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DE BINNENHUISARCHITECTEN VAN 
DE NEDERLANDSE VERZORGINGSSTAAT 
MENSWETENSCHAPPERS EN DOORBRAAK 

IDO WEIJERS* 

De naoorlogse Doorbraak, de doorbreking van de hokjesgeest die de Nederlandse cultuur 
voor de oorlog in vele opzichten had gekenmerkt, was een succes. Natuurlijk, zoals Jan 
Bank en Madeion de Keizer hebben laten zien, was het succes van de Doorbraak-beweging 
op het niveau van de politiek zeer gering.' Haar politieke organisatie, de Nederlandse 
Volksbeweging (NVB), werd al snel gemarginaliseerd; haar voormannen, Schermerhorn, 
Banning, Van der Leeuw, bleken niet in staat zich te handhaven in het politieke veld, de 
krachten van de verzuiling in kerk, partij en vakbond herwonnen snel terrein. Maar de 
Doorbraak was allereerst een cultuurbeweging, een beweging voor 'geestelijke weder
opbouw', en op dat punt was zij buitengewoon succesvol. Na de oorlog ontwikkelde zich in 
ons land een brede intellectuele elite, die richting en inhoud ging geven aan wat kan worden 
aangeduid als een nieuwe politiek van het persoonlijke. Overtuigd van de noodzaak van 
vernieuwing en modernisering van het maatschappelijk leven richtte zij zich op de hulp die 
de Nederlandse bevolking daarbij in haar ogen nodig had voor de modernisering van haar 
persoonlijk leven. Modernisering vereiste in de opinie van deze elite zorgvuldige begeleiding. 
Gemeenschapszin en persoonlijke verantwoordelijkheid waren daarbij haar sleuteltermen. 

De Doorbraak-beweging stond voor een streven naar geestelijke wederopbouw na de 
rampzalige ervaring van de bezetting. Toch was haar aanknopingspunt daarbij veel minder 
de oorlogservaring zelf. Haar oriëntatiepunt lag veel verder terug, namelijk rond 1900. 
Veel minder dan '40-'45, vormde de eeuwwisseling het Wendepimkt voor de Doorbrakers. 
Voor hen leefde 1900 voort als het moment waarop de relatie tussen kennis en waarden na 
een 'eeuw van objectivisme' opnieuw tot probleem werd gemaakt. Banning merkt daar in 
zijn Terugblik over op: 

'De 19e eeuw was, althans in enkele hoofdstromingen, uitgelopen op, doodgelopen in ethisch relativisme, 

men kan ook zeggen: een overschatting van de betekenis der positieve wetenschappen voor de diepere 

levensvragen en een burgerlijke zelfgenoegzaamheid, die zich koesterde in vooruitgangsoptimisme.^ 

Bij de aanvang van de twintigste eeuw begon in de Doorbraak-visie de intellectueel de 
vraag naar de waarheid opnieuw te verbinden met de vraag naar de menselijke waardigheid 
en verantwoordelijkheid. Dat was de kwestie die hun streven naar 'geestelijke wederop
bouw' motiveerde. Maar 1900 had nog een extra betekenis voor de Doorbraak-beweging. 

• Pedagogiek, Universiteit Utrecht, Heidelberglaan i, 3584 CS Utrecht. 
1 ). Bank, Opkomst en otuk-rgang van ik Nederliiiidse Volksbcwegitig (Deventer 197S); M. de Keizer, De gijze

laars van Sint Michielsgestel. Een elitcberaaci in oorlogstijd (Alphen aan den Rijn 1979). 
2 W. Banning, Terugblik en perspectief {V,AArn 1^72). 
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De eeuwwisseling verwees voor hen niet alleen naar het opnieuw verbinden van waarden 
en kennis, maar appelleerde tegelijkertijd aan een innerlijke dichotomie tussen enerzijds 
nostalgie naar een traditionele, homogene, statische samenleving en anderzijds voorzichtige 
betrokkenheid bij een nieuwe, pluriforme en zich steeds ontwikkelende samenleving. 

In het perspectief van deze 'generatie van 1900' kreeg de oorlog op een heel specifieke 
wijze betekenis. De oorlog wees hier in de eerste plaats op de noodzaak van ingrijpende 
maatregelen voor de geestelijke herinrichting van de maatschappij, waarbij het principe van 
persoonlijke verantwoordelijkheid werd ingebed in het ideaalbeeld van een authentiek, ver
innerlijkt gemeenschapsleven. Aan de ene kant trachtten de Doorbrakers zich voorzichtig 
los te maken van een al te restrictief kerkelijk gezag, vooral door nadruk te leggen op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Het ging hier om intellectuelen die aan hun geloof 
maatschappelijke consequenties wilden verbinden, zonder dat dat betekent dat zij hun 
hele leven wilden laten dicteren door kerkelijke voorschriften en religieuze dogmatiek. 
Aan de andere kant keek men met argusogen naar het politieke pragmatisme en het 
radicale streven naar sociale herverdeling van de sociaal-democratie. De Doorbraak stond 
kritisch tegenover de maatschappelijke macht van banken en bedrijfsleven, tegenover 
commercialisering en het winstprincipe überhaupt, maar men zocht het alternatief in de 
eerste plaats in wat Eliot aanduidde als 'the idea of a christian society', dat wil zeggen een 
samenleving die wordt gedragen en bijeengehouden door een algemene christelijke 
moraal.' 

