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PSYCHIATRISCHE KANTTEKENINGEN BIJ HET
'PETER PRINCIPE'

door Dr. TH. B. KRAFT, psychiater te Doorwerth

De enorme populariteit, die het boek van LAURENCE PETER en RAYMOND

HULL (combinatie van wetenschapsman en journalist) in korte tijd in de
Verenigde Staten kreeg, rechtvaardigt een psychiatrisch commentaar.
The Peter Principle — why things always go wrong, werd vrijwel onmid-
dellijk na verschijnen een best-seller, in één week werden zelfs 12.000
'copies' verkocht! Het sprak de mensen aan, omdat het op een humoris-
tische wijze een quasi-wetenschappelijke vorm gaf aan een algemeen
menselijk euvel: het onjuiste promotie-beleid. Peter spreekt van hiërar-
chologie als de wetenschap, die hiërarchieën bestudeert; zijn 'principe'
formuleert hij (geciteerd uit de in 1969 verschenen Nederlandse ver-
taling) als volgt: Elke werknemer in een hiërarchie zal gewoonlijk op-
klimmen tot hij zijn niveau van incompetentie bereikt heeft.
Voorbeelden hiervan heeft men natuurlijk voor het grijpen. Het komt er
op neer, dat mensen, die in een bedrijf in een bepaalde functie bijzonder
goed voldoen, worden voorgedragen voor promotie. Helaas is het meest-
al zo, dat de werkzaamheden in een meer leidinggevende functie van
andere aard zijn, waardoor andere eisen aan de werknemer gesteld wor-
den en het is dan zeer de vraag, of hij aan deze beantwoorden kan. Vol-
doet hij goed in de hogere baan, dan volgt weer promotie tot het onaf-
wendbare incompetentieniveau.
Het is de verdienste van de bovengenoemde auteurs, dat ze dit cultuur-
fenomeen gesignaleerd hebben en in gechargeerde vorm als een soort
lachspiegel aan het publiek hebben opgediend. In bepaalde opzichten
doet het denken aan Parkinson's 'wet'. Men is verder niet karig met al-
lerlei ingewikkelde nomenclatuur over subfenomenen, als de 'percussieve
sublimatie' (in onze taal 'wegpromoveren'), 'hiërarchische afschilfering'
(het 'afwerpen van de uitersten', zowel hyper-competente als incompe-
tente mensen worden in een bedrijf onbruikbaar), 'hiërarchische repres-
sie, Peters inversie, Peters parade, Peters placebo, Peters plateau, Peters
spiraal, enz.' Niet medische (maar misschien psychiatrische) aanwijzin-
gen, dat iemand 'op zijn top staat', zijn bijvoorbeeld 'papyrophobie',
maar ook 'papyromanie', 'rigor cartis', 'structurofilie', enz. Commentaar
is hier overbodig. Helaas heeft in onze Westerse wereld het carrière
maken iets dwangmatigs gekregen. En in het uitzonderingsgeval, dat
men zelf een promotie op juiste gronden niet accepteren wil, wordt er
van familie-zijde wel zo'n morele druk uitgeoefend, dat men zich —
mede pecunia causa — laat overreden.

De 'Peters-Principe patiënt' (P.P.P. syndroom) — Wat nu de raakvlak-
ken met de psychiatrie betreft, dat zijn er uiteraard vele. Peter zelf noemt
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Freud als degene, die neurosen constateert bij mensen, die in werkelijk-
heid lijden aan een levensincompetentie-syndroom. Freud zoekt de frus-
traties, aldus de auteurs, té veel intrapsychisch, terwijl de hiërarchologie
de mens juist bestudeert in zijn arbeidsmilieu en daar de oorzaken van
zijn narigheden zoekt. Peter somt voorts 26 'kwalen' op (van maagzweer,
via slapeloosheid tot impotentie), die op kunnen treden bij zogenaamd
succes, d.w.z. bij het bereikt hebben van het incompetentie-niveau. Hier
komen we op het terrein van de psycho-somatiek en van het emotionele
'stress-syndroom'. Wenden we ons nu van het gebied van de satyre naar
de werkelijkheid, dan zien we een groot gedeelte van onze psychiatrische
praktijk verrijzen. Slachtoffers van het 'Peter principe' zien we helaas
legio. We zouden populariserend van het P.P.P.-syndroom kunnen spre-
ken (Peters Principe Patiënten), omvattende al diegenen, die in een be-
drijf een positie bekleden, die ze geestelijk niet aan kunnen en die tot
mentale surmenage met klachtenvorming gaat leiden. Enkele voorbeel-
den:
Ik denk aan een licht debiele man, die op een steenfabriek eerst sjou-
werswerk verrichtte en daarna 'promoveerde' tot het iets gecompliceer-
dere vak van ovenist. Het gevolg: na drie maanden trad ziekteverzuim
op wegens benauwdheid, nervositeit, enz. Oplossing: terug in het sjou-
werswerk, in dit geval gelukt.
Ik denk aan het weinig begaafde meisje, dat wél eenvoudig inpakwerk
kon verrichten, doch aan de jaloezieënfabricage niet mee kon doen, om-
dat dit meer precisiewerk vereiste. Ook dit kind wist het drie maanden
vol te houden — een termijn, in welke blijkbaar nog werk 'boven je
macht' volgehouden kan worden -- tot ziekteverzuim optrad. Zo kan
ik doorgaan.
Dat wij het P.P.P.-syndroom in onze praktijk zeer vaak tegenkomen,
rechtvaardigt naar mijn gevoel deze publicatie. Het dwingt de psychiater
vooral aandacht te besteden aan de werksituatie van de patiënt, iets,
waar ik kort geleden nog de aandacht op gevestigd heb. (1969)

