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F.GEENE 

Vervreemding: een onderschatte bedreiging 

De parlementaire democratie heeft de laatste ja
ren sterk aan aantrekkingskracht ingeboet: meni
ge belangengroep denkt voor de wil van het par
lement zijn neus op te kunnen halen, terwijl delen 
van de krakers- en van de anti-kernenergiebewe
ging - zonder een beter alternatief voor ogen te 
hebben - bij het horen van de begrippen 'rechts
staat' en 'parlementaire democratie' nog slech ts 
schamper kunnen lachen en veel intellectuelen 
daar opmerkelijk veel begrip voor op kunnen 
brengen. 

Twee bij pogingen deze ontwikkeling te ver
klaren veelvoorkomende begrippen zijn 'ver
vreemding' en (te hoog) 'geschapen verwachtin
gen'. In dit artikel zal ik proberen duidelijk te 
maken dat deze twee begrippen betrekking heb
ben op verschijnselen die veel algemener en duur
zamer zijn dan doorgaans gedacht wordt. Ster
ker: ze zijn inherent aan onze moderne, geïndus
trialiseerde maatschappij. 

Wat is vervreemding? 

Vervreemding kan optreden als we niet in taat zijn 
een essentiële menselijke behoefte te bevredigen, 
namelijk die van macht en il1\; loed. Vooral in zijn 
eerste levensjaren is de mens een wezen dat voor 
zijn voortbestaan en zijn behoeftebevrediging 
door en door van de hem omringende wereld af
hankelijk is. Om zich in die wereld te kunnen 

handhaven, probeert de mens daarom greep te 
krijgen op de verschijnselen waarvan hij afhanke
lijk is. Lukt hem dat, dan levert hem dat een ge
voel van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn op. De 
factoren waarvan hij afhankelijk is en die hij in 
zijn greep heeft gekregen, zijn 'van hem' , on
geacht 'of er van 'bezit' of 'eigendom ' sprake is. 

Is de mens afhankelijk van mensen die ook van 
hém afhankelijk zijn en met wie hij in direct con
tact kan treden, dan kunnen zich gevoelens van 
vriendschap ontwikkelen. Is de mens afhankelijk 
van mensen of verschijnselen waar hij nauwelijks 
enige greep op heeft, dan kunnen die bij hem ge
voelens van eerbied oproepen als ze bijdragen 
aan zijn behoeftebevrediging en kunnen ze hem 
gezag inboezemen als ze in staat zijn zijn behoef
tebevrediging nadelig te beïnvloeden. De mensen 
en verschijnselen tegenover wie we gevoelens van 
gezag of eerbied koesteren, ervaren we nauwelijks 
als 'van ons'. Ze zijn relatief 'vreemd' aan en voor 

ons. 
Er is evenwel pas sprake van ernstige ver

vreemding als ook de gevoelens van eerbied of ge
zag afwezig zijn. Dit is het geval als we het ge
drag van mensen en verschijnselen waarvan we 
erg afhankelijk zijn, niet kunnen voorspellen en t 
of niet als legitiem kunnen accepteren. 
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Is ernstige vervreemding nieuw? We hebben ~e toename van onze vrijheid du 
betaald met een toename van de vervreemding. 

In traditionele, stabiele maatschappijen bestaat weinig Tevens is door de groei van de overheidsinvloed 

ernstige vervreemding. De mens is sterk afhanke
lijk van familieleden en andere mensen in zijn 
naaste omgeving. Deze mensen roepen gevoelens 
van vriendschap, eerbied, gezag of zelfvertrou
wen op. 

Hij is voorts afhankelijk van (adellijke) politie
ke personen voor wie hij eerbied opbrengt en die 
hem gezag inboez'emen. Het gedrag van de me
demens is doorgaans redelijk voorspelbaar, door
dat men hem kent en doordat zijn gedrag geleid 
wordt door in de traditie gelegen normen, regels 
en waarden. De meest willekeurige macht waar
aan de mens onderworpen is, is de natuur. Dat 
is een enorme bron van ernstige vervreemding, 
ware het niet dat de mens uit zijn behoefte aan 
macht en voorspelbaarheid zich in of achter de 
natuur één of meer mensachtige wezens voorstelt. 
Deze wezens kan hij proberen gunstig te stem
men door te handelen en te leven zoals die wezens 
dat wensen, waardoor hij invloed op hun hande
len krijgt en zijn gevoelens van vervreemding kan 
beperken. 

