
De vervierkanting en verdrukking van het invidu in onze huidige 

“ontwikkelde” samenleving  

 

 

 

Is onze huidige samenleving, beheerst door een snel voortschrijdende techniek en 

wetenschap, waarin de welvaart verhoogd werd, wel zo ontwikkeld als we denken? Blijft 

er in onze huidige consumptiemaatschappij nog ruimte over voor het individu en diens 

persoonlijke ontplooiing? Gaat in onze wereld een toename aan welvaart niet gepaard 

met een verminderd algemeen welzijn? 

 
 

De verhoogde welvaart heeft, zo lijkt het mij, de mens blijkbaar niet veel gelukkiger 

gemaakt. Zijn welzijn werd immers fel bedreigd door een grondige verstoring van het 

biologische en van het sociologische evenwicht. Ook lijkt het individu door onze 

onpersoonlijke samenleving te worden platgewalst, lijkt het individu zijn eigenheid te 

verliezen, worden zijn „scherpe kanten‟ die eigen zijn aan hem, die hem kenmerken, als 

het ware afgestompt zodat er uiteindelijk slechts één soort mens overblijft. 

 

Onder verstoring van het biologische evenwicht dient verstaan het op alsmaar grotere 

schaal gebruiken van kunstmeststoffen, insecticiden en pesticiden evenals de explosie 

van de industriële productie die een gevaarlijke vervuiling van de bodem, de lucht en het 

water hebben veroorzaakt. Deze verloedering van de natuur, die in onze maatschappij 

steeds duidelijker naar voren komt, wordt verder in de hand gewerkt door de groei van de 

bevolking en de concentratie ervan in de steden. 

 

Onder de verstoring van het sociologische evenwicht dient verstaan de toenemende 

verstedelijking van de maatschappij en de hallucinante vereenzaming van de moderne 

mens. Prestatiedrang, doeltreffendheid, arbeidsplicht jagen hem op en brengen hem haast 

onvermijdelijk in een permanente en ondraaglijke stress-situatie. Bovendien wordt de 

moderne (vooral jonge) mens hoe langer hoe meer gemanipuleerd door de massamedia, 

is hij hoe langer hoe meer ontredderd door het verward en te snel evoluerend 

tijdsgebeuren, zakt hij hoe langer hoe dieper weg in de anonimiteit van de grote stad, die 

door verregaande vervuiling, zenuwslopende geluidshinder en haar opgeschroefd tempo 

z‟n fysische en psychische weerstand aftakelt. Kortom de angst van de moderne mens die 

zich niet langer thuisvoelt in de door hem gerealiseerde wereld. 

 

Ook van belang is het probleem van de vrijetijdsbesteding opgekomen door de 

ingrijpende verkorting van de arbeidsduur. De moderne mens is hierop voorbereid noch 

opgeleid en dreigt in steriele verveling weg te zakken. 

 

 

 

 



Deze tekorten van de welvaartsmaatschappij maken maar al te duidelijk hoe de 

verlangens en gevoelens van het individu worden afgestompt, hoe het individu lijdt onder 

de consequenties van ongebreidelde welvaartsexpansie: massificatie, automatisering en 

bewapeningswedloop. Het gevolg hiervan is dat velen een groeiend gevoel van 

onbehagen ervaren, dat velen hunkeren naar een betere, vrijere maatschappij, gebaseerd 

op creativiteit, geweldloosheid en uitbreiding van menselijke contacten. Dit alles uit zich 

in alcohol- en drugsmisbruik, vandalisme, zelfdoding; de vlucht uit de werkelijkheid, uit 

het eigenlijke leven lijkt voor velen dikwijls de enige uitweg. Ook de verschillende rages 

in de muziek betekenen niets anders dan een hartstochtelijke vraag naar aandacht, 

meetellen, er- en herkenning. 

 

Ook ben ik van oordeel dat de Europese beschaving zich te sterk laat beïnvloeden door 

de Amerikaanse. Een voorbeeld hiervan is de achteruitstelling en Engelse vervuiling van 

vele Europese talen, wat zich ondermeer manifesteert in de reclamewereld. Volgens mij 

moet men danig oppassen voor het Amerikaanse kapitalisme en pragmatisme en moet 

men de gebreken van de “American way of life”, gebouwd op de begrippen nut en winst, 

zoveel mogelijk proberen te elimineren. Alzo kan men streven naar de uitbouw van een 

echt democratische samenleving. 

 

 

Wat staat er in ons land in de nabije toekomst te gebeuren? Niet alleen zal men moeten 

zorgen voor de beveiliging van het leefmilieu en voor de verbetering van de positie van 

de kansarmen in de maatschappij, maar zal men zich vooral moeten inspannen om 

materiële waarden en geestelijk welzijn met elkaar in evenwicht te brengen. Als toetje 

een veelzeggend citaat van J.Greshoff: “Ik heb een slecht geweten als ik in een tijd als 

deze goed slaap”. 
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