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OVER 'DIE UNFAHIGKEIT ZU TRAUERN'*
VAN ALEXANDER UND MARGARETE MITSCHERLICH

door F. H. PRUYS, zenuwarts te Lunteren

Dit boek is reeds enige jaren geleden verschenen, maar het lijkt mij zo
belangrijk en relatief zo weinig bekend in onze kringen dat het de
moeite waard scheen er een uitvoerige bespreking aan te wijden. In-
middels is ook een goede Nederlandse vertaling verschenen.**

De wat vreemde titel slaat op de reactie van het Duitse volk na de
catastrofe van 1945.
Men had de keuze tussen een explosie van zware melancholieën of
werkelijk rouw dragen om de collectieve schuld. Maar het Duitse volk
heeft noch de ene noch de andere weg ingeslagen, doch een derde
collectieve reactie die de auteurs beschrijven als een 'groeps-neurose'.
Met deze zakelijke aanduiding doe ik echter al onrecht aan de Mit-
scherlichs want zij vertonen in hoge mate de zeldzame combinatie van
echte solidariteit en kritische bezinning die nergens ontaardt in mora-
lisme, maar wel af en toe, als de spanning te hoog dreigt te worden,
ontspanning vindt in een verholen vorm van humor die wij ook van
Freud kennen en die soms ten onrechte als typisch angelsaksisch wordt
beschouwd b.v. 'Ressentiment komt altijd bij "de anderen" voor').
Vanuit deze solidariteit die niet schroomt alle ernstige misdaden van het
nazi-regime maar ook alle pijnlijke fouten van de Bundesrepublik sinds
1945 openhartig te bespreken, valt het ons niet moeilijk het probleem
wijder te zien en ook op ons volk en ons zelf toe te passen, om daarna
na te denken over de actuele wereldpolitiek.
Het boek geeft hier suggesties, doch vermijdt uiteraard alle rationali-
saties (in de zin van: de Duitsers van toen waren niet slechter dan de
Amerikanen of de 'Maoisten' van nu). Integendeel iedere rationalisatie
wordt zorgvuldig ontleed naar goede analytische traditie.
De stelling van de auteurs is, dat de Duitsers na de ineenstorting van
het 'duizendjarige rijk' in zeer sterke mate van de afweermechanismen
verdringing, verloochening, projectie en omkering (i.p.v. misdadiger is
men slachtoffer!) gebruik hebben gemaakt en dat dit waarschijnlijk
levensnoodzakelijk was om niet ten onder te gaan in melancholie en
suicide, zoals bij de individuele neurose de verdringing op het moment
zelf een vorm van waarschijnlijk noodzakelijke zelfbescherming is, maar
pathogeen wordt als hij blijft bestaan en dan leidt tot 1K-verarming. Zo

* Piper Verlag, München, 1967, DM 24,— (f 29,30).
** Alexander & Margarete Mitscherlich: 'Het onvermogen om te rouwen.
Motieven van een collectief gedrag'. Vertaling: Emy Giphart en drs. B. M. van
der Zijl, psychologe. Eindredactie: drs. L. Dullaart. Wetenschappelijke Uitgeverij
N.V., Amsterdam, 1971, pp. 279, prijs f 45,—.
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heeft deze persisterende reactie van het hele volk geleid tot de enorme
apathie in sociaal-politiek opzicht maar ook b.v. tot de malaise bij het
onderwijs en het gebrek aan creativiteit in het algemeen. (De schrijvers
spreken zelfs van psychische impotentie). De officiële politiek blijft aan
ficties en 'Wunschdenken' gefixeerd en heeft nieuwe taboes gecreëerd
(b.v. de Oder-Neisze grens) maar betaalt hiervoor met isolatie t.o.v. het
buitenland en gebrek aan takt in binnenlandse aangelegenheden. (Het
boek is hier dus niet meer helemaal actueel).
Deze stelling wordt geïllustreerd met enkele verkorte ziektegeschiede-
nissen (maar niet bewezen! het gaat om een visie, waarbij de auteurs
steeds oproepen tot mee-denken en mee-werken) waarna een zeer
fraai psychologisch exposé volgt van de mogelijkheid en het dóórzetten
van de nazi-dictatuur.
Zeer kort samengevat: de Fhrer was in de plaats gekomen van het
'Ik-ideaal' en door de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en trouw
aan de Fiihrer was men a.h.w. een deel van hem geworden en deelde
dus ook in zijn grootheidsfantasieën en aanvankelijke overwinningen.
De Duitsers onderling konden (voor zover lid van de partij) elkaar
accepteren en solidair zijn omdat zij hetzelfde grote Ideaal aanhingen,
vertrouwden en verafgoodden, waarbij archaïsche almachtsfantasieën
door de identificatie met de almachtige 'charismatische' Fhrer weer
opnieuw met sterke affecten bezet werden. Superieure intelligentie in
theoretische zin en grote vakbekwaamheid bleken geen bescherming
tegen deze collectieve waan te bieden omdat het kritische Ik (in de zin
van kritiek tegen eigen vóóroordelen zowel als tegen een meeslepende
massale 'begeisterung') in he algemeen zeer slecht ontwikkeld was. De
Duitse opvoedingsmethoden en militaire 'kadaver-gehorsam' gaven
weinig ruimte voor de ontwikkeling van de mogelijkheid tot kritische
distantie en het doorzien van de op zichzelf zeer doorzichtige rationali-
saties. Deze bestonden voor een groot deel uit afleiden van de onver-
mijdelijk negatieve gevoelens tegenover zo'n machtige 1:Tber-Vater' op
de volksvijanden en weldra wemelde het dan ook (in de propaganda!)
van joodse en bolsjewistische 'Untermenschen', decadente Fransen,
perfide Engelsen en plutocratische gewetenloze Amerikanen.
Kritiek op of zelfs maar twijfel aan de juistheid van de beslissingen van
de Fhrer waren zo gevaarlijk dat zij op het moment van bewust-
wording direct verdrongen moesten worden en geprojecteerd op de
vijand.
Het fanatisme van dit soort vaderlandsliefde ('wir machen Alles fiir
den Fhrer') is altijd recht evenredig met de graad van de hardheid
waarmee de autoritaire Vader-figuur onvoorwaardelijk onderwerping
eist. Als deze 'grote Man' tenslotte toch niet de almachtige god blijkt
en men de onvoorstelbare vernedering ondergaat verslagen te zijn door
de vijand, die altijd als minderwaardig en zwak was afgeschilderd, dan
wordt hij tenslotte toch nog de schuldige: nu wordt op hem geprojec-
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teerd. Alle misdaden en massale moordpartijen, alle martelingen en
bestialiteiten had men slechts voor hem gedaan, in zijn naam. Weer
komt geen kritische confrontatie met de eigen houding tegenover de
autoriteit tot stand, maar in de bittere teleurstelling worden alle nega-
tieve gevoelens tegen hem gemobiliseerd, vanuit de teleurstelling dat
zijn 'almacht' ten slotte niet bestendig bleek te zijn.
