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Mijne Heren Curatoren, 
Mijne Heren leden van de Senaat, 
Mijne Heren adviseurs. 
Mijne Heren leden van de wetenschappelijke staf, 
Mejuffrouw en Mijne Heren studenten, 
en voorts gij allen, die aan deze plechtigheid luister bijzet 
door Uw aanwezigheid, 

Dames en Heren, 

Het zal geen verwondering wekken, wanneer de wijsgeer, die 
zijn ambt aanvaardt aan een Technische Hogeschool, zijn aan
dacht richt op de arbeidende mens. Techniek immers, verstaan 
als menselijke bezigheid, was en is allereerst betrokken op de 
arbeid. Arbeid kan men een economische categorie noemen: de 
voorziening in menselijke behoeften.1 ) In verhouding tot haar 
kan men de techniek bepalen als: de wijze waarop de mens de 
natuur verandert, teneinde in zijn behoeften te voorzien. Of 
ook, als de methode, de weg waarlangs de mens de gegeven 
natuur gereed maakt voor gebruik. Het is dan ook te begrijpen, 
dat de gestalte, waarin de aldus omgevormde natuur verschijnt, 
als de techniek wordt aangeduid. 

Techniek is even onscheidbaar van arbeid als de mens van de 
natuur. En wanneer de mens door arbeidend inwerken op de 
natuur in zijn behoeften voorziet, verraadt hij onmiskenbaar 
zijn aanwezigheid door gecultiveerde hulpmiddelen daarbij, 
hoe primitief die aanvankelijk ook waren. 

Wie de geschiedenis van de technische bedrijvigheid als een 
eenheid tracht te overzien, kan haar beschrijven als een steeds 
verder voortschrijdende overdracht van werk aan werktuig.2 ) 

Het ideaal daarvan kan worden omschreven als de omvorming 
van vrijgemaakte natuurkrachten tot zelfwerkende en zichzelf 
regelende gesloten systemen van functies, op menselijke voor
ziening gericht. Dit ideaal is een limiet; het wordt altijd nage
streefd maar het is in feite onbereikbaar. 
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De cultivering van de techniek betekent tegelijk de vertecb
nisering van de arbeid. Sinds bet bistoriscb proces van de ver
tecbnisering met de eerste industriele revolutie zicb in versneld 
tempo ging voltrekken, blijkt pas hoe veelomvattend bet is. 

Men kan spreken van een verwetenscbappelijking van de 
arbeid, maar ook omgekeerd: van een weten, dat tegelijk wezen
lijk maken insluit. 3 ) De meester in bet vak wordt vervangen door 
de gespecialiseerde werker, op elk niveau. De vermaatscbappe
lijking van de onderneming, bet maatscbappelijk instituut van 
de arbeid bij uitstek, vindt baar parallellen in een algemene ver
institutionalisering. Met deze functionalisering is een unifor
mering gegeven en planmatige bewerking van alles, wat als 
vraagstuk wordt onderkend. In de samenleving wint bet arbeids
milieu een eigen zelfstandigbeid; bet arbeiden verlaat de woning. 
De stijgende bevolkingstoename betekent scbaalvergroting van 
stad en fabriek, tot op bet onoverzienbare en onleefbare. De 
aloude levenspolen van stad en platteland verliezen bun onder
scbeiden zin; bet platteland wordt ontsloten en woonsteden 
warden gebouwd op agrariscbe grand. Wij wonen ergens aan 
een internationale weg.4 ) 

Woorden als werk en arbeid krijgen een verbrede betekenis en 
de begrippen arbeid en tecbniek worden toepasselijk geacbt 
voor gebieden, waarvoor dat nooit bet geval was. 

Uit deze summiere aanduidingen moge blijken hoe breed en 
diepgaand het leven en samenleven zelf betrokken is bij de ver
tecbnisering van de arbeid. Wie denkt over arbeid en techniek 
- zeker in onze samenleving - komt onberroepelijk bij onze 
bestaanswijze in haar geheel uit. 

Het ligt niet in de bedoeling bij deze gelegenheid in te gaan 
op de vele aspecten van onze hedendaagse ,,arbeidende" be
staanswijze.5) Wij willen de aandacht richten op een meer fun
damenteel aspect van de arbeid, namelijk haar zin en betekenis. 
De mens geeft immers aan zijn arbeid een zin, een betekenis en 
hij doet dat op een tweevoudige wijze. De innerlijke structuur 
van bet arbeiden is al zinvol ontworpen, inzover zij gericht is 
op de totstandkoming van een werkstuk. Zij impliceert boven
dien de ontplooiing van menselijk kunnen. Aldus voorziet de 
mens in zijn behoeften en men zou dit de innerlijke zin van de 
arbeid kunnen noemen. Maar bovendien krijgt de aldus gerichte 
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arbeid een plaats in het geheel van het leven; zij wordt daarin ge
si~~eerd. en zij krijgt daarmede op een nieuwe, meer extrinsieke 
Wl)Ze, Zln. 

