Over het doorgeschoten individualisme en een overmaat aan gevoel
Breedvoerig over jezelf praten? Dat dééd je niet. Dat ging tot voor kort nog door voor
ongemanierd. Net zo min als je in gezelschap ook niet alsmaar over geld behoorde te praten,
hoorde het ook niet om alsmaar over jezèlf te praten. In het boek Eeuwelingen, waarin de
journaliste Steffie van den Oord 22 honderdplussers interviewde, komt naar voren dat die
gesprekken aanvankelijk vaak wat stroef verliepen, omdat de hoogbejaarden niet gewend
waren over persoonlijke dingen te praten. Er ontstaat een beeld van individuen die vooral
bezig waren plichten te vervullen en doordrongen waren van hun nietigheid. Zoals in de
Bachcantate ‘Ach wie nichtig, ach wie flüchtig.’ In de breed gedragen christelijke moraal
ging het eerder om de gerichtheid op en de zorg voor anderen dan de aandacht voor jezelf.
Het bestaan was immers ook zo voorbij en wat heeft het leven van de enkeling te betekenen in
het licht van de eeuwigheid?
Heel anders is dat in onze tijd. Een privé-mening van een leek is in een
actualiteitenprogramma op de televisie belangrijker dan de mening van een deskundige. Want
dat komt zo goed over en is zo ‘herkenbaar’. Niet meer die knagende innerlijke onzekerheid
van: ‘is het wel helemaal juist wat ik beweer?’, maar eerder zichzelf poneren in de trant van
‘het is belangrijk omdat ik het zeg!’
Op de fiets hoorde ik onlangs een ongeduldig bellen, maar ik kon niet uitwijken omdat
er een oude mevrouw heel moeizaam en langzaam voor mij uitreed. Toen ik me omdraaide,
bleek dat er een jong meisje belde en me toevoegde: ‘Ik moet er door!’
Maar het zijn zeker niet alleen jongeren die lijden aan een doorgeschoten vorm van
individualisme. In een gespreksforum met predikanten in een radio-viering hoorde ik
herhaaldelijk zeggen: ‘Zoals ik het voel’, ‘Zoals ik ben’ en ‘Zoals ik het beleef’.

Overheersing door het gevoel
Ging het ooit nog om het zoeken naar een balans tussen verstand en gevoel, en een
volwassenheidsideaal van een goed uitgegroeide persoonlijkheid waarin die beide aspecten in
harmonie tot hun recht komen. Volgens de historicus Huizinga leed de samenleving in de
jaren dertig van de vorige eeuw reeds aan een verstoring van dat beeld. Hij signaleerde toen al
dat veel volwassenen niet meer loskwamen van puberteitsvoorstellingen. Daarmee bedoelde
hij een verwarring en vermenging van affect en inzicht. Een mentaliteit waarop de
levensfilosofie aansloot. Daarin gaat het eerder om de verheerlijking van het bestaan dan om
het kennen daarvan. De pedagoog M.J. Langeveld citeerde deze uitspraak in zijn Inleiding tot
de studie der paedagogische psychologie van de middelbare-schoolleeftijd, in de jaren zestig.
Het heeft er de schijn van dat Huizinga’s zienswijze in versterkte mate eveneens voor onze
tijd geldt.
Daan Thoomes.
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