De geschiedenis herhaalt zich niet maar wel verwezenlijkt zich in haar
een zeer gevaarlijke herhalingsdwang, die slechts te doorbreken is door
een bewustzijnsverandering te bewerken die de tot nu toe oncontroleer-
bare krachten in hun verborgen motivatie doeltreffender leert te begrij-
pen en te doorzien. Zo'n bewustzijnsverandering zou zich aangekondigd
hebben als na de oorlog, (misschien met een vertraging) een collectieve
rouw op de basis van een schuldbelijdenis gevolgd was.
Het tegendeel is echter gebeurd: een demagoog als Strauss heeft de
pogingen tot zelf-analyse van het gedrag van het Duitse volk tijdens
het 'Derde Rijk' afgedaan als een 'masochistische perversie van de
Shnedeutschen'. Zelfs de emigratie (met name wordt hier de huidige
Bondskanselier Brandt genoemd) wordt als bedenkelijke fout aange-
rekend, niet alleen door de politieke tegenstanders maar ook de eigen
socialistische partij wist hier geen raad mee en kon de spits van de
aanval niet omkeren, nl. dat alle eerlijke en moedige Duitsers hetzelfde
hadden moeten doen zodat een Duits emigranten-korps meevocht aan
de kant van de geallieerden, om het ware Duitsland te redden uit de
handen van de misdadigersbende waarin het gevallen was.
De toestand van exaltatie, de herinnering aan de 'verliefdheid op de
Fiihrer' moet in de herinnering schaamte verwekken. Wordt deze
'Fhrer' door de werkelijkheid ontmaskerd, dan gaat niet alleen hij ten
onder maar met hem de incarnatie van het Ik-ideaal van de door hem
gefascineerde massa's. Omdat hier van 'verliefdheid' en niet van rijpe
liefde sprake was, was het geweten van deze massa's genarcotiseerd
en waren zij in werkelijkheid vervreemd van zichzelf. Daarom konden
zij de Fiihrer ook zo 'automatisch' verloochenen en als corpus alienum
'uitspuwen'. (Vgl. de snel wisselende identificaties in de puberteit die
Anna Freud beschrijft in 'das Ich und die Abwehrmechanismen') Er
blijft geen (affectief geladen) herinnering aan Hitler over en ook de
misdaden die in zijn naam begaan werden, worden gederealiseerd achter
een sluier van verloochening.
Van nu af aan was het parool: 'de Nazis waren van alles de schuld'.
Deze verdraaiing van de werkelijkheid diende het gevoel van eigen-
waarde te beschermen tegen de zwaarste zelfverguizing en een onver-
draaglijke schaamte.
Maar de gevolgen van deze ontrouw aan de eens vergoddelijkte Fiihrer
waren belangrijker dan deze koude verloochening eerst zou doen ver-
wachten. Als de beschreven afweermechanismen (verloochening, isole-
ring, omkering, het onttrekken van alle interesse en gevoel voor de
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hele periode van het Hitler-regime, dus de derealisatie) niet zo massaal
waren opgetreden, zou in Duitsland een epidemie van zware melan-
cholieën hebben moeten uitbreken.
Maar dezelfde afweermechanismen waren niet in staat een sterke graad
van '1k-verarming' af te wenden. Dit is volgens de schrijvers de brug
tot het begrijpen van het psychische immobilisme en de hulpeloosheid
tegenover de grote sociale problematiek van het na-oorlogse Duitsland.
Natuurlijk kan de therapie slechts stap voor stap plaats vinden en zal
al iets gewonnen zijn als de gemiddelde Duitser erkent dat met het
'Derde Rijk' een soort dictatuur van mensenverachting teruggekeerd
was, die zij allang voor definitief overwonnen hielden, maar die helaas
in plaats daarvan op vele plaatsen in de wereld navolging gevonden
heeft. (Op een andere plaats gebruiken de schrijvers het beeld van de
metastasering).
De hypothese luidt dus dat de derealisering van alles wat er gebeurd is
tijdens het 'Derde Rijk' geleid heeft tot het psychosociale immobilisme
naast de sub-manische 'wederopbouw' en economische groei. (Sub-
manisch letterlijk in de klinische zin van afweer van een ondergrondse
depressie).
Er bestaat dus hoop dat indien deze hypothese bevestigd wordt er een
kans is op genezing. Maar die hoop is maar zwak want er bestaat een
antipsychologische stemming (afkeer) in Duitsland die op een diepe
psychologische onwetendheid (Unbildung!) berust.
Hierop volgt een van de voor mij persoonlijk treffendste stukken van
het boek (p. 84 en 85): Natuurlijk zal men ons eenzijdigheid verwijten
maar wij zijn bewust eenzijdig geweest om een historische lijn van
motivaties zichtbaar te kunnen maken. Natuurlijk hebben wij daarbij
fouten gemaakt door de neiging tot projectie, aanklachten tegen onze
medeburgers die slechts weinig van de zelfbeschuldigingen van de
melancholie verschillen. Deze arbeid bedient zich van de kennis van
de psycho-analytische theorie.
De (negatieve) affecten die zij zou kunnen oproepen behoren echter op
de auteurs gericht te worden en niet op het kostbaarste instrument tot
mensenkennis dat wij bezitten, de psycho-analyse.

In het tweede hoofdstuk dat 'Variationen des Themas' genoemd wordt,
beginnen de schrijvers met de vraagstelling hoe het staat met de 'aanleg'
van de mens tot cultuur ('Kulturneigung'). De naïeve definitie dat cul-
tuur datgene is wat in een bepaalde groep hooggeschat wordt en dat
wie deze waardering niet kan delen automatisch een barbaar is, wordt
afgewezen door de meer dynamische benadering dat dezelfde mens die
met veel opoffering, inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel iets heeft
opgebouwd, in staat is deze zelfde cultuurmanifestatie zonder enig be-
denken, zonder enig inzicht of gewetensbezwaren weer te vernietigen.
Beide krachten (de constructieve en de destructieve) ontspringen aan
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dezelfde drift-grondslag, alleen vooronderstelt de constructieve houding
een hogere graad van psychische organisatie. Maar het beeld is nog
ingewikkelder: ook de destructieve tendens kan via een lange omweg,
waarin veel constructief denkwerk en organisatie-talent geïnvesteerd
is tot een uiteindelijke explosie van destructief geweld leiden. Men
behoeft slechts te denken aan de lange voorbereiding voor een oorlog.