Deze zingevingen bestaan niet los van elkaar. De omvattend 
extrinsieke veronderstelt de intrinsieke zingeving en zij plaatst 
haar in een wijder perspectief. Ook het omgekeerde is waar. Ar
beiden als menselijke activiteit impliceert wezenlijk een situering 
en integrering ervan in het menselijk leven. 6 ) Arbeid is juist mense
lijk, doordat de intrinsieke zingeving - de totstandbrenging van 
het werkstuk - opgenomen is en verweven met zijn levens
ontwerp. De natuurwetenschappelijke arbeidsbepaling ziet af van 
de menselijke zingeving en daarom kan de natuurwetenschap 
geen antwoord geven op de vraag naar het wezen van de arbeid. 

In de historie, waarin de mens tot dusver zijn rijkdom en zijn 
gebrokenheid heeft ontvouwd, wordt aan de arbeid een wisse
lende zin en betekenis gegeven, ook voor het menselijk leven.7 ) 

Psychologie en sociologie trachten de vele vormen van arbeids
beleving te onderscheiden en hun onderlinge betrekkingen aan 
het licht te brengen. Zij zoeken naar de samenhang van arbeids
omstandigheden enerzijds en van de arbeidssituatie, van de 
betrokkenheid van de arbeidende mens op zijn arbeid anderzijds. 
Phenomenologie tracht aan het licht te laten komen hoe de 
arbeid voor de mens verschijnt. De wijsgerige reflectie tracht al 
deze benaderingen te omvatten en te overschrijden. Hoe dat 
geschiedt, zal hier niet als thema genomen warden. Het moge 
blijken uit het vervolg zelve. 

Het komt mij voor dat de wijsgerige reflectie op de arbeid in 
haar vele vormen vooral naar voren brengt, dat de arbeidende 
mens in feite altijd geconfronteerd is met zijn zelfwording en 
met zijn zelfverlies in de arbeid. Er is altijd sprake van de opbouw 
van de werkende aan zijn werk en tegelijk van de zelfvervreem
ding van de werkende in en door zijn gebondenheid aan het 
voort te brengen werkstuk. Wij willen onze aandacht richten 
op deze tweeheid, die wezenlijk aan alle arbeid schijnt te zijn. 

Omdat de wijsbegeerte altijd handelt over datgene, waarop 
wij wezenlijk betrokken zijn, lijkt her passend dat wij ons eerst 
afvragen op welke wijze wij heden ten dage op de zingeving 
aan de arbeid betrokken zijn. 

5 



Het komt mij voor, dat onder de vele wijzen, waarop wij aan 
de arbeid de juiste plaats in het leven willen geven, de meest 
tekenende gevonden wordt in onze bezorgdheid omtrent de 
vrijetijdsbesteding. Daarbij gaat het niet om een aspect van de 
onmaatschappelijkenzorg, maar om de vooruitgeziene toenarne 
van vrije tijd voor allen en om de wijze waarop wij dat vooruit
zien. Op het eerste gezicht kan dat verwondering wekken; 
nadere beschouwing kan deze doen verkeren in erkenning van 
waarheid. 

Het is vooreerst duidelijk, dat een visie op de arbeid aan haar 
een plaats moet toekennen in het leven. Arbeid wordt erkend 
a.ls arbeid, als deze eigen-aardige activiteit binnen het raam van 
alle activiteit, van leven. Arbeidstijd en vrije tijd, d.w.z. tijd, die 
niet door arbeid in beslag wordt genomen, zijn tesamen onze 
levenstijd; te sarnen ,,vullen" zij ons leven. Niet-arbeidstijd ver
schijnt als vrije tijd, indien onze tijd vanuit de arbeid wordt in
gedeeld en gekarakteriseerd. Vrij betekent vrij van arbeid. De 
cultivering van de techniek vermindert de arbeidstijd. Zij dringt 
ons in de toekomst zoveel vrije tijd op, dat wij ons daarover zor
gen maken. Hoe kan de mens zinvol zijn vrije tijd besteden -
evenals zijn aandacht en zijn geld - als de arbeidstijd beperkt 
zal zijn tot enkele dagen per week of enkele uren per dag? Zulks 
te meer als arbeid, gedacht vanuit de overgeleverde handenar
beid, het kenmerk krijgt van toezicht op zelfregelende instal
laties, waarvan de waarneming, het gezicht, nauwelijks iets 
,,zegt" en waarvan het begrip aan een slinkende groep van super
specialisten is voorbehouden. 

Men kan terecht aanvoeren, dat in dergelijke omstandigheden 
een beroep moet warden gedaan op de vrije tijd teneinde allerlei 
noodzakelijke bezigheden te verrichten, die tot dan toe als 
arbeid werden gedaan. Maar dat verandert aan het wezenlijke 
van ons probleem niets. 

Blijkbaar verschijnt voor ons de groeiende vrije tijd als vraag
stuk, niet als de loutere bevrijding van een noodzaak. Zij komt 
ons niet voor als de tijd, waarin wij onszelf kunnen zijn, of 
liever: onszelf zullen kunnen warden. Want de mens als wezen
lijk historisch wezen is zelfwording. 

De vrije tijd verschijnt voor ons als een vraagstuk dat om be
werking vraagt: het vraagstuk van de vrijetijdsbesteding. Zij 
verschijnt als een behoefte, waarin moet warden voorzien. Be-
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tekent dit dat wij in onze benadering van de vrije tijd, in onze 
zingeving aan de vrije tijd nog niet buiten de arbeid zijn geko
men? Moeten wij dus concluderen, dat wij impliciet het leven 
zelf als arbeiden willen zien, dat wij arbeid tot leven verklaren? 
Is arbeid zelfwording z6 als leven zelfwording is? 