In onze moderne, geïndustrialiseerde maatschappij 
bestaan geheel andere afhankelijkheidsrelaties. 
Wij zijn in staat geweest onze afhankelijkheid 
van de natuur door vergroting van onze kennis 
en door een steeds sterkere specialisatie en ar
beidsdeling te verkleinen. Daarvoor in de plaats 
zijn we afhankelijk geworden van veelal anonie
me economische en politieke personen en proces
sen. Bovendien is de voorspelbaarheid van de 
maatschappelijke processen niet groot en berust 
de legitimiteit van de positie van veel machtheb
bers op een veel wankelere basis dan die waarop 
de legitimiteit van hun middeleeuwse voorgan
gers stoelde. De geringe voorspelbaarheid en de 
geringere legitimiteit worden mede veroorzaakt 
door de afbrokkeling van traditionele waarden en 
normen. 

en door de groei van het bureaucratisch over
heidsapparaat de afhankelijkheid van anonieme 
regels en personen toegenomen. Het is evenwel 

voorbarig daar een toename van de vervreem
ding uit af te leiden. Het is voorzichtiger om te 
spreken van een verschuiving van de vervreem
ding, evenals van een verschuiving van de vrij
heid. Het overheidsingrijpen is voor een groot 
deel gericht op een vergroting van de maatschap
pelijke gelijkheid. Tegenover een aantasting van 
de vrijheid van de maatschappelijk sterken (o.m. 
door ons belastingstelsel ) staat een vergroting van 
de vrijheid van de maatschappelijk zwakken (so
ciale zekerheid, minimumloon e.d. ). Voor de 
maatschappelijk sterken heeft di t geleid tot (gro
tere) vervreemding, voor de zwakkeren tot min
der afhankelijkheid en daardoor minder ver
vreemding. 

Wat óJn de jJS)chische reacties op vervreemding? 

De vervreemding levert gevoelens van onbehagen 
en frustratie op en verkleint daardoor het geluk 
van de mensen die erdoor getroffen worden. De 
mensen zullen het onbehagen zo klein mogelijk 
proberen te houden en zullen hun gedrag daar
om proberen aan te passen. Welke maatschappe
lijke gevolgen hebben die aanpassingen? 

De reacties zijn in drieën te verdelen: I. het 
onderdrukken van de behoefte aan invloed op de 
plaats waar men weinig invloed heeft en waar het 
moeilijk is die invloed te vergroten; 2. proberen 
op andere plaatsen het zelfvertrouwen en zelf

bewustzijn op te krikken en 3. voorzover I en 2 

niet lukken: het onbehagen onderdrukken met 
behulp van m.n. alcohol, en de frustraties via 
agressie afreageren. De vormen die het drank
gebruik langzaamaan heeft aangenomen, mogen 
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bekend geacht worden. De agressie die uit de ver- . dan lopende bandwerkers gemanipuleerd, gecon
vreemding voort kan vloeien, uit zich o.m. in het troleerd en als nummer behandeld voelen. Hoe 
zonder reden in elkaar slaan van onbekenden, in mensen op vervreemding reageren, hangt mede 

vandalisme en in relschoppen. af van de middelen waarover ze beschikken. 

De gevolgen van vervreemding op het werk 

Het onderdrukken van de behoefte aan invloed 
gaat o.m. gepaard met apathie, onverschilligheid 
en zich geestelijk en lichamelijk terugtrekken. Als 
vervreemding in de arbeidssi tuatie optreed t, leid t 
dit tot een instrumentele houding ten aanzien 
van het werk. Zo blijkt uit een onderzoek van 
Goldthorpe e.a. 1 dat ondanks dat mensen con
trole over het werk, het gebruik van de eigen ca
paciteiten, het kunnen nemen van initiatief en 
het hebben van variërend werk, als de belangrijk
ste aspecten van het werk aanwijzen, er toch veel 
zijn die in de praktijk niet naar deze aan het werk 
intrinsieke aspecten zoeken, maar naar werk dat 
een hoog inkomen, grote zekerheid e.cl. oplevert. 
Deze instrumentele houding tegenover het werk 
leidt o.m. tot een hoog absenteïsme, een groot 
verloop en krachtige vakbondsactiviteiten. De 
psycholoog Argyris verklaart de instrumentele 
houding niet alleen uit het onderdrukken van de 
behoefte aan controle, maar o.m. ook uit de wens 
genoeg middelen te vergaren om het machteloze 
leven niet bui ten het werk te hoeven voort te zet
ten. 2 