Gedurende deze lange voorbereiding wordt de destructieve drift altijd
weer ontkend of geprojecteerd op de potentiële vijand, maar de perio-
dieke terugkeer van de oorlog maakt de vraag naar de werkelijke be-
gaafdheid van de mens tot cultuur noodzakelijk. Als wij cultuur om-
schrijven als driftbeheersing door inzicht dan is dit geen constitutionele
aanleg, die zich spontaan ontwikkelt (zoals de 'rituelen' van de dieren)
maar alleen een potentiële begaafdheid die ieder mens zich met veel
moeite en zelfverloochening moet verwerven. De moeilijkheid is dat de
destructieve krachten in ons zich zo vaak meester weten te maken van
de rationele krachten van het Ik: men vernietigt voor een goed doel,
een beter geloof, een superieur ras etc. Met instemming citeren de
schrijvers PASCALS waarschuwing: 'Nooit doet men zó volledig en zó
goed het boze, als wanneer men het met een goed geweten doet'.
Vooroordelen bespelen ons daarbij op een gevaarlijker wijze dan spion-
nen onder ons in oorlogstijd ons zouden kunnen benadelen. Zowel het
cultuurpessimisme als het cultuuroptimisme zijn te veel gevoels-beladen
en zeggen meer over de stemming van degene die deze inzichten aan-
hangt, als over de werkelijkheid.
Het is evident dat in tijden van hoge collectieve affectspanning de
zakelijke en praktische intelligentie niet aangetast worden; helaas wor-
den zij in dienst gesteld van de destructie.
De ontwikkeling van en scholing in de technische intelligentie heeft de
agressieve prikkelbaarheid van de mensen niet kunnen verminderen.
De sociale cultivering (het in vrede met elkaar leven zonder onder-
breking en onrecht) kan slechts benaderd worden als een ander ver-
mogen van de mens eveneens ontwikkeld wordt nl. de oefening in het
tot uitdrukking brengen van affecten binnen de specifieke regels van de
groep. Dit leerproces kan door een veel grotere problematiek belem-
merd worden. Twee eigenaardigheden van de menselijke natuur maken
dit begrijpelijk, nl. de ontkoppeling van specifieke soort-eigen gedrags-
vormen (jacht, strijd om de macht in kudden, paar-rituelen en zorg voor
de jongen) waardoor de dieren 'beschermd' zijn ('Todeshemmung' bij
wolven die om de macht strijden en andere voorbeelden van Lorenz) en
ten tweede het daarmee verbonden feit van het permanente 'overschot'
van niet bevredigde driften. In plaats van de aangeboren rituelen van
het dier zijn bij de mens sociale regels, wetten en taboe's gekomen.
Hoewel deze gedrags-codes de ongemotiveerde pretentie hebben, blij-
ken zij de facto zeer kwetsbaar en gemakkelijk vervangbaar door totaal
andere sociale omgangsvormen. Omdat alle menselijke cultuur opge-
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bouwd moet worden op en door de enkeling te verwerven 'Triebver-
zicht' ten gunste van het leven in de groep, heeft de cultuur in ieder
individu (dus in ons allen) haar hardnekkigste tegenstander. Dit brengt
ons op het tweede probleem: dat men met de term 'drift-overschot' kan
aanduiden.
Elke cultuur dwingt haar leden tot een meer of minder, vaak langdurig,
soms definitief afstand doen van driftbevredigingen, die in onze natuur
verankerd liggen. Men moet werken, iets presteren, zich tevreden stel-
len met wat past voor de sociale status die men bereikt heeft om
tenslotte in een sociale positie terecht te komen waarin op gedoseerde
wijze een 'getemde' driftbevrediging is toegestaan. In deze permanente
spanning tussen biologisch driftverlangen en sociaal drift-verbod of
minstens sterke aandrang op driftbeheersing en 'veredeling' ontstaat
langzaam een aanpassing aan de heersende cultuur, die aanvankelijk
nog maar labiel is. Eigenlijk zou deze houding zich tot een stabielere
vorm moeten ontwikkelen maar dit is niet vanzelfsprekend. Langzaam
ontwikkelen zich naast de onbewuste reacties (door gewoonte of dwang
ontstaan) meer bewuste (door het Ik geaccepteerde) vormen van gedrag.
Aan deze vormen is gebonden datgene wat Freud 'die Kultureignung'
noemde, en dit is het zwakste punt van het karakter. Daar de mens bij
uitstek op het leven in een gemeenschap aangewezen is, is de groeps-
moraal die realiteit waaraan hij zich heeft aan te passen om te kunnen
overleven.
Onder de tegenwoordig toegepaste en traditioneel verankerde opvoe-
dingsmethoden heeft de meerderheid der mensen voor de meeste be-
slissingen in een conflictsituatie een autoriteit nodig die hem met
sancties bedreigt; slechts in dat geval handelen zij volgens de moraal.
M.a.w. de aanpassing aan de cultuur blijft voor veel mensen levenslang
een overwegend infantiele houding: ze gehoorzamen noodgedwongen
zolang (de angst voor) de autoriteit sterker is als hun driftverlangen.
Daarbij sluiten de schrijvers zich zelf niet uit: een ernstige confrontatie
met ons gedrag in een verleidelijke situatie leert ons wel beter. Zoals
altijd in de psychologie gaat het om de kwantitatieve verhouding van
gewetensbezwaar en inzicht aan de ene kant en het deze beide krachten
overspoelende driftverlangen aan de andere kant. Niemand bereikt een
volkomen trouw aan de wetten en de regels van fatsoen. Ook dit is
typisch voor de mens. De vorming van een (grotendeels onbewust) ge-
weten is echter niet het hoogste niveau van volwassenheid. Kritisch
inzicht kan opnieuw de eisen van het geweten overwegen; inzicht is
een functie van het Ik dat ook zijn gebondenheid aan de driften af en
toe, reflecterend, toetsend, wat losser kan maken.
Zo'n kritisch Ik wint daarmee echter niet alleen een zekere vrijheid naar
binnen maar eveneens vrijheid in de beoordeling van sociale gebruiken
en ook van hun gebreken. Het heeft geleerd ja en nee te zeggen, vraagt
naar het waarom en vormt zijn oordeel omzichtiger, minder afhankelijk
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van vooroordeel.
Dit is natuurlijk een uiterst gevaarlijke onderneming (kettervervolging
en heksenjacht!) omdat de moralen even conservatief optreden als de
biologische noden. De mens is als sociaal wezen in zeer sterke mate
ontvankelijk voor angst voor alles wat hem in zijn groep kan isoleren,
en omgekeerd is de groep altijd bereid 'zondebokken' te zoeken en
'voorbeelden te stellen'.
De groepscohesie naar binnen wordt altijd versterkt door de negatieve
gevoelens af te leiden naar een vreemde groep die daarbij letterlijk voor
onmenselijk verklaard wordt.
Hiermee komen we tot een nieuw aspect van het begrip 'Kultureig-
nung': de mogelijkheid (en bereidheid) tot invoeling in de anderen, ook
in een toestand van eigen opwinding (angst, toom, etc.).
