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E.R.VAN SLOOTEN 

Vervreemding, een commentaar 

Terecht werd in het laatste nummer 

van idee'66 de vervreemding als 

groot maatschappelijk probleem 

aan de orde gesteld. Mijn inziens 

is het zelfs ons grootste probleem en 
de bron van vrijwel alle spanningen 

in de samenleving! 
Desondanks kon ik na de lezing van 

het artikel van Geene een gevoel 

van teleurstelling niet onderdru k

ken, omdat daarin feitelijk wordt 

voorb ijgegaan aan de kern van de 

zaak (nI. bij de stelling dat ver

vreemding inherent is aan de mo

derne geïndustrial iseerde maat

schappij ); voorts hanteert Geene 

een vrijheidsbegrip dat te beperkt is 

en daardoor tot foute conelusies 

leid t en tenslotte laat hij een zeer be

langrijke bron van vervreemding 
de schrikbarende verarming van 

onze taal geheel buiten beschou

wing. Dit laatste is des te meer een 

gemiste kans, omdat in de taal óók 

een mogelijke genezing van de ziek

te is te vinden. 

De kern van de zaak 

Bij het oplossen van vragen en pro

blemen besehikt de mens over twee 

gronden van zekerheid: de histori

sche bezinning en de (natuur)we

tenschap. Er zijn echter nogal wat 
begrippen die zich via deze metho

den niet laten behandelen en der

halve behoren tot het domein van 

de metafysica. 

Vele begrippen die momenteel naar 

hartelust worden gehanteerd, zijn 

metafysisch van aard, zoals ver~ 

vreemding, welzijn, vrijheid , kwali
teit van het bestaan, enz. enz. Te

recht werd dus on langs in een be

kend weekblad I geconstateerd dat 
metafysica een politieke wetenschap 

is (het omgekeerde is echter ook 

waar) en even tereeht werd gecon

stateerd dat metafysica aan de Ne
derlandse universiteiten helaas nau

welijks meer een object van stud ie 

is. Vreemd is dit echter niet, aan

gezien de metafysica ons ook het één 

en ander heeft te vertellen over 'de 

wetenschap', zodat de vak-professo

ren tegen deze studie altijd hun be

zwaren hebben gehad en niets nalie

ten om de metafysica te kleineren en 

te ridieuliseren. Men prefereert een 

eigen 'vakfilosofi e' , die doorgaans 

met filosofie weinig meer uitstaande 

heeft en dus minder bedreigend is. 

H et begrip vervreemding is door 

metafysici diepgaand behandeld , 

waarbij zij de oorzaak niet leggen 
bij de anonieme economische en po

litieke personen, instituten en pro

cessen, doch bij de rationele, ab

stracte, materiegerichte en 'onmen

sel ijke' denkmethode, die inherent 

is aan de moderne, geïndustria li

seerd e maatschappij en waaruit a l 

deze personen, instituten en proces

sen onvermijdelijk zijn voortgeko

men. 
De geheimzinnige achterwereld, 

waarvan de goden onze voorouders 

nog een royale keuze aan levensmo
gelijkheden boden (immers, de ster

renstanden wisselen van uur tot 

uur, de vlucht van de wolken en de 
vogels is nimmer dezelfde en met de 

goden viel a ltijd nog te onderhande

len ), is door dit rationele, weten-

schappelijke denken 'bevolkt' met 
onwrikbare natuurwetten die de 

mes exact voorschrijven hoe h ij le
ven moet, zonder te vragen of hij dat 

ook zo wil. 
Het antwoord hierop is overigens 

een duidelijk 'neen', aangezien de 

gehele menselijke geschiedenis aan

toont dat menselijke gevoelens, ver

langens en emoties doorgaans irra

tioneel en onlogisch zijn, maar toch 

ons handelen en de maatschappelij
ke ontwikkelingen bepalen. Hier 

hebben we dus de kern van het pro

bleem: doordat de wetenschap de 

mensheid veel zegeningen heeft ge

bracht, vooral in materieel opzicht, 

is de bijbehorende, rationele denk

wijze in toenemende mate overschat 

en tenslotte a ls waarheid be-

chouwd. De mens is zelf echter 

vooral een geestelijk en irrationeel 

wezen, dat zich in de aldus ontstane 

maatschappij niet meer thuisvoelt; 

hij 'vervreemdt' , omdat de mense

lijke natuur niet is aan te passen aan 

een natuurwetenschappelijke sa

menleving! 

