
Beste mensen, 

 

Ongeveer veertig jaar geleden werd ik verliefd op… de literatuur. 
Ingegoten door mijn toenmalige docent Jan Klein. Klein en morsig, 
hetgeen benadrukt werd door het feit, dat hij niet rookte of dronk, maar 
snoof, hetgeen elke les wel een keer explodeerde in een wolk 
bruinnattige nies de klas in. Jan Klein deelde de cultuurgeschiedenis van 
West-Europa in vier periodes in. De Middeleeuwen benoemde hij als de 
periode van het WIJGEVOEL: mensen vormden een gemeenschap en 
schurkten bij elkaar op zoek naar bescherming in dit door de kerk 
aangeprate tranendal. Met de renaissance begon de periode van het 
IKBESEF. Men werd zich op academische wijze bewust van het individu. 
Er werden portretten geschilderd en kunstenaars zetten voor het eerst 
hun naam onder hun werk. Dit IKBESEF vergroeide met de Romantiek 
en de eeuwen erna tot een IKGEVOEL. Mensen gingen ervan uit, dat de 
wereld en de planeten en de sterren om hen draaide. En dat de 
zinvolheid van het leven bepaald werd door het ik. Na de periodes van 
WIJGEVOEL, IKBESEF en IKGEVOEL zou dan de periode van het 
WIJBESEF moeten komen: men zou zich gaan realiseren, dat het 
individu minder belangrijks is dan de samenleving. Helaas is Jan Klein 
eind vorig eeuw teleurgesteld gestorven. En dat vind ik jammer voor 
hem, want de 21e eeuw zal en moet vanaf vandaag, naar mijn opvatting, 
de periode worden van het WIJBESEF.  

De leidende figuur in de onderwijskunde van dit moment, professor 
Micha de Winter, heeft twee grote items voor het onderwijs. Het ene 
behandel ik volgend jaar wel. Dat gaat over onderwijs en 
bescheidenheid: zorg maar dat ze leren, opvoeden en zorgen moet 
ergens anders gebeuren. Maar het andere zwaartepunt sluit aan bij de 
idee van Jan Klein. Als deze maatschappij weer gezond wil worden, dan 
moet de mentaliteit van individualisme en persoonlijke vrijheden plaats 
maken voor wat hij noemt SOCIALE VERBONDENHEID. Zolang we 
spreken over normen en waarden in een wereld, waarin iedereen het 
individuele recht heeft op zijn eigen normen en waarden, vertrapt de ene 
vrijheid de andere. Het onderwijs moet jongelui leren, dat ze zich sociaal 
verbonden moeten voelen met anderen. Dat je dingen doet en laat vanuit 
een verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. 

Vijftig jaar geleden hingen wij als jongens na schooltijd nogal eens achter 
aan de boerenkar. Paard, wagen en voerman reden sjokkend tussen 
voederbietenveld en de stal. En wij er op en er af in een stroom van 
jeugdige onbezonnenheid. Geen probleem. Soms stopte de boer voor 



een praatje met een andere boer. Dan weer voor een grote bah van het 
paard. De weg was vol met een boer, een paard, een kar en een stel 
schooljongens. Vrijheid. Als automobilist moet je tegenwoordig in drie 
seconden vijf verkeersborden inschatten. Er zijn verkeersregels, 
verkeerspleinen, verkeerslichten. En iedereen vindt het logisch dat op 
die manier je vrijheid wordt ingeperkt. Want dat is wel zo veilig. Behalve 
dan misschien voor die paar dikke-BMW-rijders met hun radarverklikker 
aan boord. Om samen te kunnen deelnemen aan het verkeer, moet je 
een stukje persoonlijke vrijheid, de vrijheid van de sjokkende boer, 
inleveren. 

Individuele vrijheid is een gepasseerd station, een archeologisch object 
uit de Franse revolutie. Jean-Jacques Rousseau preekte de natuurlijke 
vrijheid. Ik hou het meer bij Peter Sloterdijk die spreekt over de REGELS 
VOOR EEN MENSENPARK. Individuele vrijheid in een volle, 
gediversifieerde maatschappij is een non-begrip. Wie individuele vrijheid 
neemt, pakt die af van anderen. Er moet een einde komen aan 
individuele vrijheid, een einde aan de vrijheid van meningsuiting, een 
einde aan artikel 23 uit de grondwet, een einde aan de privacy. Sociale 
verbondenheid is de enige kans om verkeer mogelijk te maken, om een 
samenleving bijeen te houden.  

Daarom wens ik ons toe, dat we in staat zijn het komend jaar iets van 
onze individuele vrijheid in te leveren. Ga eens opzij staan voor een 
ander. 

 

 