Ik meen dat wij deze vragen ontkennend moeten beantwoor
den. Wij doen geen recht aan onze hedendaagse benadering van 
de arbeid, indien wij vrije tijd als te bewerken vraagstuk ver
staan, als 66k arbeidstijd. Ons uitgangsgegeven - arbeidstijd en 
vrije tijd - bevat ook een tegenstelling. Vrije tijd is niet de tijd 
van herstel, nodig om de arbeid weer te kunnen hervatten. Vrije 
tijd houdt ook wezenlijk iets in, wat de niet-arbeid van de 
Ouden kenmerkte, wat ook de emanciperende arbeidersklasse 
voor de geest stand, toen zij naast hoger loon, betere arbeids
voorwaarden, medezeggingschap e.a. verkorte arbeidsduur in 
haar program opnam. De eigen beschikking over een deel van de 
levenstijd, niet geordend op de arbeidstijd, moet geacht warden 
te behoren tot de bestaanswijze van de vrije, bewuste, zichzelf 
bepalende en zichzelf wordende mens. 

De vrijetijdsbesteding als te bewerken vraagstuk impliceert 
een ander ,, werken" dan het werken van de arbeidstijd. Het 
werken in de arbeidstijd heeft ook het karakter van het voor
waardelijke in zich. Het is werken 6m te leven; het is allen om
vattende voorzieningen treffen voor aller leven. Het werken 
aan de vrijetijdsbesteding daarentegen mist dat typisch voor
waardelijk karakter. Het is een onderling bijstaan van de men
sen tot zelfontplooiing en zelfwording, tot verdere intrede in 
de cultuur langs zelfgekozen wegen. Dat geldt ook waar zij als 
arbeid, als gehonoreerde dienst wordt verricht.8 ) Deze verdere 
intrede in de cultuur richt zich meer expliciet op de transcen
dente waarden, de onvoorwaardelijke waarden van goedheid, 
waarheid en schoonheid, waarin de mens de cultivering van zijn 
menselijkheid zelve zoekt. 

Onze eigentijdse zingeving aan de arbeid schijnt getekend 
door twee belangrijke momenten, die onscheidbaar elkaar op
roepen en naar elkaar verwijzen. Wij zien de mens in zijn wereld 
als de mens, die in gemeenschap een beter bewoonbare wereld 
opbouwt, d.w.z. de mens als arbeidend wezen in de meest om
vattende zin. Maar binnen dit perspectief maken wij onderscheid 
tussen arbeid in de beperkte zin - het scheppen van voorwaarden 
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voor het menselijk bestaan - enerzijds en anderzijds de vrije 
tijdsbesteding als te bewerken vraagstuk, werk in de zin van 
bijstand aan de ander in zijn zelfwording. Deze dubbelheid is de 
vorm, waarin de vraag ons bewust is: hoe is de verhouding 
tussen het sociaal-economisch-technische (de voorwaarde) tot 
wat daar boven uit gaat, het werk ter bereiking der geestelijke 
waarden? 

Hoe en dus vanuit welke visie constitueren wij een wereld, 
waarin de onderlinge vervlochtenheid van arbeid in de enge zin 
met arbeid in de wijde zin, van verzorging van de basis der cul
tuur en van de bovenbouw dier cultuur georienteerd wordt op 
een groeiende menselijkheid en afgewend van haar altijd drei
gend tegendeel? 

De vraag of arbeid tot zelfwording of tot zelfverlies is, heeft 
een bijzondere actualiteit; zij behoort tot de levensvragen van 
vandaag. 

Laat ons na deze beschouwing over de actuele betekenis van 
ons thema, terugkeren tot het onderwerp zelf. Is inderdaad zowel 
zelfwording als zelfverlies van de mens als totaliteit inherent 
aan de menselijke arbeid? 

Wie de mens tracht te begrijpen vanuit het dierlijk leven, 
komt tot de vaststelling dat ook aan de mens zonder twijfel het 
instinctmatige eigen is, hoewel hij daarin vergelijkenderwijze 
zwak is.9 ) De mens onderscheidt zich niet als een bepaalde 
diersoort op grond van een vast gedragspatroon in voedsel
herkenning, in het vluchten voor zijn vijand of in het bouwen 
van nest of leger. Er is iets anders, dat de mens kenmerkt. Men 
zou dat kunnen zien in de terugdringing van het instinctmatig
noodzakelijke naar de achtergrond. De mens herkent de be
hoefte aan voedsel als regelmatig terugkerend en hij tracht tot 
in de toekomst de bevrediging van deze behoefte veilig te stel
len, te verzekeren. 

Wanneer de mens overgaat van een levenswijze, waarin de 
voedselbehoefte wordt bevredigd door het plukken van vruchten 
en het jagen op dieren, naar een andere - naar de vestiging op 
,,zijn" grond - wordt dit duidelijk. Hij bebouwt zijn grond op
dat voedsel aanwezig zij, ook voor de ongunstige tijden; de 
tent wordt vervangen door het huis en het jagen op wild door 
het houden van vee. V oedsel, kleding en behuizing zijn beschik-
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baar en verzorgd ; dit alles ,,is" waar hij besluit te zijn. Bij over
schot van hetgeen noodzakelijk is voor levensonderhoud, ver
schijnt een verdere uitbouw van de oorspronkelijke arbeids
verdeling, die tussen man en vrouw. Aan de bijzonder bekwame 
in het vervaardigen van werktuigen wordt het mogelijk gemaakt 
daarin een bestaansgrond te vinden; het beroep ontstaat. Wie 
vanuit dit evolutionistisch standpunt de geschiedenis van het 
mensdom beziet, kan de arbeidende mens zien samenvallen met 
de wordende mens, kan arbeid zien als zelfwording van de mens. 

