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Ten geleide

Dit 32-ste nummer van het Tijdschrift voor
Humanistiek heeft geen hoofdthema, maar is
gevarieerd, zoals de decembernummers van
het Tijdschrift voor Humanistiek dat in het
verleden vaker zijn geweest. Het nummer be-
gint met drie artikelen van (ex-) studenten van
de Universiteit voor Humanistiek (UvH), over
zeer uiteenlopende onderwerpen. De redactie
meent hiermee de lezers van het Tijdschrift
voor Humanistiek een goed beeld te geven
van het brede spectrum van onderwerpen,
waarmee UvH-studenten zich bezig houden.
Het gaat van Bhutan naar Martha Nussbaum
en terug, en ook naar het eigen onderwijs, in
dit geval dat van UvH-docent Denijs Bru.
In zijn artikel 'De vriend in de spiegel. Litera-
tuur als bron van levenskunst' gaat Tim Dries-
sen in op de vraag, welke wijsheid de letter-
kunde biedt, uitgaande van de stelling, dat
je van lezen wijs wordt. Is h'et wijsheid, die
praktisch is en die we kunnen toepassen in
het leven van alledag? Kan het lezen en erva-
ren van literatuur, in het bijzonder de roman,
beschouwd worden als een bron van levens-
kunst? De auteur gaat voor de beantwoor-
ding van zijn vragen in op werk van Wilhelm
Schmid en Joep Dohmen die theoretiseren
over levenskunst, en op dat van de filosofen
Martha Nussbaum en Iris Murdoch.
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'Bruto Nationaal Geluk. Zingeving en ontwik-
kelingssamenwerking' is de titel van het arti-
kel van Saskia van Goelst Meijer in dit num-
mer. Zij belicht het concept Bruto Nationaal
Geluk, als benadering van ontwikkelingswerk,
en onderzoekt, hoe dit concept werkt. Deze
ontwikkelingsbenadering is oorspronkelijk
afkomstig uit Bhutan, maar wordt intussen
ook gebruikt als kader voor kleinschalige ont-
wikkelingsprojecten in Thailand. Tevens gaat
zij in op de vraag, hoe het concept Bruto Nati-
onaal Geluk aanwijzingen kan geven voor het
oplossen van de soms problematische aspec-
ten van ontwikkelingswerk. Deze benadering
is interessant is voor de humanistiek en voor
humanistische visies op ontwikkelingswerk.
Anouk Bolsenbroek gaat in haar artikel 'Het
helpende gesprek' in op een bepaald aspect
van de opleiding tot humanistisch geestelijk
verzorger aan de Universiteit voor Humanis-
tiek. Als onderdeel van hun opleiding volgen
alle studenten aan deze universiteit de prak-
tijktrainingen gespreksvoering van Denijs
Bru. Deze docent is al meer dan dertig jaar
als docent aan de opleiding tot humanistisch
geestelijk verzorger verbonden, thans dus
aan de Universiteit voor Humanistiek (opge-
richt in 1989), maar daarvoor aan het Huma-
nistisch Opleidings Instituut (HOI). De auteur
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beschrijft in dit artikel de methodiek die Bru
in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Daarbij
worden enerzijds elementen getoond van een
wijze van gespreksvoering voor geestelijk be-
geleiders met cliënten, en anderzijds de di-
dactiek die Bru in het onderwijs gebruikt om
deze gespreksmethodiek aan zijn studenten
te leren. Voor veel humanistisch raadslieden
is het onderwijs van Bru van elementair be-
lang geweest voor hun ontwikkeling in het
vak.

Na deze drie bijdragen van (ex-) studenten
van de Universiteit voor Humanistiek volgen
er vier artikelen die voortkomen uit het con-
gres Kwartiermaken in de WMO, participatie
in het kwadraat, dat plaatsvond op 22 mei
2007. In haar artikel 'Blij je ontmoet te heb-
ben' schetst Doortje Kal een beeld van het
congres: 'Op 22 mei 2007 kwamen tegen de
600 mensen bijeen voor een congres Kwar-
tiermaken in de WMO, participatie in het
kwadraat. De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning heet een participatiewet te zijn. Het
gaat om participatie in het kwadraat: om par-
ticipatie van "kwetsbare groepen" te bevorde-
ren is het nodig dat die kwetsbare groepen
op gemeentelijk niveau zelf meedenken over
wat zij onder participatie verstaan en over de
vormgeving van de wet. Het congres wilde on-
der andere deze tweede vorm van participatie
een impuls geven, door een vaak onzichtbare
groep een podium te bieden. Gezien het grote
aantal mensen met een psychiatrische achter-
grond dat aan het congres deelnam, is ze in
die poging goed geslaagd.'
Annette Plooy gaat daarna in dat kader als
ervaringsdeskundige in op de stigmatisering
van psychiatrische patiënten en de bestrij-
ding van die stigmatisering, juist ook door
ex-psychiatrische patiënten zelf en juist ook
op gemeentelijk niveau.
'Paradoxen van culturele erkenning. Manage-
ment van diversiteit in een nieuw Nederland'
is de titel van de bijdrage in dit nummer van
Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Ma-
nagement van Diversiteit en Integratie bij de
Vrije Universiteit en een van de spreeksters
op het congres Kwartiermaken in de WMO. Zij
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vreest dat Nederland verandert in een harde
en gesloten samenleving, waarin mensen die
van elkaar verschillen, onder dwang geassi-
mileerd worden. Maar is dit wel een oplossing
voor de problemen die worden verondersteld?
En: als er geen ruimte voor verschil meer is,
betekent dat dan niet juist een verlies aan vi-
taliteit van de Nederlandse samenleving?
In dit nummer van het Tijdschrift voor Hu-
manistiek wordt vervolgens een interview
met Halleh Ghorashi gepubliceerd, met als
titel 'De moed opzij te stappen - op naar een
vitale samenleving'. Doortje Kal sprak in het
interview met haar over migratie, diversiteit
en kwartiermaken.

Na deze teksten die zijn voorgekomen uit het
congres over kwartiermaken, volgen dan nog
enkele op zichzelf staande artikelen. Zo staat
Corry van Straten uitvoerig stil bij de huidige
situatie in de geestelijke verzorging in de
zorgsector, waar niet meer alleen de katholie-
ke, protestantse en humanistische denomina-
ties vertegenwoordigd zijn, maar ook andere,
en dat heeft gevolgen voor het werk.
Patriek Loobuyck bespreekt het boek Oe au-
tonome mens. Nieuwe visies op gemeenschap-
pelijkheid (Esther Wit e.a., red., SUN / Hu-
manistisch Verbond, Amsterdam, 2007) dat
verscheen ter gelegenheid van de zestigste
verjaardag van het Humanistisch Verbond.
'Mooi is mooi' is de titel van het laatste artikel
in dit nummer. Het is van de hand van Floris
van den Berg, die de mogelijkheden van een
humanistische esthetiek onderzoekt. Omdat
humanisme menselijke autonomie centraal
stelt, gaat het in het leven om individueel
welbevinden. 'In een humanistische esthe-
tiek staan daarom de subjectieve beleving en
appreciatie centraal. Niet het (kunst-)object
staat centraal, maar de beleving en waarde-
ring daarvan door het subject. Iets is mooi,
als iemand het mooi vindt. Dat kan superindi-
vidueel zijn.' Mooi is mooi, dus ...

André Hielkema
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De vriend in de spiegel
Literatuur als bron van levenskunst

Tim Driessen

'Van lezen word je wijs', is een veelgehoor-
de spreuk van ouders, gericht op het stimu-
leren van kinderen om de televisie en hun
spelcomputer even te laten voor wat ze zijn,
en zich te begeven in de wondere wereld
van het verhaal. Als we onze ouders moe-
ten geloven, hebben boeken ons meer te
bieden dan alleen vermaak. Maar om wat
voor wijsheid gaat het dan? Is het de boe-
kenwijsheid, door Van Dale gedefinieerd als
onpraktische, theoretische kennis, of heeft
de literatuur ons ook een ander soort wijs-
heid te bieden? Een wijsheid misschien, die
juist praktisch is en die we kunnen toepas-
sen in het leven van alledag? In dit artikel,
dat gebaseerd is op mijn afstudeeronder-
zoek voor de Universiteit voor Humanis-
tiek, zal ik ingaan op de vraag, op welke
manier het lezen en ervaren van literatuur,
in het bijzonder de roman, beschouwd kan
worden als een bron van levenskunst. Wel-
licht slagen we er door ons op deze vraag
te richten in een stukje van het raadsel rond
'boekenwijsheid' te ontrafelen.
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De opbouw van dit artikel is als volgt. Allereerst
zal ik het begrip levenskunst nader uitwerken
aan de hand van ideeën van Wilhelm Schmid,
die levenskunst beschouwt als de zorg voor de
vriendschappelijke relatie van het individu met
zichzelf. Vervolgens zal ik de betekenis van de
literatuur voor de levenskunst als mogelijke
bron uitwerken langs twee lijnen, waarbij ik
uitga van de door Joep Dohmen onderschei-
den levensstijlen binnen de levenskunst: 'een
meer actieve levensstijl die op daadkracht en
handelen gericht is. En een meer contempla-
tieve stijl die op zelfinkeer en innerlijke rust is
georiënteerd: (Dohmen, 2002, p. 9-10) Deze
twee lijnen zal ik uitwerken aan de hand van
twee filosofen, die beiden in hun omvangrijke
oeuvre veel hebben geschreven over literatuur
en haar relatie tot de filosofie. De eerste, die we
met haar gerichtheid op morele oordeelsvor-
ming en moreel juist handelen kunnen scharen
onder de actieve levensstijl, is Martha Nuss-
baum. De tweede filosoof, die zich richt op de
aandachtige en verbeeldingsvolle waarneming
en ervaring van de werkelijkheid, en met wier
ideeën ik de mogelijkheden van de literatuur
binnen de meer contemplatieve levensstijl wil
illustreren, is Iris Murdoch.
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Wilhelm Schmid: Een vriendschappe-
lijke relatie van het individu met zich-
zelf

In zijn Handboek voor de levenskunst (2004)
biedt Wilhelm Schmid (1953) handreikingen
voor de praktijk van levenskunst ofwel de zorg
voor zichzelf, die hij onderscheidt in zorg voor
het lichaam, zorg voor de ziel en zorg voor de
geest. De oorspronkelijke Duitse titel: Mit sich
selbst befreundet sein. Van der Lebenskunst im
Umgang mit sich se/bst geeft weer wat, volgens
Schmid, de essentie is van de moderne levens-
kunst, namelijk de zorg voor de vriendschaps-
relatie van het individu met zichzelf.
In zijn handboek wijdt Schmid een paragraaf
aan lezen als levenskunst. Volgens hem is lezen
een mogelijkheid om een nieuwe wereld te be-
treden, een nieuw leven waar het ik in opgaat
'op een manier die alleen in het geval van harts-
tocht mogelijk is'. (Schmid, 2004, p. 125) Voor-
dat ik hier dieper op in ga, zal ik eerst het begrip
levenskunst wat verder uitwerken aan de hand
van de ideeën van Schmid.
In de moderne tijd, waarin oude vormen van
binding, zoals religieuze, politieke en economi-
sche binding, niet meer vanzelfsprekend zijn
en zelfs grotendeels zijn weggevallen, wordt
de mens geconfronteerd met een oneindige
hoeveelheid mogelijkheden en een daarmee
gepaard gaande oneindige hoeveelheid keuzes.
Schmid karakteriseert de moderne tijd als een
filosofische tijd. 'Een tijd van de opnieuw ge-
stelde vraag naar het wezenlijke, dat in andere
tijden in het vanzelfsprekende verborgen lag.'
(Schmid, 2004, p. 12) De moderne mens staat,
in antwoord op de ervaring van nihilisme, voor
de uitdaging nieuwe vormen en structuren van
vrijheid te scheppen, waarmee de mens niet
meer louter te beschouwen is als een wezen dat
zich bevrijdt van oude bindingen, en daarmee
verkeert in een staat van negatieve vrijheid,
maar ook als een wezen dat verkeert in een
staat van positieve 'vrijheid om bindingen en
relaties aan te gaan, en grenzen te stellen, die
het individu zelf kiest en aanhoudt'. (Schmid,
2004,p.14)
Formuleringen als 'een vriendschappelijke rela-
tie onderhouden met jezelf' impliceren een ge-
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deeldheid van het individu. Hoewel het woord
zelf anders doet vermoeden, is het moderne
individu volgens Schmid allang niet meer on-
gedeeld, en te beschouwen als een veelheid aan
'ikken', vergelijkbaar met een gemeenschap
waarin een 'wij' nodig is om samenleving mo-
gelijk te maken. Werken aan een relatie met
jezelf betekent in het denken van Schmid dan
ook het werken aan een wij in jezelf. Het indivi-
du moet hiervoor een 'wijze zorg' voor zichzelf
ontwikkelen, als alternatief voor een 'angstige
zorg', die zich laat kenmerken door zich zor-
gen maken om zichzelf, aan zichzelf wanhopen
en uiteindelijk zichzelf verliezen. 'Wijze zorg'
voor zichzelf bestaat uit twee componenten:
een cognitieve component, die gericht is op
ontwikkeling van het zelfbewustzijn vanuit een
oplettende en gevoelige aandacht voor het zelf;
en een ascetische component, die gericht is op
het werken aan de eigen vorming door buiten
het zelf te treden en op het zelf in te werken.
(Schmid, 2004, p. 66-67)

Wijze zorg en de hermeneutiek van het 'ik'
Voor het ontwikkelen van een wijze zorg voor
jezelf dien je te beschikken over kennis over je-
zelf. Kennis over het 'ik' kan vanuit verschillende
perspectieven en wetenschappelijke disciplines
worden opgedaan. In de historische ontwik-
keling van kennis over het 'ik' wordt duidelijk
dat we telkens met begrippen te maken heb-
ben die weliswaar iets zeggen over, maar niet
samenvallen met de enige en zuivere waarheid
over het 'ik', als deze al bestaat. (Schmid, 2004,
p. 82-83) Voor de levenskunst ziet Schmid mo-
gelijkheden in het concept van hermeneutische
zelfkennis. Hermeneutiek doet 'als kunst van
duiding en interpretatie' geen aanspraak op de
enige en zuivere waarheid en probeert het 'ik'
van verschillende kanten te duiden en te inter-
preteren. Dit laatste noemt Schmid de innerlij-
ke hermeneutiek van het 'ik'. Naast de innerlijke
hermeneutiek is voor zelfkennis ook van belang
wat Schmid de uiterlijke hermeneutiek van het
'ik' noemt, en die gericht is op de duiding en
interpretatie van anderen en de wereld. In de
ontmoeting met anderen en het andere leert
het 'ik' zich als soortgelijk of verschillend ken-
nen. Hermeneutische zelfkennis betekent een
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voortdurend zoeken naar het andere, nieuwe
samenhangen en onverwachte aspecten. Het is
een kennis van het 'ik' die nooit af is en waarbij
een voortdurende bereidheid bestaat zichzelf te
herzien als een nieuwe ervaring daar aanleiding
toe geeft.
Voor het vormgeven aan het eigen leven dient
het individu te beschikken over macht over
zichzelf. Voorwaarde voor het verkrijgen van
macht over het zelf is een goed ontwikkelde
fijngevoeligheid, waarin hij drie varianten on-
derscheidt: de virtuele fijngevoeligheid, een ge-
voel voor mogelijkheden en alternatieven voor
aspecten van de werkelijkheid zoals die is, een
reële fijngevoeligheid die een vertaling maakt
van de mogelijkheden naar de praktijk en een
uitnemende fijngevoeligheid, die ten grondslag
ligt aan het werkelijk in praktijk brengen van
de mogelijkheden en die, in de woorden van
Schmid, 'uitdrukking vindt in een gevoel voor
kunstige werkelijkheid, de zogenaamde kunst-
zinnigheid'. (Schmid, 2004, p. 47).

Lezen en levenskunst
Inmiddels zijn we weer aangeland bij de kunst,
en in dit geval de literatuur. Schmid ziet in het
lezen van literatuur mogelijkheden voor de
vorming van het individu. Bij het lezen van een
boek kan het individu volgens Schmid in de
tekst worden 'gesubjectiveerd'. Hiermee bedoelt
hij dat het individu denkt een verhaal te lezen,
maar daarbij in feite zichzelf vindt en ontdekt.
'In het ik ontstaat een verhaal, het vertelde en
het eigen verhaal, dat het via de omweg van het
vertelde verhaal zelf gaat vertellen.' (Schmid,
2004, p. 288) Op deze manier kan het individu
zich bewust worden van wat al in het ik aan-
wezig is, maar tot nog toe verborgen bleef. En
wordt het als het ware 'geschreven door wat het
leest: en wel doordat het zich daarin terugvindt,
of daárin een vreemde voor zichzelf wordt'.
(Schmid, 2004, p. 289) We herkennen hierin de
hierboven besproken hermeneutische zelfken-
nis. Een belangrijk punt dat de literatuur het
individu bij de vorming van het 'ik' te bieden
heeft, is een enorme ruimte aan reflecties. Li-
teratuur maakt een zekere afstand mogelijk
van het individu tot zichzelf, zijn situatie, zijn
handelen en zijn mogelijkheden. Deze ruimte
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maakt het het individu mogelijk zichzelf vra-
gen te stellen, mogelijkheden te verkennen en
uiteindelijk zich zelf te veranderen. Een inzicht
dat we ook terugvinden in het denken van
Martha Nussbaum over literatuur en morele
oordeelsvorming.

Martha Nussbaum: Literatuur en mo-
rele oordeelsvorming

Waar Martha Nussbaum (1947) in The fragi-
lity of gaadness (1986), aan de hand van oude
Griekse tragedieschrijvers, op zoek gaat naar
antwoorden op de vraag hoe te leven, richt zij
zich in haar volgende belangrijke boek, Lave's
knawledge (1990), ook op de moderne litera-
tuur. Volgens Nussbaum is denken over het
goede leven niet voorbehouden aan het do-
mein van de filosofie, maar heeft de literatuur
hier zeker iets toe te voegen.

Morele perceptie
Nussbaum vindt in haar denken over het goede
leven en morele oordeelsvorming aansluiting
bij Aristoteles. In de zoektocht naar het goede
en de juiste manier van handelen en oordelen
gaat het volgens Nussbaum niet om het in elke
situatie uitvoeren van vooraf opgestelde uni-
versele regels. Daarvoor is de werkelijkheid te
veranderlijk en te complex. Het gaat er juist
om in iedere situatie opnieuw te bepalen wat
het goede is. Om dit te kunnen bepalen is het
volgens Nussbaum belangrijk dat mensen be-
schikken over een goed ontwikkelde morele
perceptie, die de mens in staat stelt met veel
gevoel voor detail en onder meer met behulp
van emoties, waar te nemen welke aspecten en
waarden er in een situatie in het geding zijn en
deze tegen elkaar af te wegen en te beoordelen
op hun relevantie binnen hun context.
Literatuur kan volgens Nussbaum een be-
langrijke rol spelen bij het scherpen van deze
morele perceptie. De kern hiervan ligt in onze
ervaring. Allereerst is dat de levenservaring die
we iedere dag opdoen, maar daarnaast kun-
nen we ook putten uit een heel arsenaal van
ervaringen: de literatuur. In literaire teksten,
en met name romans, kunnen we ons als lezer
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inleven in bepaalde situaties, ons identificeren
met en ons emotioneel betrokken voelen bij
personages, zodat we de gebeurtenissen als het
ware kunnen mee-ervaren. De eigenschappen
van een literaire tekst die dit mogelijk maken,
zijn nauw verbonden met Aristoteles' visie op
morele oordeelsvorming, waarin de volgende
aspecten nadrukkelijk naar voren komen:

Niet-meetbaarheid van waarden. Waar-
den zijn volgens Nussbaum niet meetbaar
aan een universele maatstaf, die in iedere
situatie gebruikt zou kunnen worden om
de waarde van iets te bepalen. Zij gelooft
niet in een 'morele rekenkunde' waarmee
het goede in welke situatie dan ook ge-
maximaliseerd kan worden. (Nussbaum,
1990, p. 56) De betekenis van waarden en
andere elementen die in een situatie aan
de orde zijn, dienen, volgens Nussbaum,
puur te worden bepaald op basis van hun
verschijningsvorm in de situatie en in
hun onderlinge relatie. Keuzes en daden
dragen daarmee waarde in zichzelf. De li-
teratuur, en in het bijzonder de roman, is
verbonden met deze kwalitatieve manier
van het bepalen van waarde en betekenis
van zaken. Romans kunnen de lezer op de
waarde van deze kwalitatieve manier van
betekenis geven wijzen en het vermogen
van kwalitatief kijken verder stimuleren:
'The novels show us the worth and rich-
ness of plural qualitative thinking and en-
gender in their readers a richly qualitative
kind of seeing: (Nussbaum, 1990, p. 36)
Prioriteit van het persoonlijke en concrete.
Een belangrijk kritiekpunt van Nussbaum
op de moderne filosofie is een te eenzij-
dige benadering van de werkelijkheid en
het morele handelen. Door het verander-
lijke en complexe karakter van de werke-
lijkheid kan ethiek volgens Nussbaum niet
alleen gebaseerd zijn op generalistische en
universele principes, waar de moderne fi-
losofie zich volgens Nussbaum te eenzijdig
mee bezig zou houden. In de literatuur, zo
stelt Nussbaum, gaat het anders dan in de
filosofie om concrete ervaringen. Er wordt
prioriteit gegeven aan het persoonlijke en
het concrete, waarbij er aandacht is voor
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nieuwe elementen, de eigen context van de
situatie en de singulariteit en uniciteit van
personen die in die situatie een rol spelen.
De literatuur komt daarmee tegemoet aan
de 'fine-tuned concreteness' (Nussbaum,
1990, p. 38) die nodig is om in een situatie
gewaar te zijn van alle ter zake doende ele-
menten en hun onderlinge relatie, en om
deze elementen te kunnen beoordelen op
hun relevantie.
Ethische relevantie van emoties. Het mag
inmiddels duidelijk zijn dat het in de
zoektocht naar het goede volgens Nuss-
ba urn niet alleen gaat om de ratio en in-
tellectuele kennis. Zo nemen emoties een
belangrijke plaats in in het denken van
Nussbaum. Volgens de cognitieve emo-
tietheoretici, waartoe we ook Nussbaum
kunnen rekenen, kunnen emoties ons op
twee gebieden kennis verschaffen. Ze doen
ons beseffen dat wij een bepaalde waarde
toekennen aan personen en objecten, en
ze confronteren ons daarmee tegelijkertijd
met onze kwetsbaarheid en afhankelijk-
heid, omdat wij vaak weinig of geen con-
trole kunnen uitoefenen op deze personen
en objecten. Literatuur biedt ons de mo-
gelijkheid emotioneel betrokken te zijn
bij wat we lezen, emoties mee te voelen en
bovendien te reflecteren op deze emoties,
doordat er naast de betrokkenheid tegelij-
kertijd een zekere afstand bestaat tussen
wat we lezen en ons eigen leven.
Ethische relevantie van oncontroleerbare
gebeurtenissen. Een correct begrip van de
manieren waarop menselijke pogingen en
aspiraties tot het goede leven onderuit ge-
haald kunnen worden door gebeurtenis-
sen waar de mens geen controle over heeft,
maakt volgens Aristoteles een belangrijk
deel uit van ons ethisch inzicht. Tijdens
het lezen worden we als lezer geconfron-
teerd met dit soort gebeurtenissen, die dus
niet het gevolg zijn van het handelen van
personages zelf, maar die wel grote gevol-
gen hebben voor het leven van die perso-
nages, en worden we gewaar dat dergelijke
gebeurtenissen ons in het dagelijks leven
ook kunnen treffen.
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De hierboven besproken aspecten van morele
(oordeels)vorming hebben volgens Nussbaum
vooral betrekking op de vorm van de roman.
Door deze vorm kunnen vermogens bij de le-
zer worden aangesproken die ook van belang
zijn voor een genuanceerde morele percep-
tie. (Boenink, 1998, p. 24) Bij de leeservaring
spreekt Nussbaum, zoals we dat ook zagen bij
Schmid, van een grote ruimte voor reflectie.
Een ruimte die er in de ervaringen in ons da-
gelijks leven vaak niet is, waarbinnen de lezer
in staat wordt gesteld de gevoeligheid voor ver-
schillende aspecten van een situatie te ontwik-
kelen, zodat op die manier een rijkere en volle-
diger ervaring van werkelijke situaties mogelijk
wordt. Op deze wijze biedt literatuur de lezer
niet alleen een horizontale verbreding van de
ervaring, maar ook een verticale verdieping.
Literatuur biedt de lezer ervaring die dieper,
scherper en meer precies is dan veel van wat
men in het dagelijks leven tegenkomt. (Nuss-
baum,1990,p.48)
De positie die een lezer inneemt bij het lezen
van een boek, noemt Nussbaum de positie
van de 'judicious spectator': de oordeelkun-
dige toeschouwer. (Nussbaum, 1990, p. 338;
Boenink, 1994, p. 23) Een positie waarin we
als lezer betrokken zijn, emoties en gebeurte-
nissen kunnen meebeleven en mee-ervaren, en
waarin tegelijkertijd een zekere distantie be-
staat, waardoor een reflectieve ruimte ontstaat,
waarbinnen verbeelding, reflectie en nadere
doordenking van eigen opvattingen, waarden
en emoties mogelijk is, zonder dat er een druk
tot handelen is en zonder dat de lezer verblind
wordt door de intensiteit van heftige emoties
als jaloezie en haat.

De literaire tekst als spiegel
De ideeën van Nussbaum over de mogelijk-
heden die literatuur ons te bieden heeft in de
zoektocht naar het goede leven, kunnen we
verbinden met verschillende punten in de visie
van Schmid. Schmid stelt dat voor de vorming
van het 'ik' en het zeggenschap krijgen over
het eigen leven een fijngevoeligheid ontwik-
keld moet worden. De morele perceptie van
Nussbaum zouden we kunnen beschouwen als
een dergelijke fijngevoeligheid, gericht op juist
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handelen en het vormen van morele oordelen.
We hebben gezien, hoe deze fijngevoeligheid
volgens Nussbaum gescherpt kan worden door
de ervaringen die opgedaan kunnen worden in
het lezen van literatuur.
Uitgaande van Nussbaum en Schmid kunnen
we de literaire tekst vergelijken met een spiegel.
Lezen kan in dit verband gezien worden als een
proces waarin de lezer door de ervaringen en
gebeurtenissen in de roman, als het ware zich-
zelf leest. Literatuur neemt zo de vorm aan van
een spiegel van de verbeelding, waarin de lezer
zichzelf, of aspecten van zichzelf, weerspiegeld
ziet, en dankzij die herkenning wordt uitgeno-
digd deze aspecten en elementen van het zelf
nader te doordenken. Op deze manier kan
zelfkennis worden opgedaan volgens de door
Schmid genoemde innerlijke en uiterlijke her-
meneutiek van het 'ik'.
Interessant in dit opzicht is ook dat Nussbaum
de relatie tussen tekst en lezer vergelijkt met een
vriendschapsrelatie. Volgens Nussbaum kan de
relatie met een boek ons verrijken op een ma-
nier waarop een relatie met een goede vriend
dat kan. In combinatie met de vergelijking van
de literaire tekst met een spiegel waarin de lezer
zichzelf herkent, ontstaat zo het beeld van een
vriend in de spiegel. Middels de tekst kunnen
we als lezer zo in zekere zin een vriendschap-
pelijke relatie aangaan met onszelf. Een beeld
dat nauw aansluit bij de vriendschappelijke re-
latie van het individu met zichzelf, die volgens
Schmid de basis vormt van levenskunst en een
goede zorg voor het zelf.

Iris Murdoch: Literatuur en het goede

Waar Nussbaum zich in haar denken over lite-
ratuur in relatie tot het goede leven vooral richt
op de actieve levensstijl binnen de levenskunst,
het vormen van morele oordelen en het zoeken
naar de juiste manier van handelen, herkennen
we in de ideeën van Iris Murdoch (1919-1999)
vooral de contemplatieve levensstijl. Hoewel
filosofie volgens Murdoch gaat over de vragen
'Hoe kunnen we ons moreel verbeteren?' en
'Hoe ziet een goed mens eruit?', ziet zij juist
handelen niet als het doel van (filosofische) re-
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flectie, maar juist als het begin van reflectie, bij
het vestigen van een geconcentreerde aandacht
op het goede. (Murdoch, 2003, p. 61) Voordat
ik in zal gaan op de vraag hoe literatuur vol-
gens Murdoch een rol kan spelen in de zoek-
tocht naar het goede leven, is het van belang
eerst een beeld te schetsen van Murdochs visie
op het goede.
Murdoch ziet het goede als een abstract en
transcendent concept dat de aardse werkelijk-
heid overstijgt (vergelijkbaar met de Ideeën in
de filosofie van Plato) en daarin dus zelf niet
waarneembaar is, maar wel kan doorscheme-
ren in morele daden en keuzes in het leven van
alledag. Ook in de geseculariseerde samenle-
ving bestaat er volgens haar een relatie tussen
moraliteit en mystiek. Volgens Murdoch hoort
het 'bij de moraal om een bepaalde mystiek als
decor te hebben, als mystiek wordt begrepen
als een niet-dogmatisch, wezenlijk niet onder
woorden gebracht geloof in de werkelijkheid
van het goede, dat af en toe verbonden is met
ervaring'. (Murdoch, 2003, p. 65) De handelen-
de mens bevindt zich volgens Murdoch altijd
in een moreel kader, ook nu de verbindende
schakel van religie daar voor een groot deel tus-
senuit is gevallen. In haar essay Over 'God' en
het 'Goede' (1969) stelt Murdoch dat de mens
in de moderne geseculariseerde samenleving in
staat zou kunnen zijn om aandacht te richten
op dit abstracte concept van het goede op een
manier die vergelijkbaar is met de wijze waarop
de religieuze mens zijn aandacht richt tot God.
Dit concept, of zaken waarin dit concept tot
uitdrukking komt, kan volgens Murdoch een
bron van (goede) energie vormen in het mo-
rele leven van de mens, zoals God een bron van
energie kan vormen in het morele leven van de
religieuze mens. Voorwaarde daarvoor is dat de
mens zich openstelt en zich richt op het ande-
re, dat wat buiten het individu plaatsvindt, en
waar het goede zich aan ons kan openbaren. De
aandachtige waarneming van de werkelijkheid
om ons heen, stelt ons zo in staat ons moreel
te verbeteren. Verbeelding speelt hierbij in het
denken van Murdoch een essentiële rol.
De mens is volgens Murdoch een wezen dat
zich voortdurend beelden van de werkelijkheid
vormt. Verbeelding is niet voorbehouden aan de
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kunsten, maar speelt een belangrijke rol bij de
waarneming en het begrijpen van de alledaagse
werkelijkheid. Volgens Murdoch worden we in
het dagelijks leven vaak verleid door de fanta-
sie, die zij tegenover de verbeelding stelt, en die
volgens haar puur op het zelf gericht is en de
omgeving en het andere buitensluit om de il-
lusie in stand te houden dat alles begrijpelijk is
en de mens alles onder controle heeft. Fantasie
heeft daarmee vooral een troostend en zelf-ver-
heerlijkend karakter. Verbeelding stelt de mens
echter in staat de wereld te leren kennen zoals
die is en nieuwe mogelijkheden te ontdekken
voor het omgaan met die wereld, en met de exi-
stentiële vragen en onzekerheden die het leven
in deze wereld met zich mee kan brengen.