Het kinderlijke geweten (dat onbewust in ons allen voortleeft) verwekt
van binnenuit angst, 'zoals de argusogen van de maatschappij het van
buitenaf doen'. Op dit moment vervalt het zwakke (infantiele) Ik tot de
afweermechanismen die automatisch in werking treden (verdringing,
projectie, rationalisatie etc.).
Maar deze afgeweerde drift-impulsen blijven in een niet door de reali-
teit te corrigeren toestand hun invloed uitoefenen in magisch denken,
in erratische gevoelsopwellingen, kortom op een niet door de cultuur
gecontroleerde wijze. Deze primitieve fantasieën (van wensvervullingen
tot infantiele almachtswaan) vormen het verontrustende 'driftoverschot'
waarmee de maatschappij fatalistisch rekent door ze op de vijand af te
leiden of zelfs vijanden te 'scheppen' als ze niet voorhanden zijn. Door
dit te doen 'huichelt' de maatschappij cultuur. Huichelen is waarschijn-
lijk al een overschatting want deze collectieve afweer verloopt ook weer
zonder het geringste protest van het collectieve geweten. Tussen het
collectieve (voornamelijk Ik-vreemde) en het individuele geweten (waar-
in het inzicht ook starre opdrachten van binnen of van buiten eerst kri-
tisch onderzoekt en naar eigen verantwoordelijkheid handelt) bestaat dus
een groot psychologisch onderscheid: het bevat de stap van sociale on-
mondigheid naar het worden van een mondig lid van de maatschappij.
Natuurlijk gaat het hier niet om een absolute tegenstelling, maar zoals
overal in de psychologie om de graad van vrijheid of onvrijheid, om de
verhouding tussen een persoonlijk geweten en inzicht aan de ene kant,
en de driften die geweten en inzicht soms overspoelen aan de andere
kant.
Het overwegend 'bestuurd' worden door sociale stereotypieën mag men
functioneel als een sub-humane wijze van oriëntatie omschrijven.
De stabiliteit van een karakter tegenover collectieve verleidings -situaties
(meehuilen met de wolven, of zelf tot 'vreemde' d.i. ketter, verrader,
communist etc. verklaard warden) is datgene wat Freud 'Kultureignung'
noemde. Maar deze stabiliteit is in werkelijkheid altijd een 'evenwichts-
reactie'. Niemand kan zich redden zonder het hulpmiddel van de in-
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fantiele aanpassing (dus afweermechanismen), het blijft een 'eindeloze
opgave'. Het gemak waarmee wij b.v. projecteren en zo de werkelijk-
heid op een waanachtige wijze miskennen kan ons slechts tot beschei-
denheid stemmen.
De tot nu toe gevolgde opvoedingsmethoden (van welke cultuur ook)
spannen zich alle in vanaf een bepaald punt denkremmingen op te
richten, zij verklaren dus bepaalde centrale begrippen tot 'taboe' en dat
zijn juist die begrippen welke de orde in die bepaalde groep garanderen.
Hoe meer de volwassene geïntimideerd is door taboes en 'eeuwige' be-
ginselen, hoe intoleranter ze staan tegenover spontane drift-uitingen
van het kind. De volwassene, die de onschuldige experimenten van het
kind met pseudo-morele verontwaardiging beantwoordt, verraadt daar-
mee dat hij zelf de onbevangenheid t.o.v. eigen drift-impulsen en de
sociale code nooit bereikt heeft. Helaas leidt dit tot kritiekloze agres-
sieve driftuitingen in het straffen. Net als tegenover de zondebok wordt
tegenover het zwakke kind de anders zorgvuldig verborgen gehouden
agressieve neiging weer zichtbaar en het verbod van agressief gedrag
gepaard met het zelf ondergaan van agressie verbinden zich in het be-
leven van het kind tot een paradoxe eenheid, die het vaak levenslang
niet leert te doorzien.
Het opwekken van denkremmingen en geforceerde driftafweer maken
de jonge mens al vroeg 'sociaal aangepast'. Maar voor een in een
stroomversnelling geraakte cultuur zoals de onze, zijn het hinderpalen
op weg naar de georganiseerde 'Kultureignung' die ons cultuurpatroon
juist met zoveel nadruk van de enkeling eist.

Deze twee eerste hoofdstukken heb ik zo gecondenseerd mogelijk
weergegeven met aanvaarding van het risico, dat sommige lezers het
boek zelf 'onleesbaar' zullen vinden (door samenvatting wordt een
moeilijk boek nog moeilijker!) maar met de hoop anderen te prikkelen
het boek zelf te lezen en te herlezen. Het is ten volle de moeite waard!
De volgende hoofdstukken zal ik alleen in 'slagzinnen' weergeven om
me te haasten tot de samenvatting en persoonlijke waardering.
Het derde hoofdstuk 'over de relativering van de moraal' laat zien hoe
er altijd 'moralen' geweest zijn, waarvan elke groep de zijne voor de
superieure en onaantastbare hield; maar dat die in de stroomversnelling
van onze geschiedenis onmachtig blijken tegenover de grote vragen van
onze tijd: hoe leren wij de agressieve drift beheersen en 'neutraliseren'
(in arbeid, sport e.d.) en hoe kunnen wij de grote irritatie van de massa
die 'spurlose Arbeit' moet verrichten opheffen. Met 'spurlose Arbeit'
wordt bedoeld: werk waarvan men het eindprodukt niet ziet en dat geen
gezond gevoel van eigenwaarde verschaft.
Bovendien voelt de massa zich gemanipuleerd door de beroepspolitici,
die hen trachten tevreden te houden met hogere lonen en betere sociale
arbeidsvoorwaarden. Hoe vinden wij de weg in het net van sociale
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wetten en arbeidsvoorschriften, en hoe komen wij er weer uit? Hoe
blijven wij wezens die zelf kunnen voelen — en soms zeer verschillende
meningen kunnen hebben — en later ons niet verlagen tot 'object van
regerings-zorg'. (Verwaltungsobjekt)
Een beslissende innerlijke tegenspraak van onze cultuur is, dat ze geen
werkelijke interesse heeft voor de cultivering van het individu.
De minimale definitie van moreel gedrag: Probeer de ander zo ver als
maar mogelijk is te begrijpen, je inleven in zijn gevoelens te versterken,
en vermijd daardoor onnodige krenking en deemoediging. Doe dit
vooral als je meent helemaal in je recht te staan en als de ander zwakker
is dan je zelf bent.
Het vierde hoofdstuk over de puberteit is een 'goudmijn' van praktisch
toepasbare inzichten. Ik noem er drie: de ambivalentie is noodzakelijk
om tot een volwassen zelfstandig denkend mens te worden en dus geen
'noodzakelijk kwaad'; verwenning zonder 'tegenprestatie' van het kind
levert 'zatte tevredenheid' op, maar geen dankbaarheid die tot een
persoonlijke band kan voeren. De ouders zoeken in deze zich snel ont-
wikkelende tijd steun bij hun kinderen die zelf steun van de ouders
verwachten!