Van werkgevers-werknemers tot psychiaters-patienten — Aansluitend
wil ik een denkbeeld uitwerken, waarop het boek van Peter en Hull mij
heeft gebracht. Ik denk nu aan de grote groep patiënten, die inderdaad
een levensincompetentie hebben en die door hun psychische structuur
om allerlei redenen zijn aangewezen op een beschermd milieu. We ken-
nen de beschuttende werkplaatsen (dankbaar bezinksel voor vele incom-
petenten), het beschutte woonmilieu (nachtziekenhuizen, sluisinternaten)
en zelfs het beschermende vrijetijdsmilieu (sociale clubs). We willen nu
vergelijken:
a werkgevers-werknemers enerzijds en
b psychiaters-patiënten anderzijds.
Deze vergelijking gaat natuurlijk enigszins mank, ik wil hiermee alleen
attenderen op analoge gevaren, die de psychiater (voornamelijk de in-
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richtings- en sociaal psychiater) bedreigen bij zijn pogingen patiënten
in een hoger gewaardeerd leef- en werkklimaat te brengen.
ad a Werkgevers promoveren hun werknemers tot hun hoogste niveau
(wat vaak een incompetentie-niveau blijkt te zijn).
ad b Psychiaters promoveren (revalideren) hun patiënten (althans de
klinisch genezen groep) tot een leef-werk-milieu, waar ze net nog wél,
maar soms ook niet competent zijn om zich te handhaven. In de termi-
nologie van Peter hebben ze dan hun sociaal incompetentie-niveau be-
reikt. Kunnen ze zich niet goed in het bewuste niveau handhaven, dan
kunnen allerlei functionele klachten optreden als uitingsvormen van hun
sociale incompetentie, zoals gedragsafwijkingen, stemmingsanomalieën,
slaapstoornissen, impotentie, kortom de reeds opgesomde psychosoma-
tische symptomatologie. Hiermee geven ze hun sociaal onvermogen aan
en alle psychofarmaca van de gezamenlijke farmaceutische fabrieken
kunnen hier in wezen niets aan veranderen. De oplossingen liggen op
sociaal terrein en een maatregel in dit vlak zal waarschijnlijk méér thera-
peutisch effect sorteren. Voor dat men terug gaat naar een lager milieu-
niveau (bijv. hospitalisatie), kan men natuurlijk ook de eisen, die het
milieu stelt, minder hoog maken. Een huisvrouw kan een huishoudelijke
hulp krijgen, de echtgenoot zal een baan kunnen zoeken, waardoor hij
meer thuis is, sociale werksters kunnen met budgetteren helpen, kleuters
brengen de dag in een dagverblijf door of worden elders opgevangen,
enz.