De literaire tekst als venster
Wat betreft de verbeeldingsvolle aandacht voor
de werkelijkheid ziet Murdoch grote mogelijk-
heden voor de kunst, en de literatuur in het
bijzonder. Door de werkelijkheid te verbeelden
en zo te onthullen leert het ons 'hoe er naar
werkelijke dingen gekeken kan worden en hoe
ervan gehouden kan worden, zonder ze te con-
fisqueren of te gebruiken en zonder inlijving
bij het gulzige organisme van het zelf'. (Mur-
doch, 2003, p. 55) Literatuur (als schone kunst)
kan op die manier gezien worden als een mid-
del dat de mens is staat stelt verbeeldingsvolle
aandacht op te brengen voor de wereld. In die
zin kunnen we literatuur en kunst in het alge-
meen beschouwen als een soort venster op de
werkelijkheid, dat ons kennis laat maken met
het andere.
Binnen de literatuur neemt ook voor Murdoch
de roman een bijzondere plaats in. Murdoch
ziet in de vorm van de roman een weerspiege-
ling van de situatie van de mens in de werkelijk-
heid. De personages zijn vrij, maar tegelijker-
tijd ingebed in een groter geheel, het literaire
kunstwerk, zoals de mens is ingebed in de wer-
kelijkheid, het eerder genoemde mystieke decor
en het morele kader. Volgens Murdoch is de ro-
man niet te bestuderen zonder aandacht te heb-
ben voor deze vrijheid. (Murdoch, 1997, p. 275)
Een goede roman moet volgens haar voldoende
formele structuur hebben om een samenhan-
gend kunstwerk te zijn, maar tegelijkertijd mag
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er niet een teveel aan vorm en eenheid zijn, dat
de personages berooft van hun autonomie en
vrijheid. (Antonaccio, 1996, p. 120-121)
Een roman moet volgens Murdoch dus niet
gaan over de privé-fantasie van de auteur of
die van een door hem gecreëerd personage, en
moet aan de andere kant ook niet didactisch
zijn. Het gaat er puur om de werkelijkheid te
onthullen zoals die is. Met deze kwaliteit kan li-
teratuur zowel moreel handelen bevorderen, als
het vestigen van verbeeldingsvolle aandacht op
het andere, waarin het goede zich aan ons kan
openbaren, stimuleren. Zoals eerder gesteld, is
dit laatste voor Murdoch het werkelijke 'doel'.

Spiritualiteit
Murdoch vergelijkt het ervaren van kunst met
een spirituele ervaring. De onthulling van een
werkelijkheid en een wereld die we in het dage-
lijks leven niet zien, kan een verontrustende er-
varing zijn. We worden geconfronteerd met wat
we niet kennen en met een werkelijkheid waarin
we niet direct samenhang aan kunnen brengen.
Murdoch spreekt van een ervaring waarin men
ziet wat men niet kan zeggen, en waarbij men
alleen maar kan 'wachten' tot men in staat is
de ervaring onder woorden te brengen. (Mur-
doch, 1992, p. 283) Behalve verontrustend kan
een dergelijke ervaring ook verhelderend zijn
en spirituele kracht geven, wanneer de ervaring
op een gegeven moment 'begrepen' wordt, en er
woorden aan gegeven kunnen worden.

Het schone en het goede
Evenals het goede ziet Murdoch het schone
als een abstract concept dat de aardse werke-
lijkheid overstijgt, en dat kan doorschemeren
in de dingen die we om ons heen waarnemen.
In tegenstelling tot hun aardse dragers zijn het
schone en het goede zo als concept onverganke-
lijk. Uitingen van schoonheid laten zich volgens
Murdoch op een andere manier ervaren dan ui-
tingen van goedheid. Zij stelt dat mooie dingen
op een andere manier schoonheid bevatten dan
de manier waarop goede handelingen het goede
bevatten. Murdoch verbindt dit aan het feit dat
het ervaren van schoonheid voor een belangrijk
deel een zaak van de zintuigen is. De ervaring
van schoonheid kan volgens haar een belang-
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rijke rol spelen als het gaat om het zoeken naar
het goede leven. In de woorden van Murdoch:
'Het waarderen van schoonheid in de kunst of
de natuur is (ondanks alle moeilijkheden) niet
alleen de geestelijke oefening waarover we het
eenvoudigst kunnen beschikken, het biedt ook
de juiste ingang tot het goede leven (en niet al-
leen een vergelijking ermee), aangezien precies
dit de zelfzucht beteugelt ten behoeve van het
zien van het werkelijke.' (Murdoch, 2003, p.
54)
Ook via de weg van de esthetische ervaring, het
genieten van een kunstwerk zoals een roman,
kan literatuur een functie als bron vervullen in
de zoektocht naar het goede leven, en wel door-
dat deze ervaring ons stimuleert tot een aan-
dachtige en verbeeldingsvolle waarneming van
de wereld: de werkelijkheid waarin het goede
zich nu en dan aan ons kan openbaren.

Literatuur als bron van levenskunst: De
vriend in de spiegel

Aan de hand van Schmid, Nussbaum en Mur-
doch kunnen we stellen dat literatuur op ver-
schillende manieren te beschouwen is als een
bron van levenskunst. Bij het vormgeven aan
een goed en zinvol leven kan literatuur een
bron van kennis en inspiratie zijn, maar vooral,
en daarmee lijken we te raken aan een verbin-
dend element tussen de drie filosofen, een bron
van ervaring. Ervaring die ons, vaak anders
dan onze ervaringen in het dagelijks leven, veel
ruimte biedt voor reflectie, waardoor we in staat
gesteld worden kanten en aspecten van onszelf
en het andere te ontdekken, en waardoor we via
de innerlijke en uiterlijke hermeneutiek van het
'ik' kunnen komen tot het steeds verder ont-
wikkelen van onze zelfkennis; zelfkennis, die in
Schmids denken over levenskunst een essen ti-
ele rol vervult bij het aangaan van een vriend-
schappelijke relatie van het individu met zich-
zelf en het ontwikkelen van een wijze zorg voor
zichzelf. De ervaring die literatuur ons biedt, is
zowel een horizontale verbreding en verticale
verdieping van onze levenservaring, en maakt
het mogelijk om onze fijngevoeligheid (zoals de
morele perceptie) die noodzakelijk is voor het
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zeggenschap hebben over en het vormgeven aan
het eigen leven, te scherpen en te ontwikkelen.
Het is duidelijk geworden dat de manier waarop
literatuur als bron van levenskunst kan funge-
ren goed weer te geven is door het gebruik van
twee metaforen: de literaire tekst als spiegel en
de literaire tekst als venster. In de spiegel kan de
lezer zichzelf herkennen en kanten van zichzelf
ontdekken die in het dagelijks leven verborgen
blijven. In combinatie met Nussbaums verge-
lijking van de relatie van lezer en tekst met een
vriendschapsrelatie ontstaat het beeld van de
vriend in de spiegel. Het venster verschaft de
lezer een blik op de werkelijkheid zoals die is,
waardoor de lezer in staat wordt gesteld zijn
kennis van de wereld te ontwikkelen en wordt
uitgedaagd zich op een goede manier te ver-
houden tot deze wereld. Het venster kunnen
we indirect ook als een spiegel beschouwen,
omdat het ons in staat stelt onszelf, via de door
Schmid geformuleerde uiterlijke hermeneutiek
van het 'ik', in de confrontatie met het andere
als soortgelijk of verschillend te kunnen leren
kennen. De metaforen van de spiegel en het
venster wijzen ons er bovendien op dat lezen
niet alleen een handeling is (in de spiegel en
door het venster kijken), maar ook een ervaring
(in de spiegel en door het venster zien), zoals
leven(skunst) ook niet puur bestaat uit hande-
len en het maken van keuzes, maar ook uit het
ervaren van onszelf en de wereld om ons heen.
Literatuur kunnen we als een waardevolle bron
van levenskunst beschouwen door deze mo-
gelijkheid tot ervaring. Ervaring die ons in de
confrontatie met nieuwe, verontrustende, maar
ook verrassende kanten van ons bestaan, kan
voeden en inspireren bij de wijze waarop wij
ons verhouden tot onszelf en het andere bij de
vormgeving aan een goed en zinvol leven. Niet
langer vanuit een angstige zorg om onszelf, maar
vanuit een wijze zorg voor onszelf, waannee we
tot besluit kunnen stellen dat 'boekenwijsheid'
lang niet altijd onpraktisch hoeft te zijn.

Drs. Tim Driessen studeerde taal- en cultuur-
studies (specialisatie literatuurwetenschap) aan
de Universiteit Utrecht en humanistiek aan de
Universiteit voor Humanistiek. Momenteel is hij
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werkzaam als humanistisch raadsman in ver-
pleeghuizen in Hilversum en Utrecht. Tevens is
hij werkzaam op de beleidsafdeling onderwijs
van de Universiteit voor Humanistiek.
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Bruto Nationaal Geluk

Zingeving en ontwikkelingssamenwerking

Saskia van GoeJst Meijer

In deze bijdrage belicht de auteur het con-
cept Bruto Nationaal Geluk, als benadering
van ontwikkelingswerk die vertrekt vanuit
een zingevingsperspectief. Zij bekijkt, hoe
dit concept werkt als beleidsvisie in Bhu-
tan en als kader voor kleinschalige ontwik-
kelingsprojecten in Thailand. Ook besteedt
zij aandacht aan hoe deze benadering aan-
wijzingen kan geven voor het oplossen
van de soms problematische aspecten van
ontwikkelingswerk en interessante aankno-
pingspunten biedt voor een humanistieke
visie daarop. Dit artikel is geschreven naar
aanleiding van de doctoraalscriptie Gross
National Happiness: linking meaning and
development, waarop de auteur in februari
2006 is afgestudeerd aan de Universiteit
voor Humanistiek.
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In mijn onderzoek heb ik bekeken, hoe zinge-
ving een rol kan spelen in ontwikkelingshulp
en aanwijzingen kan geven voor het verbete-
ren ervan. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan
naar een ontwikkelingsbenadering die de titel
Bruto Nationaal Geluk (BNG) heeft meege-
kregen. Deze ontwikkelingsbenadering is oor-
spronkelijk afkomstig uit Bhutan, maar wordt
intussen ook op andere plekken gebruikt. Naast
een literatuurstudie naar de benadering zelf, de
oorsprong ervan en haar verwevenheid met de
religie en cultuur van Bhutan heb ik ook onder-
zocht, hoe deze benadering vorm kan krijgen
in de praktijk. Daarvoor heb ik medewerkers
van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in
Thailand geïnterviewd, die het concept Bruto
Nationaal Geluk gebruikten als kader voor het
vormgeven van hun projecten. In dit artikel wil
ik een overzicht geven van de BNG-benadering
en hoe deze richting geeft aan het maken van
beleid in Bhutan en aan het vormgeven van
kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Thai-
land. Ik zal ook ingaan op de reden waarom
deze benadering interessant is voor de huma-
nistiek en aanwijzingen bevat voor een huma-
nistieke visie op ontwikkelingswerk.
Hieronder zal ik kort ingaan op het thema
ontwikkelingswerk en de reden waarom er
gezocht wordt naar alternatieven voor de hui-
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dige werkwijzen. Vervolgens zal ik het concept
Bruto Nationaal Geluk uiteenzetten door haar
oorsprong, belangrijkste aspecten, religieuze
wortels en specifieke opvatting van geluk te be-
schrijven. In het derde deel zal ik ingaan op de
manier waarop BNG in Thailand in de praktijk
wordt gebracht, door een van de bezochte pro-
jecten nader te beschrijven. Tot slot zal ik aan-
dacht besteden aan het belang van deze bena-
dering voor de humanistiek, gevolgd door een
korte conclusie.

Ontwikkeling

Ontwikkelingshulp is lang beschouwd als een
voornamelijk economische zaak. De belang-
rijkste inzet was het verhogen van het Bruto
Nationaal Product van derde wereldlanden,
hetgeen vooral geprobeerd werd door proces-
sen van modernisering en westernisering in
gang te zetten. (I) Na meer dan vijftig jaar ont-
wikkelingshulp zijn de problemen lang niet op-
gelost. (2) In veel opzichten is de afstand tussen
eerste- en derdewereldlanden alleen maar gro-
ter geworden. (3)

Pronk (2007) noemt als een van de belangrijk-
ste redenen voor het falen van de hulp de na-
druk van het beleid op efficiëntie, effectiviteit
en uitkomsten die kunnen worden gemeten.
Men zoekt vooral naar een eenduidig beleid
dat overal kan worden toegepast, waardoor de
specifieke locale factoren buiten beschouwing
worden gelaten.
Dat ontwikkelingshulp niet heeft gewerkt, heeft
deels te maken met het feit dat de hulp veelal
werd gegeven onder strenge voorwaarden. Die
voorwaarden zorgden ervoor dat ook politieke
en economische doelen van donorlanden wer-
den gediend en hulp dus niet volledig gericht
was op wat er in de ontvangende landen werke-
lijk nodig was. (Rihani, 2002)
Dat de ontwikkelingshulp niet de resultaten
brengt waarnaar werd gestreefd, is niet onopge-
merkt gebleven. Er is een groeiend besef onder
medewerkers van organisaties, beleidsmakers
en sociale wetenschappers dat problemen als
armoede, stagnerende landbouw, milieuver-
vuiling en afbrokkelende sociale structuren in
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veel delen van de wereld verband houden met
het soort ontwikkelingsinterventies dat er heeft
plaatsgevonden.
Hoewel ontwikkelingsorganisaties proberen
hun werkwijzen aan te passen om zo de proble-
men het hoofd te bieden, heeft dat nog niet ge-
leid tot wezenlijke veranderingen in de manier
waarop het internationale beleid en de structu-
ren van ontwikkelingshulp zijn vormgegeven.
De groeiende ongelijkheid en de groeiende on-
vrede daarmee leidt echter ook tot nieuwe initi-
atieven die buiten de bestaande structuren om
zoeken naar mogelijke alternatieven. Meestal
zijn dit kleine organisaties die op lokaal niveau
proberen veranderingen door te voeren. Dat
het echter niet alleen kleine organisaties betreft,
blijkt uit de werkwijze van de overheid van
Bhutan, een klein koninkrijkje in de Himalaya,
tussen India en China. Zij hanteert sinds enkele
decennia Bruto Nationaal Geluk als visie voor
de ontwikkeling van het land. Deze benadering
onderscheidt zich van de manier waarop in an-
dere landen gekeken wordt naar ontwikkeling,
omdat het zich focust op geluk, en hoe dat tot
stand kan worden gebracht in plaats van op de
vraag, hoe men meer welvaart kan creëren.
Het is daarmee een voorbeeld van een benade-
ring van ontwikkeling die werkelijk alternatief
kan worden genoemd. Het is een normatieve
benadering die zich niet beweegt binnen de be-
staande structuren van het internationale ont-
wikkelingswerk.
Hoewel het een benadering is die is ontstaan als
visie voor het ontwikkelen van de Bhutanese
samenleving, wordt het intussen ook gebruikt
als kader voor het vormgeven van kleinschalige
on twikkelingsprojecten.

Bruto Nationaal Geluk

De term Bruto Nationaal Geluk is afkomstig
uit een toespraak die de Bhutanese koning Jig-
mey Singye Wangehuk hield in 1971, waarin hij
stelde dat Bruto Nationaal Geluk belangrijker
moest zijn dan Bruto Nationaal Product en dat
het de plicht was van een regering om het geluk
van haar volk na te streven. (Thinley, 1999a) De
frase werd al snel de titel voor de Bhutanese po-
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gingen de ontwikkeling van het land in balans
te houden en te zien als een proces dat er op
gericht is geluk in plaats van economische groei
te maximaliseren. (Bhutan National Develop-
ment Report, 2000)
De laatste jaren heeft BNG de aandacht getrok-
ken van denkers, politici, activisten, ontwikke-
lingswerkers en beleidsmakers over de hele we-
reld. Er is inmiddels een groot aantal publicaties
verschenen en bijeenkomsten georganiseerd
waarin BNG is bediscussieerd en onderzocht
op haar mogelijkheden voor het herzien van de
gangbare ontwikkelingshulp en het vormgeven
van alternatieven waarin morele en existentiële
motieven een belangrijke plaats innemen.
Bruto Nationaal Geluk komt voort uit drie met
elkaar verweven aspecten: 1. een boeddhis-
tische wereldvisie, 2. de Bhutanese cultuur en
3. de lering die men heeft getrokken uit de
ontwikkelingsprocessen van de omringende
landen. (Thinley, 1999b; Wangchuk, 2004) De
benadering is verankerd in het idee dat geluk de
ultieme behoefte van ieder mens is en dat alle
andere aspecten van het leven daaraan zouden
moeten bijdragen. (Uprety, 2004)
De Bhutanese regering heeft met de keuze voor
BNG de idee dat welvaartsgroei en geluk on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn, van de
hand gewezen. Dat betekent niet dat zij ontkent
dat een stabiele economie en de afwezigheid
van armoede belangrijk zijn, maar wel dat zij
van mening is dat een groeiend inkomen niet
noodzakelijkerwijs leidt tot meer geluk. Zij
ziet het niveau van het Bruto Nationaal Pro-
duct dan ook niet als indicator voor de mate
van ontwikkeling. BNP meet de hoogte van het
nationale inkomen, maar maakt daarbij geen
onderscheid tussen inkomen dat verkregen is
uit activiteiten die mensen, dieren of het milieu
schade berokkenen, en activiteiten die juist bij-
dragen aan welzijn.
Hoewel de grondslagen en de uiteindelijke doel-
stellingen van BNG beschreven kunnen worden,
is het moeilijk een heldere definitie te geven.
Dat heeft vooral te maken met het feit dat BNG
nooit is ontwikkeld als een eenduidige beleids-
strategie, maar eerder als een kader waarbinnen
men probeert te zoeken naar een uitgebalan-
ceerde manier van omgaan met de vele aspecten
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van de ontwikkeling van het land. (Veenhoven,
2004) Ik zal daarom in de volgende paragrafen
proberen de contouren ervan te schetsen, zodat
de verschuiving in perspectief die BNG levert
voor ontwikkelingswerk, helder wordt.

Vier pilaren
Bruto Nationaal Geluk wordt meestal om-
schreven als steunend op vier pilaren: natuur,
cultuur, goed bestuur en economie. (Thinley,
1999a; Faris, 2004) Deze vier pilaren zijn as-
pecten die door de Bhutanese regering worden
gezien als belangrijke aandachtsgebieden voor
de ontwikkeling van het land. Hoewel soms
opgevat als afzonderlijke aspecten, zijn ze we-
zenlijk met elkaar verbonden. Het gaat er niet
om dat er voor BNG beleid wordt gevormd op
ieder van de vier gebieden, maar juist dat ieder
beleidsvoorstel aan alle vier bijdraagt. Goed be-
stuur wordt hier bijvoorbeeld uitgelegd als het
vormgeven van beleid langs ethische richtlijnen
en gericht op sociale en culturele behoeften
en welvaartsdeling. Projecten en beleidsvoor-
stellen zullen dus ook aan die criteria moeten
voldoen. Bij 'cultuur' gaat het om het streven
de traditionele leefwijze te behouden, maar er
tegelijkertijd voor te waken dat tradities niet
leiden tot vormen van onderdrukking van bij-
voorbeeld vrouwen of andersdenkenden en zo
afbreuk doen aan goed bestuur. Dit geldt even-
eens voor natuurbescherming en ook de eco-
nomie moet worden vormgegeven met het oog
op de bescherming van cultuur, natuur en de
principes van goed bestuur. De nadruk ligt dus
op een holistische aanpak, waarbij het ene as-
pect niet stelselmatig belangrijker wordt geacht
dan het andere.

Boeddhisme
De nadruk op een holistische benadering in
BNG is verbonden met de boeddhistische wor-
tels ervan. Ik zal hieronder proberen een aantal
belangrijke principes van het boeddhisme uit-
een te zetten om dit te verduidelijken. Boven-
dien hoop ik daarmee een basis te leggen voor
het begrijpen van de opvatting van geluk die
binnen Bruto Nationaal Geluk wordt gehan-
teerd, waar ik in de volgende paragraaf dieper
op in zal gaan.
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De kern van de boeddhistische leer wordt ge-
vormd door de Vier Edele Waarheden en het
Achtvoudige Pad. De Vier Edele Waarheden
beschrijven de boeddhistische opvatting van de
realiteit van het bestaan. Deze zijn:
1. Het leven is lijden. Lijden is de meest ge-

bruikte vertaling van het woord Duhkha,
maar verwijst niet zozeer naar de beteke-
nis van pijn lijden, maar eerder naar de
onvolmaaktheid en eindigheid van alle
dingen, inclusief het leven zelf.

2. Lijden bestaat uit gehechtheid. Trishna,
meestal vertaald met gehechtheid, bete-
kent letterlijk dorst. Omdat wijzelf en alle
dingen in het leven eindig en onvolmaakt
zijn, klampen wij ons voortdurend vast
aan dingen die ons afleiden daarvan. Dat
wij dat doen en dat we niet door hebben
dat we dat doen, is wat ons lijden veroor-
zaakt.

3. Gehechtheid kan beëindigd worden. Mis-
schien wel de term die het meest wordt
misverstaan, is Nirvana. Letterlijk bete-
kent het 'uitblazen', maar meestal wordt
het begrepen als een boeddhistische versie
van de hemel of een absoluut niets. Het is
geen van beide, maar verwijst naar het uit-
doven van de gehechtheid en de volledige
acceptatie van de imperfectie en eindig-
heid van alles.

4. Er is een manier om dit te doen. De laatste
Edele Waarheid, de manier om het lijden
te beëindigen, is het Achtvoudige Pad,
bestaande uit: het juiste inzicht, de juiste
intentie, juist spreken, juist handelen, het
juiste levensonderhoud, de juiste inspan-
ning, de juiste aandacht en de juiste con-
centratie. Wanneer wij ons toeleggen op
het vinden van de juiste manier van leven,
kunnen wij uiteindelijk leren de gehecht-
heid los te laten en het lijden stoppen.

Een ander belangrijk principe is dat onze le-
vens verbonden zijn met anderen. Dit hangt
samen met het begrip karma. Karma is ei-
genlijk niets anders dan de wet van oorzaak
en gevolg. Iedere actie heeft een gelijksoortige
reactie. Er bestaat niets zonder oorzaak en al-
les is ook een oorzaak van iets anders. (Tashi,
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2004) Karma wordt gevormd door onze han-
delingen, gedachten en woorden en uit zich in
alle aspecten van ons leven; ons uiterlijk, ons
gedrag, karakter, omstandigheden, de plaats
waar we worden geboren, wat ons overkomt
enzovoort. Het zijn alle positieve en nega-
tieve aspecten die samen onze realiteit vor-
men. Omdat we onze realiteit met anderen
delen en omdat we allemaal in deze realiteit
zijn door karma, wat ook iets is wat we delen,
zijn we met elkaar verbonden. Dit maakt dat
we ook een verantwoordelijkheid delen voor
onze realiteit en de mate waarin deze bijdraagt
aan geluk of juist niet. (Gayleg, 2004) Hoewel
karma op deze manier onze omstandigheden
vormgeeft, moet het niet worden verward met
iets als het noodlot of predestinatie. Omdat
iedereen verantwoordelijk is voor zijn / haar
acties en reacties, hebben we ook invloed op
ons karma. We kunnen dus een manier van
doen ontwikkelen die bijdraagt aan positieve
omstandigheden voor onszelf en anderen. Het
Achtvoudige Pad geeft hier aanwijzingen voor.
Het gaat daarbij niet alleen om individueel
handelen, maar ook bijvoorbeeld overheidsbe-
leid of ontwikkelingsprojecten moeten op de
juiste manier worden vormgegeven, zodat zij
bijdragen aan het cultiveren van de juiste hou-
ding en het creëren van omstandigheden die
tot geluk leiden.

Geluk
Het streven een samenleving vorm te geven op
basis van een zoektocht naar geluk is op zich
niet nieuw. 'Zoveel mogelijk geluk voor zoveel
mogelijk mensen' was het doel van het utilita-
risme dat in de achttiende eeuw werd vormge-
geven door denkers als Bentham en Mill. Hier-
onder zal ik proberen te laten zien, waarom het
utilitarisme en BNG wezenlijk verschillen in
hun opvatting over geluk en hoe dat te berei-
ken is.
Het utilitarisme baseert zich op een hedonis-
tisch mensbeeld en voor de klassieke utilitaris-
ten zijn pijn en genot de heersende principes
in het leven. Geluk wordt dan ook uitgelegd als
het ervaren van genot. Een handeling is juist
volgens het utilitarisme, als deze leidt tot meer
geluk voor zoveel mogelijk mensen. In de boed-
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dhistische opvatting daarentegen leidt een han-
deling tot geluk, als zij juist is.
Het utilitarisme gaat ook uit van de idee dat
geluk vanzelf volgt, wanneer er welvaart wordt
gecreëerd. Betere omstandigheden leiden im-
mers tot meer genotservaring en dus tot meer
geluk. Volgens het boeddhisme is een genots-
ervaring eindig, waarna we op zoek moeten
naar nieuw genot, en draagt dus niet bij tot
werkelijk geluk. Het boeddhisme stelt dat wer-
kelijk geluk niet iets is wat men kan najagen.
Men kan hooguit omstandigheden creëren
waardoor de ervaring van geluk zich aandient.
(Gayleg, 2004) Compassie en een altruïstische
houding (juist handelen) dragen bij aan de
omstandigheden waarbinnen geluk zoals het
boeddhisme dat definieert, zich kan manifes-
teren. Wanneer wij echter geluk proberen te
creëren voor anderen, omdat dat zou helpen
ons eigen lijden te verlichten, is dat niet een
vorm van juist handelen. In het utilitarisme
is het bestaan van werkelijk altruïsme niet
van belang, zolang een handeling maar geluk
oplevert. In de klassieke utilitaristische bena-
dering is gelukservaring wel onderhevig aan
'diminishing utility', waarbij de toegevoegde
waarde van het geluk vermindert, naarmate
men al gelukkiger is. Volgens het boeddhisme
klopt dit alleen, wanneer men geluk als genot
opvat zoals het utilitarisme doet en is dit juist
waarom het onverstandig is om te denken over
geluk in termen van welvaart. Bij BNG, als een
benadering die erop gericht is ontwikkelingen
zo vorm te geven dat zij bijdragen aan meer ge-
luk, gaat het om de boeddhistische opvatting
van geluk. Daarbij neemt moraliteit (juist han-
delen) een belangrijke plek in en gaat het om
het creëren van omstandigheden waarbinnen
geluk zich kan manifesteren.

BNG in Thailand

Hoewel BNG een Bhutanees concept is, heeft
het veel weerklank gevonden in de rest van de
wereld, onder andere in Thailand. Thailand
heeft de afgelopen decennia een bijzonder snel
proces van modernisering doorgemaakt dat
heeft geleid tot massale urbanisatie en daarmee
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gepaard gaande gettovorming en het uiteenval-
len van sociale structuren. Daarnaast heeft de
grootschalige industrialisatie gezorgd voor ont-
bossing, ernstige vervuiling en de vernietiging
van natuurlijke hulpbronnen.
Er zijn in de laatste jaren steeds meer lokale
organisaties die iets proberen te doen aan de
negatieve bijeffecten van de ontwikkeling en
modernisering. De Sathirakoses Nagapradipa
Foundation (SNF), geleid door Sulak Siveraksa,
is een netwerk van kleinschalige organisaties
die in het concept van BNG een visie gevonden
hebben van waaruit zij hun werkzaamheden
voor het verbeteren van de leefomstandigheden
van vooral de armste en meest kwetsbare bevol-
kingsgroepen in Thailand willen vormgeven. In
mijn onderzoek heb ik een aantal medewerkers
van deze organisaties geïnterviewd. In de vol-
gende paragrafen zal ik een overzicht geven van
hun motivaties en werkwijzen. Dit laatste zal ik
doen door meer gedetailleerd in te gaan op een
specifiek project.

In de praktijk
De respondenten in het onderzoek zijn allen
werkzaam bij de verschillende organisaties van
het SNF-netwerk. De belangrijkste motivatie
om met BNG aan de slag te gaan is hun on-
tevredenheid met de gangbare ontwikkelings-
projecten. De respondenten staan kritisch ten
opzichte van de economiegerichte manier van
ontwikkelen, niet alleen in Thailand, maar ook
in de rest van de wereld. Volgens de respon-
denten is het grootste probleem van gangbare
ontwikkelingsprojecten het onderliggende ge-
dachtegoed, dat zich voornamelijk richt op
materiële welvaart als resultaat.
Dat de respondenten de negatieve impact van
mondiale ontwikkelingsprocessen bijna dage-
lijks tegenkomen, wordt duidelijk uit hun re-
acties. Zij concluderen dat deze problemen niet
kunnen worden opgelost door het opzetten van
meer ontwikkelingsprojecten, maar vraagt om
een fundamentele verandering in benadering.
Vanuit hun boeddhistische achtergrond is het
vanzelfsprekend dat de zoektocht naar materie-
le of economische ontwikkeling alleen nooit zal
leiden tot meer welzijn. Hun inspanningen zijn
er dan ook op gericht ontwikkelingsprojecten
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vorm te geven die gericht zijn op het bevorde-
ren van geluk.
Hoewel ieder project in een andere sector
werkzaam is (gezondheidszorg, onderwijs,
maatschappelijke ontwikkeling), is er veel over-
eenkomst in hun werkwijze en focus. De pro-
jecten worden vormgegeven vanuit de locale
omstandigheden en de behoeften die er in de
afzonderlijke gemeenschappen leven. Het be-
lang van kleinschaligheid, persoonlijke reflectie
en een 'bottum-up' benadering stonden daarbij
centraal.