Deze visie werd het best benoemd met de term 'personalisme'. Daarmee werd zowel 
gedoeld op de gedachte van de onaantastbare, al dan niet door God gegeven waardigheid 
van de persoon - niet te verwarren met de rechten van het individu - die een waardige 
behandeling van iedere persoon vereiste, als op het aangrijpingspunt van ieder streven 
naar sociale en culturele verandering, dat voor alles gezocht zou moeten worden in de 
persoon, in de geestesgesteldheid van de mensen, in hun persoonlijke deelname aan het 
gemeenschapsleven. Personalisten stonden argwanend tegenover systemen, politieke, eco
nomische en kerkelijke, omdat deze er in hun ogen voortdurend toe neigden de waardig
heid van de persoon ondergeschikt te maken aan de ratio van het systeem. Dat betekende 
echter allerminst dat het personalisme een zuiver geestelijke beweging was. Personalisme 
werd daarentegen actief en praktisch vormgegeven binnen en vanuit maatschappelijke 
instituties die een rol speelden in de inrichting van het naoorlogse maatschappelijk leven. 

Tenslotte was het Nederlandse personalisme allerminst een zuiver wereldbeschouwelijke 
beweging, maar stond de relatie tussen de personalistische wereldbeschouwing en de 
moderne wetenschap in deze beweging juist centraal. De wijze waarop die relatie na de 
oorlog werd vormgegeven op de terreinen van de menswetenschappen en het strafrecht 
heb ik in Terug naar het behouden huis aangeduid als 'deskundige getuigenis'.'* De Door
braak was sociaal en cultureel gezien vooral een succes voorzover zij de doorbraak van een 
nieuw type expertise, de 'deskundige getuigenis', wist te realiseren die wetenschappelijke 
vakkennis verbond met visionaire perspectieven van een nieuwe cultuur waarin de waar
digheid van de persoon en een harmonieus gemeenschapsleven centraal stonden. Ik zal 
hieronder laten zien hoe deze expertise op het terrein van de menswetenschappen een 
eigen taal ontwikkelde, de taal van de personalistische fenomenologie. Ik zal me daarbij 

3 T.S. Elliot, 77ii' idea of a Christian socie(y (Londen 1939). 
4 I. Weijers, Ter\ig naar het behouden huis. Romanschrijvers en wetenschappers in de jaren vijftig (Amsterdam 

1991) 20. 
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concentreren op de kring die zich bij uitstek en met succes opwierp als centrum van deze 
nieuwe deskundigheid, de zogenoemde 'Utrechtse School'. 

Academie onder de Dom 
De Utrechtse School ontstond met de komst van Buytendijk naar Utrecht als hoogleraar 
psychologie in 1946 en hield op te bestaan met zijn emeritaat in 1957. De belangrijkste 
jaren van de school lagen tussen 1949 en 1955, twee jaren die achtereenvolgens de oprich
ting markeren van de Psychiatrische Observatiekliniek en van de Van der Hoevenkliniek, 
beide onder leiding van Pieter Baan. Deze klinieken, waarbinnen werd samengewerkt 
door juristen, psychiaters en psychologen, vormden een typerend, tastbaar resultaat van 
de interdisciplinaire benadering van de Utrechtse kring. In dezelfde periode presenteerde 
deze kring zich ook als zodanig met de gezamenlijke bundels Persoon en Wereld {1953) en 
Wereld en Situation.'' 

Hoewel de naam Utrechtse School aanvankelijk (door anderen) werd gereserveerd voor 
de specifieke personalistische benadering van strafrecht en criminaliteit door de jurist 
Willem Pompe, de criminoloog Ger Kempe en de jongere psychiater en jurist Pieter Baan, 
werd deze naam later ook gebruikt om de hele kring van personalisten mee aan te duiden 
die elkaar na de oorlog tot eind jaren vijftig trof en vormde aan de universiteit onder de 
Dom: de psychologen Buytendijk, Van Lennep, en de jonge Kouwer en Linschoten, de 
psychiaters Rümke, Trimbos en Van den Berg en de pedagoog Langeveld. Ik spreek liever 
van een kring dan van een school, want aan echte schoolvorming werd in dit gezelschap 
allerminst gedaan. Daarvoor was men te liberaal, te seigneuraal en in elk geval te weinig 
uitsluitend in de academische kant van de wetenschapsbeoefening geïnteresseerd. 

De leden van deze kring waren in diverse maatschappelijke circuits actief. Zo partici
peerden Pompe (als voorzitter) en Kempe vanaf de oprichting in 1953 in de 'Centrale raad 
van advies voor het gevangeniswezen, de psychopatenzorg en de reclassering'. Centrale 
Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering, het 
hoogste adviesorgaan op het terrein van justitie. Pompe was ook jarenlang raadsheer in de 
Bijzondere Raad van Cassatie, de instantie die verantwoordelijk was voor de berechting 
van oorlogsmisdaden. Maar van nog meer belang voor zijn maatschappelijke betekenis 
was het feit dat hij zowel een vooraanstaande rol speelde in de Doorbraak-beweging als in 
moderne katholieke organisaties als Pax Romana en het Thijmgenootschap. In deze laatste 
vereniging van katholieke intellectuelen behoorde het andere katholieke lid van de 
Utrechtse kring, Buytendijk, tot een van de meest gevraagde sprekers. Buytendijk speelde 
echter in de eerste plaats een belangrijke maatschappelijke rol als voorzitter van de katholieke 
vereniging voor de geestelijke volksgezondheid (KCV), vanuit welke spilfunctie hij geduren
de een kwarteeuw de centrale figuur in de katholieke geestelijke gezondheidszorg was. 
Vanuit dit terrein werd het hele katholieke leven na de oorlog gemoderniseerd. Buytendijk 
wist in de naoorlogse jaren de verschillende katholieke organisaties op het gebied van de 
geestelijke gezondheidszorg te bundelen binnen het overkoepelend Katholiek Nationaal 
Bureau. In 1954 formeerde hij de zogenaamde Pastorale Commissie, bedoeld als denktank 
voor de vernieuwing van het Nederlandse katholicisme. Aan deze initiatieven zijn tevens 
de namen van Trimbos en Linschoten verbonden. 