Het vijfde hoofdstuk: Geproclameerde en toegepaste tolerantie.
De ongelijkheid van de mensen voor de wet heeft vitalere en oudere
afkomst dan die van hun gelijkheid. Onze overtuiging is echter dat to-
lerantie een hoger rechtsgoed van de maatschappij is dan intolerantie,
die de vrijheid van anderen zoekt te vernietigen.
Tolerantie heeft tot voorwaarde dat wij over de driftgrondslag van ons
eigen wezen reflecteren kunnen, d.w.z. niet een abstract logisch oordeel
kunnen vellen maar een inzicht kunnen ontwikkelen dat verbonden is
met (mede-)gevoel zodat de situatie, de houding, kan veranderen. Tole-
rantie ontstaat niet door verdringing van de agressie maar door ontrek-
ken van de energie aan deze agressieve gevoelens.
Waar mensen aan andere mensen grondrechten, meebeslissingsrecht,
onthouden is intolerantie aan het werk. Intolerantie berust op de ver-
dediging van privileges, die 'lust' beloven, vanaf de primitieve vorm
van agressieve ontladingen tot de (narcistische) zekerheid door God uit-
verkoren te zijn (boven de anderen natuurlijk). De toegepaste tolerantie
is geen onverstandig 'dulden' maar de vereniging van scherpzinnigheid
en grootmoedigheid!
Hoe meer ons genadeloze onderdrukking en vernedering in onze jeugd
te beurt gevallen is, des te meer agressieve tendensen moeten ons tot
diep in ons onbewuste beheersen, kortom: hoe meer 'opvoeding' door
liefdeloze en inzichtloze repressie des te minder neiging en mogelijk-
heid tot tolerantie.
In het zesde hoofdstuk: 'Het sociale en het persoonlijke Ik' komt een
actuele passage voor over de 'hersenspoeling'.
De sociale persoonlijkheid kan men veranderen, maar dat gebeurt na-
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tuurlijk niet zonder terugwerking op het persoonlijk Ik. De mens kan
'zijn gezicht verliezen' en een nieuw gezicht aannemen. Door zo'n me-
tamorfose wordt uitgesloten dat het integratie-centrum voor de sociale
eisen (het super-ego) met de erfelijke aanleg verbonden kan zijn. De
driften hebben hun relatief vaste objecten, het Ik heeft zijn functie als
bemiddelaar tussen de driften en de buitenwereld.
Alleen het super-ego als verinnerlijkte representant van de sociale ge-
boden is een 'vertegenwoordiger' wiens opdrachten kunnen wisselen.
Door deze bezwaren tegen de 'heropvoeding' wordt de opvoeding als
zodanig niet volledig discutabel gesteld (want geen opvoedings-methode
kan afstand doen van een onoplosbare kern van indoctrinatie). De
kwestie is niet, dat in onze beschaving kinderen als kinderen behan-
deld worden maar dat in het totalitarisme volwassenen als kinderen
behandeld worden. (Robert Waelder: Demoralisation and Reeducation).
De normale ontwikkeling van het individu is het komen tot een houding
van trachten problemen op te lossen in plaats van ze door afweer-
mechanismen te negeren. Niet zelden echter komen situaties voor waar-
in de 'objectiviteit' van de sociale normen en instellingen zich met
succes verzet tegen de veranderingen, die het kritische Ik wenst aan te
brengen. Hierop zijn twee reacties mogelijk:
1 — van het individu dat door zijn non-conformisme voorlopig altijd in
de rol van het 'omega-dier' wordt gedrukt, wordt een aanmerkelijke
tolerantie voor onlust verwacht, tot het hem misschien tenslotte toch
gelukt de samenleving in zijn zin te beïnvloeden;
2 — indien het Ik tegen deze zware beslissing niet opgewassen is (men
denke vooral ook aan de materiële sancties) kan het via de regressie en
door middel van afweermechanismen dit 'onlust-quotum' uit de weg
gaan; het past zich aan de 'objectiviteit' van de heersende groep aan.
Men moet toegeven dat ons leven in de maatschappij voortdurend am-
bivalente gevoelens opwekt. Onze vroegste ervaringen in de 'aangepaste
wereld' zijn in velerlei opzicht zo vol onlust, dat ook later niemand
geheel zonder afweer van onlust door verdringing, projectie, enz. kan
leven.
In onze samenleving wordt minstens van één laag, nl. die welke de
gecompliceerde organisatie 'bestuurt' en op gang houdt, een ongewoon
grote mate van sublimering geëist.
Het einde van zoveel achtenswaardige protest-acties vanaf de 'Wander-
viigel' tot aan de 'Beatniks' heeft op indrukwekkende wijze getoond,
dat alleen maar negatie van de bestaande verhoudingen ons niet verder
brengt en de fundamenten ook van zeer ongezonde maatschappij-
vormen niet kan doen wankelen.
Pas het doordringen tot de motieven die de misstand bewerkt hebben
en in stand houden geeft ons meer hoop dat de kritiek een diepere
verandering van het (collectieve) bewustzijn bewerkt.
Het zevende hoofdstuk: 'Veranderingen van het wezen van de politieke
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autoriteit' kan ik helaas niet voldoende recht doen door enkele citaten.
Het is zo belangrijk dat de lezer van deze bespreking het zelf moet
lezen (evenals trouwens het hele boek!).
Het laatste hoofdstuk 'Konsequenzen bei offenem A usgang der Kon-
flikte' zal ik trachten samen te vatten:
Politicologie en psychoanalyse liggen misschien toch niet zo ver uit
elkaar als op het eerste gezicht lijkt. De vraag of een sociaal fenomeen
gezond of ziek is, normaal of pathologisch is, gaat niet slechts de arts
aan, ook de diagnosticus van politieke systemen (en misschien kan men
zo politicologie definiëren) is met deze vraag bezig.
Zo moet ook de autoriteit die de verschillende structuren van de
maatschappij mee bepaalt allereerst vanuit haar grondpatroon be-
schouwd worden. De belangrijkste ervaringen met de autoriteit zijn de
allereerste nl. die welke wij als kinderen met onze ouders beleefd heb-
ben. Hierbij spelen echter niet alleen machtsverhoudingen, maar ook
stadia van de ontwikkeling van het bewustzijn mee. Het grotere inzicht
zou de relatie tussen ouders en kinderen moeten bepalen.
Eerst beleeft het kind de ouders als een onvoorwaardelijke en onfeilbare
autoriteit. Voor de sociaal-psycholoog is er aanleiding te onderzoeken
of en in hoeverre een bepaalde samenleving deze vorm van autoriteit
levenslang in stand wenst te houden. Dat kan natuurlijk alleen als de
machthebbers de ontwikkeling van het bewustzijn met geweld onder-
drukken zodat de onderdanen infantiel blijven.