Geluk en gezondheid
Om een beeld te schetsen van de manier waar-
op BNG vorm kan krijgen in de praktijk, wil
ik een van de deelnemende organisaties er uit
lichten. De Sustainable Community Develop-
ment Foundation (SCDF) is werkzaam op het
platteland in het noordoosten van Thailand. De
organisatie is opgericht door dr. Thamrongva-
rangoon, hoofd van het streekziekenhuis van
Ubonrat, de belangrijkste stad in de regio. Het
ziekenhuis van Ubonrat is goed uitgerust, maar
klein en de hoeveelheid patiënten die zich da-
gelijks bij het ziekenhuis meldt, is eigenlijk te
groot. Hierdoor lopen de wachttijden vaak
enorm op en komt het ziekenhuis niet altijd toe
aan het verlenen van adequate medische zorg
voor iedereen.
Het Thaise woord voor gezondheid ligt in
klank en betekenis erg dicht bij het woord voor
geluk en verwijst meer naar een algeheel gevoel
van welzijn. Wanneer men in het Thai over ge-
zondheid spreekt, verwijst men niet alleen naar
fysieke gezondheid, maar naar een compleet
concept van fysiek, mentaal, sociaal en spiritu-
eel welzijn. Artsen en ziekenhuizen richten zich
echter bijna uitsluitend op het behandelen van
fysieke klachten, zeker wanneer de toeloop van
patiënten nauwelijks te behappen is.
Geconfronteerd met de grote toestroom van
patiënten en zonder budget om de capaciteit
van het ziekenhuis uit te breiden, zag Tham-
rongvarangoon zich genoodzaakt andere maat-
regelen te nemen om de kwaliteit van zorg in
het ziekenhuis te verbeteren en toe te komen
aan de realisering van goede gezondheidszorg
in de Thaise betekenis van welzijnszorg. Een
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meer holistische benadering was nodig, die ook
aandacht besteedde aan de onderliggende oor-
zaken van gezondheidsproblemen.
De enige manier waarop het ziekenhuis de ge-
zondheidssituatie in de regio kon verbeteren
was door in te zetten op het verbeteren van de
kwaliteit van leven en met dit doel is de SCDF
opgericht. Het verbeteren van de algemene
kwaliteit van leven is niet iets dat meestal tot de
taken van een ziekenhuis wordt gerekend, maar
vanuit een holistisch perspectief is het een logi-
sche stap. De SCDF is een actieve rol gaan spe-
len op uiteenlopende gebieden als landbouw,
onderwijs, natuurbescherming, herbebossing,
lokale industrie en de promotie van lokale tra-
dities en cultuur.
Het faciliteren van reflexieve leerprocessen is
een van de belangrijkste aspecten van het werk
van SCDF, en tegelijk ook het lastigste deel. De
kern van dit proces is het creëren van een ver-
schuiving in de visie van de lokale bevolking.
De SCDF hanteert de idee dat mensen meer
zelfvoorzienend moeten worden en minder af-
hankelijk van externe structuren, wat voor veel
van de deelnemers niet gemakkelijk te accepte-
ren is, daar de cultuur zich steeds meer is gaan
richten op geld als medium om dingen voor
elkaar te krijgen.
De reflexieve leerprocessen van de SCDF zijn
gericht op zelfanalyse en het verhelderen van
ieders belangrijkste levensdoelen. Hierin vond
SCDF aansluiting bij het BNG concept en heeft
dit tot de kern van haar werkwijze gemaakt.
Wanneer mensen een helder idee hebben van
wat belangrijk is voor hun levensgeluk, kunnen
zij hun activiteiten daar op afstemmen.
Zolang mensen er van overtuigd zijn dat er
vooral geld nodig is voor het realiseren van hun
geluk, zal het onmogelijk zijn tot werkelijk wel-
zijn te komen, aldus Thamrongvarangoon, om-
dat men dan vooral gericht is op het verkrijgen
van meer inkomen en niet op welzijn.
De aanpak van de SCDF bestaat niet uit het
formuleren van doelen, maar is er op gericht
een gemeenschappelijk proces van reflectie in
gang te zetten. Het is daarbij belangrijk dat alle
beslissingen die worden genomen en de initia-
tieven die worden ontplooid, aangedragen wor-
den door de deelnemers zelf.
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SCDF medewerkers brengen een aantal bezoe-
ken aan dorpsgemeenschappen om een beeld te
krijgen van de dynamiek van de gemeenschap
en wat de problemen zijn die er spelen. Daarna
worden er regelmatige bijeenkomsten georga-
niseerd waarin de dorpsbewoners bij elkaar ko-
men en proberen hun eigen situatie in kaart te
brengen en een visie te formuleren op hun toe-
komst. Geluk is daarbij het uitgangspunt. Het
maken van een kritische analyse van je eigen si-
tuatie en het grondig beantwoorden van vragen
als 'waar word ik gelukkig van?' of'wat belem-
mert mijn geluk?' vragen tijd en aandacht en de
projecten en de verandering in levensstijl wer-
pen pas op de lange termijn duidelijke vruch-
ten af, wat voor de deelnemers in het begin niet
altijd gemakkelijk te accepteren is.
De resultaten zijn echter duidelijk te merken.
Vijf jaar na de start van de SCDF is niet alleen
het ziekenhuis het enige overheidsziekenhuis
dat binnen het door de overheid toegekende
budget adequate zorg verleent aan de inwoners
van het district, ook is de migratiestroom van
het platteland naar de steden die in heel Thai-
land steeds massalere vormen aanneemt, voor
veel dorpen in de regio van Ubonrat omge-
draaid. Gezinnen migreren van de steden terug
naar de dorpen in het district, omdat de kwa-
liteit van leven daar intussen hoger is. (Tham-
rongvarangoon, 2004)

Humanistiek

Humanistiek is een nieuwe menswetenschap
die zich toelegt op de zoektocht naar '... een
goed en zinvol leven in rechtvaardige instituties
en een duurzame wereldsamenleving'. (Kunne-
man, 2005, p. 242) Hiervoor focust de Univer-
siteit voor Humanistiek (UvH) op zingeving en
humanisering. Zingeving houdt zich bezig met
de existentiële dimensie en humanisering met
de politieke, institutionele en sociale dimensie,
vraagstukken rond sociale uitsluiting, burger-
schap en (recentelijk) ontwikkelingswerk. Hu-
manisering kijkt naar concrete praktijken en
probeert daarbinnen het morele en existentiële
belang van deze praktijken voor de betrokken
personen te ontdekken. Humanisering kan dus
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gezien worden als een poging een samenleving,
organisatie of situatie leefbaarder en humaner
te maken, zodat het mensen ondersteunt in
het vervullen van hun menselijk potentieel. De
vraag is, hoe dat gerealiseerd kan worden.
Er zijn vele organisaties en takken van weten-
schap die zich bezig houden met humanisering.
Ontwikkelingswerk kan zeker gezien worden
als een poging daartoe. Wat dat betreft heeft
de UvH, door zich simpelweg met ontwikke-
lingsonderwerpen bezig te houden, niet echt
iets toe te voegen. De nieuwe en waardevolle
invalshoek die de humanistiek echter te bieden
heeft, ligt naar mijn mening in de verbinding
tussen humanisering en zingeving. Gaby Jacobs
(2002) suggereert dat humanistiek streeft naar
existentieel welzijn op het persoonlijke niveau
en op het sociale niveau naar een humane sa-
menleving. Misschien zouden we kunnen stel-
len dat humanisering een zingevingspraktijk is
in instituten en samenlevingen en dat de zoek-
tocht naar humanisering gezien kan worden als
een vorm van persoonlijke humanisering. De
meeste menswetenschappen, inclusief diegenen
die zich bezighouden met ontwikkelingshulp,
hebben zich vooral toegelegd op het politieke
en economische aspect.
Annemie Halserna (2002) laat zien dat aan-
dacht besteden aan zingevingsaspecten zonder
daarbij de specifieke context in ogenschouw te
nemen, ook niet waardevol is, omdat existen-
tiële vraagstukken altijd ingebed zijn in hun
context: 'Existential questions [... ] are embed-
ded within someone's life: they have to do with
the meaning of life and with constructing or
reconstructing a coherent life story, but are al-
ways also related to broader societal practices.
[...] Existential questions may be universal, yet
they always come up in specific contexts [... ]
An existential perspective highlights the course
of people's lives and the important phases or
events in it. These two perspectives comple-
ment each other and need each other to obtain
a full picture of human life and human life
struggles. (Halsema, 2002, p. 240)
Dus kunnen we stellen dat een werkelijk hu-
manistieke blik op een onderwerp als ontwik-
kelingssamenwerking niet alleen de sociale en
politieke aspecten moet omvatten door zich
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bijvoorbeeld toe te leggen op mensenrechten,
maar juist ook op de existentiële aspecten, zo-
als persoonlijke waarden en zingeving. Mijns
inziens geeft Bruto Nationaal Geluk, ook al is
dit een van oorsprong boeddhistische benade-
ring, interessante aanknopingspunten voor het
nadenken over zo'n humanistieke visie op ont-
wikkelingswerk.
Het werk van de SCDP is een voorbeeld van
hoe de BNG benadering concreet in de praktijk
kan worden toegepast en van de relevantie van
een zingevingsgerichte benadering van ontwik-
kelingswerk. In het kader van de humanistiek
is het interessant zo'n benadering nader te be-
studeren, omdat het laat zien hoe zingeving en
humanisering in de praktijk op elkaar betrok-
ken kunnen worden.

Conclusie

De term Bruto Nationaal Geluk is niet voor
niets gekozen. Het is een woordspeling die niet
alleen een pakkende term oplevert, maar ook
precies aangeeft waar het om gaat: het cultive-
ren van omstandigheden die bijdragen aan het
geluk van alle inwoners.
Ontstaan als een visie voor een gebalanceerde
ontwikkeling van Bhutan, heeft het over de hele
wereld weerklank gevonden bij organisaties en
individuen die de manier waarop de gangbare
ontwikkelingshulp vorm krijgt, problematisch
vinden.
Geworteld in de boeddhistische wereldvisie ver-
schilt de opvatting van geluk die binnen BNG
gehanteerd wordt, van hoe daar doorgaans in
het Westen naar gekeken wordt. BNG richt
zich dan ook niet op het bevorderen van de
welvaart, maar op welzijn. Behalve dat het een
benadering is die op het niveau van de overheid
is ontwikkeld en wordt gebuikt in Bhutan, zijn
er kleinschalige organisaties die de benadering
gebruiken als kader voor het praktisch vormge-
ven van alternatieve ontwikkelingsprojecten.
De respondenten gebruiken allemaal de boed-
dhistische opvatting van geluk als uitgangspunt
voor hun projecten en maken zo persoonlijke
ontwikkeling tot een integraal onderdeel van
ontwikkelingswerk. Hoewel economische ont-
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wikkeling ook deel uitmaakt van hun projecten,
zien zij een eenzijdige focus op de economie
niet als heilzaam. In hun projecten proberen
zij deelnemers uit te nodigen om na te denken
over hun geluk, wat het inhoudt en hoe men
zijn / haar leven zo zou kunnen inrichten dat
het bijdraagt aan geluk.
De belangrijkste aspecten van BNG zijn voor
hen:
1. Zelfvoorziening waar mogelijk.
2. Delen en uitwisselen, het versterken van

relaties en het belang van het 'samen sterk'
principe.

3. Reflectie: de tijd nemen uit te vinden wat
de werkelijke oorzaken van problemen
zijn, en wat er nodig is om te komen tot
een situatie die bijdraagt aan geluk.

4. Een holistische benadering die niet alleen
naar de afzonderlijke aspecten van pro-
blemen kijkt, maar ze ziet in hun samen-
hang.

5. Gericht zijn op lange termijn oplossingen.
6. Een focus die in de eerste plaats gericht is

op innerlijke ontwikkeling en pas daarna
op externe ontwikkeling.

Zowel in theorie als in de praktijk heeft BNG
een platform geleverd om de structuren van
internationale ontwikkeling kritisch te over-
denken door morele en existentiële aspecten
een fundamenteel deel uit te laten maken van
ontwikkelingswerk. In dit onderzoek heb ik
ontwikkelingswerk bekeken als een humanise-
ringsactiviteit en heb, door een beschrijving te
geven van het concept Bruto Nationaal Geluk,
getracht te laten zien, hoe zingeving er deel van
kan uitmaken. BNG bevat aanwijzingen voor
een alternatieve, humanistieke visie op ont-
wikkelingswerk. Daarmee is Bruto Nationaal
Geluk een relevant concept dat wellicht waar-
devolle inzichten biedt voor het verbeteren van
de huidige, meest gangbare manieren van ont-
wikkelingswerk.

Drs. Saskia van Goelst Meijer studeerde met goed
gevolg af aan de Universiteit voor Humanistiek
te Utrecht.
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Noten

1. Bruto Nationaal Product (BNP) verwijst
naar het totale inkomen van de inwoners
van een land. BNP per hoofd van de be-
volking, het BNP, gedeeld door het aantal
inwoners is de meest gebruikte manier om
de mate van welvaart van een land uit te
drukken.

2. Meestal wordt ervan uitgegaan dat ontwik-
kelingshulp zoals wij daar nu over spreken,
is ontstaan in de jaren vijftig van de vorige
eeuw, als gevolg van het 'Point Fom' pro-
gramma dat de toenmalige president van
de Verenigde staten, Truman, presenteerde
om de ontwikkeling van minder geïndu-
strialiseerde landen vooruit te helpen.

3. De term 'derde wereld' wordt gebruikt om
het totaal van alle ontwikkelingslanden
aan te duiden en stamt uit de koude oor-
log, toen het kapitalistische blok met eerste
en het communistische blok met tweede
wereld werd aangeduid. Derde wereld-
landen waren landen die zich niet bij een
van de twee blokken hadden aangesloten.
Nu de koude oorlog over is, heeft de term
een andere betekenis gekregen. Het begrip
eerste wereld wordt nu alleen nog gebruikt
om de rijkste en meest geïndustrialiseerde
landen aan te duiden, voornamelijk die in
het Westen. De term tweede wereld wordt
nauwelijks nog gebruikt.
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Het helpende gesprek
De methode van Denijs Bru

Anouk Bolsenbroek

Aan de Universiteit voor Humanistiek wor-
den mensen opgeleid tot humanistisch
geestelijk begeleider. Als onderdeel van
hun opleiding volgen studenten daartoe
de praktijktrainingen gespreksvoering van
Denijs Bru. Bru is al meer dan dertig jaar
docent op de Universiteit voor Humanis-
tiek. 111 Dit artikel beschrijft de methodiek die
hij, gebruik makend van zijn achtergrond in
onder andere de cliëntgerichte therapie van
Rogers en van Gendlin en de Gestaltthera-
pie van Peris, in de loop van de jaren heeft
ontwikkeld. Daarbij moet het woord metho-
diek op twee manieren worden opgevat.
Enerzijds laat dit artikel elementen zien van
een wijze van gespreksvoering voor gees-
telijk begeleiders met cliënten. Anderzijds
schetst het artikel de didactiek die Bru in
het onderwijs gebruikt om deze gespreks-
methodiek te leren.
De beschrijving bevat drie elementen. Ten
eerste zal de visie op gespreksvoering die
aan de orde is, worden weergegeven. Ten
tweede komt de persoonlijke conditie van
de professional ter sprake als voorwaarde
voor goede gespreksvoering. De derde stap
is de beschrijving van de didactische werk-
wijze.
Voor veel humanistisch raadslieden is het

Humanistiek nr.32, Sejaargang december 2007

onderwijs van Bru van groot belang ge-
weest voor hun ontwikkeling in het vak.
Tegelijkertijd is er weinig schriftelijk over
neergelegd. Voor het collectieve geheugen
van de raadslieden en de ontwikkeling van
de professie is het nuttig de methode te be-
schrijven.
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De drie pijlers van gespreksvoering

Het leren van gespreksvoering kent een lange
traditie en omvat veel literatuur. (2) Voor een
belangrijk gedeelte is die literatuur gericht op
het leren van vaardigheden en technieken. De
vooronderstelling is dat de voor een specifieke
manier van gespreksvoering vereiste houding
'als vanzelf' eigen gemaakt wordt. Aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek wordt aandacht voor
de persoonlijke conditie van de professional ge-
zien als een essentieel element van de training
in adequate cliëntgerichte gespreksvoering. (3)

In de praktijktrainingen gespreksvoering van
Denijs Bru komt deze opvatting tot uitdruk-
king in het feit dat het opdoen van zelfkennis en
het aanleren van vaardigheden voortdurend op
elkaar betrokken worden. Daarbij is Bru erop
gericht dat de (aankomend) professional alles
wat hij in huis heeft, inzet ten dienste van de
cliënt, aansluitend bij diens referentiekader. (4)

In het onderwijs van Bru wordt een specifieke
visie op professionele gespreksvoering gepre-
senteerd. Gespreksvoering wordt daarin on-
derscheiden van interviewen en discussiëren,
en van de gesprekken die mensen dagelijks met
elkaar voeren (expressie à deux). Wat Bru op
het oog heeft, is een gerichte manier van pra-
ten tussen een deskundige en een cliënt met
een hulpvraag. Zo'n hulpvraag kan betrekking
hebben op het zelfbegrip van de cliënt, bijvoor-
beeld rondom problematische interacties in
relaties. In humanistisch geestelijk werk komen
vaak vragen aan de orde rond betekenisgeving
aan bepaalde situaties of rond het verkennen
van de mogelijkheden tot vormgeving van het
eigen bestaan.
In Bru's benadering vinden we elementen van
de Rogeriaanse gespreksvoering (cliëntgericht-
heid, empathie, de echtheid van de hulpverle-
ner, ervaringen toelaten), van de benadering
van Gendlin (herhalen, verstaan, resonantie)
en van de Gestaltbenadering (gerichtheid op
waarneming en contact). (5) Zijn methode van
gespreksvoering berust op drie pijlers: horen,
verstaan en uitwisselen. Het horen van de bood-
schap van de gesprekspartner heeft betrekking
op het kunnen herhalen van wat deze letterlijk
gezegd heeft. Het verstaan van de boodschap
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heeft betrekking op het gewaar zijn van de bete-
kenis van de boodschap voor de gesprekspart-
ner. Het uitwisselen van boodschappen gebeurt
door het aanbieden van een boodschap door de
hulpverlener vanuit de eigen deskundigheid,
waarin het horen en verstaan van de boodschap
van de ander is vervat. Het gaat er hier dus na-
drukkelijk om dat de gespreksvoerder iets van
zichzelf inbrengt. Alle drie de aspecten komen,
als het goed is, samen in elke tussenkomst van
de professional.

Horen

Een fundamenteel proces in helpende gesprek-
ken is dat de cliënt geholpen wordt zijn eigen
ervaringen en problemen te verstaan en te ver-
woorden, zoals ze voor hem werkelijk zijn. (6)

Daardoor krijgt de cliënt contact met zichzelf.
Afhankelijk van het doel van het gesprek kun-
nen op die basis gevoelens worden verwerkt,
betekenissen worden gevonden of kan er met
alternatieve opvattingen en gedrag worden ge-
oefend.
De professional helpt de cliënt bij het proces
van verstaan en verwoorden van ervaringen en
problemen, door terug te geven wat hijzelf van
hem hoort en verstaat en door hem te helpen
deleties, vervormingen en toevoegingen op te
sporen. (7) Voorwaarde hiervoor is dat de pro-
fessional in staat is de woorden van de cliënt
te beluisteren zonder zelf iets weg te laten, te
vervormen of toe te voegen. In Bru's benade-
ring van gespreksvoering vormt het horen, het
letterlijk kunnen herhalen, zonder wijzigingen,
hiervoor de basis. Zo kan de professional bij de
cliënt checken, of hij hem goed gehoord heeft
en kan de cliënt nog een keer nagaan, of de
woorden die hij gebruikte, met zijn ervaringen
kloppen. (8)

Het letterlijk herhalen is een vaardigheid die tot
op zekere hoogte te trainen is. In het onderwijs
van Bru is het een ideaal waarnaar gestreefd
wordt. Een ideaal houdt in dat het ook een on-
mogelijke opdracht is, omdat helemaal correct
herhalen praktisch gezien bijna niet kan. Door
verslapping van aandacht, eigen preoccupaties,
projecties of eigen opvattingen hebben mensen
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de neiging boodschappen van anderen te ver-
vormen. Of ze laten delen van de boodschap
weg, en volgens Bru niet zelden de belangrijk-
ste delen.
Het herhalen is eenvoudig te trainen in een
oefensetting waarin twee of meer mensen bij
elkaar zijn. Een van de deelnemers brengt iets
persoonlijks in, de anderen springen om de
beurt in, herhalen de boodschap en op hun
beurt reageren ze met een eigen boodschap, die
weer herhaald wordt door de eerste. Het ont-
houden van 'de woorden waar de meeste ener-
gie in zit', kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.
De rest van de boodschap van de cliënt is dan
gemakkelijker terug te halen. Een voorbeeld:
Jeanette: 'Hoe verhouden autonomie en manipu-
latie zich tot elkaar?' (9)

Yza: 'Je vraagt, hoe autonomie en manipulatie
zich tot elkaar verhouden. Ik denk dat het be-
langrijk is om mensen in hun waarde te laten.'
Jeanette: 'Jedenkt dat het belangrijk is om mensen
in hun waarde te laten, maar hoe doe je dat?'
Wanneer (aankomend) hulpverleners zich oe-
fenen in herhalen, helpt dat hen beter te leren
luisteren en de draad van het gesprek vast te
houden. Daarnaast kan het vanwege de check
op de correcte waarneming, zowel tijdens het
oefenen in de lessen als in de praktijk van be-
geleiders, gebruikt worden als instrument voor
de eigen professionele ontwikkeling. Wanneer
een professional leert zich bewust te zijn dat
hij niet correct herhaalt, dan kan hij op zoek
gaan naar waar het hem in zit: bijvoorbeeld in
angst voor verandering (verandering is inhe-
rent aan contact) (10), in gebrek aan zelfkennis
of in eigen taboes. Ook kan iemand moeite on-
dervinden met herhalen door eigen oordelen of
onverschilligheid, door luiheid (het kost teveel
moeite) of juist eisen aan zichzelf (vinden dat
het gelijk goed moet) of door competitie met
de gesprekspartner (beter willen zijn).
Daarnaast kan volgens Bru de gewoonte van
onnodig denken het horen bemoeilijken, waar-
door voorhanden zijnde informatie verloren
gaat. Denken is zinvol wanneer er nieuwe in-
formatie voorhanden is, die tot nieuwe gedach-
ten kan leiden die nuttig zijn voor het gesprek.
Zodra denken echter een gewoonte wordt, gaat
het hinderen in het goed luisteren en in het

Humanistiek nr.32,Sejaargangdecember 2007

contact met de omgeving. Als dat het geval is, is
het van belang te blijven oefenen in herhalen en
het denken te doorbreken met sport, ontspan-
ning, meditatie of waarnemingsoefeningen.
Een laatste belemmerend proces vindt plaats,
wanneer de professional te veel meegaat, als het
ware versmelt, met de gevoelens, structuren en
patronen van de cliënt. Een dergelijke toestand
noemen we confluentie. (11) In een confluente
toestand is het voor contact benodigde onder-
scheid tussen het ik en de ander zeer vaag en
wordt het vaak zelfs vermeden. Bij deze of an-
dere vormen van afwezigheid van contact kan
er niet helder worden waargenomen en wordt
het horen bemoeilijkt. De professional is als de
cliënt geworden in plaats van dat hij zich inleeft
'alsof' hij de cliënt is. Het 'alsof' is een belang-
rijke component van de houding die Rogers
empathie noemt. (12) 'Empathisch zijn betekent
het nauwkeurig waarnemen van het interne re-
ferentiekader van een ander en de emotionele
componenten en betekenissen die daar deel van
uitmaken, alsof we de persoon zijn, maar zonder
ooit de conditie van het 'alsof' te verliezen.' (13)

Verstaan

Een belangrijke factor die bijdraagt aan geslaag-
de hulpverlening, is de mate waarin de cliënt
zich begrepen voelt door de professional. Ro-
gers haalt in dit verband een studie van Quinn
aan die tot doel had factoren van goede hulp-
verlening te identificeren. Quinn merkte op dat
de mate waarin de cliënt zich begrepen voelt,
bepaald wordt door de houding van 'willen
begrijpen' bij de professional. (14) Het is tegen
de achtergrond van deze intentie dat 'verstaan'
begrepen moet worden. In het verstaan werkt
Bru het begrip empathie uit, toegespitst op de
praktijk van gespreksvoering: een professional
verstaat een boodschap van een cliënt wanneer
hij of zij de woorden kan laten spreken zoals
die ander ze heeft geuit en wanneer hij de be-
tekenis, die de woorden voor de cliënt hebben,
tot zich kan laten doordringen. Wat betekent
het als een cliënt zegt dat ze zich verantwoor-
delijk voelt voor het geluk van anderen? Of
wanneer hij zegt dat hij zichzelf niet kan zijn?
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In tegenstelling tot wat bij empathie het geval
is, focust de activiteit van het verstaan zich in
eerste instantie op de woorden, van waaruit la-
ter verbreding kan plaatsvinden naar het gehele
referentiekader.
Om goed te kunnen verstaan, is het nodig dat
een professional werkt aan zijn eigen persoon-
lijke conditie. Net als bij een sporter het geval
is, moet een hulpverlener een aantal vaardighe-
den, vermogens en houdingsaspecten oefenen
om zijn werk goed te kunnen uitvoeren.
De houdingsaspecten die voor een goed ver-
staan van belang zijn, ontleent Bru aan de
humanistische psychologie. Zijn eerste uit-
gangspunt is, dat de professional in staat is tot
openheid en tot aanvaarding van zichzelf en
anderen. Bru werkt deze begrippen uit in de
kreet: 'Niets menselijks is mij vreemd.' Ieder
mens heeft volgens Bru dezelfde gevoelens,
behoeften, karaktertrekken en eigenschappen,
alleen in een andere volgorde van belangrijk-
heid en in een andere verdeling van de mate
waarin. Hoe meer een professional alle mo-
gelijke ervaringen en gevoelens bij zichzelf en
anderen naast elkaar toe kan laten, hoe meer
ruimte de cliënt krijgt om te veranderen en te
groeien. (15) Ten tweede dient een professional
verschillende waarheden, mogelijkheden of
meningen naast elkaar te kunnen laten be-
staan en te kunnen denken in en-en in plaats
van of-of. Volgens Bru is het belangrijker dat
mensen zich kunnen uitspreken over wat er
van binnen speelt en dat ze daarin door an-
deren herkend worden, dan dat de waarheid
gevonden wordt.
Een ander houdingsaspect is dat van het luiste-
ren en kijken zonder 'weegschaaltje van goed of
verkeerd', en zo de cliënt te vrijwaren van waar-
deoordelen van buitenaf. (16) Wanneer de relatie
vrij is van goed- of afkeuring, is de cliënt vol-
gens Rogers sneller geneigd zich te 'realiseren
dat de beoordelingsinstantie, het centrum van
verantwoordelijkheid, in hemzelf ligt'. (17)

Een laatste houdingsaspect vinden we bij
Gendlin: open staan voor correcties van de
kant van de cliënt. Volgens Gendlin kunnen
mensen meestal niet in een keer bevatten wat
een ander zegt. Daarom is het van belang dat
een professional open staat voor correcties in
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zijn verstaan van de cliënt, net zolang tot hij
alle nuances te pakken heeft. (18)

De vaardigheid van het 'herkennen' ziet Bru als
de sleutel van het verstaan. Het verstaan van de
ander heeft, in de visie van Bru, te maken met
hoe de gespreksvoerder zelf in elkaar zit. Een
professional kan iemand anders pas verstaan
over iets in diens functioneren, als hij daarover
zelfkennis heeft. Zelfkennis vermeerdert, wan-
neer de professional de discipline hanteert om
alles bij zichzelf te proberen te herkennen van
wat hij of zij hoort of leest over menselijk func-
tioneren. Het herkennen gebeurt niet alleen op
mentaal niveau, maar ook op emotioneel, exi-
stentieel en fysiek niveau. De professional oe-
fent zich op zodanige wijze in herkennen dat
hij de woorden uit een boek of van een cliënt
'in zijn buik kan laten resoneren'. Vanwege het
belang dat Bru hecht aan het vermogen van
professionals tot het herkennen van een aantal
specifieke aspecten van menselijk functioneren
(omgang met problemen, dynamiek van de te-
genstellingen), komen die in dit artikel apart
aan de orde in de paragraaf over de persoon-
lijke conditie.
Behalve door (zelf- )kennis te verzamelen over
aspecten van menselijk functioneren kan een
professional werken aan zijn vermogen tot ver-
staan door aan zichzelf te werken, door zelfre-
flectie te beoefenen en door eigen problemen
aan te pakken. Dat wil niet zeggen dat profes-
sionals geen problemen (mogen) hebben. Er is
niets mis met problemen. Maar een professio-
nal wint aan vermogen, zodra hij begint ze aan
te pakken.

Uitwisselen

De derde pijler van helpende gespreksvoering
is het uitwisselen tussen professional en cliënt.
Uitgangspunt bij het uitwisselen in helpende
gesprekken en helpende relaties is dat de pro-
fessional in staat is als persoon in het contact
aanwezig te zijn, en in staat is niets tussen hem
of haar en de cliënt in te laten staan. Dat be-
tekent dat de professional zichzelf is, privé-ge-
voelens en zorgen even opzij kan zetten en dat
hij zonder verdedigingen naar de cliënt in het
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contact aanwezig kan zijn. Gendlin verwoordt
dit als volgt: 'Because I keep nothing between,
the cliënt can look into my eyes and find me.'
(19) Dat contact is samen met de vakinhoudelij-
ke deskundigheid en de eerste twee pijlers van
gespreksvoering de basis waarop het proces van
uitwisselen gestalte krijgt.
Het uitwisselen van efficiënte antwoorden of
boodschappen gebeurt, wanneer de begeleider
vanuit zijn of haar eigen deskundigheid een
boodschap aanbiedt waarin het horen (herha-
len) en verstaan (herkennen) van de boodschap
van de cliënt is vervat. Het efficiënte antwoord
komt volgens Bru als vanzelf naar voren op ba-
sis van een goed horen en verstaan. Hierbij is
het van belang dat de professional vanuit zelf-
kennis werkt. De toetssteen voor de efficiëntie
van het antwoord is of de cliënt zich in dit ant-
woord herkent.
Bij het uitwisselen zijn er verschillende zaken
waar een professional op dient te letten. Zo
vindt Bru het van belang dat een hulpverlener
zichzelf traint in direct communiceren. Een van
de aspecten van directe communicatie is dat de
professional in staat is de dingen bij de naam
te noemen. Als een professional het moeilijk
vindt om over een onderwerp te praten, rust
daar misschien een taboe op. Dat taboe dient
hij of zij te verkennen door bijvoorbeeld met
iemand te praten over de eigen verhouding tot
dat onderwerp in een veilige setting.
Een ander aspect is dat de professional in staat
is de beweging van symbolisch naar concreet
taalgebruik te maken. Wanneer een cliënt zijn
ervaringen precies leert beschrijven in concrete
bewoordingen, kunnen die woorden gaan die-
nen als handvat waarmee de ervaring in zijn
volle betekenis zichtbaar kan worden gemaakt.
Een verwoording is adequaat wanneer die ver-
woording optimaal met de ervaring resoneert.
Het zo benoemen van een ervaring maakt de
ervaring gemakkelijker te hanteren. (20) Sym-
bolische taal is multi-interpretabel en voor het
zelf-verstaan van de cliënt wel als tussenstation
(hulpmiddel), maar niet als eindpunt te gebrui-
ken.
Daarnaast is het gebruik van negatieve defini-
ties niet zinvol. Een voorbeeld hiervan is het
antwoord op de vraag: Wanneer fiets je het
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liefst? Antwoord: 'Als het niet regent.' Iemand
die negatieve definities gebruikt, probeert zich
volgens Bru dikwijls te verbergen om geen voor-
keur uit te hoeven spreken. Als laatste is van
belang dat de professional op eenduidige wijze
communiceert. Er is sprake van een dubbelzin-
nige boodschap, wanneer de hulpverlener een
vraag stelt die eigenlijk een oordeel bevat. (21)

Een cliënt zal dat verborgen oordeel onbewust
oppakken en daarop reageren. Als er sprake is
van een oordeel of mening, is het aan te raden
die in te brengen ten dienste van de cliënt en
het stellen van vragen te bewaren voor de mo-
menten dat het antwoord echt onbekend is.

Het gaat hier steeds om uitwisselen in gesprekken.
Maar wat is helpend?
Cliënten komen bij hulpverleners, omdat ze
problemen hebben, of omdat ze hun leven wil-
len verrijken en daar hulp bij nodig hebben.
Met het oog hierop gaat het bij het uitwisselen
in helpende gesprekken om helpende tussen-
komsten. De inhoudelijke gerichtheid van die
tussenkomsten is voor een groot deel afhan-
kelijk van het vakgebied van de professional.
Maar toch zijn er in Bru's benadering van ge-
spreksvoering elementen aan te wijzen die on-
geacht het vakgebied van de professional kun-
nen bijdragen aan het helpende karakter van
gesprekken.
Een belangrijke voorwaarde voor een helpend
gesprek is dat de hulpverlener het probleem
waar de cliënt mee komt, verstaat en dat hij in
staat is daarop in te gaan: de vaardigheid van
het problematiseren. Een cliënt verwoordt zijn
probleem vaak in het begin van een gesprek.
Wanneer een cliënt meerdere problemen, vra-
gen of onderwerpen naar voren brengt, kan
de gespreksvoerder aan hem vragen wat hem
het meeste last bezorgt en met dat probleem
beginnen. Van daaruit kunnen andere proble-
men worden besproken. Bru benadrukt dat een
cliënt er niet mee gebaat is zijn eigen proble-
men of gevoelens te bestrijden, maar juist bij
het verkennen en toelaten ervan, ook al is dat
frustrerend. In de frustratie zit namelijk de mo-
tivatie van de cliënt om te veranderen.
Een tweede helpend element vinden we in het
feit dat het horen en verstaan van de woorden
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van de cliënt vervat zit in de uitwisseling van
boodschappen door de professional. Zoals al
aan de orde kwam, draagt dit er toe bij dat een
cliënt zich begrepen voelt, maar daarnaast is
het ook helpend om andere redenen. Letterlijk
herhalen (reflecteren) wat de cliënt heeft ge-
zegd, is een krachtige manier om de cliënt de
mogelijkheid te geven verder zijn of haar eigen
ervaringen binnen te stappen. Het is een ma-
nier van zo nabij mogelijk zijn, zonder de cli-
ent iets op te leggen. (22) De cliënt krijgt de kans
zijn ervaringen en zijn of haar eigenheid daarin
te zien en te accepteren in de nabijheid van ie-
mand anders. Daarnaast hoort de cliënt nog
een keer wat hij of zij zelf gezegd heeft, waar-
door het gemakkelijker is de verantwoordelijk-
heid te nemen voor de eigen ervaringswereld en
de exploratie ervan.