In het oog springende gevolgen van vervreemding 

Het behoeft m.i. weinig betoog dat het op dit mo
ment vooral de Jongeren zijn die door de vervreem
ding getroffen worden. Zij hebben de meeste 
energie, maar kunnen er het r:tinste gebruik van 
maken. Op de arbeidsmarkt staan ze zwak. Tot 
op hoge leeftijd verkeren ze in de afhankelijke po
sitie van 'leerling' of 'student'. Uit een onderzoek 
van Blauner3 blijkt clat studenten zich nog meer 

Scholieren en studenten beschikken meestal over 
weinig geld, maar over veel kennis. Ze zijn rela
tiefvaak opgevoed in een sfeer van betrokkenheid 
bij het maatschappelijk leven. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat we veel van hen bij politieke 
acties, kraakacties en anti-kernenergie-acties te
gen kunnen komen. In de jaren zestig richtten 
hun acties zich voor een groot deel tegen onde
mocratische verhoudingen en structuren die hun 
invloed beperkten. Als we niet wisten dat vooral 
de vervreemding de drijfveer achter hun acties 
was, zou het ons waarschijnlijk verbazen dat zij 
zich J 5 jaar later met evenveel gemak tegen de
mocratische verworvenheden zouden kunnen 
richten. 

Een minder evident, doch zeer belangrijk gevolg 

De vervreemding komt ech ter niet alleen 111 

kraak- en anti-kernenergie-acties tot uitdrukking. 
Vervreemding betekent gebrek aan verbonden
heid en gebrek aan verbondenheid leid t tot be
krompen egoïsme. De vervreemding is m.i . daar
door op dit moment een van onze allergrootste 
maatschappelijke problemen: ze leidt tot een ge
vaarlijke maatschappelijke verstarring, waarin 
elke belangengroep schreeuwt dat zij niet achter
uit kan en dat zij niet de oorzaak van de proble
men IS. 

Om te voorkomen voor a-sociaal uitgemaakt te 
worden, is het gewoonte geworden om je tot zieli
ge, onderdrukte minderheidsgroep uit te roepen. 
Het begrip 'algemeen belang' is een taboe gewor
den, doordat het aan het slechte geweten knaagt. 
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Het belang van de ervaren mate van 
afhankelijkheid 

Toch is het verschijnsel vervreemding onvoldoen
de als verklaring van de malaise waarin we te
recht zijn gekomen, als we hem niet in samen

hang beschouwen met het in onze cultuur meest 
over het hoofd geziene menselijke verschij nsel, 
namelijk dat de grootte van een behoefte afhan
kelijk is van de mate waarin we hem als bevredigbaar 
ervaren. Dit verschijnsel speelt op verschillende 
wijzen een rol. 

In de eerste plaats valt van nature het zien, 
voelen of ruiken van een bevredigingsmiddel 
samen met nabijheid en daarmee met bereik
baarheid. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 
als we honger hebben, die honger bij het zien van 
bijvoorbeeld een lekker kippetje groter wordt. 
Dit verschijnsel speelt ten aanzien van andere be
hoeften vaak een nog belangrijkere rol. 