Deze beschouwing moge juist zijn; zij is ook onvolledig. 
Want menswording kan worden bepaald als geleidelijke terug
dringing van het instinctmatig-noodzakelijke, als bevrijding 
van de dwang tot regelmatige improvisatie, maar de herkenning 
van deze te vluchten noodzaak wijst op een weten, dat de bin
ding aan de instinctmatige levensvorm overschrijdt. 

Instinctreductie bestaat positief in het creeren van een be
staansvorm, in het ontdekken van mogelijkheden, in het uit
vinden van nieuwe hulpmiddelen in de arbeid. En in spel en 
feest verschijnen de bevrijding van de arbeid zelf; zij zijn een 
bevestiging van het moment van zelfverlies, dat de arbeid nooit 
geheel verlaat. De mens voorziet in de bevrediging van zijn be
hoeften op menselijke wijze en daarin wordt hij zichzelf; maar 
daarin en ook daarbuiten blijkt, dat de mens wezenlijk georien
teerd is op overschrijding van het doelmatige, het nuttige. Dit 
laatste impliceert, dat de uiteindelijke zelfwording al het voor
waardelijke poogt te transcenderen en dat hij tracht te leven 
van het onvoorwaaTdelijke goed. 

Het komt mij voor, dat naargelang het voort te brengen werk 
of het instrument, als verzelfstandigde methode tot voort
brenging, domineert, zelfverlies van de mens in zijn arbeid eer
der naar voren komt, dan daar waaT de totstandbrenging van 
het werk meer rechtstreeks geschiedt vanuit de oorsprong -
de werkeT zelf. De meester in het vak, vertrouwd met materiaal 
en gereedschap, beleeft de vreugde en de voldoening van zijn 
meesterschap in de uitoefening eTvan; deze arbeid benadert het 
spel. De leerling ziet naar hem op en de gezel tracht hem te 
evenaren. De moeite van het aanleren wordt overwonnen vanuit 
de vooruitgeziene vreugde in het meesterschap. Deze ligt niet 
vooral in het voortgebrachte goed, maar eerder in de zelfont
plooiing van de mens in de veroverde bekwaamheid. 
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Het tegendeel hiervan wordt door SIMONE WEIL onder woorden 
gebracht, op grond van haar ervaringen in franse fabrieken. 
,,Arbeiden wil zeggen: zijn eigen wezen, ziel en lichaam, in
schakelen in de kringloop van de <lode stof, er een schakel van 
maken tussen de ene en de andere toestand van een stuk materie, 
er een instrument van maken. De arbeider maakt van zijn 
lichaam en van zijn ziel een aanvulling van het werktuig, dat 
hij hanteert. De bewegingen van het lichaam en de aandacht 
van de geest staan in functie van de eisen van bet werktuig, 
dat zelf aan de stof van de arbeid is aangepast." 10 ) 

De gevolgtrekking uit deze vergelijking kan niet zijn, dat 
ambachtelijke arbeid altijd zelfwording zou zijn, machines be
dienen altijd zelfverlies. Zij kan niet verder gaan clan de vast
stelling dat de arbeid als louter zelfwording opboudt arbeid te 
zijn, en dat arbeid als !outer zelfverlies terecbt door de mens 
werd en wordt ervaren als impliciete ontkenning van zijn men
selijkbeid. 

Met arbeid in sociaal perspectiefligt het niet anders, zoals met 
name in de hedendaagse situatie duidelijk is geworden. De ge
schiedenis van een der sociale grondrechten - het recht op ar
beid - wijst als oorsprong ervan de sociale bewustwording van 
de arbeidersklasse in de vorige eeuwen aan.11 ) Zij is onbegrijpe
lijk zonder het postulaat, dat in de arbeid maatscbappelijke zelf
wording van de persoon is gelegen. De maatscbappij, juist als 
een gebeel van samenwerkende, van arbeidende mensen gezien, 
impliceert bet recbt van eenieder op arbeid. Werkeloosbeid 
toont betzelfde aan, want zij bestaat niet louter in de afwezig
heid van de mogelijkbeid om te arbeiden. Waar arbeid iemand 
tot maatschappijlid maakt, betekent werkeloosheid bet maat
scbappelijk ,,niemand" zijn. 