De persoonlijke conditie van de hulp-
verlener

Wanneer een hulpverlener zijn beroep goed wil
uitoefenen, moet hij blijven leren. Daarnaast
is het van belang dat hij aan zijn persoonlijke
conditie blijft schaven. Dat betekent dat hij
werkt aan persoonlijke groei (dat gebeurt als
datgene wat in een persoon aanwezig is, zich
ontwikkelt, vermeerdert en toeneemt) (23) en
dat hij blijft oefenen in 'herkennen' (zie 'ver-
staan'). Tijdens het lezen van een boek over
zingeving, therapie of pathologie kan hij dat
doen door de beschreven processen (of eigen-
schappen, karaktertrekjes, psychische en gees-
telijke processen) zowel bij zichzelf als bij an-
deren te proberen te herkennen. De beschreven
processen in pathologieboeken zijn gebaseerd
op onderzoek naar excessen. Volgens Bru heb-
ben mensen allemaal van alle trekjes iets en is
er met geen enkel trekje op zichzelf iets aan de
hand. Alleen de omgang ermee zou iemand in
de weg kunnen zitten. Volgens Bru is er pas iets
mis, als iemand zich niet in de beschreven pa-
thologieën herkent.
Bru geeft studenten verschillende instrumenten
mee, zoals 'de roos van Leary' (24) of 'de dyna-
miek van tegenstellingen', waarmee ze aan hun
eigen persoonlijke conditie kunnen werken.
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Die instrumenten worden aangeboden middels
diverse experimenten. In deze experimenten
wordt Bru's achtergrond in de Gestalttherapie
duidelijk zichtbaar. (25) Bru maakt gebruik van
'awarenesstechnieken', 'contacttechnieken' en
'Gestaltformatietechnieken'. (26) De experimen-
ten zijn gericht op een zo volledig mogelijk
contact in het 'hier en nu' met de omgeving en
met het eigen innerlijk. (27)

Wanneer studenten geoefend zijn in het toepas-
sen van de aangeboden instrumenten bij zich-
zelf, kunnen zij de verkregen inzichten gebrui-
ken om anderen te helpen. Enkele instrumen-
ten zullen hier worden besproken: problemen,
'niets menselijks is mij vreemd' en de dynamiek
van tegenstellingen.

Problemen, probleemgedrag en de samenhang met
behoeften
Iets is pas een probleem als het iemand verhin-
dert voluit te leven naar zijn behoeften en ver-
langens. Volgens Bru houden mensen proble-
men in stand door middel van probleemgedrag.
Wie een probleem wil oplossen, is erbij gebaat
zijn probleemgedrag te identificeren. Op die
manier leert de betrokkene zichzelf kennen als
een actor met een eigen verantwoordelijkheid.
Wanneer iemand zicht heeft op zijn gedrag,
valt de afkeuring voor het probleem weg en kan
de dynamiek van het herstel ontstaan. Laten
we kijken naar het voorbeeld waarin studente
Esther centraal staat. Zij probeert een vrien-
din van wie de dochter is overleden te helpen.
Esther is zeer met haar begaan, maar ze weet
niet goed wat ze moet zeggen, als ze met haar
aan de telefoon zit. Mede omdat de levensvisies
van beiden heel verschillend zijn, blijkt Esther
bij navraag haar eigen visies niet in te brengen.
Tegelijkertijd wil ze wel meer doen dan alleen
luisteren, maar ze voelt zich onmachtig.

Denijs: 'Als je wilt herkennen wat voor
passend antwoord je kunt vinden, moet
je bij je gevoel van onmacht vertrekken.
Maar toch is onmacht het probleem niet,
want het is een gevoel. Onmacht gaat weg.
Tenzij je probleemgedrag blijft stellen wat
onmachtig maakt. Wat doet Esther waar-
door ze in onmacht geraakt?'
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Sandra: 'Oplossingen en antwoorden pro-
beren te vinden?'
Denijs: 'Nee.'
Brechje: 'Haar gedrag betwijfelen of het
goed is?'
Denijs: 'Wanneer gaan jullie je onmachtig
voelen?'
Nina: 'Als de dingen niet zo gaan zoals je
wilt?'
Denijs: 'Dat zijn negatieve bewoordingen.
Esther heeft ons verteld wat voor pas-
sende antwoorden ze zou kunnen geven.
Je probleem is: Je houdt je in. Je houdt de
mogelijke antwoorden die je zou kunnen
geven in. Al datgene dat jij zou kunnen
zeggen vanuit jouw levensbeschouwing,
hoe jij leven ziet, hoe jij dood ziet. Je hebt
je vriendin niet verteld wat je er zelf van
vindt. Dus moet je je onmachtig voe-
len. Wanneer jij als GV-er bij existentiële
kwesties of heftige emoties nalaat je eigen
levensbeschouwing in te brengen en je je
dus inhoudt, dan loop je grote kans dat
je je onmachtig gaat voelen. Een gevoel
van onmacht is werkbaar, feitelijke mach-
teloosheid is iets wat je alleen maar kunt
herkennen. En waar je niet in moet ver-
zinken, want dan wordt het een probleem
op zich.'

Het probleemgedrag van Esther wordt door
Bru, naar aanleiding van wat ze zelf zegt, ge-
identificeerd als 'zich inhouden' en haar gevoel
van onmacht is het gevolg daarvan. Een gevoel
is in de visie van Bru op zichzelf geen probleem,
maar een gevolg van het gedrag dat iemand
stelt. Een gevoel gaat weg op het moment dat de
betrokkene ander gedrag vertoont. (28) Iemand
kan bijvoorbeeld bang zijn doordat hij fanta-
seert. Contact maken met de realiteit doet de
angst in zo'n geval afnemen.
Volgens Bru onderhouden mensen hun pro-
blemen, omdat problemen voordelen, en op-
lossingen nadelen lijken te hebben. Beide zijn
echter schijn. Vaak heeft de schijnwinst van
een probleem te maken met de dynamiek van
de gewoonte. Mensen vergeten dat ze alterna-
tieven hebben. Problemen onderhouden heeft
volgens Bru iets comfortabeIs, net als oude
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schoenen dragen, omdat ze zo lekker zitten.
Nieuw gedrag is onaangenaam, omdat we dat
nog niet zo goed kennen en kunnen.
Als iemand een probleem heeft, kan hij zich af-
vragen: 'Dat hele probleem met alle ingrediën-
ten, als dat mijn leven blijft stofferen, wat blijf
ik dan missen in mijn leven?' Bru benadrukt
steeds dat het van belang is dat mensen voeling
krijgen met wat ze echt verlangen in hun leven.
Zodra mensen daarop gericht blijven, zijn hun
problemen van ondergeschikt belang.
Wanneer iemand zijn probleemgedrag ge-
identificeerd heeft, is het zinnig dat hij er een
tijdje mee rond loopt en het verkent. Hij kan
leren herkennen in welke situaties hij het ten
toon spreidt en voelen hoe het voelt om het
probleemgedrag uit te voeren. Mensen moeten
volgens Bru eerst flink last krijgen van hun pro-
bleemgedrag. Op een gegeven moment wordt
de last zo groot dat er vanzelf veranderingen
komen, zoals een motivatie van binnenuit om
het gedrag te veranderen. Het proberen te ver-
anderen van problemen maakt ze volgens Bru
alleen maar erger. Meestal bestrijden mensen
hun probleem namelijk ongemerkt met het-
zelfde gedrag als waarmee ze het in stand hou-
den.

Niets menselijks is mij vreemd
Volgens Bru is het van belang dat professionals
al hun gevoelens en ervaringen toelaten en de
informatie die erin besloten ligt serieus nemen.
Wanneer mensen dingen verdoezelen of ver-
bergen, heeft dat te maken met donkere stuk-
ken in hun leven, vaak uit hun jeugd. Er wordt
angst en afkeuring geproduceerd ten aanzien
van wat er speelt of gespeeld heeft.
Dikwijls hebben mensen meer last van de angst
en afkeuring dan van de pijn van het trauma
zelf. De herkenning van het trauma hoeft niet
noodzakelijk pijnlijk te zijn. Het is vaak zelfs
weldadig. Doen alsof iets er niet is, is pijnlij-
ker vanwege de vervreemding die 'doen alsof'
teweeg brengt. Wanneer iemand zijn eigen die-
pere lagen of gevoelens van boosheid, jaloezie
of ontevredenheid kan toelaten, kan hij iemand
anders daar ook bij helpen. (29)

Daarnaast is het van belang dat een hulpver-
lener in gesprekken met cliënten zijn eigen
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voor- en afkeuren kan ontstijgen. Iedereen
heeft altijd een voorkeur en de redenen voor
een voorkeur zijn altijd persoonlijk. Wanneer
de gespreksvoerder zijn voorkeur kan zien als
zijn eigen voorkeur, hoeft die voorkeur niet te
interfereren met zijn mogelijkheden om iets
van een ander in zijn volheid te verstaan als van
een ander. Dat geldt ook voor karaktertrekken
of eigenschappen. Je kunt alleen met iemand
praten over zijn bazigheid als je eigen bazigheid
er mag zijn.

De dynamiek van de tegenstellingen
De dynamiek van de tegenstellingen laat zich
het best uitleggen via het volgende experiment:
(30)

Neem een eigenschap van jezelf, iets dat
vaak op de voorgrond treedt. Ga dan na,
of er een tegengestelde eigenschap is die je
eveneens hebt. Als je beide eigenschappen
gevonden hebt, kun je beginnen met de
oefening.
Ga gemakkelijk rechtop zitten. Haal een
paar keer diep adem.
Openje beide handpalmen op zo'n manier
naast je lichaam, dat je lichaam de as, en je
handen de schaaltjes van een weegschaal
vormen. Stel je voor dat de ene eigenschap
in de ene handpalm ligt en de andere te-
gengestelde eigenschap in de andere.
Zeg dan tegen jezelf, terwijl je naar je lin-
ker hand kijkt en het gewicht van de ei-
genschap in je hand voelt: 'Ik ben: (noem
de eigenschap, bijvoorbeeld lui).' Voel of
het klopt en zeg tegen jezelf: 'Ja, het klopt
dat ik een (eigenschap, lui) iemand ben.'
Doe datzelfde met de andere eigenschap,
bijvoorbeeld 'harde werker' in je rechter-
hand.
Doe dezelfde stap nog een keer, maar dan
achter elkaar. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf:
'Ja, het klopt dat ik zowel een lui iemand
als een harde werker ben.' Ga na of de twee
eigenschappen even zwaar wegen. Wan-
neer dat niet zo is, neem dan een andere
even zware tegengestelde eigenschap (in
dit voorbeeld zou dat in plaats van 'harde
werker' kunnen zijn: 'gedreven').
Kijk dan recht vooruit en doe je ogen dicht.
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Zeg tegen jezelf, terwijl je het gewicht in je
hand voelt: 'Ik ben zowel een lui iemand
als een harde werker.' Ervaar de tegenstel-
ling. Laat beide delen van de tegenstel-
ling toe en associeer bij die ervaring een
woord. Het woord in het midden kan van
alles zijn, bijvoorbeeld ruimte. Neem wel
het eerste woord dat in je opkomt. Meestal
blijkt het toelaten van beide delen van de
tegenstelling tot een prettige ervaring te
leiden, bijvoorbeeld de ervaring van ruim-
te, vrijheid of creativiteit.

Via dit experiment is het mogelijk de dynamiek
van de tegenstellingen heel direct te ervaren.
Evenwichtig is: kunnen bewegen tussen tegen-
gestelden. (31) Als iemand dat kan, heeft hij vol-
gens Bru het hele spectrum aan mogelijkheden
en eigenschappen tussen de twee uitersten tot
zijn beschikking. En dan wordt het mogelijk te
kiezen, iemand is in staat tot meer creativiteit.
Als iemand vast zit in een uiterste, omdat hij
van zichzelf bijvoorbeeld alleen een harde wer-
ker mag zijn, gaat hij volgens Bru na verloop
van tijd weerstanden ervaren.

Training in gespreksvoering, didacti-
sche werkwijze

Na de pijlers van gespreksvoering en de per-
soonlijke conditie wordt nu beschreven, hoe de
training in die methode van gespreksvoering
gestalte krijgt. De training gespreksvaardighe-
den heeft tot doel dat studenten goede helpen-
de gesprekken leren voeren waarbij ze hun hele
persoon, en alles wat ze in huis hebben, kunnen
inzetten. Bru geeft deze doelstelling op eigen
wijze vorm.
Van de deelnemers aan zijn lessen worden steeds
twee dingen verwacht: oefenen in gespreksvoe-
ring en de discipline hanteren alles wat er ge-
zegd wordt bij zichzelf te herkennen. Als hun
coach schept Bru een leeromgeving waarin dit
oefenen en herkennen mogelijk wordt.
In het begin van een lessenserie werkt Bru aan
het contract en zet hij de doelstellingen en de
basistheorie van het practicum uiteen. Gedu-
rende de rest van de lessen krijgen de deelne-
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mers meestal een vaste oefening mee. In het
eerste jaar is dat de oefening van het herhalen:
iemand brengt iets persoonlijks in en de ande-
ren gaan daarop in door te oefenen met her-
halen. Iedereen kan er daarbij op elk moment
tussenkomen. De interventies van de trainer
zijn gericht op het bevorderen van het oefenen
(procesbegeleiding), op het helpen van de deel-
nemers zichzelf en anderen te herkennen en hen
te leren over psychische processen bij mensen
en wat helpend zou kunnen zijn. Daarbij wordt
gewerkt met wat zich in de groep aandient.
Naast de vaste oefening krijgen de deelnemers
aan het begin van ieder dagdeel ruimte om hun
leerdoelen en resultaten te verwoorden, vragen
te stellen, persoonlijk materiaal in te brengen of
hun overwegingen voor te leggen.
Tijdens de lessen probeert Bru een klimaat te
scheppen waarin het mogelijk wordt dat stu-
denten in het horen, verstaan en uitwisselen
met hun eigen ervaringen Ieren werken. Dit
doet hij door zo echt mogelijk als persoon aan-
wezig te zijn en door tijdens de oefeningen van
de deelnemers te vragen hetzelfde te doen. Bru
gaat ervan uit dat mensen in het echte contact
de juiste informatie opdoen. Daarom wordt er
niet gewerkt met rollenspelen, maar met hoe
de deelnemers hier en nu zijn. Studenten oe-
fenen in verstaan, doordat Bru de gevoelens,
patronen en karaktertrekken die zich in de les-
sen voordoen naar de voorgrond haalt door ze
te benoemen. Daarnaast vraagt hij deelnemers
in de lessen opmerkzaam te zijn naar innerlijke
ervaringen. Innerlijke ervaringen hebben een
thermometerfunctie voor wat zich bij anderen
afspeelt en ze verwijzen naar innerlijke proces-
sen die doorgewerkt moeten worden. Verder
wordt er tijdens de training in uitwisselen aan-
dacht besteed aan het mobiliseren van eigen
ervaringen. Bru benadrukt in de lessen wel dat
studenten hun grenzen in de gaten moeten blij-
ven houden. Ze worden uitgenodigd met per-
soonlijk materiaal te werken, maar het wordt ze
aangeraden niet hun grootste problemen in te
. brengen.
Tijdens de lessen van Bru is er regelmatig sprake
van (ogenschijnlijke) tegenspraken. Contradic-
ties treden op, omdat Bru situatiespecifiek in-
tervenieert. Wat als algemene waarheden wordt
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geformuleerd, is in feite een aan die persoon
en die casus of dat moment van contact ver-
bonden inzicht, dat ten dienste van de persoon
wordt gepresenteerd.
De lessen van Bru hebben op verschillende mo-
menten in het curriculum hun plaats. Er zijn
in totaal vijf practica (lessenseries) gespreks-
voering, waarvan drie in de bachelorfase en
twee in de masterfase. In elk van de vijf prac-
tica worden de drie pijlers van gespreksvoering
geoefend. Elk jaar heeft daarnaast een ander
thema, zodat iedere afzonderlijke vaardigheid
specifieke aandacht krijgt. Achtereenvolgens
staan het horen, het verstaan (gelaagdheid van
communicatie, handelings-, emotioneel, cog-
nitief niveau), contact (32), de persoonlijke con-
ditie en het uitwisselen (problematiseren) cen-
traal. De lessenserie waarin de nadruk ligt op de
persoonlijke conditie heeft een ander karakter
dan de andere onderwijsonderdelen. Er worden
verschillende experimenten gedaan (geleide
fantasie, oefeningen om contact te krijgen met
behoeften, problematiseren enzovoort) om de
vaardigheden van het verstaan of het herken-
nen te oefenen en daarmee de zelfkennis en de
kennis van persoonlijke processen bij mensen
in het algemeen te vergroten. De nadruk ligt
steeds op het leren verstaan vanuit je buik.
Hiertoe wordt onder andere geoefend met de
focusingprocedure van Gendlin. (33)

Bru wil in de lessen een leerklimaat scheppen
dat de studenten optimaal de gelegenheid geeft
de beschreven vaardigheden van gespreks-
voering te oefenen, zelfkennis op te doen en
beperkende opvattingen los te laten. Daarbij
wordt door Bru veel aandacht besteed aan het
Ieren herkennen van agressie en opstandige en
autoritaire trekjes vanwege het taboe erop, de
grote aanwezigheid ervan in onze cultuur en
de verwevenheid met psychische problemen.
Wanneer we ze kunnen herkennen, kunnen
we beter kiezen voor gedrag dat passend en in
overeenstemming met onze behoeften is.
In elke eerste jaars groep vertelt Bru, hoe hij
de werkrelatie tussen hem en de studenten wil
vormgeven en geeft hij de groep een aantal re-
gels die het leerproces kanaliseren. Hier volgt
een weergave van hoe Bru dat doet:
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Denijs: 'Het is verboden ook maar iets
van wat ik zeg of wat iemand anders zegt
te geloven. Dat is, omdat ik een veel beter
alternatief heb, namelijk het herkennen.
Probeer wat van jezelf is en wat van een
ander is te herkennen. Dan wordt het van
jou.'
Jesse: Ik zou graag weten wat u precies be-
doelt met: 'Je moet niets geloven van wat
ik zeg.'
Denijs: 'Mijn ervaring is dat er iets
vreemds ontstaat in de verhouding tussen
mij en wat ik geloof. Geloven is aannemen
dat iets zo is wat iemand zegt. In het kader
van gespreksvoering is dat niet zo zinnig.
Het gaat erom dat je het verstaat. Als je het
probeert te herkennen is het geen geloven
meer. Daarnaast wil ik dat jullie je weeg-
schaaltje van goed en verkeerd thuis laten.
Want wanneer je iets beoordeelt, dan hoor
je het niet meer. Dan is het weg. Dan schiet
alleen nog je beoordeling over.
Ga ook niet bezig met de vraag: hoe moet
ik het doen. Deze vraag is negatief voor
het vermogen, uitsluitend en repressief.
Als ik vraag, hoe moet ik het doen, dan
gooi ik de rest weg. Wanneer iemand met
cliënten werkt, dan moet die niet iets zit-
ten uitsluiten. Uitsluiten is bijvoorbeeld
dat je jezelf vertelt dat je niet zo op con-
trole gericht moet zijn. Dan ben je met je
weegschaaltje van goed en verkeerd bezig.
Met controle is op zichzelf niets mis, wel
met het uitsluiten van dingen. Want wat je
met jezelf doet, bijvoorbeeld het uitsluiten
van trekjes van jezelf, doe je ook bij andere
mensen.
Mijn rol hier: Ik heb de rol van regisseur.
Ik ga de gesprekken die gevoerd worden
regisseren. Ik zou graag hebben dat je de
opdrachten die ik geef, uitvoert. Als je de
indruk hebt dat je van mijn opdracht niets
kunt Ieren, dan moet je hem zeker uitvoe-
ren. Daarna heb je altijd de mogelijkheid
hem te bekritiseren. Dat ik de rol van re-
gisseur of coach heb, betekent dat ik de
baas ben. Ik ben de baas. Wie heeft daar
moeite mee? ... Ik heb daar zelf geen moei-
te mee, maar degene die dat wel heeft, die
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verzet voelt, die kan iets leren. Die heeft
autoritaire trekjes.
Je kunt geen fouten maken, wat niet wil
zeggen dat ik geen kritische feedback geef.
Die feedback is binnen het kader van dit
practicum. Jij als persoon kunt geen fouten
maken, tenzij je het leerproces probeert te
boycotten. Als je meedoet, dan ga je leren.
Ik nodig je uit om er minstens twee keer
per dagdeel tussen te komen.'

De persoonsgerichte benadering en het werken
vanuit het contact in het hier en nu kenmerken
de lespraktijk van Denijs Bru. Op deze manier
is hij in staat zijn gespreksmethodiek van ho-
ren, verstaan en uitwisselen en het werken aan
de persoonlijke conditie van de hulpverlener
zowel te demonstreren als over te brengen. Al
vroeg in de ontwikkeling van het humanistisch
raadswerk leefde het besef dat voor het bevor-
deren van de zelfbestemming van cliënten een
empathische grondhouding van de geestelijk
begeleider onontbeerlijk was. Generaties stu-
denten van het voormalige Humanistisch Op-
leidings Instituut en de huidige Universiteit
voor Humanistiek hebben zich mede via de
lessen van Denijs Bru deze grondhouding eigen
gemaakt. Daarmee draagt Bru op een specifieke
manier bij aan de geheel eigen richting waarin
het humanistisch raadswerk zich in de loop der
jaren heeft ontwikkeld. (34)

Anouk Bolsenbroek is studente aan de Universi-
teit voor Humanistiek. Eerder publiceerde zij sa-
men met Van Houten en Nossin: 'Op weg naar
passend onderwijs in een inclusieve samenleving'
(Amersfoort: CPS / Utrecht: Stichting Perspec-
tief, 2006). Op dit moment werkt ze aan haar
afstudeerscriptie over levensbeschouwing in het
humanistisch raadswerk.

Noten

(1) Universiteit voor Humanistiek, voorheen
Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI).

(2) Nelson-Jones (1993), Brammer (1993),
Burnard (1999).
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(3) Mooren en Van der Kwaak (1996), voet-
noot p. 6: 'Persoonsgerichtheid en cli-
entgerichtheid dienen onderscheiden te
worden. Persoonsgerichtheid heeft hier
betrekking op het leerproces van de raads-
man of raadsvrouw, vertrekkend vanuit
de gedachte dat men slechts authentiek
en integer het beroep kan uitoefenen als
men zelf in emotioneel, relationeel en
geestelijk opzicht een groeiproces heeft
doorgemaakt. Eigen ervaringen onder-
steunen dan het begeleidend vermogen,
zonder dat van een "self-serving attitude"
sprake is. Cliëntgerichtheid wordt daar-
door mogelijk: het inleven in de leef- en
ervaringswereld en de vermogens van cli-
enten ondersteunt hun eigen oriëntatie op
de problemen of de situatie waarmee ze
geconfronteerd worden.'

(4) Rogers (1951), Rogers (1961), Rogers
(1975).

(5) Rogers (1961), Van Praag (1987), Gendlin
(1996).

(6) Verg. BandIer & Grinder (1975), p. 50-55.
(7) BandIer & Grinder (1975), p. 59-60. Dele-

ties: De verwoording van ervaringen kan
verarmd zijn op een manier die de betrok-
kene leed berokkent, doordat hij een be-
perkte waarneming heeft van zijn moge-
lijkheden.

(8) Gendlin (1996), p. 11.
(9) De voorbeelden komen uit de lessen en

zijn om privacyredenen geanonimiseerd.
(10) Clarkson (1989), p. 35.
(11) 'Confluentie is een normaal menselijk

verschijnsel. Een klein kind is confluent,
grenzeloos. Doch ook elke activiteit die
door een volwassene met overgave wordt
gedaan, leidt tot confluentie. Deze conflu-
entie waarbij men een eenheid van Zelf en
omgeving ervaart, is vaak een diep emotio-
nele ervaring.' (horen van muziek, beleven
van toneelstuk, meeleven met een voetbal-
wedstrijd) 'Bij neurotische confluentie is
de persoon constant in een toestand van
verwarring over 'mijn en dijn'. Hij weet
niet waar hij zelf begint of eindigt, hij weet
niet wat van de ander is. Hij kan dus geen
contact maken met de ander en ook niet
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met zichzelf.' D. van Praag (1987), p. 84; en
Clarkson (1989). p. 101.

(12) Bij confluentie is er geen sprake van em-
pathie.

(13) Rogers (1961), An Introduction to counsel-
Zing, p. 62.

(14) Rogers (1961), p. 46. Verg. Gendlin (1996),
p. 108: 'I believe in receiving anything a
cliënt wants to convey.'

(15) Rogers (1961), p. 54: 'Mijn ervaring is dat,
wanneer in mijn houding ergens reserves
(afkeuringen) besloten liggen, hij op de
punten waarop ik hem niet volledig aan-
vaard, niet kan veranderen of groeien.'

(16) Rogers (1961), p. 54.
(17) Rogers (1961), p. 55.
(18) Gendlin (1996), p. 6.
(19) Gendlin (1996), p. 286: 'Putting nothing

between'. En: Clarkson (1989), p. 20-22.
Het vergt training voor professionals om
moeilijkheden in het contact op zodanige
wijze in te brengen dat ze de helpende re-
latie dienen. De wijze waarop dit gebeurt,
is voor een groot deel afhankelijk van het
vakgebied van de hulpverlener.

(20) Verg. het begrip 'handle' bij Gendlin
(1996), p. 48-49.

(21) D. van Praag (1987), p. 97-98.
(22) Gendlin (1996), p. 46.
(23) Verg. Rogers (1951), p. 196.
(24) Zie Leary (1957) en Remmerswaal (2001).
(25) 'Gestalttherapie is een existentiële vorm

van psychotherapie; zij is daarbij experi-
menteel van karakter en gericht op de per-
soonlijke ervaring van de patiënt.' Defini-
tie (gedeeltelijk) van Van Praag (1987), p.
10. Clarkson (1998), p. 20-21.

(26) D. van Praag (1987), p. 88-112.
(27) Zie: Training in gespreksvoering.
(28) Bru (1997), p. 10.
(29) Rogers (1961), p. 52.
(30) Dit experiment is een onderdeel van een

reeks experimenten uit het practicum: Het
helpende gesprek: de persoonlijke condi-
tie van de hulpverlener.

(31) Clarkson (1989), p. 9 over de dynamiek
van de tegenstellingen in de gestaltbena-
dering: 'A counsellor who uses the Gestalt
approach is equally interested in both po-
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les of the dient's experiemce and may at
times seek to cultivate a similar attitude of
"neutral interest" in the dient with regard
to his of her own psychological process.
By remaining alert in the centre, we can
acquire a creative ability ... By avoiding a
one-sided outlook we gain a much deeper
insight into the structure and function of
the organism.' Perls (1969), p. 15.

(32) De gelaagdheid van communicatie (mani-
pulatieve communicatie) en contact zijn in
dit artikel niet besproken. Denijs Bru heeft
deze onderwerpen uiteengezet in Aan wie
kan ik dit nu vertellen? (1995) Bru's visie
op contact ontleent hij aan de theorie van
de Gestalttherapie. Zie hiervoor: D. van
Praag (1998), p. 67.

(33) Gendlin (1981).
(34) Deze bijdrage is geschreven als onderdeel

van een stage aan de UvH. Mijn dank gaat
uit naar Denijs Bru voor zijn commentaar
op een eerdere versie van deze tekst en de
'ongelooflijke' blik in zijn keuken, en naar
Joep Dohmen en Jan Hein Mooren voor
hun bijdrage aan de totstandkoming van
deze verkorte versie. Sonja het Hart, be-
dankt voor de begeleiding van de stage.

Literatuur

Richard Bandier & John Grindier (1975),
Structuur van de Magie, Baarn, Uitgeverij
Ambo.

L.M. Brammer (1999), Practical counselling and
helping, Londen, Routledge.

Denijs Bru (1985), Interactie of sommige ge-
dragsbewegingen tussen mensen (manus-
cript).

Denijs Bru (1995), Aan wie kan ik dit nu ver-
tellen?: Een praktijktheoretisch onderzoek
naar de ins en outs van het helpende gesprek
en de consequenties ervan voor de gespreks-
voering, Utrecht, doctoraalscriptie Univer-
siteit voor Humanistiek.

Denijs Bru (1997), 'Zorg voor menselijke pro-
blematiek', in: Antenne, jrg. 15, nr. 3.

Ph. Burnard (1999), Basic Counselling and hel-
ping, Londen, Routledge.

34

Petruska Clarkson (1989), Gestaltcounselling in
Action, Londen, Sage.

Eugene T. Gendlin (1996), Focusing-oriented
psychotherapy: A Manual of the Experien-
tial Method, New York, Guilford Press.

Eugene T. Gendlin (1981), Focussen: hoe je
klaarheid brengt in gevoelens door aan-
dacht te besteden aan wat je in je lijf er-
vaart, Haarlem, de Toorts.

Elly Hoogeveen (1996), Verbondenheid: opstel-
len over humanistische geestelijke verzor-
ging, Utrecht, Universiteit voor Humanis-
tiek.

Timothy Leary (1957), Interpersonal Diagnosis
of Personality: a functional theory of diag-
nosis and methodology for personality eva-
luation, New York, Ronaid Press.

R. Nelson Jones (1993), Practical counselling
and helping skills. How to use the lifeskills
helping model, Londen, Cassel Education
Limited.

Friedrich Perls (1969), Ego, Hunger and Agres-
sion, New York, Vintage Books.

D. van Praag (1987), Gestalttherapie: Een pro-
cesbenadering, Amersfoort/Leuven, Acco.

Jan Remmerswaal (2006), Handboek groepsdy-
namica: een nieuwe inleiding in theorie en
praktijk, Soest, Nelissen.

Carl R. Rogers (1951), Cliënt-centered therapy,
Cambridge, The Riverside Press.

Carl Rogers (1978), Mens worden: De visie van
een psychotherapeut op persoonlijke groei,
Utrecht, Bijleveld.