Bij de in loondienst arbeidende mens kunnen de werkomstandigheden
verlicht worden door verkleining van een rayon of door inschakeling in
een eenvoudiger arbeidsunit. Overschakeling naar beschutte arbeid is
een andere oplossing, die echter voor het individu soms wel, maar soms
ook niet acceptabel is.
Sociale incompetentie is natuurlijk een vrij vaag begrip en zeker geen
diagnose (evenmin als de uitdrukking 'levensdebiel'). We treffen het o.a.
bij defectschizofrenen, bij minderbegaafden, bij psychopathie in de
ruimste zin des woords aan. ledere psychiater kent de in wezen sympa-
thieke sociopaath, die buiten de maatschappij, 'in de groep', een positie-
ve en haast tevreden figuur is, maar die, vrijgelaten, in de kortste keren
wegens diefstalletjes of iets dergelijks, terugkeert in zijn — optimale —
leefmilieu, hetgeen hij onbewust wenst.
CLECKLY heeft er in zijn boek 'The Mask of Sanity' op gewezen, dat juist
de criminele recidivist tot psychopaat is te rekenen, omdat hij zich altijd
weer laat betrappen en omdat de man juist in de tijd van de vrijheids-
beroving 'op zijn best' is, of het nu een kamp, gevangenis of inrichting is.
Voor deze lieden zouden de zogenaamde 'half-way-houses' een goede
sociale oplossing kunnen betekenen. Voor de niet criminele patiënten
geldt het zelfde ten aanzien van de reeds genoemde milieus, als sluis-
internaten, dagziekenhuizen, dagcentra. Zo is een reeks op te stellen van
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milieus, waarheen een psychiater patiënten kan 'promoveren'. Deze zou
er schematisch als volgt uit kunnen zien (van laag tot hoog):
Al Patiënt moet apart verpleegd worden in het psychiatrisch zieken-

huis (direct storend voor een groep).
2 Patiënt is in een kleine groep te handhaven, kan niet meedoen met

veel gemeenschappelijke activiteiten in groter verband, maar ver-
draagt rustige bezigheidstherapie.

3 Patiënt is 'gestichtssociaal', neemt aan alle activiteiten deel, zoals
bioscoop, sport, 4-daagse, enz., weet zich in groepsverband goed te
gedragen met een minimum aan klachten.

B4 Patiënt is in psychiatrische dagbehandeling en komt 's avonds in
zijn gezin terug.

5 Patiënt werkt de halve dag in de maatschappij, voor de andere helft
is hij aanwezig in het dagziekenhuis.

C6a-1
Patiënt werkt op een beschuttende werkplaats, meest mannen.

6a-2
Patiënt heeft thuis huishoudelijke hulp, doet met deze samen het
huishouden, meest vrouwen.
of

6b
Patiënt leeft in een beschut milieu (bijv. nachtziekenhuis) en gaat
uit werken in loondienst.

D. en volgende: Maatschappelijke carriére met hiërarchische opbouw.
(Peter en Hull).

Commentaar — Komen we tot een dergelijke voorstelling van zaken,
dan zien we, dat de 'getrapte' sociale milieus van de psychiater en de
hiërarchieën van Peter en Hull enigszins in elkaars verlengde liggen. Dit
gaat natuurlijk niet helemaal op, want deelname aan het maatschappelijk
leven houdt meer in dan de arbeidssituatie alleen. Een uitzondering vor-
men die geestelijk gehandicapten, die in een gunstige gezinssituatie ver-
keren, waarbij ze buiten hun dagelijkse arbeid geen enkele verantwoor-
delijkheid behoeven te dragen. Niettemin betekent in de regel de inpas-
sing (of terugkeer) in het maatschappelijk bestel het passeren van een
duidelijke drempel. Een ander belangrijk verschil in kwaliteit van de
twee reeksen milieus is bijvoorbeeld, dat degradatie in de gewone maat-
schappij veel ernstiger ingrijpt (en praktisch in een bedrijf gelijk staat
met ontslag — men denke aan de militaire maatschappij —) dan een
heropname in een kliniek voor een patiënt, die het niet gered heeft in
zijn milieu. Toch moet men over een dergelijk ingrijpen niet te licht
denken. Teruggang naar een lager psychiatrisch milieu heeft zeker
frustraties ten gevolge en zelfs ook voor andere verpleegden, die deze
mislukkingen vaak sterk meebeleven.
De praktijk is echter zo, dat iemand, die een goede aanpassing aan een
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bepaald milieu bereikt heeft, 'voorgedragen' wordt voor promotie naar
een hogere sociale plaats. Men streeft in de regel naar een 'maximum'
en niet zo zeer naar een 'optimum'. En zo beleven wij psychiaters nogal
eens teleurstellingen. De patiënt haalt het in het hogere milieu niet, krijgt
klachten, verzuimt. Het sociale incompetentie-niveau is bereikt. Bij
deze revalidatie-pogingen zijn zelfs suicide-gedachten niet ongewoon.
(VAN ANDEL).