5 |.H. van den Bergen |. Linschoten ed.. Persoon en wereld. Bijdragen tot de phaenomcnologische psychologie 
(Utrecht 1953) en J.H. van den Berg e.a.. Situation (Utrecht 1954); zie ook de bundel ter gelegenheid van het 
emeritaat van Buytendijk: Rencontre/ Encounter/ Begegining. Contributions ii unc psychologie hunuiine 
dedices au professeur H.I.I. Buytendijk (Utrecht 1957). 
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Buytendijks Utrechtse collega Rümke speelde al ruim voor de oorlog een invloedrijke 
bestuurlijke en adviserende rol op het zeer expansieve terrein van de algemene geestelijke 
volksgezondheid. Hij was voorzitter van nationale organisaties als de Federatie voor 
Medisch-Opvoedkundige Bureaux en de Federatie voor Geestelijke Volksgezondheid en 
van vergelijkbare organisaties op internationaal niveau. De pedagoog Langeveld vervulde 
vele adviserende functies op psychologisch, pedagogisch en onderwijskundig gebied en was 
na de oorlog verantwoordelijk voor de opzet van de pedagogiek als zelfstandige academische 
studie. In 1952 verscheen onder zijn redactie het bekende rapport over de massajeugd. 

Het was bij uitstek dit bonte, seigneurale gezelschap van de Utrechtse kring dat kan 
worden beschouwd als de groep 'binnenhuisarchitecten' van de intussen in de steigers 
gezette verzorgingsstaat; als degenen die het fundament legden voor een nieuwe politiek 
van het persoonlijke, waarin het persoonlijke op steeds ruimere schaal en met name in 
termen van geestelijke volksgezondheid tot object van algemene staatszorg werd gemaakt. 
Zij gaven gestalte aan de gedachte van de verantwoordelijke staat, die veel meer en vooral 
iets heel anders moest zijn dan een systeem van uitkeringen. Politiek was in hun ogen eerst 
en vooral volksopvoeding: het bevorderen van gemeenschapszin en persoonlijke ver
antwoordelijkheid waar nodig met behulp van gedifferentieerde hulpverleningsinstellingen. 
Daar lag in hun ogen hun werkterrein. 

Fenomenologie 
Wie Utrechtse School zegt, zegt fenomenologie. De fenomenologie heeft de taal geleverd 
van het personalistisch vertoog van de Utrechtse School. Haar leden waren van meet af aan 
geïnteresseerd in de mogelijkheid om hiermee een zelfstandige niet-positivistische weten
schap te ontwikkelen, een wetenschap die kennis koppelt aan intuïtie en die geloven en 
weten met elkaar zou verzoenen. In de jaren twintig begon op zeer kleine schaal zoiets als 
een fenomenologische 'beweging' in ons land op gang te komen met als een van de 
belangrijkste centra de zogenaamde Valeriuskring rond de psychiater L. Bouman, de 
geneesheer-directeur van de Valeriuskliniek van de Vrije Universiteit. Tegen deze culturele 
achtergrond waarin het ideeëngoed van Scheler, Plessner en Jaspers centraal stond, ont
stond het proefschrift van Boumans assistent Rümke** en ontwikkelde Buytendijk, als 
onderzoeker verbonden aan de kliniek, een jarenlange intensieve samenwerking met 
Plessner." 

'Na de oorlog' betekende vanuit het perspectief van de generatie van 1900 een opleving 
en een nieuwe krachtenbundeling in de strijd tegen het 'positivisme'. Betrof dat voor de 
oorlog vooral het verzet tegen elke vorm van determinisme, met name in het marxisme en 
darwinisme, na 1945 lag het accent veel meer op de weerlegging van het inmiddels in de 
filosofie en de menswetenschappen zeer invloedrijke logisch-empiricisme." Het antipositi-
visme dat internationaal kenmerkend was voor de culturele oriëntatie van de generatie 
van 1900, van Scheler tot Heidegger en van Rilke tot Eliot, vond in ons land sterker dan 
elders zijn overkoepelende noemer in de fenomenologie. Die term stond hier dus voor een 
complex van begrippen en interesses, en in geen geval voor een scherp afgebakende 
wetenschapsopvatting en methodologie. Hij gaf in de eerste plaats een indicatie voor een 

6 H.C. Rümke, Phaenomenologischc en klinisch-psychiatrische studie over geluksgevoel {Leiden 1923). 
7 Vergelijk W.J.M. Dekkers, Het bezielde lichaam. Het ontwerp van een antropologische fysiologie en geneeskiiiule 

volgens Ej.J. Buytendijk (Zeist 1987) 136. 
8 Vergelijk, H.S. Hughues, Consciousness and society. The reorientation of European social ihouglit iS90-i9_w 