Dat is arbeid als zelfwording in sociaal perspectief. Maar bet 
tegendeel ervan, arbeid als zelfverlies in sociaal perspectief, is 
evenzeer aanwijsbaar. Van vele zijden is al de aandacht geves
tigd op een zorgelijk aspect van onze cultuur, in zover zij tot 
arbeidsbestel wordt, in zover zij de mens tot functionaris maakt 
en gevaar loopt aan de opvoering van de welvaart zoveel te 
offeren, dat de mens in zijn zelfwording wordt belemmerd.12 ) 

De telkens verdere uitbouw van arbeid in de richting van ons 
voorzienende systemen grijpt veel verder clan het eigenlijke 
produktieproces. Sociale voorzieningen zijn evenzeer systemen 
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van functies, die met zekerheid toedelen aan de mens of aan de 
groep, die ,,eronder valt". De mens zelf echter, die zich aldus 
wil laten voorzien, besloot impliciet als functionaris in dat 
systeem te warden opgenomen. Het komt mij voor, dat hier 
met recht van zelfverlies in sociaal perspectief kan warden ge
sproken. Hiermede wordt uiteraard geen uitspraak gedaan in 
hoeverre dat gerechtvaardigd kan of moet warden geacht. De 
gevolgtrekking kan niet verder gaan dan dit: dat ook in sociaal 
perspectief zelfwording en zelfverlies in de arbeid altijd onlos
makelijk verbonden zijn. 

In het voorafgaande werd betoogd dat aan de arbeid als 
menselijke activiteit altijd zowel zelfwording als zelfverlies eigen 
is. De mens, die meer zichzelf wordt in en door de cultivering 
van zijn arbeid, openbaart zich tegelijk als het wezen, dat leeft 
van transcendente waarden, die zelf niet bewerkt kunnen war
den. Arbeid is tegelijk leven en 6m te leven; arbeid is cultuur
opbouw en tegelijk datgene wat cultuuropbouw mogelijk maakt. 
De mens overwint in de arbeid het infrahumane, maar het 
eigenlijk humane brengt hij niet, al arbeidend, voort. 

Wanneer de mens erin slaagt zijn werk in toenemende mate 
over te dragen aan zijn werktuig, loopt hij gevaar de menselijke 
zelfwording in de arbeid te veronachtzamen en de arbeidende 
mens te zien als aanvulling van het werktuig. Dan betekent 
arbeiden totale zelfvervreemding. Het verzet daartegen stelt 
terecht arbeid als zelfwording in het licht. Maar als clan in de 
nieuwe arbeidsvormen naar een geordende voorziening van 
allen wordt gestreefd, klinkt de waarschuwing tegen zelfverlies 
in de - inmiddels verbrede - arbeid. De mens dreigt zelf te 
warden opgenomen in de voorzienende systemen, die hij bedacht 
en maakte. Arbeid was en is altijd en zelfwording en zelfverlies. 

De paradox, die blijkt aan de arbeid eigen te zijn, leeft in 
verschillende culturen en perioden telkens op een eigen wijze. 
Het is niet mogelijk in dit verband daar nader op in te gaan. Het 
historisch onderzoek moet trouwens nog grotendeels onder
nomen worden.13 ) 

V oor ons onderwerp is het van belang op te merken, dat er 
in de West-Europese cultuurkring een duidelijke ommekeer valt 
op te merken in de zingeving aan de arbeid, zowel in de beperk
te als in de omvattende zin daarvan. 
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Globaal genornen zou men kunnen zeggen, dat in de Oud
heid en de Middeleeuwen het aspect van zelfverlies in de arbeid 
overweegt. Arbeid rnaakt niet ,,vrij" rnaar zij is eerder het teken 
van de onvrijheid van de rnens. Wie niet op een andere eerbare 
wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien, rnoet arbeiden. En 
wanneer in de Middeleeuwen als tegendeel van de arbeid de 
ledigheid verschijnt, bevorderend voor irnrnoraliteit, wordt de 
arbeid dispositie voor de deugd. Dit betekent een verdere stap 
naar de orientatie van de arbeid op de zelfwording van de rnens, 
rnaar rneer niet. 

De ornrnekeer in de zingeving aan de arbeid wordt aange
kondigd bij Descartes. Hij belooft irnrners aan hen, die zijn theo
rie volgen in plaats van ,,cette philosophie speculative" dat zij 
,,rnaitres et possesseurs de la nature" zullen worden.14) SAINT 

SIMON verwacht van ,,les industriels", van. de nijvere werkers, 
dat zij harmonie en vrede op aarde zullen brengen.15 ) HEGEL 
legt het onderscheid tussen de heer en de knecht daarin, dat de 
heer niet arbeidt maar zijn subject-zijn beleeft doordat hij zijn 
leven op het spel zet.16 ) De knecht daarentegen arbeidt voor de 
heer en is als zodanig juist geen subject. De knecht wint echter 
zijn subjectiviteit in en door zijn arbeid. Arbeiden is hier zichzelf 
worden, hoewel niet volstrekt. Want in de rnenselijke geschie
denis ontvouwt zich de absolute idee, die de godheid zelf is. 

MARX 17 ) lost de paradox tenslotte op door de onechtheid 
ervan te poneren. De zelfvervreemding in de arbeid is analoog 
aan die in de godsdienst en in de beschouwende wijsbegeerte, 
aan die in de politiek en in de structuur van de sarnenleving. Zij 
is gegrond op het privaateigendom van de produktiemiddelen, 
want arbeid - produceren - is zelfopbouw. De geschiedenis is 
voor MARX een in zich besloten proces, waarvan de mens de 
hoogste trap van ontwikkeling is. De voltooiing ervan bestaat 
in de doelbewuste vermenselijking van de natuur, het infra
humane. De arbeid is dus zelfwording in de betekenis van zelf
opbouw van de rnens in het kosmische proces. Zelfverlies in de 
arbeid is eigenlijk vreemd aan de arbeid. Zij starnt uit de econo
mische verhoudingen, namelijk inzoverre deze de arbeidende 
mens in dienst van een antler brengen. De geschiedenis is ook 
tot clan toe het toneel geweest van uitbuiters en uitgebuiten. 