In de tweede plaats neemt bij een inkomens
stijging de behoefte aan goederen en diensten die 
nu voor ons betaalbaar zijn geworden, toe. Dit is 
de zogenaamde 'preference drift'. Ook het stijgen 
van het inkomen van collega's, familie, vrienden 
en buren versterkt onze behoeften. Dat is de 'refe
rence drift'. Ui t een onderzoek van Van Praag, 
Kapteyn en Van Herwaarden onder 15000 
Nederlanders en Belgen blijkt dat de preference 
drift 50% tenietdoet van de welzijnsstijging die 
het gevolg is van een inkomensstijging en de refe
rence drift nog eens 30%.4 

Het ligt voorts voor de hand te veronderstellen, 
dat de voortdurende stijging van het inkomen die 
de laatste twee decennia zo sterk heeft plaats
gevonden, in de verwachtingen van de mensen 
tot uitdrukking is gekomen. Dit is waarschijnlijk 
een belangrijke oorzaak van het feit dat men zo 
moeilijk een stap terug kan doen en van het reit 
dat men zijn verwachtingen ten aanzien van zijn 
consumptieniveau probeert waar te maken ten 

koste van zijn besparingen (met alle gevolgen van 
dien). Welnu, naarmate men sterkere behoeften 
heeft, wordt bij een constante macht over de om

geving, de afhankelijkheid van de omgeving gro
ter en daarmee de vervreemding. 

De invloed op ons geluk 

De vervreemding en de verhoging van onze be
hoeften en verwachtigingen hebben via drie we
gen een negatieve invloed op ons geluk. In de eerste 
plaats via een negatieve beïnvloeding van onze 
economie, onze sociale zekerheid en onze politie
ke vrijheid en democratie. Door de vervreemding 
wordt een beroep op het algemeen belang moei
lijker. Het hemd is nader dan de rok. Hierdoor 
wordt het moeilijk mensen ertoe te bewegen fi
nancieel een stap terug te doen. De hoge ver
waclltingen versterken dit. Zij zijn bovendien een 
van de hoofdverantwoordelijken voor de lage be
sparingen. Men wil ondanks de tegenvallende in
komensontwikkeling zijn verwachtingen verwer
kelijken, ten koste van de besparingen. Hierdoor 
stijgt de rente en nemen de investeringen af 
(vooral die in de woningbouw). 

Hierdoor komen economisch herstel en terug
dringing van de werkloosheid steeds verder van 
ons af te liggen en wordt het beroep op onze so
ciale zekerheid steeds groter, waardoor de finan
ciering van die zekerheid steeds meer problemen 
oplevert. Deze levert bovendien problemen op 
doordat de particuliere inkomens l~oeilijk te ver
lagen zijn. 

Onze politieke democratie en vrijheid komen 
onder druk te staan door de toename van onde
mocratische acties. 

Dat de vervreemding nog niet tot rampen heeft 
geleid, is m.i. het gevolg van de voortdurende 
stijging van onze welvaart, van onze sociale ge
lijkheid en de mate van democratie. Welvaart, 
rechtvaardigheid en democratie zijn in ons land 
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de belangrijkste legitimatiebronnen van gezag en 
autoriteit geworden. Waarbij men zich overigens 
kan afvragen of deze drie waarden even krachtig 

zijn. Hoelang zal de democratie zich bijvoorbeeld 
kunnen handhaven, als ze de toename ofhandha
ving van de welvaart in de weg lijkt te staan? 

We hebben gezien dat er vooral vervreemding 
optreedt a ls het gedrag van de men en en proces
sen waarvan we erg afhankelijk zijn moeilijk 
voorspelbaar is en we hun positie niet als legitiem 
kunnen accepteren. Welnu, aangezien de legiti
matiebron van ons huidige maatschappelijk be
stel in toenemende mate zijn rechtvaardigheid en 
effectiviteit is, kunnen de economische stagnatie 
en zijn maatschappelijke gevolgen de vervreem
ding ernstig doen toenemen. En met de ver
vreemding de maatschappelijke verstarring en de 
sociale onrust, die op hun beurt de economie 
weer verder kunnen aantasten. 

Een van de voordelen van onze huidige proble
men ten opzichte van die in de jaren dertig is dat 
we een veel hoger welvaartsniveau bereikt heb
ben en een veel grotere sociale zekerheid, zodat 
vooralsnog niemand bang hoeft te zijn dat de 
economische ontwikkeling en de snoeiplannen die 
deze noodzakelijk maakt, erg diep in het vlees 
gaan snijden. We mogen daar echter ook weer 
niet a l te optimistisch over zijn. We moeten niet 
alleen kijken naar het fysieke welvaartspeil, maar 
ook naar de discrepantie tussen verwachtingen en 
werkelijkheid. Bovendien, als we eenmaal in een 
spiraal naar beneden terech t zijn gekomen, is het 
de vraag in welke mate en hoe snel die spiraal
beweging te stoppen is. 