Humanistiek nr.32,Sejaargangdecember 2007



Blij je ont:m.oet te hebben
Doortje Kal

Op 22 mei 2007 kwamen tegen de 600 men-
sen bijeen voor een congres Kwartiermaken
in de WMO, participatie in het kwadraat. De
Wet Maatschappelijke Ondersteuning heet
een participatiewet te zijn. Het gaat om
participatie in het kwadraat: om participa-
tie van 'kwetsbare groepen' te bevorderen
is het nodig dat die kwetsbare groepen op
gemeentelijk niveau zelf meedenken over
wat zij onder participatie verstaan en over
de vormgeving van de wet. Het congres
wilde onder andere deze tweede vorm van
participatie een impuls geven, door een
vaak onzichtbare groep een podium te bie-
den. Gezien het grote aantal mensen met
een psychiatrische achtergrond dat aan het
congres deelnam, is ze in die poging goed
geslaagd. Aan het slot van dit artikel kom
ik erop terug voor wie de doelgroep dan
zichtbaar is gemaakt. Overigens is voor
de deelname van de doelgroep een aantal
maatregelen genomen: mensen met een
minimuminkomen konden gratis deelne-
men en parallel aan de symposia waren er
kunstwerkplaatsen ingericht waar zeer gre-
tig op is ingeschreven.
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Werken aan gastvrijheid

Kwartiermaken is kort gezegd werken aan gast-
vrijheid. Uitgangspunt van kwartiermaken is
dat om het project van 'een inclusieve samenle-
ving' te doen slagen, gewerkt moet worden aan
gastvrijheid. Voor veel mensen met een handi-
cap, in casu een psychiatrische achtergrond, is
'erbij horen' en 'meedoen' niet vanzelfsprekend.
Kwartiermakers werken aan voorwaarden om
dat wel mogelijk te maken. Dat doen zij sa-
men met de mensen om wie het gaat. Er zijn
overigens ook steeds meer (ex-) cliënten die
zich kwartiermaker noemen. Het denken over
gastvrijheid in zijn uiterste implicaties heb ik
ontleend aan Jacques Derrida (1999): 'Kunnen
we van de vreemdeling verlangen dat hij de taal
spreekt, zich gedraagt als de anderen, voordat
hij verwelkomd wordt? (...) Een gastvrije ver-
houding tot de ander veronderstelt dat iets an-
ders dan ikzelf voorrang kan hebben.' Kwartier-
makers roepen professionals en burgers op de
moed te hebben - in de woorden van Ghorashi
- een stap opzij te stappen: jezelf toelaten een
beetje te ontwortelen om anderen beter te laten
wortelen. Let wel: die vraag wordt vooral gesteld
aan 'gewortelden'. Het gaat niet om het overvra-
gen van mensen die - om in de beeldspraak te
blijven - niet zoveel wortels te delen hebben ... (1)
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Waarmee niet gezegd is dat lotgenoten niet van
grote betekenis kunnen zijn om een eerste stap
te zetten richting samenleving. (Kal, 2002; en
zie Annette Plooy elders in dit blad)

Rijke momenten

Staatssecretaris Jet Bussemaker opende het
congres en was zichtbaar onder de indruk van
het grote en diverse aantal deelnemers. Zij nam
het pleidooi voor kwartiermaken in het kader
van de WMO over: 'In elke gemeente moet hoe
dan ook kwartier worden gemaakt.' De WMO
moet er, aldus Bussemaker, voor zorgen dat de
abstracte verzorgingsstaat wordt vertaald in een
concrete verbindingsstad. In het proces van ver-
binden worden mensen met een psychiatrische
achtergrond te vaak vergeten. De groep maakt
zich minder zichtbaar door schaamte, taboe,
onbekendheid en negatieve beeldvorming. Bo-
vendien was het welzijn van mensen met psy-
chiatrische problemen heel lang het pakkie an
van de geestelijke gezondheidszorg, niet van
de samenleving. Met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning hebben gemeenten de taak de
inclusieve samenleving gestalte te geven, ook
voor en met mensen met minder zichtbare be-
perkingen. Vanzelfsprekend moet de samenle-
ving dan wel open willen staan en daar ligt een
belangrijke rol voor de gemeenten. (2)

Een ander rijk, inspirerend maar ook lastig
moment was een (te) bomvolle zaal die zich
in 'kwartiermaken als beroep' wilde verdiepen.
Projectleider invoering WMO van het Ministe-
rie van VWS Bert Holman nam het boekje Acht
keer kwartiermaken (Scholtens, 2007) in ont-
vangst. Zijn enthousiasme voor dit onderzoek
naar de methodische aspecten van kwartierma-
ken werkte aanstekelijk. De honderd aanwezige
exemplaren vlogen de deur uit.
Het congres was ook rijk aan ervaringsdes-
kundigen die als spreker optraden. Of het nu
ging over Rifka Weehuizens 'Mentaal kapitaal'
(Theo Jansen, wiskundige, statisticus en erva-
ringsdeskundige burnout), over stigmabestrij-
ding in het kader van de WMO (Annette Plooy,
zie elders in dit tijdschrift), over activiteiten
in het kader van het Programma Lokale Ver-
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sterking of over kwartiermaken onder Turkse
vrouwen (José Assmann uit Eindhoven), allen
gaven blijk van hun deskundigheid (niet alleen
als cliënt), engagement, humor en ervaring. En
ook in de artistieke leiding van de kunstwerk-
plaatsen waren ervaringsdeskundigen actief.
Het meest explosief was het plezier bij de pre-
sentaties van de kunstwerkplaatsen: het Afri-
kaans dansen en trommelen, de theaterwerk-
plaats, een veertig meter lange tekening, een
klein concertje, een prachtig versierde en inge-
nieuze installatie en de drie filmpjes inclusief
uitreiking van de 'gouden beer'. (3)

Voor sommige mensen was het congres ook ge-
woon een leuk of zelfs feestelijk uitje. (Onstenk,
2007) Voor mensen die bijna nooit uitgaan, is
dat heel achtenswaardig.

Het congres als niche

Kwartiermaken is werken aan niches. In het
Zoetermeerse project kwartiermaken, waar-
aan ik met kwartiermaakster Gerda Scholtens
van 1997 tot 2001 werkte, vervulde het begrip
niche een belangrijke rol. Een niche - een term
uit de ecologische biologie - duidt op een spe-
cifiek geheel van omgevingsfactoren die voor
de handhaving van een specifieke populatie
belangrijk is. Kwartiermakers proberen te in-
spireren tot het bouwen van niches midden in
de samenleving: eettafels in het buurtcentrum,
een ruilhalte, maatjes ter plaatse van een activi-
teit waaraan men mee wil doen, een multiloog
of samenspraak waar ruimte wordt gevonden
voor meerstemmigheid of een 'Vriendendienst'
om mensen onder de mensen te brengen. Het
congres zelf kan ook als een niche worden be-
schouwd: een prettige plek - het Haagse Theater
aan 't Spui was dat -, met betrokken mensen,
emotioneel steunend en met als zinvol ervaren
activiteiten; een plek waar mensen zichzelf als
handelend persoon konden ervaren, een ge-
voel van eigenwaarde konden ontwikkelen,
een omgeving die uitnodigde tot medezeggen-
schap, kortom, een plaats van empowerment.
Het mooie van het begrip niche is dat ermee
uitgedrukt wordt dat ze niet alleen van belang
is voor de overleving van een populatie, maar
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ook het ruimere ecologische systeem positief
beïnvloedt. Zo onderstreept Andreas De Block
in zijn Heerlijke nieuwe niches! de preventieve
werking van niches in de samenleving. (De
Block, 2006)

Op weg
In het begin voelde ik de saamhorigheid in
een volle zaal met gelijkgestemden. Hier-
door voelde ik me niet alleen met mijn
handicap. (. .. ) Later ben ik naar de theater-
workshop gegaan en heb ik opgetreden. Het
voelde alsof ik op de rode loper liep. In één
woord: WAUW!!!!!!. Ik voelde me gewoon
mens. Dus geen patiënt. Ik hield rekening
met mijn handicap. Ik keek naar wat ik
wel kan en de workshops gaven mij de kans
daartoe ... Ik hoefde me niet groter voor te
doen dan ik ben, ik hoefde niet op mijn te-
nen te lopen. Ik geniet er nog steeds van na.
Els

De kracht van kunst

De kunstwerkplaatsen zijn te zien als werk-
plaatsen van gemeenschapskunst. Sandra Trie-
nekens omschrijft gemeenschapskunst als
kunst van niet-professionele artiesten die van-
uit een bepaalde minderheidspositie zich met
kunstzinnige middelen een stem verwerven om
te werken aan hun emancipatie en empower-
ment. Kunstwerkplaatsen scheppen een (alter-
natieve) gelegenheid om mee te doen. Ze staan
onder leiding van artistiek en sociaal geënga-
geerde kunstenaars. De kunstwerkplaatsen op
het congres waren daarenboven ook plaatsen
van ontmoeting tussen mensen met en zonder
handicap, plaatsen van persoonlijke interactie.
Het belang van de oriëntatie van kwartierma-
kers op kunst en cultuur wordt ook mooi uit-
gedrukt door Pinxten (2003): 'Omdat kunst en
cultuur de mens in verschillende aspecten van
zijn menszijn kunnen bereiken, hebben ze een
potentie die economische activiteiten of louter
intellectuele bezigheden minder hebben (of
voor een geringer publiek). In die zin kunnen
artistieke en culturele activiteiten inderdaad
een rol spelen om de participatie van de burger
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aan de hele maatschappij te verhogen of kwali-
tatief te verbeteren.'

Nieuwe opsluiting?

In 1996 noemde ik het Zoetermeerse kwartier-
maakproject nog project 'sociale integratie'. Ik
wil bij deze 'sociale integratie' als doelstelling
van kwartiermaken iets langer stil staan. Ik maak
daarvoor een uitstapje naar de oratie van Her-
man Meininger, op dezelfde dag als het congres
gehouden. Meininger gaat uit van het verlangen
van veel mensen met een handicap om mee te
tellen en mee te doen in de eigen leefomgeving,
in nabije sociale verbanden en in de bredere
samenleving. Hij meent echter dat herbezin-
ning op het project van sociale integratie hard
nodig is. Achtergrond van zijn kritiek op het
begrip 'sociale integratie' is dat het teveel over
fysieke integratie gaat - van de inrichting naar
de wijk, of functionele integratie - de huisarts
en misschien de welzijnswerker komen weer in
zicht, maar dat het daarbij blijft ... terwijl sociale
integratie zou moeten gaan over de onvoor-
waardelijke aanvaarding van de ene mens door
de andere. We moeten oppassen meent hij - en
ik betoog dat ook in mijn proefschrift - dat in
het 'burgerschapsparadigma' het anderszijn niet
toch te zeer verschijnt als iets dat geassimileerd
moet worden tot 'normaal' burgerschap. Verge-
lijk de sterke nadruk van de WMO op zelfred-
zaamheid. Steeds lijkt op de achtergrond van
een dergelijke visie een ideaal van de samenle-
ving te staan waarin verschillen tussen mensen
uitgewist worden. Een rehabilitatie tot 'brave
burger'. Dat kan - en dit is Meiningers angst -
leiden tot een nieuwe opsluiting van mensen
met een handicap: de opsluiting in het gewone,
het herkenbare, het sociaal geaccepteerde. De
normaliteit wordt daarmee onveranderd geac-
cepteerd. Het verontrust zijn of raken door de
confrontatie van vreemdheid en andersheid
wordt niet erkend en er wordt dus niet echt
iets mee gedaan. Oftewel, in mijn woorden: de
mechanismen van uitsluiting en stigmatisering
blijven onbereflecteerd en onaangetast.
Kwartiermaken komt op voor sociale integra-
tie als een interpersoonlijk proces dat helpt om
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mensen die zich 'een vreemde ander' voelen
of door anderen als 'vreemde ander' worden
gezien, te erkennen en te waarderen in hun ei-
genheid, dus niet ondanks, maar mèt de ken-
merken (beperkingen en verschillen) die als
vreemd worden waargenomen. Sociale inte-
gratie als interpersoonlijk proces heeft als per-
spectief dat mensen die leven met een handicap
deel gaan uitmaken van een gemeenschap die
een positieve bijdrage levert aan hun zoektocht
naar een zinvol bestaan èn dat zij, omgekeerd,
worden aanvaard en erkend in hun bijdrage aan
die gemeenschap. Meininger meent dat vooral
het vertellen en beluisteren van verhalen men-
sen met elkaar verbindt en zodoende processen
van sociale integratie op gang brengt en gaande
houdt. (Meininger, 2007) We hopen dat naast
het congres zelf het boekje dat gemaakt is naar
aanleiding van het congres, die rol zal vervul-
len. (Onstenk, 2007)

Strijd

Het congres was ontegenzeggelijk zeer goed be-
zocht, maar er waren ook veel genodigden niet.
Zo waren de voor de WMO verantwoordelijke
ambtenaren (en hun wethouders) grotendeels
afwezig. Dit gemis werd naast het al besprokene
enigszins gecompenseerd door de zeer betrok-
ken politieke aanwezigheid op de podia van
vrijwel alle symposia en in het politiek debat.
Bemoedigend was het aantal hulpverleners.
Vaak krijgen we te horen dat we niet moeten
vergeten binnen de geestelijke gezondheids-
zorg (GGZ) zelf kwartier te maken. En Annette
Plooy wijst er ook op: de GGZ is medeverant-
woordelijk voor stigmatiserende beelden in de
samenleving. En hoewel hulpverleners de doel-
groep al genoeg ontmoeten, zou je denken, is
het maar heel zelden dat beide groepen op zo
gelijkwaardige wijze aan een congres deelne-
men. Daarnaast waren er gelukkig nog vele an-
deren: hoogleraren en mantelzorgers, diaconale
werkers en gemeentelijke ambtenaren (niet zo
veel, maar ze waren er wel), studenten en do-
centen (!), vertegenwoordigers van de vrien-
dendiensten enzovoort.
Natuurlijk hebben we ons ingespannen de
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aandacht te trekken van de media, inclusief
welzijns- en GGZ-tijdschriften. Dat is maar
zeer ten dele gelukt. Er is maatschappelijk veel
gaande dat de problemen van deze doelgroep
naar de achtergrond doet verdwijnen. Overi-
gens gaat bijvoorbeeld de maatschappelijke
verharding aan deze doelgroep niet voorbij en
hebben de problemen die momenteel de aan-
dacht trekken voor een deel juist van doen met
geestelijke ongezondheid, onwelzijn en uit-
sluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Op
het congres waarschuwde ex-wethouder Hans
Spekman ervoor je als groep mensen met een
psychiatrische achtergrond niet te laten uitspe-
len tegen andere kwetsbare groepen.

Najaar 2001 promoveerde dr. Doortje Kal op
Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor men-
sen met een psychiatrische achtergrond. In
dit boek wordt het concept Kwartiermaken the-
oretisch èn praktisch uitgewerkt. Sinds die tijd
draagt zij zorg voor een Landelijk Steunpunt
Kwartiermaken (LSK). Doortje Kal was als pre-
ventiewerker sociale psychiatrie bij Riagg Haag-
rand initiatiefnemer van het Zoetermeerse pro-
ject Kwartiermaken.

Noten

(1) Precies hierover ging overigens het slot
van mijn bespreking van het proefschrift
van Bart van Leeuwen in het Tijdschrift
voor Humanistiek, nr. 19, oktober 2004.

(2) De lezing van Jet Bussemaker is te vin-
den op www.kwartiermaken.nl - congres
2007.

(3) Zie het filmpje van het congres via www.
kwartiermaken.nl- congres 2007.
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Stand van zaken rond Kwartiermaken

Sinds het verschijnen van het proefschrift
Kwartiermaken van Doortje Kal en een druk
bezochte conferentie erover in 2001, kreeg
Kwartierrnaken een sterke respons, on-
der andere tot uitdrukking komend in een
tweede druk en tot op de dag van vandaag
vele aanvragen voor lezingen, gastcolleges,
workshops en publicaties. In verschillende
gemeenten zijn kwartiermakers aan het
werk en - minstens zo belangrijk - op vele
plekken vatten professionals kwartierrna-
ken op als hun taak. In Haarlem, Tilburg en
Amsterdam werden herhaalde malen kwar-
tiermakersfestivals georganiseerd, culturele
festivals waarin de doelgroep een centrale
rol speelt. Voorjaar 2005 vond een landelij-
ke Manifestatie Kwartierrnaken plaats met
kunst en debat, waaraan ruim 600 mensen
met en zonder psychiatrische achtergrond
deelnamen. Zowel cliënten, familieleden,
werkers binnen en buiten de geestelijke
gezondheidszorg, beleidsmakers, geestelijk
verzorgers, dominees, pastores, humanis-
tisch raadswerkers en soms imams voelen
zich aangesproken door het gedachtegoed
van kwartierrnaken.
Bij het werken aan Maatschappelijke Steun-
systemen ten gunste van sociale integratie is
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kwartierrnaken niet meer weg te denken. In
haar rapport (2002) heeft de Taskforce Ver-
maatschappelijking GGZ voor kwartierrna-
ken gepleit en in het visiedocument van de
koepel van instellingen voor GGZ (GGZ-
Nederland) van 2004 is vastgelegd dat men
zich versterkt wil inzetten voor deelname
van patiënten aan de samenleving en daar-
toe wil kwartierrnaken.
In het kader van Kwartierrnaken en ook los
van Kwartierrnaken zijn er sinds het eerste
Kwartierrnaakproject in Amsterdam begin
jaren negentig ruim vijftig Vriendendiensten
ontstaan die tezamen twee duizend mensen
met een psychiatrische achtergrond koppe-
len aan mensen zonder psychiatrische ach-
tergrond (zie hoofdstuk 6 van Kwartierma-
ken). Op verschillende plaatsen vinden mul-
tiloogbijeenkomsten plaats, soms onder een
andere naam (zie hoofdstuk 4). Een aantal
meldpunten overlast zijn omgevormd tot
zorgmeldpunten (zie hoofdstuk 7) waarbij
een zorgzame houding met integratie als
doel het wint van uitstoting.
De presentiebenadering (zie hoofdstuk 5
en 6) spreekt enorm veel mensen-die-met-
mensen-werken aan. In 2006 bracht Men-
trum de kwartierrnaakfilm Vreemde gasten
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uit. Na de vertaling van Kwartiermaken in
het Duits vinden er geregeld uitwisselingen
plaats en ook in België bestaat belangstel-
ling voor kwartiermaken.
Al1een al dit jaar vonden naast het congres
Kwartiermaken in de WMO kwartierma-
kersfestivals plaats in Groningen, Amster-
dam en Midden-Brabant. In Heerlen vond
een kwartiermakers manifestatie plaats en in
Venlo werd - mede-geïnspireerd door kwar-

tiermaken - een Theaterwerkplaats geopend
om 'mensen die van het podium zijn afge-
raakt er weer op te krijgen'. In Zwolle startte
Fokus met een project kwartiermaken, en in
vele andere gemeenten is op een of andere
wijze sprake van kwartiermaken. In het vi-
siedocument van het Platform vermaat-
schappelijking, onderdeel van het Landelijk
Steunpunt Preventie van het Trimbosinsti-
tuut, staat kwartiermaken hoog genoteerd.
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Stigll1.a en stigll1.abestrij-
ding (1)

Annette Plooy

Toen ik een jaar of tien, elf oud was, ging
ik wel eens met mijn vader mee naar Wolf-
heze, een plaatsje vlakbij Arnhem en vlakbij
de stad waar wij woonden. Mijn vader was
dominee, en hij preekte zo nu en dan in het
kleine kerkje in Wolfheze, waar ze geen ei-
gen dominee konden betalen. Ik ging dan
met hem mee. Waarom, weet ik eigenlijk
niet. In Wolfheze was het regionale psy-
chiatrisch ziekenhuis gevestigd. Het was
meer dan honderd jaar oud, met een hoofd-
gebouw waarin nog gebrandschilderde,
maar ook getraliede ramen te zien waren.
Als we naar het kerkje reden, reden we over
het inrichtingsterrein. Zo'n klassiek terrein
met oude paviljoens, veel bomen en gras
en een veldje met geiten en herten. En daar
zag ik ze lopen: de anderen. De anderen, dat
zijn de vreemde types, degenen die anders
denken, anders praten, anders lopen en an-
ders ruiken dan de rest. Ik herinner me dat
ze me nieuwsgierig maakten, en een beetje
bang. Op de een of andere manier leken ze
me niet helemaal menselijk.
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Ik praatte erover met mijn ouders, en die leg-
den me uit dat de anderen ziek waren en vooral
veel mededogen verdienden. Mijn ouders wa-
ren immers goed-christelijke mensen en had-
den veel met naastenliefde. Maar als ik me niet
vergis, kreeg ik toch ook de boodschap mee dat
ik deze zieke mensen beter een beetje uit de weg
kon gaan. En dat ze thuishoorden op die plek,
afgescheiden van de rest van ons.
Toen ik halverwege de jaren tachtig zelf werd
opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Wolf-
heze, veranderde mijn leven voorgoed. Er ge-
beurden drie dingen met me: ik maakte ken-
nis met angst, depressie en psychose, ik maakte
kennis met de eigenaardige wereld en wetten
van de psychiatrie en vooral: vanaf dat moment
behoorde ik tot de anderen.
Iedereen die opgenomen is geweest, kent de bij-
behorende vervreemding. Het kan ergens niet.
Je bent opgegroeid met de boodschap dat jij
hier hoort en de anderen daar. Deze categori-
satie geeft veiligheid. Daarom is ze er ook. Ze
bepaalt je plaats in de wereld, geeft aan waar
je thuishoort. Het kan toch niet dat je opeens
van plaats verandert, dat je, en dat maakt het zo
pijnlijk, bij degenen hoort waarmee de mensen
die je kent, geen contact hebben. Dat je bij de-
genen hoort die anderen uit de weg gaan.
Inmiddels had ik natuurlijk ook kennisgemaakt
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met de hardere kanten van het beeld van psy-
chiatrische patiënten. Mijn ouders waren nog
redelijk welwillend, de rest van de samenleving
een stuk minder. Naarmate ik opgroeide, maak-
te ik kennis met de neerbuigende termen voor
gestoorden aan de koffietafel, met het beeld van
de gevaarlijke gek in films en televisieseries. En
ik merkte dat mensen uit mijn omgeving die
psychiatrisch werden opgenomen, voorgoed
werden uitgesloten uit de sociale kring. Ze
hoorden er niet meer bij. Deze kennis nam ik
mee, toen ik opgenomen werd. En die kennis
bracht me ertoe om me tot het uiterste te ver-
zetten: ik hoorde niet bij de anderen, ik zat daar
verkeerd, ik was beter dan de rest van de pa-
tiënten. Ik sloot de anderen uit. Maar het was
tevergeefs.
Niet alleen heb ik jaren in Wolfheze moeten ver-
blijven, dus was ik zeker niet beter dan de rest,
maar als je eenmaal opgenomen bent geweest,
hoor je in de ogen van de wereld voorgoed bij
de vreemde types, zelfs als je niet meer anders
loopt of ruikt. Een ex-cliënt van de psychiatrie
uit de Verenigde Staten drukte het zo uit tegen-
over een onderzoeker: 'The general public still
has a conception of mental illness. That stigma
is th ere, th ere, there, and I know that real weil
because I live with it. I can get as healthy as the
healthiest person in the world, and it won't
make a difference.' Als het al niet eens helpt om
gezond te worden, hoe moet het dan als je nooit
meer helemaal beter wordt?

Stigma anno 2007

Inmiddels leven we in het jaar 2007, is er meer
kennis over psychiatrische aandoeningen be-
schikbaar en heeft de vermaatschappelijking
van de GGZ zich ingezet. In theorie vinden
nu veel mensen dat psychiatrische cliënten
het recht hebben in gewone woonwijken te
wonen. Maar is het stigma op psychiatrische
ziekte nu ook verminderd? Dit blijkt tegen
te vallen. Mensen uit de psychiatrie mer-
ken dit in hun dagelijks leven, waarin ze te
maken krijgen met discriminatie en uitslui-
ting. En het blijkt uit onderzoek, waarin het
publiek gevraagd wordt naar hun beelden
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van en mening over psychiatrische cliënten.
Internationaal onderzoek over stigma toont
vier dominante negatieve beelden over psychi-
atrische cliënten:

mensen met een psychische aandoening
zijn gevaarlijk;
mensen met een psychische aandoening
zijn onvoorspelbaar en niet in staat aan-
vaarde sociale rollen te vervullen;
mensen met een psychische aandoening
zijn zelf verantwoordelijk voor hun toe-
stand;
psychische aandoeningen zijn chronisch
en hebben een slechte prognose.

De sterkste beelden van psychiatrische cliënten
zijn dat zij gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn.
Ook uit Nederlands onderzoek komen deze
beelden naar voren. De notie van gevaar wordt
gevoed door boeken en vooral films, waarin
met name mensen met psychotische stoornis-
sen vaak als extreem gewelddadig worden neer-
gezet. En de recente berichtgeving over TBS-ers
helpt ook niet echt.

Verklaringen voor stigmatisering

Voor de oorzaken van stigmatisering worden
verschillende verklaringen gegeven. Volgens de
etiketteringtheorie van Link en anderen ligt de
oorzaak van het stigma in het etiket van 'anders
zijn'. Het volgende vindt plaats:

men onderscheidt verschillen tussen men-
sen en plakt daar een etiket op;
men koppelt de personen met het etiket
aan onwenselijke eigenschappen; hiermee
wordt een stereotype gevormd;
de personen met het etiketten worden als
een 'zij' -groep beschouwd, die fundamen-
teel anders is dan de 'wij' -groep;
de personen met het etiket worden gecon-
fronteerd met discriminatie en verlies van
status.

Onderzoek heeft laten zien dat het etiket van
psychiatrisch patiënt op zichzelf tot sociale af-
wijzing leidt. Ook als mensen zich op precies
dezelfde manier gedragen, staan anderen nega-
tiever tegenover degene met het psychiatrisch
label.
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De attributietheorie van Weiner stelt cogni-
tieve en emotionele processen vast die een rol
spelen bij stigmatisering van psychiatrische cli-
enten. Volgens deze theorie wordt afwijzing of
acceptatie voor een groot deel bepaald door de
'schuldvraag'. Als iemand zelf verantwoordelijk
wordt gehouden voor zijn psychische toestand,
bijvoorbeeld omdat hij drugs heeft gebruikt,
dan veroorzaakt dit boosheid, en dit leidt weer
tot sociale afwijzing. Omgekeerd leidt een in-
schatting dat de ander 'er niets aan kan doen' tot
medelijden en de neiging hem te helpen. Daar-
naast hebben Corrigan en anderen een directe
relatie vastgesteld tussen de perceptie van ge-
vaar en sociale reacties. Wordt iemand met een
psychische aandoening als gevaarlijk ingeschat,
dan leidt dit meestal tot afwijzing, ook al wordt
de ander niet verantwoordelijk gehouden voor
het feit dat hij gevaarlijk is. Angst is een sterke
voorspeller van sociale vermijding.
Corrigan heeft ook een andere theorie voor
het bestaan van stigma gelanceerd: die van de
'systeemrechtvaardiging'. Deze theorie komt
er kort gezegd op neer dat het publiek door
stigmatisering in het reine komt met het feit
dat mensen met psychiatrische aandoeningen
in inrichtingen verblijven en vaak onderwor-
pen worden aan dwang. 'Het zal dus wel nodig
zijn', is de redenering. Deze theorie verklaart
niet waarom we ooit begonnen zijn met mede-
burgers op te sluiten, maar wel hoe negatieve
beeldvorming in stand gehouden wordt.

Gevolgen van stigmatisering

Wat de oorzaken van stigmatisering ook mogen
zijn, de gevolgen zijn vernietigend. Deze gevol-
gen kunnen worden onderverdeeld in:

sociale uitsluiting;
discriminatie;
zelfstigmatisering.

In recent Nederlands onderzoek is het publiek
gevraagd, in hoeverre zij psychiatrische patiën-
ten in hun omgeving zouden willen toelaten.
Wat blijkt, is dat het Nederlandse publiek terug-
houdender wordt naarmate contact intiemer
dreigt te worden. Tot acceptatie van een psychi-
atrisch cliënt als buurman is men nog wel be-
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reid, maar de meesten willen geen psychiatrisch
cliënt als onderwijzer of oppas van hun kinde-
ren. Veelzeggend is ook het onderzoeksgegeven
dat vijftig procent van het publiek aangeeft
beslist geen psychiatrisch patiënt als vriend te
willen, terwijl de andere helft van het publiek
hier nog over twijfelt. Geen wonder dat zoveel
psychiatrische cliënten vereenzamen.
En dan moeten we hierbij nog bedenken dat
mensen bij onderzoek zoals dit nog geneigd zijn
sociaal wenselijke antwoorden te geven ook. Ze
willen nog tolerant overkomen. Meerzeggender
is wat psychiatrische cliënten aan daadwerke-
lijke uitsluiting en discriminatie tegenkomen.

Hulpverleners

Psychiatrische cliënten melden sinds jaar en
dag dat zij op allerlei levensgebieden worden
buitengesloten en slecht behandeld. Recentelijk
is een uniek wereldwijd onderzoek uitgevoerd
naar de ervaringen van mensen met de diag-
nose schizofrenie met stigma en discriminatie
(INDIGO). Hierin rapporteerden de respon-
denten met name nadelige behandeling op
het gebied van werk, familie, sociale relaties en
hulpverlening.
Brits en Amerikaans onderzoek naar het aan-
namebeleid van werkgevers bevestigt dat men-
sen met psychische aandoeningen beduidend
minder gewenst zijn als werknemer dan ande-
ren. Mede hierdoor is er sprake van een hoge
werkloosheid onder psychiatrische cliënten,
leidend tot armoede en marginalisatie. Wat be-
treft sociale relaties moeten veel mensen met
psychische aandoeningen genoegen nemen met
een klein sociaal netwerk. Respondenten uit het
INDIGO-onderzoek melden dat zij als gevolg
van hun aandoening vrienden hebben verloren.
En bij het leggen van nieuwe contacten worden
zij geconfronteerd met afwijzing, zodra zij hun
aandoening bekend maken. Van de kant van fa-
milie melden psychiatrische cliënten onbegrip
en verwaarlozing. Bekend is ook het NIMBY-
effect<2l: protesten van buurtbewoners bij de
komst van een woning of voorziening voor
mensen met psychische aandoeningen. Daar-
naast krijgen mensen met psychische aandoe-
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ningen te maken met verbale en fysieke agres-
sie. Psychiatrische cliënten lopen een hoger
risico slachtoffer te worden van geweld dan de
gemiddelde burger.
Vorig jaar was ik zelf betrokken bij het IN-
DIGO-onderzoek. Wij deden het Nederlandse
gedeelte en hebben vijftig mensen met de diag-
nose schizofrenie geïnterviewd. Wat me opviel
was dat ook vaak werd genoemd, hoezeer men-
sen zich gediscrimineerd voelden door hulp-
verleners in de psychiatrie. Juist de behandeling
door psychiaters en verpleegkundigen werd als
neerbuigend ervaren. Dit verbaasde me niet
echt. Veel cliënten met wie ik spreek, maken
hiervan gewag. Verder heb ik het aan den lijve
ondervonden en gezien. Stigmatisering is zeker
niet minder onder psychiatrische hulpverle-
ners. Misschien juist wel meer.
Op een dag kwam een verpleegkundige in
Wolf}leze de isoleercel binnen waarin ik op dat
moment verbleef. Hij kwam me koffie brengen.
Maar hij deed iets verkeerd. De deuren van de
isoleercellen op die afdeling hadden een ge-
avanceerd, elektronisch sluitsysteem. Als je het
verkeerd deed, viel de deur automatisch achter
je in het slot. En dat gebeurde dus. De verpleeg-
kundige, een potige jonge kerel, raakte vervol-
gens volkomen in paniek. Hij begon op de deur
te bonken en om zijn collega te roepen. Hoewel
hij me al jaren kende en wist dat ik niemand
anders kwaad deed dan mijzelf, joeg het feit dat
hij met mij opgesloten was hem enorme angst
aan. Waarom? Omdat ik gevaarlijk en onvoor-
spelbaar was. Want ik was een psychiatrische
patiënt.
Hulpverleners in de psychiatrie zijn net als an-
dere mensen. Opgegroeid met hetzelfde beeld
van de anderen. Maar ze worden nog eens extra
beïnvloed door de psychiatrische leerstellingen,
waarin aan een bepaalde diagnose allerlei nega-
tieve eigenschappen worden gekoppeld. Mensen
met schizofrenie zijn potentieel gewelddadig,
asociaal en verzorgen zich slecht. Mensen met
neurotische klachten zijn egocentrisch, gevoel-
loos en houden geen rekening met anderen. En
mensen op de grens, de mensen met een bor-
derline persoonlijkheidsstoornis, zijn manipu-
latief, agressief en willen alleen maar aandacht.
In Australië en Engeland is onderzoek gedaan
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naar de mening van psychiatrisch verpleegkun-
digen over mensen met een borderline stoornis.
Zij gaven in meerderheid onverhuld toe dat zij
hen allerlei negatieve eigenschappen toedicht-
ten. Het gevolg is dat mensen met deze stoornis
veroordelend benaderd worden en minder zorg
krijgen dan anderen.
Psychiatrische patiënten met welke diagnose
ook - vooral zij die opgenomen zijn - worden
door veel psychiatrische hulpverleners als on-
betrouwbaar en tweederangsburgers behan-
deld. Dit reflecteert niet alleen een systeem,
waarin dwang aan de orde van de dag is, waarin
cliënten door onzinnige huisregels tot kinderen
worden géreduceerd en waarin het normale
recht op autonomie niet geldt. Het reflecteert
ook de manier waarop veel GGZ-hulpverleners
ons zien. We zijn niet alleen ziek, we kunnen
ook niet bepalen wat goed voor ons is, we zijn
allemaal geneigd ons te verwaarlozen en uitein-
delijk zijn we allemaal inferieur aan hen. Onze
ziekte maakt ons incompetent, en onze afuan-
kelijkheid van hulp maakt ons minderwaardig.
Stigmatisering onder hulpverleners zorgt er-
voor dat zij onvoldoende tegenwicht bieden
aan de vooroordelen in de samenleving. Mo-
gelijk verergeren zij die zelfs. Want waarom
zou het publiek positiever over psychiatrische
cliënten gaan denken, als de professionals dat
zelfs niet eens doen? Maar wat misschien nog
wel erger is: zij beïnvloeden de manier waarop
cliënten zichzelf zien.