De ontwikkeling in de richting van meer autonomie van het Ik laat zich
onder meer ook als maatstaf voor de sterkte van het Ik definiëren. Een
volwassen 'gerijpt' mens kan tegenstrijdigheden in gezagsdragers in hun
volle betekenis verdragen omdat hij geleerd heeft die in zichzelf ook
te zien. Dit laatste niet in de betekenis van berusten in het 'noodlot' van
een gespleten persoonlijkheid, maar als uitdaging tot integratie op een
ruimer bewustzijnsniveau.
Zoals het kind alleen kans heeft zijn ouders te zien zoals ze werkelijk
zijn (met hun zwakheden en gebreken) indien de ouders in staat zijn
hun eigen fouten in te zien en deze kritiek kunnen aanvaarden, zo gaat
het ook in de relatie autoriteit-ondergeschikte.
'Rijpheid' in politiek opzicht betekent dus dat ambivalente gevoelens
tegenover de autoriteit als iets normaals ervaren worden en dat de
autoriteit het leert te verdragen dat een zeker gedeelte van de samen-
leving hem meer of minder afwijst. Op de lange baan gezien voltrekt
zich een verandering in de instelling tegenover de autoriteit. Weliswaar
ontstaan nog steeds nieuwe dictaturen in grote getale, maar vergeleken
met de duur van de grote autocratische rijken uit het verleden hebben
ze een onvergelijkbaar kortere levensduur. Er zijn steeds minder ge-
bieden waar de dictatuur, na een fase van nadrukkelijke opwinding of
brute terreur, zich aan de kritische tegenkrachten kan onttrekken.
Wij nemen in onze tijd deel aan de verandering van de absolute autori-
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reit in autoriteit die verantwoording schuldig is ('befragte Autoritïtt').
Daar er natuurlijk nog grote gebieden op aarde zijn waar dit proces nog
in de beginfase verkeert of waar men tot een infantiele onderwerping
onder geïdealiseerde leidersfiguren gedwongen wordt, is de mate waarin
het kritisch bewustzijn gegroeid is het beste te meten aan de mogelijk-
heid waarin kritiek als dialoog ('Denkvorgang') mogelijk is in plaats
van als uitroeiing van de tegenstanders van het regime. Uit dit kritische
bewustzijn is een nieuw ideaal ontsprongen: de (natuur) wetenschap
waaraan wij de sprongsgewijze vooruitgang van de techniek te danken
hebben.
Aan twee gevolgen van deze industriële revolutie zijn de veranderingen
in het menselijk gedrag (die anders zo moeilijk te beoordelen zijn) rela-
tief goed waar te nemen:
1 — de techniek (en automatisering) heeft tot de 'spurlose Arbeit' ge-
leid die het individu niet meer de mogelijkheid geeft zichzelf in zijn
werk uit te drukken of iets van zichzelf in het eindprodukt te her-
kennen;
2 — de tweede verandering (in de ontwikkelde landen) is de relatieve
overvloed en een hoge graad van veiligheid in sociaal opzicht (sociale
wetten etc.).
Ten opzichte van de agressie en de libido ontstaan hierdoor verande-
ringen waaraan de politieke autoriteit zich moet aanpassen. De schrij-
vers noemen vier consequenties.
Ten eerste: de overvoeding en 'orale verwenning' als normale situatie
heeft een onverwacht neven-effect. Wij ontdekken dat het kunnen op-
geven of minstens uitstellen van een gratificatie ('Verzichtsleistung') een
misschien wel onvervangbare rol speelt bij de opbouw van onze per-
soonlijkheid. De levenslessen als zodanig berusten op frustraties die
ons tot deze prestatie motiveren.
Dat betekent dat wij de negatieve gevoelens tegenover de verbiedende
volwassenen leren overwinnen om hun liefde te behouden. De gevoels-
ambivalentie is in principe overbrugbaar, zoals dat voor de ontwikke-
ling van de mogelijkheid tot integratie noodzakelijk is.
Gezien vanuit de volwassenen is de situatie even moeilijk: zij moeten
beslissen welke verboden 'noodzakelijk' zijn d.w.z. onontbeerlijk voor
een sociale aanpassing die tot verdere ontwikkeling in staat is.
Verwennen of 'het kind zijn gang laten gaan' is klaarblijkelijk nog geen
bewijs van liefde, zoals het mislukken van de 'permissive education'
heeft aangetoond. De 'maatschappij van overvloed' heeft dus diep in
de menselijke relaties ingegrepen en wel in de zin van een 'vervreem-
ding'. Gratificaties (zowel orale als in veel gevallen ook genitaal-
sexuele) worden niet meer ervaren als sterk gebonden aan personen die
veel voor ons betekenen, maar als iets vanzelfsprekends.
Ten tweede: Als het opgeven van een verlangen of het afstand doen
van iets niet meer vanzelfsprekend geëist kan worden, moet een nieuwe
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fundering daarvoor gevonden worden. In dit opzicht is de rol van de
autoriteit op z'n kop gezet! Vroeger was een van de voornaamste taken
van elk gezag er voor te zorgen, dat in de fundamentele situatie van het
gebrek een speelruimte van verlichting (of zelfs overleving) werd ver-
schaft. Nu zou de autoriteit door haar gezag de overvloed moeten
kunnen beteugelen door vrij gekozen onthoudingen; zij zou richtlijnen
moeten kunnen geven om zinvolle bevredigingen te kunnen onder-
scheiden van onzinnige, een oplossing, die zoals iedereen weet tot nu
toe niet gevonden is.
Ten derde: Overeenkomstige bezwaren voor de 'spurlose Arbeit', die de
massa niet kan ontvluchten. De gemoedstoestand van deze arbeiders is
agressief-depressief gespannen. De neiging tot blinde uitbarstingen van
woede neemt toe. De integratie van de agressieve drift tot sociaal-
geaccepteerde prestaties is niet tot stand gekomen. Het stijgende in-
komen is geen compensatie voor de dwang tot spoorloze arbeid. De
overal uitbarstende destructie moet samenhangen met de uitbreiding
van de techniek en het verval van het prestige (en zelfrespect) die
langzaam geleerde handvaardigheid verleenden.
Daarbij komt nog de wanhoop van de onverbeterlijkheid van deze
destructieve tendens in de menselijke natuur. Wij allen staan toch onder
de invloed van de diepe teleurstelling, dat de Tweede Wereldoorlog
met zijn ontmeetbaar leed en de onbeschrijflijke moord-woede die er
mee gepaard ging, niet slechts geen kathartisch effect had, maar dat het
veel meer tot een eenvoudige metastasering van het oorlogskwaad is
gekomen.