Willen we de spiraal op de meest efficiënte 
wijze ombuigen, dan moeten we niet a ll een zoe
ken naar materiële economisch~ en politieke ver
anderingen, maar ook naar immateriële verande
ringen in onze waarden, normen, verlangens, 
verwachtingen enz. Verschijnselen a ls vervreem
ding, legitimiteit, gel uk, de zin van het leven enz. 

. zouden veel meer dan op dit moment gebeurt, 
bestudeerd en bediscussieerd moeten worden. 
Daarbij kunnen we ons zelfs afvragen of we 

überhaupt wel in staat zijn uit de economische 
problemen te komen, zonder ons uitvoerig te be
zinnen op de wereld der ideeën en idealen. 

Voorts gaat er van de twee verschijnselen een di

rècte negatieve invloed op ons geluk en op onze vrij
heid uit. Vervreemding betekent onzekerheid, 
gebrek aan zelfbewustzijn, aan zelfvertrouwen, 
aan warmte en aan geborgenheid. 

De stijging van onze behoeften betekent on
behagen en ontevredenheid. Dat ook onze vrij
heid door de toename van onze behoeften af
neemt, is minder evident. Dit hangt samen met 
ons eenzijdig, westers vrijheidsbegrip. Onder 
vrijheid verstaan wij meestal 'zeW tandig iets 
kunnen doen', los zijn van van buitenaf komende 
dwang. Wij leggen daarbij een eenzijdige nadruk 
op 'kunnen', zonder dat 'kunnen' te relateren 
aan 'willen'. We moeten echter ook naar onze be
hoeften kijken, naar hun aard en naar hun groot
te. We zien dan dat we onze vrijheid op twee wij
zen kunnen vergroten, namelijk door de obstakels 
die ons in de weg staan op te ruimen en door onze 
behoeften te verlagen. 

Ook ten aanzien van vervreemding zullen we 
niet nel over 'beperking van onze vrijheid' spre
ken. De oorzaak daarvan is dat we vrijheid door
gaans in verband brengen met de aan- of af
wezigheid van duidelijk aanwijsbare obstakels. 
Bij vervreemding zijn die niet of nauwelijks aan
wezig. Zouden we ook aan deze eenzijdigheid in 
ons vrijheidsbegrip een einde maken, dan zouden 
we de afname van de legitimiteit van allerlei 
maatschappelijke instituties, de arbeidsdeling, de 
afbrokkeling van traditionele normen en waar
den en de bureaucrati ering misschien als bron
nen van onvrijheid kunnen bestempelen. Of we 
dat ook werkelijk moeten doen, kunnen we 
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slechts met behulp van een kosten/baten-analyse 
vaststellen. De arbeidsdeling, de afbrokkeling 
van waarden en normen enz. dragen immers ook 

bij aan de verhoging van onze vrijheid. Wat het 
netto-effect is, valt niet een-twee-drie te bepalen . 

De derde weg waarlangs de vervreemding en 
de verhoging van onze behoeften invloed op ons 
geluk heeft, is een weg die ons fysieke voortbestaan 
bedreigt. De lichte beïnvloedbaarheid van onze 
behoeften leidt tot een voortdurend verlangen 
naar méér materiële rijkdom, terwijl van de ver
vreemding eenzelfde werking uitgaat: men wil 
symbolen voor macht en kracht (dure auto's, gro
te motoren enz. ) en om de stress te beperken, die 
voor een deel het gevolg is van de onzekerheid die 
de vervreemding met zich meebrengt, wil men 
kunstmatige middelen tot ontspanning (w.o. 
dure verre vakantiereizen ). Deze rijkdom kost 
energie. En meer energie betekent óf een grotere 
druk om kerncentrales te bouwen, en /óf een gro
tere afhankelijkheid van de olie. De gevaren van 
kernenergie zijn bekend. Een grotere afhankelijk
heid van olie maakt ons militair en economisch 
kwestbaarder en vergroot de claim op de schaar e 
hulpbronnen, wat allebei het gevaar op een oor
log om de olie vergroot. 