Zelfstigm.atisering

Als je stelselmatig vernederend behandeld
wordt, doet dit onvermijdelijk een aanslag op je
zelfrespect. Zeker als je op je kwetsbaarst bent.
Het maakt je kwaad, maar je gaat ook aan jezelf
twijfelen. Mij maakt het nog steeds woedend,
hoe ik behandeld ben. Maar die behandeling
heeft ook een blijvend inwendig stempel op
me gedrukt. Misschien hadden ze wel gelijk. Zij
zijn immers toch de professionals, die het kun-
nen weten?
Zelfstigmatisering is het meest vernietigende
onderdeel van het probleem van stigma. Het
wordt wel de tweede ziekte genoemd, een ziekte
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die ons herstel kan belemmeren en onze psychi-
atrische aandoening zelfs kan verergeren. Maar
het is geen ziekte ... het wordt ons aangedaan.
Van zelfstigmatisering is sprake, wanneer we
de negatieve stereotypen die over ons leven,
internaliseren, wanneer we ze gaan geloven.
Wanneer we gaan geloven dat we gevaarlijk,
onbetrouwbaar of toch op zijn minst minder
bekwaam en sociaal aanvaardbaar zijn dan an-
deren. En je moet wel heel erg sterk zijn om het
niet te gaan geloven.
Het ergst is de twijfel. Zien mensen het aan me?
Gedraag ik me wel zoals het hoort? Doe ik niet
net een beetje anders? Zitten er vlekken op mijn
kleren? Wat betekent die uitdrukking op haar
gezicht?
Zelfstigmatisering leidt ertoe dat veel psychi-
atrische cliënten zich uit het sociaal verkeer
terugtrekken. Zij isoleren zich, uit schaamte.
Het ironische is dat zij daarmee hun rol als een
van de anderen bestendigen. Zij bevestigen het
beeld dat zij vreemde types zijn, met wie je geen
contact kunt krijgen. En dan is de cirkel rond.

WMO en anti-stigma-campagnes

We hebben nu een Wet Maatschappelijke On-
dersteuning. Een wet die gemeenten de op-
dracht geeft de participatie van kwetsbare
groepen in de samenleving te bevorderen. Voor
mensen met psychiatrische aandoeningen is in-
middels duidelijk dat hier allereerst voor nodig
is dat het probleem van stigmatisering wordt
aangepakt. In de afgelopen vijftien jaar, waarin
de vermaatschappelijking van de GGZ zo hoog
in het vaandel is geplaatst, is duidelijk gewor-
den dat de rehabilitatie en reïntegratie van psy-
chiatrische cliënten ernstig door stigmatisering
wordt belemmerd. Gemeenten kunnen dan ook
niet volstaan met het aanbieden van een loket
om voorzieningen aan te vragen. Er zal gerichte
actie moeten komen om de beeldvorming over
psychiatrische cliënten te veranderen en discri-
minatie te bestrijden.
In het buitenland zijn inmiddels grote, door de
landelijke overheid gesteunde anti-stigmacam-
pagnes opgezet. Zo loopt in de Verenigde Sta-
ten een federale campagne, en in het Verenigd
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Koninkrijk de campagne Changing Minds,
every family in the land. En ook in Schotland
en in Nieuw-Zeeland lopen grote campagnes.
In Nederland laat de landelijke overheid het
echter behoorlijk afweten. In die situatie is een
belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten.
De gemeenten dienen verantwoordelijkheid te
nemen voor de bestrijding van sociale uitslui-
ting van een deel van hun burgers. De WMO
biedt hiervoor een prachtig kader.

Watmoet er gebeuren?

Bestrijding van stigma's vereist een strategie.
In het buitenland is het nodige onderzoek ver-
richt naar de werkzaamheid van verschillende
anti-stigmastrategieën. Onder andere door
het Chicago Consortium for Stigma Research.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie
vormen van stigmabestrijding:
1. protest;
2. voorlichting;
3. contact.
Bij de strategie van protest wordt het publiek
moreel aangesproken op zijn gedrag. Het wordt
gemaand psychiatrische cliënten met respect te
behandelen en zich van discriminatie te ont-
houden. Uit onderzoek blijkt dat dit niet goed
werkt. Protest werkt vaak zelfs averechts, om-
dat mensen een weerzin hebben tegen de opge-
heven vinger. De kans is groot dat ze juist nog
negatiever over psychiatrische cliënten gaan
denken.
Wat wel blijkt te werken, is protest tegen stigma-
tiserende boodschappen in de media. Een orga-
nisatie als Stigma Watch in Amerika spreekt de
media consequent aan, wanneer zij verkeerde
informatie geven of bijvoorbeeld in televisiese-
ries iemand met een psychische aandoening op
een manier neerzetten die de stereotypen be-
vestigt. Ook in Nederland zou hier meer werk
van gemaakt kunnen worden. Dit lijkt vooral
een taak voor cliënten organisaties en de GGZ.
Bij de strategie van voorlichting worden nega-
tieve stereotypen bestreden door het publiek
informatie te geven die de bestaande mythes
over psychiatrische cliënten ontkracht. Het gaat
dan om informatie over de aard en oorzaak van
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psychiatrische aandoeningen, over de kans op
herstel van deze aandoeningen, over het lage
risico op gewelddadigheid en over het aantal
mensen met psychische aandoeningen onder de
bevolking. Veel mensen denken dat psychiatri-
sche aandoeningen zeldzaam zijn. Ook ik wist
niet, toen ik met mijn vader over het terrein
van Wolfheze reed, dat ik 25 procent kans liep
om ergens in mijn leven zelf bij deze mensen
te gaan horen. In Nederland wordt op landelijk
niveau onder meer dergelijke voorlichting ge-
geven door het Fonds Psychische Gezondheid.
Voorlichting werkt beter dan protest, maar de
werkzaamheid blijkt op de lange termijn toch
beperkt. Vooroordelen blijken hardnekkig.
Ontvangers van voorlichting gaan wel even
anders denken, maar vallen vaak toch op den
duur weer terug in hun oude overtuigingen.
De meest werkzame strategie blijkt die van
contact te zijn. Uit onderzoek blijkt dat als
mensen iemand met een psychiatrische aan-
doening op een positieve manier leren ken-
nen, zij positiever gaan denken over alle psy-
chiatrische cliënten. Het is daarom zaak om
persoonlijke interactie tussen psychiatrische
cliënten en andere burgers te stimuleren. Con-
tact werkt, omdat je aan elkaar went en omdat
men psychiatrische cliënten leert kennen als
toch de kwaadste niet. Wat het meest effectief
blijkt, is wanneer men met elkaar samenwerkt
aan een gezamenlijk project. Dit geeft burgers
de gelegenheid de anderen op een ongedwon-
gen wijze te leren kennen en hun capaciteiten te
ontdekken. Hier kan de gemeente een belang-
rijke rol spelen. Zij kan het initiatief nemen tot
projecten in de wijk, in samenwerking met het
welzijnswerk en eventueel de GGZ. Ook zou de
integratie van psychiatrische cliënten in het re-
guliere buurthuis- en verenigingsleven moeten
worden bevorderd. Dit kan door organisaties
als de Vriendendiensten financieel te onder-
steunen. De Vriendendiensten kunnen cliënten
die dat nodig hebben in sociale activiteiten be-
geleiden en een brug slaan tussen cliënten en
andere bezoekers. Overigens worden veel cli-
enten niet belemmerd doordat zij niet durven,
maar doordat zij geen geld hebben om lid van
een vereniging te worden. Gemeenten kun-
nen hier voor een financiële tegemoetkoming
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zorgen. Soms is de oplossing heel materieel.
Een strategie die ook erg effectief is, is een
combinatie van voorlichting en contact. In
Nederland wordt dit onder meer sinds jaar
en dag uitgevoerd door Stichting Pandora. Bij
deze strategie geven psychiatrische cliënten zelf
de voorlichting. Zij vertellen het publiek over
de aard van hun aandoening en hoe het is om
daarmee te leven. Dit werkt om twee redenen:
de informatie die wordt overgedragen, wordt
overtuigender en maakt meer indruk dan wan-
neer ze door hulpverleners wordt gegeven. En
het publiek leert de cliënt die de voorlichting
geeft, kennen: de psychiatrische patiënt krijgt
een gezicht, een stem en een persoonlijkheid.
Deze strategie wordt steeds meer toegepast:
vaak georganiseerd door cliënten organisaties,
die teams van ervaringsdeskundigen trainen
om als voorlichter op te kunnen treden. Ge-
meenten kunnen hierin een rol spelen door
dergelijke projecten financieel te ondersteunen.
Zij kunnen stimuleren dat doelgroepen zoals
werkgevers, welzijnswerkers en medewerkers
van woningbouwverenigingen ervaringsdes-
kundigen voor voorlichting uitnodigen. En zij
kunnen hun eigen diensten en ambtenaren ver-
plichten zich op deze wijze te laten voorlichten.
Hierbij valt te denken aan politie-ambtenaren
en medewerkers van sociale diensten, maar ook
aan beleidsambtenaren. Ook de gemeente zelf
moet betrokken worden in de bestrijding van
het stigma.

Een rol voor psychiatrische patiënten

Psychiatrische cliënten zijn zelf het sterkst in
het bestrijden van het stigma door zich te laten
kennen en door hun verhaal te doen. Deze con-
statering heeft consequenties. Het betekent dat
cliënten ondersteund moeten worden in hun
empowerment en herstel. Voordat je je durft
te laten kennen en je verhaal te doen, moet je
immers van je zelfstigmatisering af. Je moet je-
zelf weer gaan waarderen en de durf opbrengen
naar buiten te treden en het maatschappelijk
stigma het hoofd te bieden. Herstel is het ant-
woord op zelfstigmatisering. En het geeft de
kracht om sociale inclusie te bevechten.
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In Nederland is in de afgelopen jaren een her-
stelbeweging tot bloei gekomen, een beweging
van psychiatrische cliënten die door middel van
zelfhulp en ervaringskennis werkt aan indivi-
duele en collectieve empowerment. Het begrip
herstel verwijst hierin niet per se naar genezing,
maar naar het terugvinden van een identiteit als
compleet persoon, met capaciteiten, perspectie-
ven en hoop. Veel psychiatrische cliënten zijn in
hun identiteit gereduceerd tot hun diagnose, en
leiden, onder invloed van beroerde prognoses,
een leven zonder doel. De herstelbeweging stelt
zich hiertegen teweer, door de eigen kracht en
kennis van cliënten aan te boren. Een bekende
definitie van herstel is die van William Antho-
ny: 'An intense, personal and unique process of
change in a person's attitude, values, feelings,
goals, skills and / or roles. It is a way of living,
of leading a satisfying, hopeful and useful life
with the restrietions that psychiatrie disabilities
entail. Recovery means growing out of the cata-
strophic consequences of the psychiatrie condi-
tion and developing a new meaning and a new
purpose in one's life.'
Dit streven wij na. De herwinning van ons zelf-
respect, tegen de stroom van het stigma in. En
we doen het zelf, omdat we die kracht in ons
hebben. Mensen met psychiatrische aandoe-
ningen hebben vaak een uniek vermogen om te
overleven. We hebben jarenlang te maken met
angst en depressie, met een vernederende be-
handeling, met bijwerkingen van medicatie en
met discriminatie, maar blijven toch overeind.
Werken aan herstel betekent ontdekken, hoe je
dat doet, en daarop verder te bouwen.

Herstelprogramma's

De herstelbeweging heeft inmiddels verschil-
lende herstelprogramma's ontwikkeld, waarin
cliënten elkaar ondersteunen en ideeën uitwis-
selen over werkzame manieren om met hun
aandoening om te gaan, om zich te versterken
en hun mogelijkheden te ontwikkelen. De her-
stelprogramma's zijn kweekvijvers voor erva-
ringsdeskundigen, die vervolgens naar buiten
treden om hun verhaal te doen. Zo wordt niet
alleen zelfstigmatisering bestreden, maar ook
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negatieve beeldvorming in de samenleving. De
meest effectieve manier om het probleem van
stigmatisering te bestrijden is, wanneer psychi-
atrische cliënten zich presenteren als sterke en
competente individuen. Daarmee ontkrachten
wij de negatieve stereotypen. En ervaringsdes-
kundigen geven al enige jaren trainingen aan
hulpverleners om ook de stigmatisering binnen
de psychiatrie zelf aan te pakken. Ze leren hulp-
verleners hun eigen vooroordelen onder ogen te
zien en cliënten met meer respect te behandelen.
Bestrijding van het stigma en bevordering van
participatie van mensen met psychische aan-
doeningen werkt het beste door de versterking
van psychiatrische cliënten zelf. Gemeenten
kunnen dit ondersteunen door te faciliteren
dat cliëntgestuurde herstelprogramma's voor
zoveel mogelijk psychiatrische cliënten be-
schikbaar komen. Dit betekent heel concreet:
financieren dat herstelprogramma's niet alleen
beschikbaar zijn in de GGZ-instellingen die be-
reid zijn ze aan te kopen, maar dat ze ook in
de wijk kunnen worden aangeboden. Zoveel
mogelijk mensen moeten ermee in aanraking
kunnen komen. Dit betekent ook: zorgen dat
er voldoende betaalde banen voor ervarings-
deskundigen komen die deze herstelprogram-
ma's kunnen leiden en die voorlichting kunnen
geven aan publiek en hulpverleners. Daarmee
krijgt het anti-stigmawerk een stabiele basis.

We zijn zoals we zijn

Ten slotte nog dit: bestrijding van het stigma
betekent niet dat psychiatrische cliënten moe-
ten bewijzen dat ze gelijkwaardig zijn. De her-
stelbeweging is in de eerste plaats een emanci-
patiebeweging, die het recht op gelijkwaardige
behandeling opeist. We gaan ons niet in allerlei
bochten wringen om acceptabel gevonden te
worden. We zijn zoals we zijn, en hebben als
zodanig recht op een volwaardige plaats in de
samenleving. Inmiddels ben ik trots op 'de an-
deren'. En ik hoor er graag bij.

Annette Plooy is coördinator van het programma
Herstel en Participatie van het Kenniscentrum
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Rehabilitatie. Daarnaast is zij als ervaringsdes-
kundige verbonden aan het HEE-team (herstel,
ervaringsdeskundigheid en empowermem).

Noten

(1) Lezing gehouden op het Kwartiermakers-
congres, 22 mei 2007. Deze tekst verscheen

eerder in: Rehabilitatie. Tijdschrift voor re-
habilitatie en herstel van mensen met psy-
chische beperkingen, nr. 3, oktober 2007,
uitgeverij SWP, Amsterdam.

(2) NIMBY: not in my back yard.
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Paradoxen van culturele
erkenning

Management van diversiteit in een nieuw Nederland

Hal/eh Ghorashi

Als we het publieke debat in Nederland
over integratie sinds 2000 overzien, kunnen
we nauwelijks aan het gevoel ontsnappen
dat de 'clash of civilisations' in Nederland
meer dan de titel van een boek is geworden.
Het imago van Nederland als een bijzonder
tolerante, open en gastvrije samenleving
veranderde in één klap - tenminste zo leek
het - in dat van een harde en gesloten sa-
menleving. Deze hardheid heeft geleid tot
een overmatige dwang tot assimilatie van
het verschil. Iedereen moet zich aan de
dominante norm aanpassen en mogelijk
afwijkend gedrag wordt buiten de deur ge-
houden. Het is de vraag, of dit de oplossing
is voor de problemen die worden veronder-
steld. Kunnen we door dwang mensen tot
elkaar brengen? Nog belangrijker: verliest
Nederland niet aan kracht wanneer er geen
ruimte is voor verschil?
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Op deze vragen probeer ik hier een antwoord te
geven. Om te beginnen met de laatste vraag. Ik
denk dat de kracht van een democratisch land
zoals Nederland juist is gelegen in de ruimte
voor het anderszijn. Culturele erkenning is
noodzakelijk voor een cultuur van democratie.
Democratie is veel meer dan de vrijheid om je
stem te mogen uitbrengen. In tegenstelling tot
wat vaak wordt beweerd, gaat het bij democratie
niet alleen om de meerderheid, maar vooral om
ruimte voor minderheden. Hierin ligt juist het
verschil tussen een democratische rechtsstaat en
een populistische democratie, waarin de meer-
derheid van stemmen een relatieve vrijheid kent,
maar de stem van de minderheid niet is gewaar-
borgd. Democratie zonder oppositie is geen de-
mocratie. In navolging van Lefort beweert IJs-
seling dat het bij democratie niet allereerst gaat
om gelijkheid, maar eerder om de erkenning
van verschil of anderszijn. (IJsseling, 1999) Dit
vraagt om een cultuur van democratie waarin
ruimte wordt geschapen voor het anders-zijn.
Toch raakt juist dit aspect van democratie vaak
ondergesneeuwd door overheersende economi-
sche belangen. Daarom spreekt Giddens (1999)
over het 'democratiseren van de democratie',
waarbij de aandacht voor een democratische
cultuur moet terugkomen. Democratie is vol-
gens Tocqueville naast een staatsvorm ook een
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levensvorm. Dit betekent een verandering in de
sociale verhoudingen. Democratie is in die zin
ook meer dan alleen een dialoog; het gaat om
een cultuur, een houding en een leefwijze. Een
democratische houding houdt in dat je bij voor-
baat accepteert dat de ander anders mag zijn.
Een democratische structuur is niet veel waard
zonder een democratische cultuur, en deze is al-
leen mogelijk wanneer het vertrekpunt niet het
ik, maar de ander is.
Deze basisvoorwaarde voor een democratische
levensstijl vraagt om tolerantie als een belang-
rijke democratische deugd. Tolerantie heeft
als basis gefungeerd voor het bewaren van een
eenheid vanuit verscheidenheid tijdens de ver-
zuiling in Nederland. Uit de ervaringen tijdens
de jaren tachtig is gebleken dat tolerantie in de
vorm van ruimte laten - wat tot onverschillig-
heid kan leiden - niet voldoende was om mi-
granten zich emotioneel te laten binden aan
de Nederlandse samenleving. Voor een nieuw
Nederland is nog een extra stap nodig. Name-
lijk niet alleen ruimte laten, maar ook ruimte
maken. Het gaat om de wil om de ander te
ontmoeten; hiervoor is niet alleen een overtui-
gend betoog nodig, maar vooral het vermogen
om ruimte te maken, of opzij te stappen. Deze
stap opzij is een belangrijke stap voor het creë-
ren van een gemeenschappelijke tussenruimte.
Voor verbinding en ontmoeting is deze stap
onvermijdelijk.
Wanneer er een bereidheid is om de ander in
haar of zijn anderszijn te ontmoeten, kan een
gemeenschappelijke ruimte ontstaan om elkaar
te naderen. Zelfs mensen die heel erg van elkaar
verschillen, kunnen met een open en nieuws-
gierige houding elkaar werkelijk ontmoeten.
Dit gebeurt, wanneer we de ander accepteren
als een ander die het recht heeft om te bestaan
en het recht heeft om waardig benaderd en be-
handeld te worden.
Maar voor een verdergaande ontmoeting met
de ander is nog een volgende stap nodig. Deze
stap is wat de filosoof Theo de Boer (I 993) ziet
als de eerste voorwaarde voor een intercultu-
rele dialoog. Deze stap heet epochè, dat wil zeg-
gen een tijdelijke opschorting van de waarheid
van het eigen oordeel. We kunnen niet naar de
ander luisteren zonder tijdelijk achter onze ei-
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gen overtuiging een vraagteken te zetten. Dit
betekent niet twijfel aan eigen ideeën, maar
een aanzet tot een gemeenschappelijke ruimte,
om te kunnen luisteren en de ander te kunnen
naderen. Wat De Boer treffend formuleert, is
enerzijds dat zonder opschorting een discussie
geen zin heeft; anderzijds heeft ze zonder over-
tuiging geen inzet.

Wat betekent dit voor de toekom.st?

De vorming van democratisch burger-
schap is iets waar we ons allen mee bezig
moeten houden. Hiermee bedoel ik dat
burgers zowel hun rechten als hun plich-
ten goed moeten kennen. Sterker nog: het
betekent dat burgers besef hebben van
democratische deugden en zich deze ook
eigen maken.
Maar wat betekent het om voor de rechten
van iemand anders op te komen die ge-
heel anders in het leven staat dan jij? Voor
democratische vorming is het nodig dat
mensen verder denken dan alleen hun ei-
gen belang; dat mensen naast de harde re-
aliteit vechten voor idealen die hun leven
zin geven. Hiervoor is lef nodig, lef om
het dominante categorale denken - waarin
mensen in stereotype categorieën opge-
deeld worden en het eigen belang centraal
staat - te doorbreken.
Daarnaast is het belangrijk te accepteren
dat we niet allemaal perfect zijn, dat we al-
len tekorten hebben en dat dat menselijk
is. In onze meest kwetsbare momenten
komt verbinding tot stand en het tonen
van je kwetsbare kant is geen teken van
zwakte, maar juist van sterkte. Juist dan
ontstaat de mogelijkheid je te ontwikke-
len. Perfecte mensen hoeven niet te veran-
deren toch?
We zouden veel meer oog moeten heb-
ben voor wat mensen kunnen dan voor
wat mensen niet kunnen. Het is natuur-
lijk belangrijk binnen hulpverleningsin-
stanties oog te hebben voor de problemen
die mensen hebben. Maar hier gaat het
erom hoe je die problemen benadert. Ga
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je gefixeerd met de problemen om of zie
je ze binnen een geheel waarin ook kracht
een rol speelt? Zoals ik al eerder zei, lijkt
Nederland steeds meer in de ban van af-
wijking en achterstand. Door deze fixatie
op achterstand is er nauwelijks oog voor
wat mensen te bieden hebben. We zien
alleen tekorten, maar juist aandacht voor
hun kracht kan mensen helpen zichzelf
te ontwikkelen en zo nodig hun zwakhe-
den een rustige plek te geven in hun leven.
Zwakheden hoef je dan niet te verbannen.
Je kunt ze ook nooit helemaal wegwerken.
Het gaat erom dat we een balans zien te
vinden, waardoor we ons kunnen onder-
scheiden vanuit het verschil. En wat de één
een zwakte vindt, kan de ander juist een
sterkte vinden.

Ik ben er sterk van overtuigd dat velen van u
en uw collega's met hart en ziel bezig zijn om
wat ik hierboven heb geschetst in de praktijk te
bewerkstelligen. Toch is dit een heel lastig pro-
ces. Want we worden als individuen beïnvloed
door maatschappelijke processen. Het is een
hele kunst om enigszins een eigen ruimte te be-
houden, ruimte voor een eigen origineel den-
ken. Deze eigen ruimte, deze veilige plek is es-
sentieel om vanuit rust en zelfvertrouwen eigen
praktijken te ontwikkelen en te werken aan een
gedeelde toekomst. Dit is de manier waarop we
stand kunnen houden tegen de macht van het
dominante discours. Deze strategie, om vanuit
de marge verzet te bieden, is op de lange ter-
mijn meestal effectiever dan een reactieve hou-
ding in de vorm van opstand. Door in de marge
stand te houden claimen we ons te ontwikkelen
en ons eigen verhaal te produceren. Vanuit deze
eigen positie kunnen we afstand nemen van
een positie die ons opgelegd wordt.

Boe verder?

Om te beginnen moeten we beseffen dat cate-
goriseren een onlosmakelijk onderdeel is van
ons denken en doen. Maar we moeten ervoor
waken dat we de categorieën niet tot dichoto-
mieën maken die elkaar bij voorbaat uitsluiten.
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Dit betekent dat we een proces van verandering
in het denken willen realiseren. Een proces dat
gepaard zal gaan met vallen en opstaan. Een
belangrijk praktisch punt is in elk geval het
vertrekpunt. Vertrekken we uitsluitend vanuit
onszelf door de ander onder te brengen in een
categorie die we hebben gecreëerd? Of vertrek-
ken we vanuit de ander door ruimte te laten
voor hoe de ander zichzelf ziet en definieert, en
waarbij de mogelijkheid tot erkenning van de
ander ontstaat.
Bij dit laatste vertrekpunt staan verbindingen
centraal en niet de grenzen van het verschil. Niet
het geconstrueerde verschil van het anderszijn
is het vertrekpunt, maar de situaties en de sfe-
ren waarin mensen met elkaar te maken heb-
ben en waarin diverse verschillen een rol spelen.
Het vertrekpunt is de situationele logica van het
handelen ofwel 'de gelaagde, meervoudige en
meerduidige configuratie van regels die door
het handelen van actoren in een bepaalde (or-
ganisationele) arena in het spel gebracht wor-
den'. (Glastra, 1999, p. 76) Als het gaat om diver-
siteit-sensitief handelen, betekent dat in eerste
instantie het scheppen van een tussenruimte
om tot elkaar te kunnen komen en om elkaar in
ons gelijk-zijn en in onze verschillen te kunnen
herkennen en erkennen. In de balans tussen het
gelijk-zijn en verschillend-zijn komen dialoog,
ontmoeting en vernieuwing tot stand.

Prof dr. Halleh Ghorashi is bijzonder hoogleraar
Management van Diversiteit en Integratie en
universitair docent Intercultureel management
bij de afdeling COM (Cultuur, Organisatie en
Management) aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam. Zij is in 1988 als politiek vluchteling
uit Iran naar Nederland gekomen. Van 1989 tot
1994 studeerde zij culturele antropologie aan de
vu. In mei 2001 verdedigde zij haar proefschrift
Ways to Survive, Battles to Win: Iranian Wo-
men Exiles in the Netherlands and the U.S. aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
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De :m.oedopzij te stappen
- op naar een vitale
sa:m.enleving
Interview met Halleh Ghorashi

Doortje Kal

Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Ma-
nagement van Diversiteit en Integratie bij
de afdeling Cultuur, Organisatie en Ma-
nagement in de Faculteit der Sociale We-
tenschappen van de Vrije Universiteit in
Amsterdam, was een van de spreeksters
op het Congres Kwartiermaken in de WMO.
Doortje Kal sprak met haar over migratie,
diversiteit en kwartiermaken.
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'In een samenleving met een grote verschei-
denheid aan etnische groepen, maar ook aan
mensen met uiteenlopende krachten en tekort-
komingen, is diversiteit niet (meer) weg te den-
ken. Desalniettemin is het publieke debat door-
drongen van assimilatie, aanpassing aan één
vorm van (autonoom) burgerschap, als oplos-
sing voor alle maatschappelijke problemen. Ik
probeer een aanzet te geven tot een diversiteits-
inclusieve samenleving. Welke maatschappelijke
kaders zijn daarvoor nodig? Hoe kunnen we
werken aan ruimte om diversiteit binnen te la-
ten, hoe kunnen we diversiteitssensitieve com-
petenties creëren, hoe vinden we bereidheid
om de ander vanuit haar of zijn mogelijke an-
derszijn te begrijpen. Erkenning van verschil is
de belangrijkste basis voor een gezonde demo-
cratische samenleving; een samenleving waarin
de diverse burgers niet alleen dragers, maar ook
makers van het beleid zijn. Vanuit mijn leer-
stoel wil ik naast onderzoek en onderwijs een
maatschappelijke bijdrage leveren aan debat-
ten rondom diversiteit en integratie. Ik breng
graag diverse werelden bij elkaar. Op 22 mei
2007 komt daar voor mij de wereld van mensen
met een psychiatrische achtergrond bij. Ik ben
benieuwd naar hun verhalen. Het is mijn over-
tuiging dat ontmoeting gericht op verbinding
een samenleving vitaal maakt.'
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'Ik ben 19 jaar geleden naar Nederland ge-
komen, uit Iran gevlucht. Ik was toen 26
jaar. Ik kwam hier en wilde niets liever dan
studeren aan de universiteit. Ik maakte me
de taal eigen, moest weer als een kind leren
spreken. Ik heb er heel hard aan gewerkt
om in de Nederlandse taal te leven. Je blijft
toch met een raar accent spreken - jullie
zijn er getuige van. Het is me gelukt om on-
danks dit accent een en ander voor elkaar
te krijgen en ik kreeg een baan als docent
aan de universiteit. Ik werd meteen in het
diepe gegooid: ik moest zowel werkgroepen
begeleiden als hoorcolleges geven. Die col-
leges gingen goed, ik kreeg goede evaluaties
van de studenten. Maar in het geval van de
werkgroepen was de evaluatie minder, want
ik moest de essays en papers van eerste jaar-
studenten ook op hun taal corrigeren. Dat
was bijna een onmogelijke opgave voor ie-
mand die Nederlands als tweede taal heeft,
de taal van studenten met Nederlands als
moedertaal te corrigeren. Dat betekende
minder goede evaluaties. Als ik toen alleen
op mijn gebrek - mijn taalachterstand - was
beoordeeld, als men had gezegd: de norm is
'perfect de Nederlandse taal beheersen', had
ik nooit kunnen doorgroeien in de baan
waarin ik met zoveel enthousiasme bezig
was.
Stel je voor dat toen tegen mij werd gezegd:
mevrouw Ghorashi, we waarderen uw inzet,

Aldus Halleh Ghorashi in het programma-
boekje voor het Congres Kwartiermaken in de
WMO; participatie in het kwadraat, op 22 mei
2007.