MARX heeft zeer juist gezien, dat de na-middeleeuwse culti
vering van de arbeid wezenlijk andere opvattingen eist en an-
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dere structuren dan in de tijd van het dynamisch kapitalisme 
bestonden. 

Wijsgerig gezien is wellicht zijn grootste betekenis, dat hij de 
arbeid geplaatst heeft in het perspectief van de sociabiliteit van 
de mens. De arbeidende mens is wezenlijk de sociale mens, en aan 
samenwerkende mensen - met aan hen gemeenschappelijk toe
komende middelen - stelt MARX de klasseloze samenleving in 
uitzicht, de ideale vorm van menselijk samenzijn. 

Hij heeft dat perspectief echter kunnen openen door aan de 
werkelijkheid geweld aan te doen, door het zelfverlies aan alle 
arbeid te ontzeggen en het toe te schrijven aan de economische 
verhoudingen, buiten de arbeid gelegen. Arbeid zelf wordt dan 
de levensvolheid, een ideaal dat de mens helemaal opeist. Over
gave aan hogere waarden wordt vervreemding van zichzelf en 
de mens blijft gevangen binnen een gesloten historisch proces. 
De sociabiliteit van de mens wordt dan beroofd van haar typisch 
menselijke kern en teruggebracht tot soortelijke gelijkheid en 
interdependentie. 

Met deze afwijzing van de identificatie van arbeid en zelf
wording van de mens is de vraag, die ons bezighoudt, geenszins 
beantwoord. lntegendeel, MARX1 leer heeft haar in een nieuw 
licht gesteld. lndien aan arbeid wezenlijk en zelfwording en 
zelfverlies eigen is, moet de menselijke zingeving aan de arbeid 
dan in een compromis bestaan? Is het zo, dat wij zelfwording in 
de arbeid zoeken, maar telkens weer moeten ervaren, dat zelf
verlies er onontkoombaar eigen aan is? Of is er een wijder 
perspectief, waarop de menselijke arbeid steeds weer en meer 
moet worden georienteerd, en waarin zelfwording en zelf
verlies in een zinvolle eenheid verschijnen? 

Het wil mij voorkomen dat dit laatste inderdaad het geval is. 
Het is namelijk opvallend, dat, waar in de geschiedenis de waar
dering van de arbeid als zelfwording toeneemt, de wezenlijke 
sociale orientatie van de arbeid steeds sterker naar voren komt. 
N aar gelang de mensheid groter waarde in de arbeid ziet, ver
wacht zij duidelijker gemeenschapsvestiging van haar. Ligt bij 
DESCARTES nog de nadruk op verlossing van nood, bij SAINT 
SIMON komt het samenleven in vrede al naar voren: geen oorlog 
tussen de volkeren, geen onderdrukking van de een door de 
ander binnen elk volk. HEGEL zoekt de zin van de cultuur in de 
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subject-wording van de mens en deze zelfwording van de mens 
staat in het sterk rationeel gekleurde perspectief van de georden
de menselijke samenleving in de staat, de hoogste vorm van 
menselijk samenzijn. In MARX' leer valt menselijke zelfopbouw 
in en door de arbeid tenvolle samen met de weg naar ware ge
meenschap, de klasseloze maatschappij. 

Deze ontwikkeling legt ons de vraag voor of zelfwording en 
zelfverlies in de arbeid niet gezien moeten worden in hun orien
tatie, hun verwijzing naar zelfwording en zelfverlies in het men
selijk bestaan zelf. Indien het bestaan van de enkeling juist 
menselijk leven wordt in zover hij zijn zelfwording vindt - en 
alleen maar vinden kan - in de liefdesorientatie op de ander, 
clan zou de arbeid in het menselijk leven alleen van daaruit haar 
passende plaats kunnen vinden. 

Het menselijk bestaan immers is een samen-bestaan van enke
lingen, dat een veelheid van vormen en structuren vertoont. Een 
wijsgerige interpretatie van dit samenleven vanuit de in zich 
besloten enkeling, die omwille van behoeftebevrediging samen
werkingen aangaat, is een overwonnen standpunt. De mens 
wordt erkend als wezenlijk ,,ik" in zijn betrokkenheid op een 
,,gij ". En de mens als zichzelf wordend is de mens, die open 
staat naar de ander en die intreedt in een ,,wij" .18 ) Zelfwording 
en zelfverlies zijn in de liefhebbende mens op andere wijze clan 
in de arbeidende rnens. Want de zelfwording van het ,,ik" vol
trekt zich in zijn zelfverlies aan de ander. Het gaat hier niet om 
twee tegengestelden, die verzoening op hun eigen vlak uit
sluiten. Het gaat hier om twee tegengestelden, die het menselijk 
subject laten zien als wezenlijk intersubjectief.19 ) Naarmate de 
rnens zich opent naar de antler en naarmate hij zijn zelfwording 
weet te leggen in de zelfwording van de antler - en in deze zin 
zichzelf verliest -, naar die mate wordt de mens meer zichzelf. 
Hier is zelfwording en zelfverlies wezenlijk synthetisch: in de 
liefde tot de antler wordt de mens zichzelf. 