Ik denk aan een schizofrene patiënt, die als 'maximum' (en vermoedelijk
niet optimum) milieu het psychiatrisch dagziekenhuis haalt en die faalde,
toen hij voor halve dagen op de beschuttende werkplaats sorteerwerk
verrichtte. Zelfs tijdens de dagbehandeling lijdt hij nu en dan aan angst-
toestanden, bijvoorbeeld in een bus of tijdens een 'avond uit' met familie.
Deze zouden vanzelfsprekend bij volledige hospitalisatie niet voorko-
men. Het is duidelijk, dat bij deze man het hoogste milieu-niveau be-
reikt is, waarin hij zich niet eens op alle momenten prettig voelt.

Samenvattend zou ik willen stellen, dat de psychiater zeer veel te maken
krijgt met het 'Peter principe'. Onze Westerse mentaliteit streeft naar
carrière-vorming, naar de hoogst bereikbare plaats op de maatschap-
pelijke ladder, naar macht, annex materieel gewin.
Onze psychiatrische socio-therapeutische bemoeienissen streven naar
een maximale ontplooiing (maar vaak niet optimale) van de mogelijk-
heden, in de patiënt aanwezig. Het is echter zo, dat niet iedereen té
grote verantwoordelijkheden wil of aan kan. Men begrijpe mij goed:
ik wil hier geen propaganda maken voor een gezapige psychiatrische
instelling, die bij de patiënten geen revalidatie naar een hoger
milieu aandurft. Het lijkt in het licht van het bovenstaande echter juist,
dat, wanneer men arbeiders — en ook patiënten -- op de een of andere
manier sociaal wil 'promoveren', dit bijzonder goed voorbereid moet
gebeuren. Interessant is het in het aprilnummer van het Ned. Tijdschrift
voor Psychiatrie te lezen, dat in het Psychiatrisch Ziekenhuis 'Veldwijk'
te Ermelo een aparte psychiatrische revalidatie-afdeling geformeerd is,
om de patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun 'promotie'
naar de maatschappij. Op een verblijfsduur van 6-11 maanden
(sTÈiFsEL) aldaar moet wel gerekend worden.
Sprekend over arbeidsmilieus zal het zinvol zijn meer 'proefplaatsingen'
in te lassen alvorens definitief iemand te bevorderen.
Interessant zou het in dit verband zijn de functie van een 'waarnemer'
of plaatsvervanger in een bedrijf nader te analyseren en te bestuderen,
m.a.w. van iemand, die tijdelijk een hogere functie bekleden moet. Ge-
zien mijn eigen ervaringen zou een termijn van drie maanden wel eens
doorslaggevend kunnen zijn, wat de beoordeling der competentie be-
treft. Ik wil verwijzen naar de voorbeelden, die ik in het begin van dit
artikel beschreef.
Tot slot: Voor de werkgevers geldt een verstandig personeelsbeleid (met
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psychologische- en sociale inspraak), voor de psychiaters geldt de lei-
draad: geen ergernis, wanneer men meent, dat de patiënt zich in een
milieu 'verschanst' (het hospitalisme moet doorbroken worden), maar
geduld en de eigen plannen aanpassen aan het gedrag van de patiënt
zonder 'forceren'. Werknemers én patiënten zijn tenslotte het meest ge-
baat met de eigenschappen levensmoed, zelfkennis en een 'gepast' gevoel
van sociale eigenwaarde.

SAMENVATTING

Het boek 'The Peter Principle', why things always go wrong, parodieert
het vaak kortzichtige promotie-beleid in bedrijven, waardoor de werk-
nemers veelvuldig eindigen op een positie, waar ze incompetent voor
zijn. De schrijver bespreekt deze 'bestseller' kort en attendeert op de
vaak geziene psychiatrische symptomatologie als gevolg van onjuiste
promotie. Hij trekt verder paralellen naar de patiënten in de psychia-
trische ziekenhuizen, sluisinternaten, enz., die gepromoveerd (gerevali-
deerd) moeten warden naar hoger gestructureerde milieus. Richtsnoer
moet hier zijn naar een 'optimum' te streven wat leef- en werkmilieu
betreft en niet naar een maximum.

SUMMARY

The book 'The Peter Principle', why things always go wrong, gives a parody of
the frequently short-sighted promotion polities in industry, as the consequente of
which employees frequently end up in jobs for which they are not sufficiently
competent. This bestseller is briefly reviewed and the attention is drawn to the
often-encountered psychiatric conditions that are the result of unsuitable pro-
motion. Analogies are sketched with patients in psychiatrie hospitals, transit
institutes, etc. who must be promoted (rehabilitated) to environments with a
superior structure. In this respect it is necessary to attempt to achieve an
optimum, where the living and working environment is concerned, rather than
a maximum.
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