Je sprak op het congres Kwartiermaken in de
WMO. Hoe kijk je daarop terug?
'Ik vond het een heel bijzonder congres. Ik heb
het al drie keer in mijn lezingen gebruikt als
voorbeeld van een congres dat niet alleen ging
over diversiteit, maar waar die diversiteit ook
aanwezig was. Er was echt een mix van deelne-
mers en dat kon je goed merken. Ik heb mijn
lezing ter plekke flink aangepast. Ik heb mijzelf
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maar ga vooral Nederlandse taalcursussen
volgen. Dat zou voor mij een enorme bron
van frustratie zijn geweest, want iemand die
op haar 26ste een nieuwe taal heeft geleerd,
kan nooit de perfectie van een native speaker
bereiken. Als het zo was gegaan - en helaas
zie ik genoeg voorbeelden om me heen waar
het er wel zo aan toe gaat - dan zou ik nooit
in staat zijn geweest mijn kracht te ontwik-
kelen. Ik kreeg gelukkig wel de kans om alles
te geven in het onderwijs. In 2005 kreeg ik
de VU-onderwijsprijs als beste docent van
de hele universiteit. Dat vond ik een grote
eer. Dat had nooit kunnen gebeuren, als er
alleen maar gelet was op mijn 'rare' accent
en op waar ik niet goed in was. Jullie zul-
len het allemaal wel hebben meegemaakt,
dat je wordt beoordeeld op wat je niet kunt.
Maar als de omgeving oog heeft voor talen-
ten, kunnen mensen zichzelf overtreffen. Ik
prijs mij gelukkig dat dit mij is overkomen.
We moeten ons dus steeds afvragen, hoe
kwaliteiten en competenties kans kunnen
krijgen en hoe achterstanden gecompen-
seerd kunnen worden. Dat is een weg van
vallen en opstaan. Iedereen wordt beïnvloed
door het dominante denken; ik betrap me
ook op categorisering: komt iemand te laat
- '0 zeker een Marokkaan'; wordt er te veel
eten aangeboden - 'typisch Iraans'. Maar de
kunst is om je steeds hier tegen te verzetten
en jezelf vragen te stellen.'

ook kwetsbaar op durven stellen, mijn eigen
verhaal over mijn imperfectie met betrekking
tot de Nederlandse taal naar voren gebracht.
Dat als mijn werkgevers op die tekortkoming op
taal hadden gefocust, ik nooit hoogleraar was
geworden. Vaak wordt perfectie nagestreefd en
dan ziet men alleen dat het glas half leeg is. Dat
het ook half vol is, ziet men over het hoofd. Dat
betekent niet dat men achterstand of afwijking
moet veronachtzamen. Dat leidt alleen maar
tot onderdrukking ervan en vroeg of laat komt
het dan toch (weer) boven water. Men moet het
een plek geven en het compenseren. Door het
erover te hebben maak je jezelf wel kwetsbaar,
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erken je de achterstand, maar je hoeft daarmee
niet je kracht te vergeten. En dat was het mooie
van het congres; er was een sfeer waarin kracht
en kwetsbaarheid hun plek kregen. Niemand is
perfect en in een wereld die alleen ruimte heeft
voor perfectie, zijn mensen vooral bezig hun
zwakheden te verbergen. Ik denk dat een voor-
waarde voor een diversiteitinclusieve samen-
leving is dat er anders met imperfectie wordt
omgegaan. Als er ruimte is voor imperfectie, is
er ook meer ruimte om naast je kwetsbaarheid
je talenten te tonen. Als je steeds je tekortko-
mingen moet verbergen (of daarop wordt vast-
gepind), kom je aan je sterke kanten niet toe.
Mijn hele leven ben ik hiermee bezig geweest:
de balans zoeken tussen mijn kracht en mijn
zwakke plekken.
In mijn kindertijd kreeg ik te maken met het
feit dat mijn moeder een psychiatrische patiënt
was; mijn moeder had schizofrenie. Ik vond
het erg moeilijk als kind en soms geneerde ik
me voor haar, bijvoorbeeld als ze op de straat
met iedereen ruzie ging maken. Ze was echter
daarnaast ook een bijzonder mooie vrouwen
ik weet dat als ze op ouderavonden van mijn
school binnenkwam, iedereen naar haar keek.
Dat maakte me trots. Maar wanneer ze begon
te praten was die trots meteen over. Ze ver-
vreemdde iedereen van haar en ik voelde me
rot. Er was altijd een conflict in mij over haar.
De echte trots kwam later. Toen besefte ik, hoe
krachtig zij was en hoe ze door haar kracht met
zo weinig zoveel kon doen. En alle liefde die ze
voor mij overhad. Zij heeft me leren lief heb-
ben zoals niemand anders in deze wereld. Zij
is daarin, later toen ik volwassen werd en wijs
genoeg om ook haar krachten te kunnen erken-
nen, mij tot voorbeeld geweest. Toen ik klein
was, kon ik nog niet goed reflecteren op de si-
tuatie. Toen ik volwassen werd, kon ik breder
kijken naar verschillen, zag ik beter, hoe ze on-
danks haar ziekte steeds uit haar kracht putte
om verder door het leven te gaan. Deze erva-
ring is essentieel geweest voor de wijze waarop
ik zelf als migrant door het leven ben gegaan.
Als je migreert, is niets meer vanzelfsprekend;
je moet als een kind op vele gebieden helemaal
opnieuw beginnen: een nieuwe taal leren, een
nieuwe samenleving leren kennen. Door dit
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nieuwe begin wordt een migrant vaak gezien
vanuit zijn / haar beperkingen en niet vanuit
haar / zijn krachten. Het feit dat alles nieuw is,
betekent een handicap voor migranten - als je
het zo wilt bekijken - maar ook een bijzondere
kans tot vernieuwing. Je bent dan in staat de
macht van de vanzelfsprekendheid, waarin de
meeste mensen gevangen zitten, te doorbreken.
Je ziet nieuwe kansen en mogelijkheden door
steeds alles in een dubbel perspectief te plaat-
sen. En dat is een bron van vitaliteit. Migratie
betekent een nieuwe strijd om zelferkenning en
persoonlijke ontwikkeling, en migranten zijn
sterk gemotiveerd om deze strijd aan te gaan.'

Kun je verschillen aangeven in de omgang met
psychiatrische patiënten in Iran en Nederland?
'In Iran - ik praat wel over twintig jaar geleden
- is psychisch lijden taboe, daar heb je het niet
over. Psychiatrische patiënten zijn 'gekken'; je
verbergt ze. In de Verenigde Staten heeft ie-
dereen een psychiater. Daar is psychisch lijden,
denk ik, te ver genormaliseerd. Als iedereen
zegt te lijden, werkt dat nivellerend op verschil.
Daar worden psychiatrische patiënten, denk ik,
niet beter van. In Nederland heerst, denk ik, een
betere balans. Er is wel het bewustzijn dat het
iedereen kan gebeuren, en dat het belangrijk is
normaal met mensen met een psychiatrische
achtergrond om te gaan. Maar ik begrijp van
jullie congres dat er ook uitsluiting en stigmati-
sering speelt en dat kwartiermaken juist gericht
is op het vinden van de balans tussen ruimte
bieden aan zowel kracht als kwetsbaarheid.
Ik ben, zoals velen, ook beïnvloed door Fou-
caults denken over normaliteit. Hierdoor word
je je bewust dat het denken over wie normaal
is en wie niet, heel erg bepaald is door het dis-
ciplinerend effect van het dominante denken
om ons heen. Het is belangrijk om steeds de
vraag te stellen: waarom streven we zo naar
perfectie en is dat realistisch? Daarnaast is het
zo dat als we teveel het verschil benadrukken,
we uit het oog verliezen waarin we hetzelfde
zijn. Dit betekent dat we steeds op zoek moeten
naar een balans tussen wat we gemeenschappe-
lijk hebben en waarin we van elkaar verschil-
len en soms ook willen verschillen. Geen van
beide mag de absolute norm worden, want dan
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wordt het anderszijn beschouwd als afwijkend-
zijn - dat is de disciplinerende werking van het
hedendaagse vertoog: we mogen niet afwijken
van de norm. De norm is heilig.'

Je niet laten gijzelen

'Maar hoe moet je zo'n balans tussen gelijkheid
en verschil creëren? In de meeste sociale bewe-
gingen wordt het anderszijn collectief ingezet
tegen onderdrukking en voor gelijke rechten.
Een sterk voorbeeld hiervan is de Civil rights
movement in de VS van Afro-Amerikanen.
Blaek is beautiful als slogan was bedoeld tegen
de dominante gedachte dat zwarten minder
zijn. Deze beweging heeft geleid tot een sterk
collectief bewustzijn van de zwarte bevolking;
ze riep een sterk tegenbeeld in het leven. Men
zei niet: we zijn allemaal hetzelfde. Men zei: we
zijn anders, maar willen hetzelfde. Dit is een
voorbeeld van identity polities waarin collectie-
ve rechten en identiteit centraal staan. Hierin
wordt één aspect van identiteit, in dit geval het
zwart zijn, centraal gesteld om strijd te voeren.
Andere aspecten van iemands identiteit, bij-
voorbeeld sekse of klasse, worden onderdrukt,
want je doet mee met een collectief. Dat kan
erg belangrijk zijn om gelijke rechten te ha-
len, maar het zorgt niet echt voor verbinding
tussen diverse groepen. Het gaat hier om een
strijd voor gelijke rechten vanuit het verschil.
Hierin doe je volop mee in het midden van de
maatschappelijke arena en als zodanig ben je
onderdeel van het dominante vertoog, maar in
de vorm van oppositie. Je reageert op wat de
anderen van je denken en probeert een tegen-
beweging tot stand te brengen.
Een andere manier om ruimte te maken voor
het verschil is 'resisteren in de marge', je te-
rugtrekken van het dominante spreken en je
eigen verhaal produceren. Deze gedachte is
geïntroduceerd door de Vlaamse wetenschap-
pers Maddy Janssens en Chris Steyaert. Ik ben
enorm geïnspireerd door hun boek Meerstem-
migheid. (I) In dit resisteren staat niet zozeer de
collectieve strijd voor erkenning centraal, maar
het produceren van je eigen verhaal vanuit je
positie als anders. Dit betekent dat je je niet gek
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laat maken door steeds maar weer op de ande-
ren te moeten reageren - de dominante strijd
om erkenning. Je neemt tijd en hebt geduld om
in rust je eigen ruimte te claimen en je eigen
verhaal te produceren waarin zowel je sterke
als je minder sterke kanten een kans kunnen
krijgen. Op deze manier ben je niet reactief be-
zig om in snel tempo commentaar te geven op
wat de anderen van jou denken of verwachten.
Je neemt de tijd om je eigen verhaal vorm te
geven. Natuurlijk klinkt hierin het dominante
vertoog door, maar niet als alles bepalend. Hier
staat jouw verhaal en jouw ontwikkeling cen-
traal. De combinatie van rust, geduld en vertra-
ging geeft je de kans te kunnen experimenteren
met alle mogelijke verschillen die je in jezelf
verenigt, en tegelijkertijd oog te houden voor
de gemeenschappelijke aspecten. Dit resiste-
ren in de marge is juist essentieel voor mensen
in een benadeelde positie. Want juist aan deze
mensen wordt (te) veel identiteit toegeschre-
ven, waardoor ze steeds zichzelf moeten verde-
digen, omdat de toeschrijving niet klopt. Door
deze (natuurlijke) drang tot verdediging kom je
er niet aan toe je eigen zelfidentiteit en dromen
te ontwikkelen. Je blijft als het ware gevangen
in het dominante vertoog, zelfs wanneer je je
ertegen verzet. De kracht van het produceren
van deze verhalen zit 'm in het (jezelf) durven
dromen. Dàt doet pas de werkelijkheid kante-
len. Want niets is krachtiger dan durven dro-
men. Het is pro-actief in plaats van re-actief.
Je laat je niet vastzetten door het dominante
verhaal, bijvoorbeeld over participatie. Tegen-
over, of liever náást het verhaal waarin ik als
afwijking word gezien, komt een verhaal op
waarin duidelijk wordt wie ik (ook nog) ben,
wie wij (ook nog) zijn, we zetten ons zelf neer,
met elementen van pijn en kwetsbaarheid. Het
gaat erom de realiteit te presenteren, zoals die
beleefd wordt. Overigens kan kunst daarbij een
belangrijk emotioneel houvast bieden.'

Verwantschap

'Ik zie steeds meer de lijnen die mensen bij el-
kaar brengen. Mensen die de dood in de ogen
hebben gekeken, pijn hebben geleden, als min-
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der zijn behandeld, vernederingen hebben on-
dergaan - dat zijn existentiële ervaringen die
verbinden. Mijn kennismaking met kwartier-
rnaken was daarin een bijzondere ervaring. Ik
vond het congres een perfect voorbeeld van hoe
je diversiteit kans geeft en de mensen voor wie
het diversiteitsbeleid bedoeld is, actief betrekt
bij de reflectie op en de discussie over het be-
leid. Het congres viel echt buiten de bekende
denkkaders en dat hebben we nodig.'

In je oratie spreek je over de moed opzij te stap-
pen om een gemeenschappelijke tussenruimte te
creëren. Hoe zie je dat?
'Mijn leermeester Theo de Boer zegt daarover
in het kader van de interculturele dialoog het
volgende: als je werkelijk met elkaar in gesprek
wilt gaan, elkaar werkelijk wilt ontmoeten,
moet je allereerst in staat zijn tot een tijdelijke
opschorting, moet je je eigen overtuiging tijde-
lijk tussen haakjes kunnen zetten. Dat is nodig
om de ander met zijn eigen verhaal toe te laten.
Met die stap opzij creëer je een gemeenschap-
pelijke tussenruimte waarin je elkaar kunt ont-
moeten. Je laat toe dat de ander zijn verhaal
vertelt vanuit zijn eigenheid, zijn anderszijn,
en je luistert. Vanuit een houding van open-
heid accepteer je de ander, zoals hij is, dat is de
tweede stap. De derde stap is dat je je zelf toe-
laat een beetje te ontwortelen - dat is de basis
van vernieuwing; dat maakt de worteling van
de ander beter mogelijk. Je ervaart dat er niet
één waarheidscentrum is. Het is mijn overtui-
ging dat we met z'n allen het vermogen moeten
ontwikkelen een stap opzij te zetten om elkaar
te kunnen naderen vanuit onze verschillen.
Daarvoor is de gemeenschappelijke ruimte es-
sentieel. Het is tussen gemeenschappelijkheid
en verschil dat ontmoetingen en verbindingen
tot stand komen.
Hannah Arendt heeft dat zeer treffend ver-
woord: 'Indien mensen niet gelijk waren, zou-
den zij elkaar en hen die voor hen kwamen niet
kunnen verstaan, noch in staat zijn plannen te
maken voor de toekomst en op de behoeften te
anticiperen van hen die na hen zullen komen.
Indien mensen niet verschillend waren, ieder
menselijk wezen niet verschilde van ieder an-
der dat is, was, of ooit zal zijn, zouden zij noch
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de spraak noch het handelen nodig hebben om
zich verstaanbaar te maken.' (2)

Najaar 2001 promoveerde dr. Doortje Kal op
Kwartierrnaken. Werken aan ruimte voor men-
sen met een psychiatrische achtergrond. In
dit boek wordt het concept Kwartiermaken the-
oretisch èn praktisch uitgewerkt. Sinds die tijd
draagt zij zorg voor een Landelijk Steunpunt
Kwartiermaken (LSK). Doortje Kal was als pre-
ventiewerker sociale psychiatrie bij Riagg Haag-
rand initiatiefnemer van het Zoetermeerse pro-
ject Kwartiermaken.

Noten

(1) Janssens, Maddy en Chris Steyaert (2001),
Meerstemmigheid: organiseren met verschil,
Leuven / Assen, Universitaire Pers Leuven
/ Van Gorcum.

(2) Zee, Hendrik van der (1999), 'Lessen in
tolerantie', in: Glastra, Folke (red.), Orga-
nisaties en diversiteit: naar een contextuele
benadering van intercultureel management,
Utrecht, Lemma, p. 159-181.
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Werken vanuit de
a:m.btelijkheid binnen
Multiculturele
Geestelijke Verzorging
Een samenwerkingsmodel van Algemene en

Specifieke Geestelijke Verzorging

Carry van Straten

De landelijke discussies rond de ambtelijk-
heid van geestelijk verzorgers laat verschil-
lende kanten zien. In dit artikel wil ik daar
aandacht aan schenken. Dat doe ik vooral
in mijn rol als opleider Multiculturele Gees-
telijke Verzorging. In die rol begeleid ik
geestelijken van verschillende achtergron-
den. Tevens ben ik katholiek pastor. Ik zal
schetsen, hoe de MGV tot het samenwer-
kingsmodel van Algemene en Specifieke
Geestelijke Verzorging is gekomen. Het is
een model waar de ambtelijkheid op een
specifiek vlak aandacht en ruimte krijgt. De
ambtelijkheid lijkt te vervagen. Het blijkt
dat geestelijk verzorgers zelf mede schul-
dig zijn aan het vervagen van de ambtelijk-
heid. Ikwil aantonen dat het ambtelijke een
wezenlijk onderdeel is van GV. Het helder
kunnen formuleren en uitdragen van dat
specifieke van het beroep draagt bij aan het
zichtbaar maken van de ambtelijkheid. De
kans bestaat immers dat andere hulpverle-
ningdisciplines de taken gaan overnemen.
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Invloed van ontwikkelingen op het mo-
del van Multiculturele Geestelijke Ver-
zorging

Tot aan het begin van de jaren negentig van
de twintigste eeuw werkten de leden van de
Geestelijke Verzorging in bijna alle zorginstel-
lingen via het territoriale model. Bij het terri-
toriale model gaat het erom dat de afdelingen
van het ziekenhuis worden geïnventariseerd en
verdeeld. Iedere geestelijk verzorger heeft eigen
afdelingen, waarop hij / zij regelmatig aanwezig
is. Iedere geestelijk verzorger is daar bereikbaar
en beschikbaar voor alle op die afdeling aanwe-
zige patiënten. Alleen in speciale situaties, als er
geëigende rituelen worden gevraagd, als er een
geestelijk verzorger met kennis van een eigen
traditie nodig is of als de levensbeschouwelijke
richting van de geestelijk verzorger niet aansluit
bij de leefwereld van de patiënt, wordt gezocht
naar een eigen geestelijk verzorger. Deze manier
van werken is mogelijk op grond van inhoude-
lijke overwegingen, zoals de toegenomen pro-
fessionaliteit van de geestelijk verzorger, maar
ook op grond van efficiency en beleidsmatige
overwegingen (Groot Antink, 1996, p. 470). De
geestelijk verzorger kan aan de patiënt kenbaar
maken in welke levensbeschouwelijke richting
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hij / zij staat. Ook kan hij / zij onderzoeken,
of de eigen levensbeschouwelijke richting vol-
doende aansluit bij de belevingswereld van de
patiënt. Door deze toegenomen professiona-
liteit is de onderlinge integratie gegroeid. De
kwaliteit van de samenwerking in het primaire
proces rond de patiënt is toegenomen. De le-
vensbeschouwelijke richtingen van de geestelijk
verzorgers waren tot voor kort: humanistisch,
protestants en katholiek.
Zo was ook de situatie in de zorg instellingen
van de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).
De geestelijk verzorgers waren academisch ge-
vormd, konden beleidsmatig functioneren in
een instelling en kenden de basisprincipes van
de psychopathologie.
Maar toen kwamen er veel veranderingen. Ik
spits mijn verhaal toe op de situatie in Den
Haag, waar ik in het toenmalige psychiatrisch
ziekenhuis Rosenburg en vervolgens in Parnas-
sia de ontwikkelingen van nabij heb meege-
maakt en nog steeds meemaak. De veranderin-
gen treden steeds tegelijk op. Voor de helderheid
haal ik ze uit elkaar en bespreek ze apart. Deze
veranderingen zijn: toegenomen multicultura-
liteit van de samenleving, diverse fusies en be-
zuinigingen en tenslotte de transmuralisatie en
vermaatschappelijking van de zorg.

1. Toegenomen multiculturaliteit van de samenle-
ving
De toegenomen multiculturaliteit van de sa-
menleving tekent zich af in alle zorginstellingen.
In het toenmalige psychiatrische ziekenhuis
Rosenburg waren het voornamelijk de moslims
en de hindoes die de patiënten populatie deden
verkleuren. Er kwamen vragen naar geestelijke
begeleiding voor hen. Na overleg, onderzoek en
beleidsmatige verkenningen werden een imam
en de pandit aangesteld. (I) Er waren twee mos-
limorganisaties die als zendende instantie op-
traden voor de imam. De pandit kreeg een zen-
ding van de toenmalige Hindoeraad. Ze werden
in het ziekenhuis begeleid door ondergeteken-
de in samenwerking met het hele team en de
directie. Ze werkten niet territoriaal, maar ca-
tegoriaal. Dat betekende dat zij alleen patiënten
van de eigen levensbeschouwing begeleidden.
De overwegingen die tot deze beslissing had-

60

den geleid, betroffen voornamelijk het nog niet
academisch opgeleid zijn. Zij beschikten toen
niet over de vereiste professionaliteit met de
daaruit voortVloeiende taken en verantwoor-
delijkheden, geformuleerd door de Commissie
Geestelijke Verzorging in ziekenhuizen (Com-
missie Geestelijke Verzorging in ziekenhuizen,
1987). Intussen zijn er imams en pandits die
wel voldoen aan de kwaliteitsnormen van de
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorgin-
stellingen (VGVZ). De imam en de pandit kon-
den wel vanuit hun specifieke ambt patiënten
begeleiden via raadgeving, gesprekken, rituelen
en vieringen. Vervolgens bleken diverse afdelin-
gen behoefte te hebben aan raad en informatie
over de islam en het hindoeïsme. Zo werd het
takenpakket van de imam en de pandit uitge-
breid met het geven van voorlichting. Ze wer-
den in die tijd veelvuldig geconsulteerd.

2. Fusies, bezuinigingen en schaalvergroting
Door diverse fusies met andere zorg instellingen
ontstonden schaalvergrotingen en reorganisa-
ties. Afdelingen gingen op in andere afdelingen.
Er verdwenen afdelingen en er kwamen andere
afdelingen bij. Veel afdelingen en diensten ver-
dwenen vanwege bezuinigingen. Niet alle zorg-
instellingen waarmee Parnassia fuseerde, had-
den geestelijk verzorgers in dienst. Het aantal
patiënten van Parnassia groeide, maar het aan-
tal geestelijk verzorgers werd niet uitgebreid.
Voeg daarbij dat de 'MGV niet gespaard werd
van bezuinigingen. Kortom, het was onmoge-
lijk om alle patiënten Geestelijke Verzorging te
bieden, zoals we gewend waren. We moesten
onze strategieën wijzigen. Deze ontwikkelingen
zijn nog niet gestopt. Voortdurend beraden we
ons, hoe MGV te bieden vanuit Parnassia in de
pluriforme samenleving.

3. Transmuralisatie en vermaatschappelijking van de
zorg
In de jaren negentig van de vorige eeuw kwa-
men de bewegingen van de transmuralisatie en
vermaatschappelijking van de zorg op gang. Zij
waren het gevolg van diverse zaken. Ik noem
er enkele. Ten eerste heeft de ontwikkeling van
medicijnen voor psychiatrische ziekten een
grote vlucht genomen. Onder andere schizofre-
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nie, depressies en angsten zijn goed te behan-
delen met chemische middelen. Ten tweede is
het ongewenste gedrag van mensen steeds beter
te beïnvloeden met psychologische, pedago-
gische en therapeutische middelen. In het bij-
zonder de cognitieve therapieën scoren goed.
Ten derde is het aanbod van de GGZ voor veel
mensen laagdrempelig geworden, zodat meer
mensen dan voorheen geholpen kunnen wor-
den met steun en zorg vanuit de GGZ. In een
groot aantal huisartsen praktijken zijn psychia-
trisch verpleegkundigen aanwezig. Zij kunnen
de eerste contacten leggen. Ten vierde werd de
nadruk op de autonomie van de mens groter.
De invloed van onder andere de humanistische
psychologie en filosofie wordt breed gevoeld.
Deze stromingen beïnvloeden de mens en de
politieke besluitvorming. Ook mensen met een
psychiatrische handicap kunnen en mogen be-
slissen hoe en waar zij willen wonen en hoe te
leven. Op grond van deze ontwikkelingen en
gedachtegangen werd besloten om mensen die
voorheen beschermd achter muren woonden,
nu door de muren heen de samenleving te laten
ingaan (transmuralisatie). Ze konden terugke-
ren in de maatschappij (Van Straten, 2005) al-
waar zij de zorg kregen, die zij nodig hadden.
De patiënt wordt meer en meer een burger van
de samenleving met medische en maatschap-
pelijke begeleiding (Kal, 2002).

De drie bovengenoemde ontwikkelingen gingen
niet zonder horten of stoten. Door de aanwe-
zigheid van vele culturen ontstond er soms be-
gripsverwarring, waar de communicatie onder
te lijden had. Na enkele politieke gebeurtenissen
zoals 11 september 2001 en de moord op Theo
van Gogh, kwam de multiculturaliteit in een
ander licht te staan. De onbevangen openheid
verdween. Er was een inhoudelijke bezinning
over de koers van de ziekenhuizen ten aanzien
van de multiculturaliteit. De multiculturaliteit
raakte daardoor wat op de achtergrond.
Door de fusies en de reorganisaties 'verdwenen'
patiënten die langdurig contact hadden gehad
met de Geestelijke Verzorging. Zij verhuisden
naar wijken of naar afdelingen van beschermd
wonen aan de andere kant van de stad. Ze von-
den niet zomaar een plek zoals ze die hadden

Humanistiek nr. 32,Bejaargang december 2007

gevonden bij de Geestelijke Verzorging. Hoewel
kerken en humanistische inloophuizen open-
staan voor de zoekende psychiatrische patiënt,
waren zij toch voor korte of voor lange tijd hun
geestelijk begeleider kwijt. De begeleiders van
de inloophuizen en de kerken staan vaak met
de handen in het haar ten aanzien van psychi-
atrische patiënten. Kwetsbare psychiatrische
patiënten durven en kunnen ondanks hun
autonomie niet altijd voor zichzelf op komen.
Anderen komen juist teveel voor zichzelf op,
waardoor ze soms worden buitengesloten.
In dat geheel heeft de Geestelijke Verzorging
het beleid bijgesteld en omgevormd. Struc-
tureel alle afdelingen bezoeken is onmogelijk.
Mensen in de wijken bezoeken we wel, maar we
beperken dat tot een minimum. De klinische
patiënten hebben voorrang. We hebben wel de
brugfunctie mensen te helpen om een levens-
beschouwelijke gemeenschap te vinden in de
wijken. We bieden onderwijs en voorlichting
aan medewerkers om zicht te krijgen op de exi-
stentiële zinvraag in de hulpvraag. Aan de gees-
telijken in de wijken wordt onderwijs geboden
om betere geestelijke begeleiding te geven aan
mensen met psychiatrische problematiek.
Bij alle veranderingen, renovaties, bezuinigin-
gen en reorganisaties gaven diverse therapeu-
ten aan dat zij ook existentiële problematiek
begeleiden in hun therapeutische sessies en
mensen helpen om te zoeken naar de zin van
het leven. Was die Geestelijke Verzorging nog
wel nodig? Ook enkele managers gaven aan dat
wat hen betreft de GV wel zou kunnen verdwij-
nen. De mensen konden toch naar de geeste-
lijken om de hoek? Deze opmerkingen gaven
aan dat zij geen duidelijk beeld hadden van
wat de GV biedt, ondanks de folders, posters,
referaten, klinische lessen enzovoort. Daardoor
werden wij geconfronteerd met de vraag, of
we de MGV wel helder profileerden. Intussen
was ons team uitgebreid met een rabbijn, naast
de humanistische raadsvrouw, de dominee, de
pandita, de imam en de pastor. Het model van
Algemene Geestelijke Verzorging en Specifieke
Geestelijke Verzorging deed zijn intrede. Voor-
dat ik dit model verder ga uitleggen, wil ik een
overzicht geven van de landelijke discussie die
intussen plaatsvond.

61



Landelijke ontwikkelingen

Om zicht te krijgen op de spanningen en de
mogelijkheden rond de vraag, of geestelijk ver-
zorgers al dan niet moeten worden verbonden
aan een ambt van een levensbeschouwing geef
ik een overzicht van de landelijke ontwikkelin-
gen en de bijbehorende gedachtegangen.
Er zijn momenteel drie beroepsverenigingen
voor geestelijk verzorgers. Het zijn: de Vereni-
ging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstel-
lingen, de Vereniging voor geestelijk werkers
Albert Camus en het werkverband Vrijgeves-
tigde Geestelijk Verzorgers.
1. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in

Zorginstellingen (VGVZ) heeft van meet
af aan het ambt verbonden met de pro-
fessionaliteit van de geestelijk verzorger
(Beroepscode, 2002). De definitie (p. 8)
van Geestelijke Verzorging luidt: De pro-
fessionele en ambtshalve begeleiding van en
hulpverlening aan mensen bij zingeving aan
hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs-
en levensovertuiging en de professionele
advisering inzake ethische en / of levensbe-
schouwelijke aspecten in zorgverlening en
beleidsvorming. Voor de VGVZ, opgericht
in 1971, hoort tot op de dag van vandaag
het ambt bij de geestelijk verzorger. Het is
een logisch gevolg uit het verleden, waar
de pastor en de dominee in de jaren en
de eeuwen daarvoor in de zorginstellin-
gen vanuit hun kerken pastoraat boden.
Zij werden door deze kerken gezonden
naar de ziekenhuizen. Het is tegelijk een
intrinsieke overtuiging dat geestelijke be-
geleiding moet plaatsvinden vanuit een
geleefde levensovertuiging.

2. Maar al in de jaren negentig van de twin-
tigste eeuw zijn er geestelijk verzorgers
werkzaam in zorginstellingen die geen
zending vragen en die zichzelf algemeen
geestelijk verzorger noemen. Ze hebben
zich verenigd, sinds 1995, in de Vereniging
voor geestelijk werkers Albert Cam us.
Deze leden willen zich bewust niet binden
aan een bepaalde levensbeschouwing.

3. Er is een derde vereniging, namelijk het
Werkverband van Vrijgevestigde Geestelij-
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ke Verzorgers. Zij zijn niet aan een instel-
ling verbonden en bieden geestelijke on-
dersteuning aan de mensen in de wijken
(Trouw, 27-3-2007). Het Werkverband is
een platform voor het uitwisselen van ken-
nis en ervaring. De leden houden zich aan
de gedragsregels, de beroepsstandaard en
de definitie zoals die geformuleerd zijn bij
de VGVZ. Daarop kunnen zij aangespro-
ken worden. In dialoog met de cliënten
wordt gezocht naar de existentiële auto-
nomie. Hoe kan de mens vorm geven aan
zijn I haar bestaan? Er is geen zending en
er is meestal geen specifieke binding met
een levensbeschouwing. Er is wel nadruk
op de professionaliteit volgens de kwali-
teitseisen van de VGVZ (Zie op internet
bij het Werkverband Vrijgevestigde gees-
telijk verzorgers).

De leden van de vereniging Albert Camus kie-
zen er bewust voor om geen ambtelijke bin-
ding of zending te hebben. Zij willen niet wer-
ken vanuit een specifieke levensbeschouwing.
Schouten (Schouten, 2006) verwoordt de argu-
menten voor die bewuste keuze:
1. De invloed van de kerken of van andere

levensbeschouwelijke instituten is in de
samenleving marginaal geworden.

2. De kwaliteit van geestelijk begeleiding
wordt niet bevorderd en is niet gediend
door de binding aan een specifiek levens-
beschouwelijke richting.

3. De algemeen geestelijk verzorger draagt
geen levensvisie uit en kiest geen partij (p.
114).

4. Als geestelijken in een instelling verbon-
den zijn aan een levensbeschouwelijke
richting, leidt dit tot een onwerkbare ver-
snippering.

5. Het ambt kan afschrikken.
6. Op den duur zal een ambtelijke binding

leiden tot de ondergang van de discipline.
7. Hij voegt daar verder nog aan toe (p. 111):

'Geestelijke Verzorging als discipline van
hulpverlening binnen een zorginstelling
dient zich nadrukkelijk te onderscheiden
van de verkondiging van geloofswaarhe-
den. Het gaat alleen om de ondersteuning
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op basis van de overtuiging van de cliënten.
De geestelijk verzorger maakt geen keuze
voor een bepaalde opvatting. Hij gaat mee
met de wijze waarop zijn gesprekspartner
het leven verstaat en helpt hem om binnen
die horizon steunpunten en hulpbronnen
te vinden die het leven meer leetbaar en
tenslotte ook stertbaar kunnen maken.'