(New York 1977). 
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culturele positiebepaling. Dat wordt meteen duidelijk in het volgende citaat van Buyten
dijk, dat het motto vormde voor de bundel Persoon en wereld waarmee de Utrechtse kring 
zich als denkcoUectief aan de buitenwereld presenteerde: 

Wij willen de mens uit zijn 'wereld' begrijpen, d.w.z. uit de zinvolle grondstructuur van dat geheel van 

situaties, gebeurtenissen, culturele waarden, waar hij zich tot richt, waarvan hij bewustzijn heeft, waar

op zijn gedragingen, gedachten en gevoelens betrokken zijn - de wereld, waarin de mens bestaat, die hij 

in de loop van zijn persoonlijke geschiedenis aantreft en vormt door de betekenissen, die hij aan alles 

geeft. De mens is niet 'iets' met eigenschappen, maar een initiatief van verhoudingen tot een wereld, die 

hij kiest en waardoor hij gekozen wordt.'* 

Voor alles wilde deze fenomenologie de persoon-in-zijn-wereld beschouwen, in zijn 
'gesitueerdheid', en niet als geïsoleerd object. Het was precies de articulatie tussen de twee 
termen 'persoon' en 'wereld' die haar culturele project richting gaf Met zijn voorstelling 
van deze relatie als een 'initiatief van verhoudingen' bouwde Buytendijk enerzijds voort 
op het denken van Husserl, anderzijds nam hij daar ook weer afstand van. Behouden bleef 
Husserls concept van de 'intentionaliteit', dat wil zeggen de gedachte dat bewustzijn altijd 
bewustzijn is van iets, dat subject en object niet onafhankelijk tegenover elkaar staan maar 
alleen in relatie tot elkaar gedacht kunnen worden. Zo stelde Buytendijk dat persoon en 
wereld zich alleen laten begrijpen in hun onderling, zinvol verband. De fenomenoloog 
was niet geïnteresseerd in de 'objectieve' oorzaak van menselijke activiteiten, maar in het 
motief, de zin voor de persoon die bepaalde handelingen in zijn 'situatie' verricht. Hande
lingen werden niet opgevat als noodzakelijke gevolgen van fysische of fysiologische oorza
ken, maar als gemotiveerde daden - 'de mens is geen ding, hij is een dialoog'. 

Maar tegelijkertijd werd met de notie van de gesitueerdheid afstand genomen van de 
neo-Kantiaanse elementen in Husserls denken, diens idealisme - dat wil zeggen het 
primair stellen van het bewustzijn boven de wereld van de natuur - en diens intellectualisme, 
dat het objectiverende kennen als basishouding van het bewustzijn zag. Kennen ging bij 
Husserl vooraf aan waarderen en willen.'" Voor Buytendijk en zijn Utrechtse vrienden lag 
dat anders. Het menselijk bestaan werd door hen in de eerste plaats beschouwd als een 
waardenverwerkelijkend bestaan. De 'post-Husserliaanse' fenomenoloog beschouwde zijn 
fenomenologie niet langer als een zuivere, 'strenge' wetenschap die zich had bevrijd van 
elke wereldbeschouwelijke pretentie, maar juist als een wijsgerig en wereldbeschouwelijk 
gemotiveerde wetenschappelijke instelling of grondhouding. Deze anti-Kantiaanse oriën
tatie op waarden kenmerkte het werk van uiteenlopende 'post-Husserliaanse' binnen de 
fenomenologie. Daartoe ontwikkelde de generatie van Scheler, Heidegger en Jaspers zulke 
overigens verschillende noties als 'persoon', 'zijnde' en 'existentie'." 

Het was deze nadrukkelijke oriëntatie op existentiële vraagstukken - niet als weten-
schapsexterne interesse, maar juist voorondersteld in de wetenschappelijke houding en in 
de perceptie en formulering van wetenschappelijke problemen - die de identiteit van de 
Utrechtse fenomenologie vormde. Aan de ene kant betekende dit dat deze kring zich zoals 

9 Dit citaat van Buytendijk wordt gegeven in de redactionele 'Verantwoording' in; l.H. van den Berg en ]. 
Linschoten ed., Persoon en wereld. Bijdragen lot de phaenomcnologische psychologie (Utrecht 1954) 3. 

10 Vergelijk H. Spiegelberg, The Phenomenological .Movement. A historical introduction (Den Haag i960). 
11 Vergelijk T. de Boer, Van Brentano tot Levinas. Studies over de fenomenologie (Meppel 1989) 79 e.v. en 

Weijers (n. 4), Terug naar het behouden huis, 133, noot 18 en 19. 
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gezegd allerminst als school opstelde. Men had geen wetenschappelijk programma en geen 
algemene regels en leidde evenmin studenten op in een bepaalde methodologie. Er was 
ook allerminst sprake van een eensluidende methodologie. Wel hadden de betrokken 
menswetenschappers en juristen onderling veel contact. Men was geïnteresseerd in dezelfde 
levensbeschouwelijk-wetenschappelijke thema's, participeerde in eikaars initiatieven, vormde 
eikaars studenten en gaf gezamenlijk bundels uit. Aan de andere kant kon daarmee wel 
degelijk van een denkcoUectief en van een wetenschappelijke stroming worden gesproken 
aangezien deze activiteiten zich uitgesproken kritisch verhielden tot andere richtingen, 
zoals de empirisch-analytische richting in de psychologie, de neurologische richting in de 
psychiatrie en de 'functionele' richting in het strafrecht.'-