Ondanks deze overmaat van aanwijzingen dat het mogelijk is de ge-
volgen van de op gang gebrachte wijzigingen in de natuur en in de
traditionele sociale ordeningen kritisch denkend te voorzien (en te voor-
komen) moet de vraag open blijven of de menselijke natuur werkelijk
onverbeterlijk is, d.w.z. of het ook onze nakomelingen niet zal gelukken
de agressieve verlangens met meer resultaat aan hun Ik te onderwer-
pen. Dit zou nl. de intra-psychische voorwaarde zijn voor het oplossen
van politieke conflicten, terwijl men afstand doet van geweld. Natuur-
lijk kan men op zo'n verandering niet als op een wonder wachten. Wij
moeten de motieven die achter de agressieve uitbarstingen liggen beter
leren kennen. Vooral de analyse van de menselijke jeugd-periode heeft
bewezen dat onze opvoedingspraktijken veel belangrijker zijn dan aan-
leg-factoren.
Deze opvoeding laat namelijk veel potentiële compensaties van de
dodelijke agressie verkommeren, b.v. het vermogen tot invoeling bij
gelijktijdig helder kritisch bewustzijn. Het zou kunnen zijn dat een ver-
dieping van onze kennis omtrent de fundamentele behoeften van de
mens de enige haalbare garantie tegen zulke onbeheerste drift-
ontladingen zou kunnen opleveren. Er is geen twijfel aan dat wij van
dit weten nog ver verwijderd zijn.

1
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Het is duidelijk dat een nieuwe vorm van 'bezit' gevonden moet worden
die niet misbruikt kan worden tot het aanwakkeren van de agressiedrift.
Bezit in de traditionele vorm en agressie vooronderstellen elkaar.
De nieuwe vorm van bezit moet de bevrediging van de zelf-verwerkelij-
king tot inhoud hebben. De ontplooiing van creatieve mogelijkheden
zal niet zoals het tot 'ding' gemaakte bezit tot roof uitlokken met het
daaruit resulterende agressieve conflict. Deze derde consequentie luidt
dus dat de (voornamelijk onbewust verlopende) ervaring van verlies
van eigenwaarde met de toename van agressieve ontladingen samen-
hangt. Dit verlies van zelfrespect heeft echter ook nog tot gevolg de
toenemende zucht naar surrogaat-bevredigingen (toenemend alcoho-
lisme en zucht naar 'drugs'). Deze zwakheden in de persoonlijkheids-
structuur vormen weer een invitatie tot commerciële zowel als tot poli-
tieke uitbuiting.
Deze door de cultuur opgelegde frustraties van de actieve zelf-realisatie
veroorzaken zoveel onlust, dat de psychische ontwikkeling geremd
wordt. Of men blijft aan infantiele vormen van snelle bevrediging ge-
fixeerd of via de regressie keert men er toe terug. In het laatste geval
zijn schuldgevoelens onvermijdelijk. Er worden kringlopen gevormd
waarin regressie schuldgevoelens oproept en de onlust over een ook
maar vaag gevoeld schuldgevoel regressie naar passieve surrogaat-
bevredigingen bevordert.
Bij de fixatie aan de infantiele vorm van driftbevrediging ontwikkelt
zich een prae-sociale karakterstructuur of tenminste duidelijke symp-
tomen van het blijven voortbestaan van infantiele wensen en fanta-
sieën (grootheidswaan en gebrek aan realiteitsbesef).
Ten vierde: In overeenkomst met het wetenschapsideaal ontwikkelde
zich een 'specialistendom' dat de monsterachtig grote hoeveelheid
kennis moet 'beheren'. Ook de politieke autoriteit gaat op weg naar de
kritisch ondervraagde autoriteit over in de handen van specialisten. Men
kan dit typeren als een overgang van de vader-autoriteit naar de maat-
schappij van broers die elkaar wederkerig onder controle houden wat
betreft hun aanspraken op gezag. Op de voorgrond staat niet meer de
rivaliteit met de gevreesde en geidealiseerde vader-figuur maar de
onderlinge jaloersheid. Voor de openbare mening bestaat nog geen
duidelijk en geaccepteerd beeld van zo'n team van specialisten die een
geïntegreerd beleid zouden kunnen vormen.
Stabiele ordeningsvormen die aangepast zijn aan de nieuwe situatie zijn
nog niet gevonden. Men denke aan de teleurstellingen bij de Europese
eenwording en de zwakheid van de Verenigde Naties. Regressies naar
anachronistische vormen van autoriteit of zelfs tot het brutale recht van
de sterkste komen veel voor. De grootse moeilijkheid voor het func-
tioneren van het aangeduide team van specialisten is de afgunst. Onze
emoties zijn niet veranderd, hoe zeer ook onze technische mogelijk-
heden veranderd zijn. Daarom beroepen de specialisten in de strijd om
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de macht zich op hun kennis zoals vroeger de autocratische heersers op
hun regeren 'bij de gratie Gods'. De vermenging van zakelijke over-
wegingen met emotioneel-geladen argumenten (die b.v. de behoefte aan
prestige van een bepaalde politicus moeten dienen) maakt het voor de
buitenstaander steeds moeilijker om te onderscheiden wat objectieve
informatie is en wat 'rationaliseringen' zijn (d.w.z. een op zelfbedrog
berustende poging om anderen te bedriegen). Dit overgeleverd zijn
aan gemanipuleerde informaties zou wel eens een belangrijke factor
voor de politieke apathie in brede lagen van de bevolking kunnen zijn.
De huidige politieke partijen staan nog geheel op het niveau van de
autoriteits-hiërarchie. Men probeert het image van zijn kandidaat op te
vijzelen waarbij niet bepaald de ontwikkeling van een kritisch bewust-
zijn wordt bevorderd. De eigen leider wordt steeds als een wonder van
deugden en begaafdheden aangeprezen terwijl de negatieve gevoelens
(verachting en haat) op de leider van de tegenpartij worden geprojec-
teerd. De tegenstellingen krijgen een definitief vijandig karakter, het
karakter van dodelijke vijandschap, die daar ontstaat waar overeen-
komstig de absolute autoriteit absolute vooroordelen zich hebben inge-
burgerd. Het waan-aandeel in dit hele proces is ontstellend groot.