Vrijheid 

Iedereen, die tracht begrippen als 

vervreemding en vrijheid te definië
ren, raakt onherroepelijk in de pro

blemen, omdat deze begrippen niet 
exact te definiëren zijn, zoals dat 

met geen enkel metafysisch begrip 

het geval is. Men definieert a ltijd 

iets dat minder is dan het begrip 

zelf. Wetenschappelijk gezien kun

nen wij dus niets doen met de meta
fysica, de metafysica daarentegen 

doet iets met ons! 

De wetenschappelijke noodzaak om 

met scherpe definities te werken, 
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leidt in dit soort gevallen echter tot 
een hoop ellende voor de samenl e
ving waarop de uitgedachte theo
rieën worden losgelaten, omda t on
juiste en/of te beperkte defini ties lei

den tot conclusies die onjuisl en/of 
vol tegenspraak zijn . Zo oo k bij 
Geene, als hij meent te kunn en con
cluderen dat overheidsingrijpen 
leidt tot mind er afh a nkelijkheid en 
dus minder vervreemding bij de 
maatschappelijk zwa kkeren. Hier 
wordt maar liefs t een zekere ma te 
va n materiële en fin anciële zeker
heid geïd entificeerd als 'vrijh eid '. 
Waaraan zeker wordt voorbij
gegaan, is het feit da t deze zwakke
ren langzamerh and totaal afh anke
lijk zijn geworden van diegenen die 
de aardse goederen te verdelen heb
ben: de politi ek en het daaruit ont
proten overh eidsapparaa t. T otale 

afh ankelijkheid valt voor mij moei
lijk te rijmen met de toenemende 
vrijheid , die Geene constateert. 
Als de dalend e opkomslcijfers bij 
verkiezinge n een signaal zijn van 
toenemende vervreemding, en ik 
denk dat da t zo is, da n stellen de fei
len mij in het gelijk, omdat de ver
vreemding van de politiek dan juisl 
het grootste blijkt te zijn in de arme
re wijken, zoals in de afgelopen 
maanden overduidelijk IS aan

getoond. 

De taal, mede-oorzaak en redmiddel 

Eén van de belangrijkste wapens in 
de strijd tegen de vervreemding is de 
taal, omda t de laai verreweg ons be
langrijkste communicatiemiddel is. 
Dit voorond erstelt dan echter wel 
de aanwezigheid van een rijke, ge

nuanceerde en zorgvuldig in stand 
gehouden taalscha t, die algemeen be-

zit moet zijn. Aan deze voorwaar
den wordt echter steeds minder vol
daan en daarom is de taal zélf een 

bron van vervreemding geworden. 
Er zijn al geruime tijd twee ontwik
kelingen aan de gang, die elkaar 
versterken: 

- de algemene omgangstaal verarmt 
schrikbarend , zoda t de gemiddel
de Nederlander er na uwelijks 
meer in slaagt om gevoelens, emo
ties en verlangens op genu anceer
de wijze onder woorden te bren
gen. Deze gebrekkige communica
tie leidt tot ond erling onbegrip en 
vervreemding; 

- de opkomst va n gespecia liseerde 
'kas te-j argons', waardoor hele be
volkingsgroepen van elkaar geïso
leerd raken. De gemiddelde volk -
vertegenwoordiger is bijvoorbeeld 
voor het volk een onbegrijpelijke 
en dus onbegrepen fi guur aan het 
worden. Allicht treed t dan ver
vreemding op, doch de politici 
moeten wél de hand in eigen boe
zem steken! 

H et bes te en rijkste taa lgebruik 
wordt over het algemeen gevonden 
in de dichtkunst, waar tevens de 

oorspronkelijke en lof verborgen be
tekenis van woord en wordt her
steld . Da t dit tot groot onbegrip ka n 
leiden, is aan goede dichters maar 
al te zeer bekend , zoals mag word en 
afgeleid uit twee uitspra ken: 'di ch
ters liege n de waarheid ' (Bertus Aaf
j es) en ' lees maar, cr Slaat ni et wat 
er staat' (Ma rtinus ijhofI). 
T enslotte wil ik vier cita ten geven 

uit een publikatie' uit 1955 (!), ge
wijd aan de Duitse fil osoof Heideg
ger, waaruit moge blijken da t de 
oorzaken van vervreemding ook 
toen al haarscherp en nauwkeurig 

werd en aangewezen. Helaas is met 
die kennis sindsdien weinig gedaan. 
'De geïndustri aliseerde staat dreigt 
tot een moloch te word en, die de 

menselijke individualiteit verslindt 
en ons tot robots maakt. In een der
gelijke maatschappij i een compu
ter inderd aad " wijzer" dan de 

mens, die in toenemend e vervreem
ding leeft .' 