De fenomenologie van de Utrechtse Kring had een heel andere inzet dan wat Husserl met 
zijn filosofische wezensanalyse voor ogen stond. Men was niet geïnteresseerd in de vraag 
hoe kennis eigenlijk mogelijk was en evenmin in de onderneming van een 'transcendentale 
reductie' ten opzichte van de werkelijkheid. De Utrechtse Kring had vooral een praktisch-
empirische opvatting van fenomenologie: deze was - in de woorden van Rümke - 'de 
methode die ons de instelling leert, zonodig om de ander te begrijpen'.'-' Daar draaide het 
om in deze kring en daarvoor achtte zij vele manieren van begrijpen geoorloofd. Voor de 
Utrechtse School stond de opbouw van een antropologie voorop, een geheel van inzichten 
in het wezen van de mens. Zo'n wetenschap van de mens impliceerde de articulatie van 
een levensbeschouwelijk, christelijk-humanistisch denkkader, zonder dat zo'n antropologie 
zich echter eenvoudigweg liet stroomlijnen binnen een bepaalde, strikte wereldbeschou
welijke traditie. Terwijl voor Max Weber het beeld van een samenhang tussen wetenschap 
en wereldbeschouwing nog slechts terugverwees naar een allang verloren klassieke cultuur 
en datzelfde beeld voor Husserl hoogstens vooruitwees naar een oneindig ver weg gepro
jecteerde toekomst, bleven Buytendijk en de zijnen op zoek naar een actuele samenhang 
in een moderne wetenschap van de mens, kortom naar een wetenschap die inzicht in het 
typisch menselijke probeerde te verenigen met opvattingen over het ideale menselijke.'* 

Fenomenologie werd de noemer voor een brede twintigste-eeuwse wijsgerige en wereld
beschouwelijke oriëntatie naar zingeving in een wereld waarin God niet langer vanzelf 
sprak. Sleuteltermen in het vertoog van de personalistische fenomenologie waren 'inten
tionaliteit', dat iets aangaf van zingeven, van aanwezig-zijn-bij-de-dingen en van open 
staan voor en georiënteerd zijn op de ander; 'leefwereld', waarmee een sfeer van zinservarin
gen werd aangeduid die voorafgingen aan 'strikt' wetenschappelijke, althans objectivistische, 
opvattingen van het menselijk bestaan; en een term als 'situatie', waarmee het menselijke 
in de wereld gesitueerd zijn en op de wereld aangewezen zijn met name via de lichamelijke 
aanwezigheid werd benoemd. 

Deskundige getuigenis 
De inzet van dit vertoog moet met name worden gezien in de context van de discussie met 
het empirisch-analytische denken dat in de loop van de jaren vijftig binnen de mens
wetenschappen terrein begon te winnen. Dat was met name het geval in de psychologie, 
die zich enerzijds probeerde te ontwikkelen tot een echte praktijkwetenschap - de psycho-

12 Vergelijk voor de notie van een 'denkcoUectief L. Fleck, Genesis and development of a scientific fact 
(Chicago 1979). 

13 Citaat in J.A. van Belzen, Fenomenologie en psychiatric. Essays van H.C. Ri;«;fa' (Kampen 1988) 35-36. 
14 Vergelijk. T. de Boer, 'Inleiding' in: E. Husserl. Filosofie als strenge wetenschap (Meppel 1980) 23 en Weijers 

(n. 4), Terug naar het behouden huis, 133-134, noot 22. 
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loog ging therapie geven - anderzijds tot een 'echte wetenschap' - de psycholoog werkte 
met een wetenschappelijke methode. Therapeut en methodoloog betrokken daarbij elk 
een eigen gebied: spreekkamer en laboratorium. Voor het eerste gebied vormde de 
fenomenologie in deze jaren naast de psycholanalyse de belangrijkste inspiratiebron. De 
situatiegerichtheid van de fenomenoloog en zijn oriëntatie op de geestelijke gezond
heidszorg leverden een serie concepten op van de relatie therapeut-cliënt, de vereiste 
invoelende houding van de therapeut en diens opvoedende taak. In het laboratorium echter 
heerste de methodoloog. Die hield de intuïtieve en normatieve aanpak van de hulpver
lener kritisch tegen het licht en ontwierp een aantal harde spelregels. Het resultaat van 
deze confrontatie is treffend samengevat door De Groots bewonderaar Barendregt, die 
sprak van een 'neurotische paradox': als psychologisch onderzoek beantwoordde aan de 
methodologische regels van De Groot was het niet relevant voor het leven buiten het 
laboratorium, en als het daarvoor wel relevant was voldeed het niet aan die regels.''' 

Met haar oriëntatie op 'intentionaliteit', 'leeftvereld' en 'gesitueerdheid' bood de Utrechtse 
fenomenologie vele intellectuelen een cultureel alternatief enerzijds ten opzichte van de 
traditionele dogmatiek van de geestelijke elite, anderzijds ten opzichte van de nieuwe 
'objectieve' zekerheden van de moderne gedragsdeskundigen. Zij bood vooral een geestelijk 
maar seculier onderdak aan de moderne christelijke intellectueel. Haar respect voor een 
'geheime' samenhang tussen waarde en weten, haar gedachte van een intrinsieke eenheid 
van persoon en gemeenschap parallel aan het beeld van de geloofsgemeenschap, haar 
beeld van maatschappelijke verbondenheid - die enerzijds uitdrukkelijk terugverwees 
naar een gemeenschapszin van voor de reformatie en voor de opkomst van de burgerlijke, 
geïndividualiseerde samenleving, en anderzijds juist de waarde van de persoon met zijn 
eigen verantwoordelijkheid en vrijheid benadrukte - articuleerden een tendens tot voor
zichtige vernieuwing. 