Voorts kan de sociale verstarring tot een so
ciaal en economisch verval leiden, hetgeen tot 
een krachtige maatschappelijke destabilisatie kan 
leiden, die op zijn beurt de vredeskansen niet be
vordert, zoals de geschiedenis ons leert. 

Wal te doen tegen de vervreemding? 

Reden genoeg, dunkt mij, om de mogelijkheden te 
bestuderen om de vervreemding terug te dringen, 
evenals de mogelijkheden om onze behoeften te 
verlagen, of niet verder te laten slijgen. 'Wat te 
doen?' dus. 

Om de vervreemding die van de grote over
heidsinvloed uitgaat, terug te dringen, moeten 

we beslissingen die nu door de overheid genomen 
worden voortaan door het individu zelf laten ne
men of door kleinere, nabije, overzich telijke groe

pen. 
Dit is een reden tOL opwaardering van het pro

fijtbeginsel. En een reden om tot reprivatisering 
over te gaan. Dat wil echter niet zeggen dat we 
de staatsactiviteiten dan maar zo snel mogelijk 
tot een minimum terug moeten brengen, zowel 
omdat we ook met andere doelen rekening moe
ten houden (rechtvaardige inkomensverdeling, 
maatschappelijke stabiliteit enz. ), als omdat een 
deel van de overheidsuitgaven het grote groepen 
mensen juist mogelijk maakt om een onafhanke
lijker en minder vervreemd leven te leiden. 

Indien het niet mogelijk of niet gewenst is om 
beslissingen meer door de individuen te laten ne
men, kan in sommige gevallen de beslissings
bevoègdheid in handen gegeven worden van de 
groep mensen die belang heeft bij de beslissingen. 
Zo zou men de inrichting van de straat door de 
straat- of buurtbewoners zelf kunnen laten bepa
len. 

Ook de criminaliteit speelt ten aanzien van de 
vervreemding een grote rol. In een omgeving die 
onveilig is, waarin men zich bedreigd voelt, kan 
men zich niet thuis voelen. Die omgeving kun je 
niet als iets van jezelf ervaren. Minstens zo be
langrijk zijn de hedendaagse opvattingen ten 
aanzien van schuld, verantwoordelijkheid en 
boete. In toenemende mate zijn we ons er van be
wust geworden dat crimineel gedra~ voor een ge
deelte verklaard kan worden uit bestaande maat
schappelijke omstandigheden, waardoor we de 
crimineel als slachtoffer van de maatschappij zijn 
gaan zien, in plaats van omgekeerd. De crimineel 
wordt nog zieliger als we tot de conclusie komen 
dat zijn gedrag voor een groot deel het gevolg is 
van lichamelijke of geestelijke mishandeling in 
zijn jeugdjaren. En met een beetje goede wil kun
nen we vaak het gedrag van de mishandelaars -
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ouders of anderen - in laatste instantie terugvoe
ren op maatschappelijke toestanden. Ook hier
door zijn we de crimineel in toenemende mate als 
slachtoffer van de maatschappij gaan zien. Als ie
mand die zielig is en gehol pen moet worden en 
niet hard moet worden aangepakt. Wellicht is 
dat een goede houding en een goede visie. Maar 
dat neemt niet weg dat zij de vervreemding ver
groten, aangezien ze de mens als een passief ob
ject zien dat nauwelijks een eigen wil heeft en 
slechts het produkt is van maatschappelijke struc
turen. Daarom is het zeer gewenst deze structura
listische opvattingen niet te extreem aan te han
gen en de eigen verantwoordelijkheid van de 
mens weer meer te benadrukken. 

Een aantal middelen om de vervreemding te 
bestrijden, ligt voor de hand, zoals het creëren 
van meer geborgenheid biedende en gezelligere 
woonwijken, de werknemers meer greep geven op 
hun naaste werkomgeving, meer produktiepro
cessen hanteren waarbij mensen (a lleen ofin klei
ne groepen) en heel produkt maken enz. Wat 
minder voor de hand ligt, is dat we zorgvu ldiger 
om moeten springen met tradities en traditionele 
symbolen en instellingen, aangezien ze een gevoel 
van stabiliteit, zekerheid en verbondenheid tot 
gevolg hebben. 