'We zagen hoe de West-Europeaan 
door de techniek een geweldige 
macht heeft gekregen, niet a lleen 
over de materie maar ook over zijn 
medemensen. Door deze macht is 
hij a. h. w. vervreemd van eigen we
zen.' 

'De verarming van de taal kon ge
zien word en als een gevolg van een 
verminderde oplettendh eid t.o. V . de 
ons omringend e wereld . Wij hebben 
ons blind gestaard op de ma terie en 
daardoor hebben wij het contact 
met de levende werkelijkheid verl o
ren. Wij zien eenvoudig net meer 
wat niet past bij het wetenschappe
lijke wereldbeeld . De schade die het 
éénzijdige wetenschappelijke den
ken in de menselijke ziel heeft aan
gericht, is reeds zeer groot. De mo
derne techniek is gekocht voor een 
ontstellend hoge prijs.' 
'Niet de beeld roman, maar de ge
dichtenbundel zal het schoolboek 
van de toekomst moeten zijn. He
laas zien nog veel te weinigen welke 
belangen hier op hel spel staan. De 
nivellering van het gees tesleven 
door de techniek is nog geenszins to l 
stilstand gekomen.' 

N oten 

l. Elseviers M aga;;ine, ,6- ,- , 982 . 

2. Inleiding tot het denken van Heidegger. ' c 
druk, ( ' 955), Born, Assen/Amsler
dam. 
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Naschrift F. Geene 

I. Ik heb geenszins de pretentie ge

had het probleem van d e ver

vreemding a lomvattend te be

spreken. Dat kan na tuurlijk ook 

niet op 8 pagin a's . Ik heb gepro

beerd me tot de kern van hel pro

bleem te beperken. 

2. Van looten stel t d a t de anonie

me economische en politi eke per

sonen, insLitu ten en processen in 

de maatschappij onvermijdelijk zijn 
voortgekomen ui t d e ra tionele denk

methode. Ik deel di t idealisti sch 

determinisme niet. D aarmee is 

aangegeven waarom wij een ver

schillend e kern van de zaak zien. 

3. Da t wil ech ter niet zeggen da t ik 

geheel aan de rol van het ra tiona
lisme ben voorbijgegaan. De lich

te beïnvloedbaarheid van de be

hoeften en het probleem van de 

zingeving hangen namelijk sterk 

met het ra tionalisme samen 

(d aarover een andere keer meer). 

4. A1s men wil communiceren, is 

men gedwongen begrippen waar

van d e betekenis ni et bij voorbaat 

duidelijk is, nader aan te duiden, 

te omschrijven of zelfs te defini ë

ren. Da t is heel iets and ers dan de 

empirisch-wetenschappelijke ge

woonte om met exacte, scherpe, 

opera tiona listische definiti es te 

werken. ' n Dergelijke d efiniti e 

komt in mijn a rtikel helemaal niet 

voor. 

5. Ik stel dat het staatsingrijpen 

enerzijds de vrijh eid verkleint en 

and erzijds de vrijheid , voora l van 

de sociaal-economisch zwaksten, 

vergroot. Van Slooten is het met 

da t laatste niet eens. Minimum

loon, socia le zekerheid , wetgeving 

ter verbetering der a rbeidsom

standigheden enzovoort - a f

wezigheid hierva n, zou de vrij

heid van de sociaal-economisch 

zwaksten niet aantas ten!? Niet ik, 

maar Van Slooten zelf hanteert 

een zeer eng (en zeer rechts-li

beraal ) vrijheidsbegrip! 

6. Hoe de taal een belangrijk strijd

midd el tegen de vervreemding 

kan zijn, heeft Van Slooten mij 

niet duidelijk kunnen maken. 