De ver buiten de vakwetenschappelijke interesse uitstijgende populariteit van de feno
menologie met haar methodologische claim van een directe, persoonlijke relatie tot het 
wezen van het te bestuderen fenomeen kan in dit licht worden gezien. Zij werd gewaar
deerd als een oproep tot een intellectueel verantwoorde 'terugkeer' naar een voor alle moder
ne wetenschap en technische ontwikkeling in de onmiddellijke ervaring gegeven wereld, naar 
een zuivere intuïtie van 'wat altijd zo was'."' Maar dat niet alleen, want haar aandacht voor de 
'gesitueerdheid' van het menselijk handelen, haar oog voor de menselijke natuurgebonden-
heid en met name de menselijke lichamelijkheid verbond die 'terugkeer' met een wending 
'vooruit', naar een nienwe therapeutische openheid voor menselijke problemen. 

De fenomenologie van de Utrechtse Kring werd een herkenningspunt voor al die intel
lectuelen, die aan de ene kant de traditionele leerstelligheid en autoriteit van de kerk op 
vele terreinen van het denken afwezen, maar aan de andere kant het principe van 
waardenvrijheid onbevredigend vonden en daarom bleven zoeken naar een verbinding 
tussen wetenschap en geloof althans naar een nadrukkelijk ethisch gemotiveerde weten
schap. Zo schreef Van den Berg in de inleiding van zijn buitengewoon populaire studie 
over de 'leer der veranderingen', Metabletica (1956): 

15 J.T. Barendregt, De zielenmarkt. Over psychotherapie in alle ernst (Meppel 1982) 145-149. Vergelijk T. Dehue, 
De regels van het vak. Nederlandse psychologen en hun methodologie 1900-198^ (Amsterdam 1990), hoofdstuk 
4-

16 R. Bakker, De geschiedenis van het fenomenologische denken (Utrecht 1969) 22. 
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Grote stukken van dit boek zullen de indruk maken hypothetisch van aard te zijn. Toch zou ik ze niet 

graag als zodanig benoemen - wanneer ik tenminste onder hypothetisch versta: ongewis, zwevend en 

fictief. Naar een bepaalde opvatting van wetenschap zijn ze dat zeker. Ik meen echter, dat deze opvat

ting, zich uitend in de stelling, dat wetenschap uit is op 'objectieve', voor allen en ten allen tijde contro

leerbare waarheid, nimmer richtsnoer was voor hem, die wetenschap beoefent. Wetenschap is een zaak 

van redelijke bewogenheid, een emotionele aangelegenheid.'" 

Wat algemeen als de zwakte van de Doorbraak wordt beschouwd, lijkt nu precies de 
kracht van de fenomenologische kring. Want waar Doorbraakfiguren als Banning en Van 
der Leeuw en ook Schermerhorn nauwelijks 'echte' politici bleken maar eerder deskundige 
volksopvoeders, daar hadden Buytendijk, Rümke, Langeveld en Pompe minder problemen 
om de rol van moderne grandseigneur en geestelijk leidsman te integreren in hun rol als 
vooraanstaand en gerespecteerd wetenschapper. In korte tijd groeide de Utrechtse feno
menologie uit tot een succesvol pastoraal vertoog rond de centrale figuur van de gelovige 
deskundige. In de eerste vijftien jaar na de oorlog ontwikkelde de fenomenologie zich tot 
onze nationale wetenschap van de geestelijke wederopbouw. 

Begrip, vertrouwen, tolerantie 
Een van de meest fascinerende aspecten van dit vertoog waaraan ik tot slot van dit artikel 
aandacht wil besteden is de bijdrage die het leverde aan het 'rijp' maken van ons land voor 
de jaren zestig. Op dit punt sluiten mijn bevindingen aan bij het werk van Peter Clecak en 
van James Farrell die tot vergelijkbaar inzicht kwamen in de relatie tussen intellectuele 
bewegingen in de jaren vijftig en de roerige jaren zestig in de VS.'"* Ik wil dit aannemelijk 
maken door wat nader in te gaan op de wijze waarop de Utrechtse Kring problematisch en 
crimineel gedrag benaderde. Wat daarbij naar voren komt is een opvallend tolerant 
pedagogische denktrant. In de sfeer van justitiële bemoeienissen met crimineel gedrag 
betekende deze pedagogische denktrant dat het accent kwam te liggen op pogingen tot 
begrip van dat gedrag. Het uitgangspunt was dat er goed naar de delinquent geluisterd 
moest worden. De criminele daad moest, zoals de criminoloog Ger Kempe het in 1950 for
muleerde als een 'in se zinvolle uiting' worden geaccepteerd om vanuit die fundamenteel 
aanvaardende houding tot werkelijk contact met de delinquent te kunnen komen."' Die 
aanvaardende houding paste in het streven straf en maatregel in te zetten om maatschap
pelijke herintegratie van de delinquent te bereiken. De daarover in de jaren na de oorlog 
in ons land bestaande consensus resulteerde begin jaren vijftig in de uitdrukkelijke ver
melding van de doelstelling van maatschappelijke integratie in de nieuwe Beginselenwet 
Gevangeniswezen. 