Wat te doen tegen het stijgen van onze belzoiften? 

Hoe kunnen we de voortdurende stijging van 
onze behoeften tegenwerken? Sommige maatre
gelen liggen voor de hand, zoals reclame verbie
den die niet enkel informatie biedt en het achter
wege laten van mensen 'rechten' toe te kennen 
die niet op korte termijn verwerkelijkt kunnen 
worden. 

Daarmee kan de overheid het de burger mak
kelijker maken zich tegen prikkels, die zijn be
hoeften dreigen te vergroten, te verzetten. Want 
het is uiteindelijk alleen de burger zélf die dat 

kan. Hij zal zich meer bewust moeten worden 
van de verschijnselen die zijn behoeften opjagen, 
opdat hij zich daar (beter) tegen kan verzetten. 
Een probleem bij dat verzet is dat het verwerven 
van rijkdom en status voor de westerse mens zeer 
belangrijk is bij het geven van zin aan zijn leven. 

De overheid kan de mens helpen andere bron
nen van zingeving te vinden. Als bron komt o.m. 
de kunst in aanmerking. Kun t kan echter pas 
een bron van vreugde, geluk en zingeving zijn als 
we er voldoende mee in aanraking zijn geweest. 
We moeten kunst léren begrijpen en kunst léren 
waarderen. De eerste stappen die we in dat leer
proces moeten zetten, zijn vaak moeilijk, waar
door voor veel mensen een zeer groot deel der 
kunst een gesloten boek blijft. Hier ligt een onder
wijstaak voor de overheid. Ons onderwijs is er 
overwegend op gericht ons kennis en kwaliteiten 
bij te brengen die ons in staat moeten stellen pro
duktieve activiteiten te ontplooien. Dus ook in 
het onderwijs komt het eenzijdige (ééndimensio
nale) westerse vrijheidsidee tot uitdrukking. We 
moeten daarom veel meer tijd uittrekken om jon
ge mensen met kunst in aanraking te brengen, 
met muziek, film, toneel, schilderkunst, beeld
houwkunst, literatuur, ballet, architectuur ete. 

Andere bronnen van zingeving zijn: de ontwik
keling van een gezond en fit lichaam, het genie
ten van de schoonheid van de natuur, het geloof, 
en het zich inzetten voor hoge idealen a ls vrij
heid, gelijkheid, broederschap, veiligheid, een 
schoon milieu etc. 

Ook om de mens te helpen bewust en actief een 
gezond en fit lichaam te ontwikkelen, moeten er 
veranderingen in het onderwij worden aan
gebracht: in plaats van een para-mili taristische 
lichamelijke opvoeding, een onderwijs gericht op 
verbetering van individuele zwakke lichamelijke 
schakels (condi tie, krach t, lenigheid, behendig
heid etc. ) en gerich t op het leren genieten van li
chamelijke in panning en activiteit. 
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Op deze wijze zijn wij in staat de burger te hel
pen zijn behoeften verder onder controle van zijn 
rede te brengen en zich onaOlankelijker te maken 
van verschijnselen waar hij geen of nauwelijks 
greep op heeft, kortom: we proberen hem dan in 
staat te stellen een redelijker, gelukkiger, vrijer en 
minder vervreemd mens te zijn. 

Daarbij moeten we ons er terdege van bewust 
zijn, dat we niet voor de keus staan tussen voor
uitgang of stilstand, maar tussen voorui tgang of 
achteruitgang. Stilstand bestaat hier niet. De ver
vreemding maakt het samen met de hoge ver
wachtingen onmogelijk een adequaat econo
misch matigings- en bezuinigingsbeleid te voeren 
(met alle gevolgen van dien ), terwijl de ver
vreemding van onze democratische rechtsstaat 

onze democratische verworvenheden aantast. 

Hoe snel de weg omlaag kan gaan, weten we niet . 
De geschiedenis leert ons echter wél, dat (onver
wachte) stroomversnellingen eerder regel dan 
uitzondering zijn. Het i daarom mogelijk , dat de 
geschiedenis zal ui twijzen dat we voor een histo
rische taak gesteld worden. 
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