De permanente veranderingen in ons milieu, die de technische civilisatie
meebrengt, zijn extreem anti-biologisch. In de buitenmenselijke natuur
streven ecologische levensgemeenschappen altijd naar een zeker even-
wicht. De uitvinders-civilisatie van onze tijd verstoort niet alleen deze
biologische evenwichtsreacties maar lost ook alle tradities op die de
menselijke samenleving tot nu toe regelde. Dit alleen al verwekt reeds
sinds generaties veel angst en roept daarmee het gevaar van de re-
gressie op. De progressie van onze technische ontwikkeling heeft alle
trekken van een explosie. De kennis en daarmee de macht om in te
grijpen vermeerdert zich naar alle kanten maar de krachten die deze
ontwikkeling in goede banen kunnen leiden zijn nog niet gevonden. We
behelpen ons voorlopig met verouderde autoriteitsvormen waarvoor in
onze psychologische huishouding geen echte motivatie meer bestaat. De
tijden zijn voorbij waarin men met oude technieken verrassende ont-
dekkingen kon doen. In plaats daarvan worden met nieuwe technieken
tot nu toe onbereikbare doelen nagestreefd. Daartoe behoort onder
andere ook het doel de mensheid van de honger te bevrijden. Dit doel
zal misschien te verwerkelijken zijn als de mensheid tegelijkertijd zich
niet meer ongebreideld voortplant. Maar wij kunnen ons niet meer met
dit oude ideaal tevreden stellen. Van de harmonisatie van de affecten
die opgeroepen werden door de sociale organisatie waaraan wij onder-
worpen zijn, kunnen wij echter niet zeggen of die ooit bereikt zal
worden.
Onze kennis over de achtergronden van onze (destructieve) motieven
staat ver achter bij onze technische kennis. Speciaal de huidige poli-
tieke machthebbers hebben nog nauwelijks enig begrip voor dit pro-
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bleem ontwikkeld. In plaats daarvan bestaat het gevaar van een dub-
bele corruptie van onze psychologische kennis: in de consumptie-maat-
schappij wordt de psychologie misbruikt tot versterking van de af-
hankelijkheid van de consumptiegoederen en in de politiek tot con-
sumptie van ideologieën die via geprepareerde 'images' het publiek
bereiken.
Zeker pointeert deze beschouwing de foutieve ontwikkelingen of de
mogelijkheid daartoe. Dit kan verband houden met ons uitgangspunt
als arts die beroepsmatig met pathologische ontwikkelingen geconfron-
teerd wordt. Het is echter niet meer te vermijden om pathologische
ontwikkelingen in ons gedrag (d.w.z. in het emotionele vlak dat het
gedrag motiveert) te leren onderscheiden en er mee te leren omgaan,
zowel individueel als collectief.
De verschijningsvormen van de politieke autoriteit staan in dit span-
ningsveld tussen normale (d.w.z. verdraagbare) en pathologische
uitingsvormen van ons sociale leven.
'De verdraagbaarheid zal in toenemende mate afgemeten worden aan
de bewustzijnsontwikkeling die zij manifesteert en minder aan de mo-
gelijkheid om driftuitingen te manipuleren. In deze vorm zou deze
uitspraak een 'aufklkerisches Kredo' zijn. Er zij dus aan toegevoegd:
de toename en verdieping van het bewustzijn voor innerlijke en uiter-
lijke realiteit staat in een dialectische relatie tot de vervreemding van
ons zelf, die veroorzaakt wordt door de gevolgen van de huidige
produktie- en levensvormen. Deze laatste werken anti-aufklarerisch. De
afloop is nog niet bekend, zeker is slechts dat de geschiedenis zich in
deze dialektiek zal voortzetten'.

Mijn eigen bewondering en enthousiasme voor dit boek heeft de ge-
duldige lezer intussen reeds tot vervelens toe geconstateerd.
Daarom een korte motivering van deze bewondering:
(1) Hier wordt in de beste traditie van Freud een oorspronkelijke
poging gedaan om de bijdrage van de psycho-analyse tot de grote
sociale, morele en politieke problemen van onze tijd te formuleren.
Niemand die de analyse 'isolationisme' verwijt (met één patiënt jaren-
lang bezig zijn en de wereld maar laten verkommeren) kan dit verwijt
blijven hanteren vóór hij dit boek gelezen heeft. Dan zwijg ik nog maar
van de karikaturale aanklacht dat de analyse in dienst van het establish-
ment de creatief-onaangepasten tot brave onderdanen transformeert.
(2) Het boek is ondanks de ontstaans-wijze (uit verschillende publicaties
en voordrachten) geïntegreerd tot een éénheid en heeft aan duidelijk-
heid gewonnen doordat de verschillende thema's in andere toonzetting
terugkomen. M.a.w. dit boek is organisch 'gegroeid' en niet 'volgens
plan' geschreven.
Het geeft ons (als toegift) een inzicht in de ontwikkeling van het
denken van deze moedige en integere mensen.
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Naar mijn mening is het van hoger gehalte dan het voorafgaande boek
(dat in Nederland enige aandacht trok) 'Auf dem Wege zur Vaterlosen
Gesellschaft'.
(3) Het is een antidotum tegen het bijna niet te bestrijden 'malaisege-
voel' dat n.m.m. de jeugdigen, maar niet alleen hen, als een kwaad-
aardige epidemie heeft aangetast. (Nihilisme, plat hedonisme, vlucht in
'drugs' en religieus-extatische bewegingen, en blijven steken in destruc-
tieve erotiek). Het is een antidotum maar géén nieuwe heilsleer zoals
de schrijvers herhaaldelijk uitdrukkelijk beklemtonen.
(4) Het is gewoon een fascinerend boek, dat ons vermoeide strijders
aan het front van de geestelijke volksgezondheid weer moed geeft om
op onze post te blijven stand houden, zonder ons te laten infecteren
door de epidemie die ik zo even aanduidde.
(5) Als blijk van 'kritische solidariteit' mogen de schrijvers mij ten
goede houden dat ik ten slotte enige vragen stel:
a — Is het niet jammer de veranderde instelling die zij bepleiten 'een
nieuwe vorm van bezit' te noemen. Het gaat m.i. om een overgang van
'hebben' naar 'zijn' (dus een hoger niveau van integratie).
En zal, als deze betere integratie gelukt, de rivaliteit en dodelijke afgunst
niet nog sterker worden dan nu reeds het geval is. (Minder banale ver-
mogensdelicten maar méér laster, intriges, plagiaat, 'mond-dood' maken
van de concurrent).
b — Zijn de opmerkingen over het China van Mao eigenlijk niet be-
neden het niveau van dit boek?
Het zij mij vergund de door mij zeer hooggeschatte schrijvers de lectuur
aan te bevelen van het boek van onze collega (arts) mevrouw Han
Suyin over 'het jaar 2001'. Trouwens ook van haar andere boeken ('The
crippled tree' en 'A mortal flower'; uitgave Jonathan Cape, London en
Mayflower).
c — Een kleine formele opmerking: de titel van het boek is gewoon die
van het eerste hoofdstuk. Persoonlijk betreur ik dit, omdat ik vrees
dat ettelijke mensen die veel aan dit boek zouden hebben door de
cryptische titel afgeschrikt worden.
'Psycho-analytische bijdrage tot beter begrip van onze wereld-crisis en
voorstellen tot mogelijke therapie' is natuurlijk veel te lang als titel
maar zou beter de inhoud benaderen.
Maar ik stel mij voor dat de titel door de uitgever bepaald is, omdat
de schrijvers allang weer gepreoccupeerd waren met hun volgende
boek, dat ik met spanning tegemoet zie!
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