In de ons omringende landen werd na de oorlog de gedachte van de Defense sociale 
populair, waarbij een sterke nadruk werd gelegd op resocialisatie van de delinquent in het 
kader van effectieve misdaadbestrijding.-" In ons land kwam daarentegen veel minder het 
accent te liggen op de noties van maatschappelijke effectiviteit en beveiliging. Strafrecht-

17 J.H. van den Berg, Metabletica oj leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie (Nijkerk 
1956) 22. Vergelijk de uiterst kritische reactie van ,\.D. de Groot in zijn Methodologie. Grondslagen van 
onderzoek en denken in de gedragswetenschappen ('s Gravenhage 1961) 373. 

18 P. Clecak, America's quest for the ideal self Dissent and fuifilhncnl in the 60s and yos (New York/Oxford 1983); 
J.). Farrell, The spirit of the sixties. The making of postwar radicalism (New York/Londen 1997). 

19 G. Kempe, Schuldig zijn (Nijmegen 1950). 
20 A.J. Machielse, 'Defense sociale', Tijdsclirift voor Criminologie (1979) 67-82. 
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pleging werd niet zozeer als techniek van misdaadbestrijding beschouwd, maar als een 
principiële confrontatie tussen de samenleving en haar delinquenten. Noties als schuld, 
verantwoordelijkheid en vergelding, die voor de Defense sociale irrelevant waren, werden 
hier juist centraal gesteld en opnieuw ingevuld. Ging het bij de Defense sociale primair om 
'beveiligingsijver', in ons land werd het naoorlogs enthousiasme voor herintegratie van de 
maatschappelijk ontspoorde in toenemende mate gedragen door 'verzorgingsijver'. De 
Utrechtse Kring maakte zich tot belangrijkste pleitbezorger van deze aanpak. Als het straf
recht zich primair zou richten op de notie van gevaar en maatschappelijke beveiliging dan 
zou er onaanvaardbaar onderscheid worden gemaakt tussen burgers, stelde Pompe. In 
plaats van wantrouwen diende juist vertrouwen de basis te vormen waarop ons strafrecht 
hoorde te functioneren. Straffen en maatregelen dienden zo te worden ingericht dat daar
mee de veroordeelde in staat werd gesteld het vertrouwen van de gemeenschap dat hij met 
zijn misdaad heeft gekwetst terug te winnen. Van zijn kant moest de delinquent de 
gemeenschap kunnen tonen dat hij het weer goed wilde maken. Hij moest (steeds weer) in 
de gelegenheid worden gesteld om te laten zien dat hij dat vertrouwen ook waard was.-' 

Het accent op het vertrouwen dat men de delinquent volgens deze gedachte diende te 
geven berustte dus op de veronderstelling dat deze zich van zijn kant emotioneel maar 
vooral ook moreel gebonden achtte aan de gemeenschap. De 'verzorgingsijver' die het 
Nederlandse strafrecht in het derde kwart van deze eeuw typeerde, veronderstelde deze 
samenhang tussen persoonlijke verantwoordelijkheid in een zich gebonden weten aan de 
gemeenschap. De tolerantie waar Pompe en anderen voor pleitten had niets te maken met 
vrijblijvendheid. Tolerantie ging in dit perspectief onverbrekelijk samen met (een beroep 
op) gemeenschapsbesef Datzelfde gold voor 'zijn' en 'behoren': enerzijds veronderstelde 
men een dergelijke gemeenschapszin bij elk individu, ook degene die zich daar met zijn 
misse daad tijdelijk aan onttrok; anderzijds stelde men zich ten doel om straf en maatrege
len in te zetten om een dergelijke gemeenschapszin te helpen herstellen. 

Deze tolerante, invoelende houding impliceerde in die zin een culturele kritiek op indi
vidualisme, althans op een moderniteit die het individu opvatte en benaderde als een op 
zichzelf existerende eenheid. Men wilde het (afwijkende en criminele) handelen van het 
individu juist steeds proberen te begrijpen als uitdrukking van de (beschadigde) sociaal-
psychische existentie van de persoon. Men realiseerde zich voortdurend, zoals Baan, de 
inspirator van de Nederlandse tbs-praktijk na de oorlog stelde, 'hoe achter een facade van 
brutaliteit, sluwheid, onbetrouwbaarheid, hardheid, gevoelloosheid, schijnheiligheid, etc. 
veelal, zo niet altijd, een uitermate angstige, kwetsbare, gevoelige tot overgevoelige, mees
tentijds hoge morele idealen koesterende, gebutste, platgedrukte, fijngeknepen, ernstig 
mishandelde persoonlijkheid schuilgaat.'" 

Onder invloed van dit vertoog stond het Nederlandse strafrecht tot ver in de jaren 
zeventig in het teken van een typerende 'accommodatie'-aanpak, waarbij niet het efficiënt 
opsluiten voorop stond, maar juist het waar mogelijk vermijden van opsluiting en daar
mee van sociale uitsluiting.-' In tegenstelling tot de omringende landen vertoonde de ver
houding van het aantal gevangenen tot het totale aantal inwoners hier sinds 1950 dan ook 

21 W.P.J. Pompe, Vijf opstellen van Willem Pompe (Zwolle 1974). 
22 P.A.H. Baan, 'Forensische psychiatrie'. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 14 (1959) 218. Vergelijk. I. 

Weijers, 'De misdadiger. Over strafrecht, psychologie en behandeling' in: J. Jansz en P. van Drunen ed.. Met 
zachte hand. Opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief {Vxrecht 1996) 196-198. 