Het komt rnij voor, dat zelfwording en zelfverlies in de arbeid 
niet binnen de arbeid tot verzoening kunnen worden gebracht; 
dat is slechts mogelijk indien en voor zover zij georienteerd 
worden op het ideaal der menselijke sociabiliteit, op de inter
rnenselijke liefde. 

Vanuit deze visie wordt en de eigenheid en de veelzinnigheid20 ) 

van de menselijke arbeid duidelijk. Arbeid aan de vrijetijdsbe-
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steding is meer rechtstreeks intersubjectief dan arbeid in het ge
rationaliseerde voortbrengingsbestel. De eerstgenoemde mag 
terecht een bijstaan van de ander in zijn zelfwording heten, 
eerder dan het voortbrengen van goederen voor een markt of 
het onderhouden van een voorzieningssysteem voor onbekende 
aangeslotenen. Evenzo is de arbeid van de huisvrouw ter voor
bereiding van de gezinsmaaltijd meer intersubjectief gericht en 
gevuld dan de arbeid van de man in de fabriek, waar hij het 
levensonderhoud voor zich en de zijnen verdient.21 ) 

W ordt de arbeid in vele vormen bij deze orientatie op het 
intersubjectieve verkeer tot levensvulling zelf? Neen, want het 
is en blijft aan menselijke arbeid wezenlijk om ,,iets" voort te 
brengen. De uiteindelijke zin ervan echter is ,,iemand" ten 
dienste te zijn. De diepste waarde van de arbeid is haar orien
tatie op de menselijke zelfwording in zelfverlies en zij is juist 
menselijke arbeid omdat zij daarop kan warden georienteerd. 
Wat zij niet kan, is de zelfwording in zelfverlies voortbrengen. 
Zoals de mens zijn leven niet maakt, maar ontvangt, zo is de 
liefde wezenlijk gave: een mogen geven van zichzelf. De zelf
wording in liefde bestaat in het wegschenken van zichzelf; de 
omweg langs het maken van iets voor iemand is dan overwon
nen. Het geschenk is daarom louter teken ervan hoe de schenker 
zich wil verhouden tot de ontvanger. Het overschrijdt kwalita
tief elke rechtsverhouding. In ons menselijk bestaan kunnen 
wij slechts onszelf warden in een telkens weer hernomen en 
gaandeweg gezuiverde liefdesorientatie op elkaar. De belange
loze en onvoorwaardelijke erkenning van goedheid, waarheid en 
schoonheid geeft ons dan een waarlijk menselijke eenheid in 

· liefde.22 ) 

Indien arbeid niet bij machte is de volle intersubjectieve zelf
wording tegenwoordig te stellen, zij vraagt wezenlijk om op haar 
georienteerd te warden. Het schijnt mij, dat daarop in onze tijd 
het volle licht moet vallen. Naarmate in het afgezonderde en 
zelfstandig geworden arbeidsmilieu het rationeel geconstrueerde 
voortbrengingsproces meer en meer veld wint, vraagt de orien
tatie op de intersubjectieve zelfwording van de mens in zijn ar
beid om grater aandacht en meer zorg. In wezen is het dezelfde 
zorg, die de toenemende vrije tijd als probleem ontdekt. Het is 
de fundamentele menselijke levensopdracht: zelfwording in 
zelfverlies aan elkaar, die de achtergrond moet zijn van aan-
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dacht en zorg voor de intermenselijke verhoudingen, en in het 
arbeidsmilieu en daarbuiten. 

Er is op zichzelf geen enkel bezwaar tegen dat het tekort aan 
aandacht voor de intermenselijke verhoudingen in het bedrijfs
leven duidelijk wordt vanuit een tekort, dat de produktiviteit 
of de doelmatigheid van de onderneming vertoont. Evenmin 
dat de noodzaak van werken aan de vrijetijdsbesteding b.v. van
uit een geconstateerde economische verkwisting bewust wordt. 

Er dreigt echter gevaar indien men daarbij zou blijven staan. 
Zowel het werk aan de vrijetijdsbesteding als bet werk aan de 
intermenselijke betrekkingen in het bedrijfsleven vraagt om te 
worden verricht tegen de achtergrond van de ware zelfwording 
van de mens in de gemeenschap.23 ) In het arbeidsleven zal dat 
altijd gebonden blijven aan de voortbrenging van goederen en 
diensten, dat het arbeidsleven kenmerkt. In de vrijetijdsbesteding 
zal het meer rechtstreeks gericht kunnen en moeten worden op 
de zelfwording van de"betrokkenen. 

Een grotere en meer centrale plaats van de arbeidinhet menselijk 
leven kan een rijkdom betekenen, indien deorientatievande arbeid 
op de intersubjectieve menswording dienovereenkomstig stijgt. 

Zeer geacbte toeboorders, 

Het is mij vergund bij de aanvaarding van dit ambt mijn 
eerbiedige dank uit te spreken jegens Hare Majesteit, de Ko
ningin, dat het Haar behaagd heeft mij te benoemen tot hoog
leraar in de wijsbegeerte aan deze Technische Hogeschool. 