23 E. Blankenburg en F. Bruinsma, Dutch legal culture {De\'enter 1994) 52. 
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een opvallende daling, die haar laagste punt bereikte in 1975. Vanaf dat jaar trad een lang
zame stijging op met eind jaren tachtig een duidelijke versnelling.''' 

Dit element blijft onderbelicht in de Nederlandse studies van de eerste decennia na de 
oorlog. En in de recente studies van de jaren zestig komt het evenmin voldoende naar 
voren, als het überhaupt al wordt opgemerkt. Zo stelt Hans Righart in De eindeloze jaren 
zestig dat het eigene van de Nederlandse jaren zestig daarin zou bestaan dat zij plaatsvon
den in een land dat zich tot die tijd had kunnen onderscheiden door zijn verzuilde maat
schappelijke structuur en een krachtig conservatisme in de sociaal-culturele sfeer.-^ In 
deze studie wordt dan ook nauwelijks aandacht besteed aan het kenmerkende tolerante 
klimaat, waarin de opstand van de jeugd in ons land relatief soepel werd opgevangen. Hel 
was namelijk precies het hierboven aangeduide tolerant pedagogisch-juridische klimaat 
vanwaaruit de genuanceerde benaderingen van provo door vooraanstaande juristen als 
Langemeijer en Enschedé kunnen worden verklaard. Het was eveneens dit klimaat dat het 
mogelijk maakte dat een mafkees als Robert Jasper Grootveld als 'antirookmagiër' halver
wege de jaren zestig elke zaterdagavond rustig zijn gang kon gaan met een ritueel rond het 
Amsterdamse Lieverdje dat steevast eindigde in een 'brandoffer'. En datzelfde klimaat 
maakte het mogelijk dat vijfjaar later enkele meters verderop begripvol met de bezetters 
van het Maagdenhuis werd onderhandeld. 

Ik kan me dan ook beter vinden in de stelling van James Kennedy dat het juist in ons 
land wel mee viel met die kloof tussen de generaties. Nederland dankt zijn tolerante en 
progressieve klimaat volgens Kennedy aan een heterogene groep behoedzame gezagsdra
gers die zich zoveel zorgen maakte over het in de hand houden van ontwikkelingen, dat zij 
gedrag mogelijk maakte dat in andere landen niet zou worden geduld. Er zou onder de 
Nederlandse elites een consensus heersen dat het beter is de onvermijdelijke stroom 
moderne ontwikkelingen te kanaliseren dan die te stuiten. Kennedy beschouwt de naoorlog
se elites dan ook eigenlijk als de zaaiers van de grote veranderingen van de jaren zestig.'̂  

Inderdaad werd in ons land in de jaren zestig in veel opzichten geoogst wat in de voor
afgaande jaren was gezaaid. Maar wat Kennedy over het hoofd ziet is dat dat zeker niet 
alleen aanpassingsgedrag was. Daarmee wordt de fascinerende dubbelzinnigheid van de 
naoorlogse cultuur in Nederland onvoldoende onderkend. Nederland kende rond i960 
niet alleen ouderwetse en achteraf gezien aanpassingsbereide regenten, maar het beschikte 
inmiddels ook over een ruime elite van zelfstandig en modern denkende en gezaghebbende 
intellectuelen die zich naar het voorbeeld van de naoorlogse personalistische intellectuele 
grandseigneurs allang hadden losgemaakt van het culturele keurslijf van de verzuiling. 
Juist deze nieuwe, brede, overwegend nog vaag christelijk geïnspireerde sociaal-liberale 
elite, die zich zelf had ingespannen voor de uitwerking van de binnenhuisarchitectuur van 
de Nederlandse sociale rechtssstaat en die zich inmiddels ook op diverse sleutelposities in 
het verzorgingsysteem had geïnstalleerd, heeft ons land rijp gemaakt voor een tolerante en 
begripvolle receptie van de radicale koers op authenticiteit die zij herkende in de beweging 
van de jaren zestig. 

24 In elk comparatief onderzoek naar Europese strafrechtsystemen wordt erop gewezen dat Nederland sinds 
begin jaren vijftig een nadrukkelijk pedagogische oriëntatie te zien geeft en daarop aansluitend in vergelijking 
met andere landen een opvallend tolerant klimaat kent (en dat rond 1975 sprake is van een omgekeerde bewe
ging). Zie D. L^ownes, Contrasts in tolerance (Oxford 1988); V. Ruggiero, M. Ryan en 1. Sim ed., Western 
European penal systems (Londen 1995); C. Harding e.a. ed., Criminal justice in Europe (Oxford 1995). 

25 H. Righart, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict {Amsterdam 1995). 
26 J.C. Kennedy, Nieuv Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig (Amsterdam 1995). 
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SUMMARY 

The interior designers of the Dutch welfare state 
The 'Doorbraak'-movement that emerged in the Netherlands after World War II was first 
of all a cultural movement. At the political level this movement, that tried to break 
through the segregated cultural and political relations in Dutch society, had little success. 
At the cultural level however - that is in fields like education, mental health care, social 
work and criminal justice - its influence was great. A broad intellectual elite tried to develop 
a 'personalist' culture. This article focuses on one of the most important centres of this 
movement, that was formed by the so called 'School of Utrecht'. Its renowned key figures 
included Willem Pompe, the scholar in criminal law, Ger Kempe, the criminologist and 
the younger forensic psychiatrist Pieter Baan, but also psychologists like Buytendijk, Van 
Lennep, the psychiatrists Rümke, Trimbos and Van den Berg and the pedagogue Langeveld. 
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