Mijne Heren Curatoren, 

Bij de opening van deze Hogeschool heeft U, Mijnheer de 
President-Curator, gesproken over een wijsgerige bezinning ten 
aanzien van de plaats, die de techniek in onze samenleving mag 
innemen. lk wil gaarne aansluiting zoeken bij deze woorden om 
de toewijding uit te drukken, waarmede ik dit ambt aanvaard 
en het hoop te vervullen. Wie tracht de huidige samenleving 
vanuit de vertechnisering te doordenken, ervaart dit ambt als 
een uitnodiging om er zich geheel aan te geven. 

M1jnbeer de Rector Magnificus, waarde DoRGELO, 

Ik behoor niet tot de werkers van het eerste uur, maar ik mag 
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wel behoren tot de werkers van het eerste jaar. Wellicht kan ik 
daardoor op een eigen wijze vaststellen hoezeer Uw persoonlijk
heid de open onderlinge samenwerking bevordert aan deze 
groeiende instelling. Ik dank U bij deze gelegenheid gaame 
voor het daarin gegeven voorbeeld. 

Mijne Heren Hoogleraren en Adviseurs, 

Onbekendheid met het antwoord op de vraag hoe de wijsbe
geerte aan een Technische Hogeschool haar plaats zal moeten 
vinden, verenigt ons. De eerste contacten met U hebben mij 
geleerd, dat dit niet onze enige band is. Want Uw belangstelling 
en medewerking bij het zoeken naar wegen en vormen heb ik 
al mogen ondervinden. Ik ben U zeer erkentelijk voor Uw har
telijke ontvangst. 

Mijne Heren leden van de afdeling der Algemene 
Wetenschappen, 

Wie bij U intreedt, kan zich afvragen wat het epitheton ,,al
gemeen" betekent, dat de in Uw kring vertegenwoordigde 
wetenschappen siert. Bij een eerste beschouwing kan dat dubbel
zinnig lijken, namelijk enerzijds de wetenschappen, die voor
waarde zijn voor de technische en anderzijds de wetenschap
pen, die gelijkelijk in alle afdelingen tegenwoordig moeten zijn. 
Nadere beschouwing heft echter deze verdeeldheid op. Want de 
ingenieur, die over enkele jaren deze hogeschool zal verlaten, 
bedient zich van de taal der wiskunde, is vertrouwd met de 
natuurwetenschappelijke zienswijze en hij zal veelal leiding 
moeten kunnen geven in het arbeidsleven. Als academisch ge
vormd technicus zal hij gestalte moeten geven aan de dienst
baarheid van de natuur en op hetzelfde niveau weet hebben van 
het menselijke en intermenselijke. De wijsbegeerte moet hem 
helpen al dit weten en kunnen te integreren in en tot een vol
groeiende persoon. En daarom heeft de wijsbegeerte er behoefte 
aan in Uw afdeling gelijkelijk met wiskunde, natuur- en geestes
wetenschappen in levend contact te komen en te blijven. De 
ontvangst, die mij in Uw midden ten deel viel, heeft mij over
tuigd van Uw grate bereidwilligheid ten aanzien van de behoef
ten der wijsbegeerte aan deze hogeschool en ten aanzien van 
degene, die met het onderwijs erin is belast. Ik ben U daarvoor 
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zeer erkentelijk, in het bijzonder oak Uw voorzitter, de hoog
geleerde ZWIKKER en de voorzitter van de subafdeling der 
geesteswetenschappen, de hooggeleerde 0LDENDORFF, voor hun 
daadwerkelijke steun. 

Mijne Heren Bijzondere Hoogleraren in de Wijsbegeerte aan 
de Tecbniscbe Hogescbool te Delft, 

Het verheugt mij bijzonder, dat het mogelijk bleek mijn taak 
als bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Technische 
Hogeschool te Delft te blijven vervullen. Dat betreft niet alleen 
de mogelijke wederzijdse bevruchting van deze twee taken. Het 
geldt evenzeer het bewaren van het contact met U. Ik neem mij 
voor daaraan volle aandacht te blijven schenken, vanuit mijn 
ervaring overtuigd van Uw welwillendheid ten mijnen opzichte. 

Mejuflrouw, Mijne Heren Studenten, 

U en ik, wij delen het voorrecht aan een instelling voor Hoger 
Onderwijs te zijn verbonden, waar de wijsbegeerte in het pro
gramma is opgenomen. Zij verschijnt daarin als ,,vrijwillig", 
als niet verplicht in welke vorm oak. Wie daaruit zou willen 
afleiden, dat haar de betekenis van een mogelijk specialisme moet 
warden toegekend, vergist zich naar mijn mening. Eerder zou 
ik de vrijwilligheid van haar verschijning funderen in haar bij
zondere waarde. Slechts wie zich tot haar wendt louter om haar
zelfswille, mag verwachten tot haar rijkdom toegang te krijgen. 
Wie haar zoekt als onderdeel van of als middel tot enig ander 
goed, zal teleurgesteld warden. 

Ongetwijfeld is zij niet gemakkelijk toegankelijk, maar het 
zal U bekend zijn dat werkelijke waarden offers vragen onzer
zijds en dan oak de moeite waard zijn. 

Ik stel mij voor diegenen onder U, die belangstelling in de 
wijsbegeerte omzetten in de daad, bij te staan in hun onderzoe
kingstocht. Daarbij hoop ik het spreken tot U zover mogelijk te 
verenigen met het spreken met U. 

Laat ons gezamenlijk pogen het bovenomschreven voorrecht 
waardig te zijn. 

Ik dank U allen voor Uw aandacht. 
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