Tot zover zijn argumenten. Schouten ziet dat
sommige mensen de ambtelijke binding als
waardevol ervaren, omdat er een herkenning
van het eigene (terminologie, denkkader, sfeer,
traditie en rituelen) kan plaatsvinden. Maar,
zegt hij, het ambt kan afschrikken. Waar de
mensen dan van schrikken, legt hij niet uit.
Bedoelt hij de binding aan een instituut? Hij
benadrukt dat de algemeen geestelijk verzor-
ger kan bemiddelen in het contact zoeken met
een ambtsdrager van de eigen levensbeschou-
wing (p. 113). Schouten adviseert om in zor-
ginstellingen waar richtinggebonden geestelijk
verzorgers werken, ook een algemeen geeste-
lijk verzorger aan te stellen, vanwege bovenge-
noemde argumenten en vooral voor mensen
die richtingloos zijn. Hij verwacht dat de ont-
zuiling zich verder doorzet.
Samengevat: Schouten vindt het specifieke van
een levensbeschouwing niet horen bij de kern
van het werk van een geestelijk verzorger.

Binnen de VGVZ is de discussie over de amb-
telijkheid al een tiental jaren aan de gang. Dat
heeft de VGVZ in 1999 doen besluiten onder-
zoek te laten verrichten, met het oog op de po-
sitiebepaling van de vereniging ten aanzien van
de kwaliteitsontwikkelingen in de zorg. Smeets
(Smeets, 2006) heeft in samenwerking met de
Radboud Universiteit en de VGVZ dit onder-
zoek verricht. De enquête onder geestelijk ver-
zorgers waarop hij in 2006 promoveerde, vormt
de basis voor verdere reflecties (Tijdschrift Gees-
telijke Verzorging 2006, nr.39, p. 6-7).
Smeets (Smeets, 2007) licht zijn onderzoek toe
en benadrukt de elementen die oplichten uit de
attituden van de geestelijk verzorgers tegenover
hun werk. Hij noemt zes attituden. De eerste
drie betreffen de levensbeschouwelijke opvat-
tingen, de laatste drie betreffen de professionele
opvattingen. Deze zes attituden maken een in-
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trinsiek deel uit van de identiteit van de geeste-
lijk verzorger:
1. De de-institutionalisering,
2. De multilevensbeschouwelijke gericht-

heid,
3. De territoriale gerichtheid,
4. De negatieve relatie van het ambt met de

professionaliteit,
5. De functionalisering van de levensbe-

schouwing,
6. De individualisering van de legitimering.

1. Bij de de-institutionalisering blijkt dat veel
geestelijk verzorgers een negatieve hou-
ding hebben ten opzichte van het instituut
dat hen zendt. Dat geeft een ambivalente
houding.

2. Bij de multilevensbeschouwelijke gericht-
heid blijkt dat geestelijk verzorgers funda-
men teel open staan voor andere levens-
beschouwelijke tradities. Die openheid
beïnvloedt de mono-levensbeschouwe-
lijke representatie. Door die fundamentele
openheid is het eigen geloofs- en waarde-
systeem als het ware besmet door andere
geloofs- en waardesystemen.

3. Bij de territoriale gerichtheid blijkt dat het
categoriale systeem voor bijna alle geeste-
lijk verzorgers heeft afgedaan. In de werk-
wijze van het territoriale systeem speelt het
ambt een minder cruciale rol. De zending
heeft geen doorslaggevende betekenis. De
geestelijk verzorgers zetten zelf het ambt
op de helling. Deze tendens wordt beves-
tigd door de ervaringen in het onderwijs.
Een toenemend aantal studenten Geeste-
lijke Verzorging aan de Nederlandse uni-
versiteiten heeft geen socialisatie binnen
een bepaald genootschap en wenst zich
ook niet te binden aan een genootschap.

4. De negatieve relatie van ambt en professi-
onaliteit blijkt vooral op het microniveau.
Als de geestelijk verzorger pleitbezorger
is van de waarde van het ambt in contac-
ten met patiënten, heeft dat een negatieve
relatie met een professionele gerichtheid
binnen dat contact met patiënten. Met an-
dere woorden: hoe meer je het ambt waar-
deert voor het contact met patiënten, hoe
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minder je in dat contact een professionele
doelgerichtheid van belang vindt. Weer
anders: om gesprekken met patiënten over
de inhoud van hun levensbeschouwing
belangrijk te vinden, kun je het beste het
gezelschap zoeken van die geestelijk ver-
zorgers, die het ambtelijk functioneren
minder belangrijk vinden. Dit is een cru-
ciaal gegeven uit het onderzoek. Hier blijkt
dat de theoretische relatie van het ambte-
lijke met het professionele zoals dat door
de VGVZ altijd is bepleit voor haar leden,
fundamenteel wordt ondermijnd door de
eigen leden.

5. Voor wat betreft de functionalisering van
de levensbeschouwing zijn er twee kanten.
Een levensbeschouwing kan een waarde
in zichzelf hebben, zonder er een nut aan
te koppelen. Dit is de intrinsieke functie
van de levensbeschouwing. Daarnaast
kan een levensbeschouwing helpend en
functioneel zijn bij de opname in de ge-
zondheidszorg, omdat ze het genezings-
en verwerkingsproces bevordert. Dit is de
extrinsieke functie. Geestelijk verzorgers
hebben de neiging om de patiënt vooral te
benaderen vanwege het nut, dus vanwege
de relevantie voor de gezondheid. De in-
trinsieke betekenis dreigt naar de ach-
tergrond te verdwijnen. Daarmee dreigt
ook het ambtelijke naar de achtergrond
te verdwijnen. Het ambt heeft een waarde
in zichzelf voor ambtsdragers en voor be-
trokkenen van een gemeenschap, die er
een symbolische betekenis aan toekennen.
Door de verschuiving naar de extrinsieke
functie van de levensbeschouwing komt
het ambt in de marge te staan.

6. De legitimiteit van Geestelijke Verzorging
als professionele discipline in de gezond-
heidszorg heeft vijf verschillende vormen.
a. De wettelijke legitimiteit die de ver-

antwoording betreft van Geestelijke
Verzorging vanuit de wetgeving

b. De beleidslegitimiteit vanuit het be-
lang dat de zorginstelling hecht aan
Geestelijke Verzorging.

c. Er is een legitimiteit vanuit de vraag
van de patiënt.
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d. De legitimiteit vanuit een levensbe-
schouwelijk perspectief. Het gaat dan
om opvattingen binnen een levens-
beschouwelijk genootschap over het
belang van Geestelijke Verzorging in
de gezondheidszorg.

e. De legitimiteit op thema's die speci-
fiek zijn voor het eigen domein zoals
het belang van de levensbeschouwing
voor patiënten.

Uit het onderzoek van Smeets blijkt dat geeste-
lijk verzorgers bij de legitimiteit van hun beroep
vooral waarde hechten aan de mate waarin pa-
tiënten zelf vragen om Geestelijke Verzorging
en zijzelf de relevantie van hun beroep kunnen
verantwoorden. Hoe belangrijk dit ook is, hier
schuilt een risico van individualisering van de
legitimering in. Alles moet gebeuren binnen
de relatie patiënt - geestelijk verzorger. Het
meso- en het macroniveau dreigen veronacht-
zaamd te worden. Geestelijk verzorgers vinden
pleitbezorgers vanuit de levensbeschouwelijke
genootschappen het minst belangrijk. Deze
gegevens bevestigen het patroon dat telkens
opnieuw zichtbaar wordt: er is een ambt en er
is een zending vanuit het levensbeschouwelijk
genootschap. Maar geestelijk verzorgers weten
zich geen raad met wat dat genootschap kan
betekenen voor de fundering van hun werk.
Smeets eindigt zijn schrijven met enkele mo-
gelijkheden en oplossingen. Het zijn suggesties
voor de geestelijk verzorgers, voor de instel-
lingsdirecties, voor de zendende genootschap-
pen en voor de beroepsverenigingen.
1. De geestelijk verzorger zal in toenemende

mate uitgedaagd worden om de eigen le-
vensbeschouwelijke identiteit te ontwik-
kelen en beschikbaar te hebben in relatie
tot cliënten en andere zorgverleners. Deze
eigen levensbeschouwelijke identiteit is
niet zomaar terug te voeren op een bepaal-
de denominationele identiteit, maar heeft
betrekking op het persoonlijk doorwerken
van de in de gezondheidszorg centrale le-
vensbeschouwelijke thema's zoals trans-
cendentie, lijden en dood. Hierbij kunnen
hermeneutische en communicatieve com-
petenties ontwikkeld worden. Een onder-
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deel van de levensbeschouwelijke identi-
teit blijft de reflectie op de vraag, hoe men
zich positief ten opzichte van de levensbe-
schouwelijke instituties kan verhouden.

2. De instellingsdirecties krijgen de beste
waarborg voor kwaliteit als zij gekwa-
lificeerde en geaccrediteerde geestelijk
verzorgers in dienst nemen. Zij kunnen
daartoe een beroep doen op de verant-
woordelijkheid van de beroepsgroep, die
het belang van een persoonlijke levensbe-
schouwelijke identiteit voorstaat, zending
of geen zending. Het gaat om de kwaliteit.

3. De zendende genootschappen spelen een
sleutelrol. Zij zullen meer het open ge-
sprek moeten aangaan met geestelijk ver-
zorgers om te leren van hun ervaringen.
Dan zullen geestelijk verzorgers voelen dat
zij serieus genomen worden. De genoot-
schappen kunnen leren dat zij zich ook
moeten richten op wat er zich buiten de
grenzen van hun genootschap afspeelt. Als
zij deze uitdaging oppakken, zullen zij ook
meer ruimte kunnen geven aan ambtelijk
handelen. Zij kunnen zich actiever opstel-
len in relatie tot de overheid ter bevorde-
ring van Geestelijke Verzorging.

4. De structuur van de beroepsvereniging zal
aangepast moeten worden aan de nieuwe
maatschappelijke ontwikkelingen. Naast
de ruimte voor ambtelijk gezonden leden
zal zij ook ruimte moeten creëren voor
geestelijk verzorgers met een andersoorti-
ge levensbeschouwelijk identiteit. De regi-
stratie van het ambt is dan van een andere
aard dan de registratie van de professionele
ontwikkeling van de geestelijk verzorger.

Voor de verdere reflecties en discussies wil ik
de bijdrage van de humanist Mooren niet over-
slaan. Hij pleit voor een geestelijk verzorger die
meervoudig professioneel is (Mooren, 2005).
Mooren ziet drie dimensies bij Geestelijke Ver-
zorging waarbij die professionaliteit belangrijk
IS.

1. De geestelijk verzorger is een deskundige
op het terrein van zingeving.

2. Hij / zij is representant van een religieuze
of levensbeschouwelijke traditie.
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3. Hij / zij is iemand die graag deel wil uit-
maken van de leefwereld van de ander.

Elk van deze drie dimensies heeft een eigen ra-
tio, specifieke kenmerken, mogelijkheden en
grenzen. Hij zegt dat zingeving niet het exclu-
sieve terrein van de geestelijk verzorgers is. Ook
artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en
anderen hebben oog voor zingeving. Maar de
geestelijk verzorger gaat er op een andere wijze
mee om. Individuele en dagelijkse zinvragen
kunnen verstaan worden in de cultuur van de
aanwezige levensbeschouwelijke tradities, die
inzicht bieden in de aard van de zinvragen en
die houvast en inspiratie bieden bij het zoeken
naar antwoorden. Ook in de geseculariseerde
samenleving hebben levensbeschouwelijke tra-
dities zeggingskracht. Het hebben van een ge-
degen en diepgaande kennis van een levensbe-
schouwelijke traditie en de positie daarvan ten
opzichte van andere tradities is voor Mooren
essentieel. Zingeving is geen neutraal gebeuren.
Geestelijke Verzorging is professioneel, omdat
ze gericht is op levensbeschouwing (p. 19).
Mooren onderscheidt daarbij twee functies. De
eerste functie is het omgaan met het onvermij-
delijke in mensenlevens. De ervaringen van cli-
enten kunnen worden opgenomen in een om-
vattend betekenisveld van rituelen, vieringen en
betekenisvolle handelingen. De mogelijkheid
tot oriëntaties op het hele leven kan mensen
bevestigen in hun bestaan en hen versterken.
De tweede functie ligt in de bestaanserkenning.
De ambtelijke binding en de daarbij horende
representatie betekenen dat de bestaanserken-
ning gerealiseerd wordt, door de ander het ge-
voel te geven dat hij of zij deel heeft aan een
breder veld van gedeelde duidingen van het be-
staan. Dit is juist in de zorg van groot belang,
omdat de identiteit en de zelfbepaling van een
individu in de zorg altijd in het geding zijn.
Deze beide functies zijn karakteristiek voor
Geestelijke Verzorging. Bij het onvermijdelijke
in het leven verliezen psychologische en agogi-
sche methodieken op een zeker moment hun
functie. Waar het dan om gaat is: woordeloze
troost, presentie, deelname aan rituelen die de
levensoriëntatie tot uitdrukking brengen van
mens en medemens op het bestaan, naasten-
liefde en solidariteit. Op grond van het boven-
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staande noemt Mooren de geestelijk verzorger
meervoudig professioneel. In die meervoudige
professionaliteit horen ambtelijkheid en pro-
fessionaliteit bij elkaar. De bevoegdheid en de
bekwaamheid van de geestelijk verzorger om
de traditie in de persoon van de geestelijk ver-
zorger te representeren, is van groot belang. De
cliënt en zijn / haar naaste weten zich verzekerd
van bijstand in de geest van de traditie waar-
toe zij zichzelf rekenen of die zij op belangrijke
momenten van hun leven als waardevol erva-
ren. Voor Mooren horen ambt en professiona-
liteit bij elkaar.

Mooren is niet de enige die het professionele
en het ambtelijke met elkaar verbindt. Ik ver-
wijs naar het Handboek Geestelijke Verzorging
uit 1996 waar in hoofdstuk zes (p. 285-345) de
ambtelijke identiteit met de professionaliteit
wordt verbonden. Ter sprake komen: de ka-
tholieke, de protestantse, de joodse, de huma-
nistische, de islamitische en de hindoeïstische
Geestelijke Verzorging.
In het Nieuwe Handboek Geestelijke Verzor-
ging van 2006 is er geen hoofdstuk meer over
de identiteit en het ambtelijke. Er zijn wel en-
kele paragrafen (p. 147-200) die de identiteit en
het ambtelijke bespreken. Ter sprake komen: de
identiteit en het ambt in het algemeen, de re-
latie met de interculturalisatie en er wordt een
specifieke casus beschreven vanuit islamitisch
gezichtspunt. De specifieke beschrijvingen over
de ambtelijke identiteit zoals daar tien jaar ge-
leden aandacht voor was, is beduidend minder
geworden. Deze verschuiving van aandachts-
velden bevestigt de bevindingen van Smeets.
Maar het ambt is niet weg. De bevindingen
van Smeets hebben de discussies bevorderd.
In 2006 heeft de commissie Registratie van de
VGVZ een voorstel gedaan. Dat voorstel be-
helst de openstelling van het register voor de
kwaliteitsborging voor alle geestelijk verzorgers
met en zonder zending. Er zijn twee kamers. In
de eerste kamer worden geestelijk verzorgers
geregistreerd die kenbaar willen maken dat zij
gezonden zijn vanuit een levensbeschouwe-
lijke organisatie. De gegevens daarvan zullen
worden geverifieerd. De tweede kamer is voor
de registratie van geestelijk verzorgers die niet

66

over een zending beschikken of die dat niet
kenbaar willen maken in een register. Daarmee
bewandelt de commissie een middenweg. Er is
nog geen definitieve beslissing genomen ten tij-
de van dit schrijven (oktober 2007). Het is na-
melijk gebleken dat de zendende instanties zeer
kritisch staan tegenover de mogelijkheid het re-
gister open te stellen voor geestelijk verzorgers
die werkzaam zijn zonder zending. Het bestuur
van de VGVZ neemt dit signaal serieus. Zij no-
digt daarom de belangrijkste stakeholders uit
om gezamenlijk na te denken over de vraag, of
het wenselijk is om geestelijk verzorgers zonder
zending te registeren. De gesprekspartners zijn:
de besturen van zendende instanties, bestuurs-
organisaties van zorginstellingen, opleidingen
tot geestelijk verzorgers, de Commissie Initiële
opleidingen, verzekeraars en vertegenwoordi-
gers van de Geestelijke Verzorging binnen jus-
titie en krijgsmacht. Als registratie zonder zen-
ding wenselijk blijkt te zijn, zal de VGVZ zich
moeten bezinnen op de condities die daarvoor
nodig zijn. De voorlopige streefdatum voor de
inwerkingtreding van dit register is 1 januari
2008. Voorlopig zal alleen de eerste kamer ge-
opend zijn voor geestelijk verzorgers die willen
werken met een zending. Als een breed register
mogelijk blijkt te zijn, kan het register worden
overgedragen aan een onafhankelijke stichting.

Discussie

Tot zover een overzicht van de landelijke ont-
wikkelingen. De VGVZ is druk bezig om te be-
kijken, welke beslissingen zij moet nemen na
het gesprek met de stakeholders. Het onderzoek
van Smeets laat onomwonden zien, hoe de hui-
dige geestelijk verzorger in het werk staat. Hij
laat een mogelijke toekomst zien in de richting
van een geestelijke verzorger zonder ambtelijke
binding. Het lijkt eraan te komen. Mooren en
anderen doen hun best om een verantwoorde
verbinding te maken tussen het ambtelijke en
het professionele. Mooren doet dat in 2005 en
laat daarmee zien dat hij wil vasthouden aan de
binding. Hij gaat in zijn artikel niet mee met de
tendens van loslaten. Maar het is de vraag, of dat
aansluit bij de huidige geestelijke verzorger. De
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huidige geestelijk verzorger weet zich geen raad
met de ambtelijke binding. Drijft de geestelijk
verzorger bewust in de richting van het loslaten
van de ambtelijkheid? De geestelijk verzorger
van vandaag laat zich door van alles beïnvloe-
den. Hij / zij staat open in de samenleving en
wil alle culturen en alle filosofische en maat-
schappelijke stromingen serieus nemen. Kan de
geestelijk verzorger in de veelheid van culturen
en stromingen de eigen identiteit vasthouden?
Als hij / zij zich vandaag laat beïnvloeden door
de ene stroming, waar laat de geestelijk verzor-
ger zich dan morgen door beïnvloeden? En wat
betekent dat voor de eigen identiteit? Zijn de
zendende instanties zich er bewust van wat er
aan de hand is? In gesprek met een vicaris van
mijn kerk werd mij jaren geleden al verzekerd
dat in de formulering en uitvoering van het di-
ocesane beleid de prioriteit ligt bij de parochies
en niet bij de instellingen. Er is al afstand. Is de
geestelijk verzorger afhankelijk van de houding
van zendende instanties? Die houding is niet
altijd steunend geweest. Maar een geestelijk
verzorger heeft toch een intrinsieke zekerheid,
gebaseerd op een roeping? Er is toch een geleef-
de overtuiging die zelfs de zendende instanties
niet omver kunnen halen? Of toch wel? Schou-
ten heeft gelijk, als hij zegt dat de houding van
de zendende instanties dusdanig is dat je er niet
op kunt bouwen. Gaat het alleen daarom? Bij
het ambtelijke gaat het toch om meer dan de
steun van de zendende instanties? Hoe zit het
met de spiritualiteit van de geestelijk verzorger?
Smeets zegt dat het intrinsieke van de levensbe-
schouwing door de geestelijk verzorger wordt
verwaarloosd. Geldt dit voor geestelijk verzor-
gers van alle levensbeschouwingen of geldt dit
alleen voor bepaalde levensbeschouwingen?
In dit alles is het perspectief van de patiënt
niet meegenomen. Ik ben het nergens tegen-
gekomen. Zelfs als de VGVZ gaat praten met
de stakeholders, wordt het patiëntenperspec-
tief niet genoemd (Zie de brief van het Alge-
meen bestuur van de VGVZ aan de leden van
de VGVZ, januari 2007). Toen de leden van de
Centrale Cliëntenraad (CCR) van Parnassia via
de media op de hoogte werden gebracht dat er
binnen de gelederen van de VGVZ onrust was
met betrekking tot het al dan niet verplicht
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behouden van de ambtelijke binding, maakte
men zich zorgen. Die binding zou toch niet
worden afgeschaft? De CCR van Parnassia heeft
vervolgens een brief naar de VGVZ geschreven.
Daarin heeft zij de hoop uitgesproken dat de
ambtelijke binding blijft bestaan, omdat zij wil-
len kunnen communiceren met een dominee,
een pastor, een rabbijn, een imam, een huma-
nistisch raadsman / vrouw of een pandit die
op de hoogte is van hun situaties, van hun psy-
chiatrische problematiek, van hun zoeken naar
bronnen van het bestaan en die een levensvisie
te bieden heeft, waarop hij / zij bevraagd kan
worden en die zo nodig zichtbaar is.

Op grond van het bovenstaande heb ik drie
onderzoeken geraadpleegd ten aanzien van het
perspectief van de cliënt. Daar wil ik nu iets van
laten zien. Ik kijk bij ieder onderzoek alleen wat
zij zeggen over de rol van de geestelijke, al dan
niet ambtelijk gebonden.
Het eerste onderzoek is uitgevoerd in Limburg
(Pieper & van Uden, 2000). Tweederde van de
ondervraagden had behoefte aan een geestelijk
verzorger. Juist mensen die zich bezighouden
met niet-christelijke stromingen blijken een
zeer groot vertrouwen te hebben in de geeste-
lijk verzorger. Maar bij grote, diepingrijpende
problemen valt men terug op de voorgangers
van de traditie en de levensbeschouwing waar-
in men is opgegroeid.
Het tweede onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van het Cliënten panel in Amsterdam (Borsjes,
Eerd & van Sisselaar, 2001). Uit dit onderzoek
komt naar voren dat er bij cliënten een angst
bestaat dat een religieuze ervaring als ziekelijk
wordt geïnterpreteerd. Meer dan de helft van de
ondervraagden gaf aan wel eens een religieuze
ervaring gehad te hebben, maar spreekt daar
niet of nauwelijks over met behandelaars. Wel
gaf men aan dat er over gesproken kon worden
met de geestelijk verzorger. Het erover kunnen
spreken werd in alle gevallen als een bevrijding
ervaren.
Het derde onderzoek is gedaan in opdracht
van Pharos en is uitgevoerd door Engelhard en
Goorts (Engelhard en Goorts, 2005). Het blijkt
dat de ambtelijke rol van de geestelijke belang-
rijk is voor mensen met een niet westerse ach-
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tergrond. Ik citeer: 'Mensen die hulp krijgen
van de eigen voorganger scoren hoger op het
gemiddelde van religieuze coping dan mensen
die geen hulp krijgen. Met andere woorden,
wanneer hulp ontvangen wordt van de ambte-
lijk voorganger blijken mensen eveneens goed
in staat te zijn kracht te putten uit andere vor-
men van religieuze coping zoals het lezen van
religieuze literatuur en bidden.' (p. 81) Deze
drie onderzoeken zijn uitgevoerd bij mensen
met psychiatrische problematiek. Maar zou
het bij 'normale' mensen anders liggen? Wel-
licht ligt hier een nieuw aandachtsveld voor de
VGVZ of voor anderen om in brede zin het pa-
tiëntenperspectief te onderzoeken ten aanzien
van de al dan niet ambtelijk aangestelde gees-
telijk verzorger.

Ik ben ook nieuwsgierig naar het perspectief
van de zorginstellingen en de zendende instan-
ties. De laatste zullen begrijpelijk wel voor het
behoud van de ambtelijke binding zijn. Maar
willen de zendende instanties zich meer be-
moeien met de geestelijken in de instelling in
de vorm van ondersteuning en spiritualiteit?
En willen de geestelijk verzorgers in de instel-
ling dat wel?
De zorginstellingen van neutrale signatuur
zullen de ambtelijke binding niet zomaar om-
armen. Waarom zouden ze? Een neutrale of
algemene geestelijk verzorger is makkelijker in
te zetten. Misschien is die goedkoper? Die gees-
telijk verzorger is misschien ook te vervangen
door de psycholoog die aan zingeving doet en
die iets weet van spiritualiteit? Bovendien, een
algemene of neutrale geestelijk verzorger heeft
geen zendende instantie achter zich die kan re-
clameren of anderszins invloed kan uitoefenen.
Zorginstellingen die zich echt verdiept heb-
ben in het patiëntenperspectief zullen rekening
houden met de levensbeschouwelijke ach-
tergrond van hun bewoners of patiënten. Zij
zullen zorgen dat er geestelijken zijn met een
levensbeschouwelijke binding om de mens die
aan hun zorg is toevertrouwd een persoon te
bieden die een vertrouwde traditie vertegen-
woordigt en die vanuit die traditie deze mens
kan bijstaan.
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MGV: Samenwerken - Algemeen en
Specifiek

In het bovenstaande heb ik een overzicht gege-
ven van de ontwikkelingen die momenteel van
invloed zijn op de discussie over de wel of niet
ambtelijke binding van de geestelijk verzorger.
Er zijn meer vragen en knelpunten dan ant-
woorden of oplossingen. Tegelijk gaat de vraag
van en de zorg voor patiënten door. In het on-
derstaande laat ik zien, hoe we in de huidige
situatie de Multiculturele Geestelijke Verzor-
ging van Parnassia hebben georganiseerd. We
doen zoveel mogelijk recht aan de verschillende
opties en mogelijkheden. Er wordt Algemene
Geestelijke Verzorging (AGV) en Specifieke
Geestelijke Verzorging (SGV) geboden. Er zijn
afdelingen die juist vragen naar AGV en er zijn
afdelingen de vragen naar SGv.
Bij het bieden van Algemene Geestelijke Ver-
zorging gaat het om het open kunnen staan
voor de verhalen van patiënten, een luisterend
oor kunnen bieden, aanwezig kunnen zijn op
existentieel niveau, professioneel kunnen rea-
geren, het levensverhaal met iemand verkennen
en helpen zoeken naar zingeving. Algemene
Geestelijk Verzorging vraagt het volgende: pro-
fessionaliteit, scholing, kennis en vaardigheden
op het gebied van communicatie, in de hulp-
vraag het existentiële kunnen herkennen en
daarop kunnen ingaan, begeleiding bieden bij
het zoeken naar de zin van het leven, algemene
en globale kennis van de verschillende levens-
beschouwingen hebben en kennis bezitten van
het eigene van de instelling en de dynamiek die
daarbij hoort. Op dit veld gaat men niet of nau-
welijks in op het specifieke van welke levens-
beschouwing dan ook. Het blijft algemeen. We
zitten hier op dezelfde lijn als Schouten.
Bij het bieden van Specifieke Geestelijke Ver-
zorging gaat het om het bieden van en het
staan binnen het referentiekader van één le-
vensbeschouwing. Op dat specifieke veld kan
de patiënt gebruik maken van het volgende: het
geheel van de traditie, de cultuur, de rituelen,
het gedachtegoed, de verhalen, de muziek, de
ideeënwereld en alles wat er bij deze levensbe-
schouwing hoort. Daar hoort ook bij dat de
geestelijk verzorger van die levensbeschouwing
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bevraagd kan worden op het eigen geloof, op de
eigen spiritualiteit en over de eigen manier van
leven vanuit die levensbeschouwing. De patiënt
kan zich er aan laven. De geestelijke leeft im-
mers vanuit die levensbeschouwing, kan dat
verwoorden en is op die manier een voorbeeld
en een ijkpunt om zich toe te verhouden. De
ambtelijkheid van de geestelijke betekent dat
hij / zij de levensbeschouwing tegenwoordig
stelt en van daaruit een aanbod doet en zelf het
aanbod is. De geestelijke kan de mens binnen
die levensbeschouwing begeleiden en heeft daar
scholing voor gehad. Hier zitten we op dezelfde
lijn als Mooren en anderen.
Het zijn twee velden waar de grenzen soms
strak zijn afgebakend of vloeiend in elkaar kun-
nen overlopen. Er kunnen ook overlappingen
en raakvlakken zijn, maar ook duidelijke tegen-
stellingen.
De patiënt zal niet vragen naar Algemene of
Specifieke Geestelijke Verzorging. De patiënt
vraagt om hulp voor zijn levensvragen, de pa-
tiënt vraagt om bezinning, rituelen of aandacht.
De geestelijk verzorger kan vanuit de professio-
naliteit bekijken wat hier is geïndiceerd. Vervol-
gens wordt dat geboden.

Voorbeelden

In deze paragraaf zal ik twee voorbeelden schet-
sen. Het eerste voorbeeld betreft de samenwer-
king vanuit Algemene Geestelijke Verzorging
en Specifieke Geestelijke Verzorging. Het twee-
de voorbeeld betreft de ontmoeting tussen de
geestelijken die samenwerken binnen de MGV
waarbij zij groeien aan elkaar.
Het eerste voorbeeld betreft het specifieke van
de islam. Vanuit de islam zijn de geestelijken
gewend om bij de vraag naar zin een positief
beeld vanuit het islamitisch denken neer te zet-
ten. Een ziekte is te zien als een gave van God
die de mensen de gelegenheid geeft om inzicht
te krijgen in het leven en in de wereld. Als een
mens een klacht over het leven uit, zal er iets
positiefs tegenover gezet worden. Dat posi-
tieve betreft teksten, recitaties, gebeden, aan-
dacht, zorg en liefde. Deze zaken zijn zo posi-
tief dat een mens daar rustig van wordt, geduld
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krijgt en daardoor nieuwe inzichten ervaart.
Ik begeleid momenteel een islamitische jonge-
man. Hij heeft schizofrenie en hij heeft een zwa-
re psychose achter de rug. Van de behandelaars
heeft hij te horen gekregen dat er een risico is
om nogmaals een psychose te krijgen. Daar is
hij ontzettend van geschrokken. Zijn toekomst-
beeld is ingestort. Het is de vraag, of hij zijn
studie kan afmaken. Het is ook de vraag, of hij
kan trouwen en kinderen krijgen. Zou hij een
baan kunnen krijgen? Hij is (nog) niet in staat
om deze ziekte als een gave van God te zien. Ver-
ward komt hij naar het Geestelijk Centrum en
daar treft hij mij. We raken aan de praat en zit-
ten bij de bron in het centrum van het Geeste-
lijk Centrum. Ik begeleid hem op het algemene
veld. Hij staat als mens centraal. Hier staat geen
filosofie, boek of ideologie centraal, alleen deze
mens. We verkennen zijn situatie en hij kan zijn
teleurstelling en zijn angst kwijt. Ik heb een paar
keer een gesprek met hem waarbij ik me erop
richt aandacht te hebben voor hem als mens.
Alles krijgt de ruimte, ook vragen en twijfels
over alles. Na een tijdje vraag ik hem naar goede
herinneringen uit zijn jeugd. Nu is daar ruim-
te voor en kan hij vertellen over zijn jeugd, de
warmte van zijn ouders, de ontmoetingen in de
moskee. Die herinneringen doen hem lachen.
Die herinneringen geven hem weer wat moed.
En dan kan hij ook naar de imam gaan in de
moskee. De eerste keer ga ik mee. Maar daarna
niet meer. Hij luistert naar de imam die nu de
eigen vertrouwde traditie vertegenwoordigt. Het
biedt rust. Binnen zijn eigen levensbeschouwing
vindt hij vervolgens nog meer troost en bemoe-
diging om het leven zinvol verder te gaan. Ik
heb een kort gesprek met de imam, waarin ik
vertel van mijn ontmoetingen met deze man.
De imam begeleidt hem nu verder.
Wat is er gebeurd? De patiënt die ontgoocheld is
vanwege gebeurtenissen in zijn leven, kan even
niet het directe aanbod van de ambtsdrager van
de eigen traditie ontvangen. Op het algemene
veld wordt hij door een van de andere geestelijk
verzorgers begeleid. Daarbij wordt 'niets anders
dan' de aanwezigheid van een geestelijke aange-
boden, die luistert en die samen met hem zoekt
naar nieuwe mogelijkheden van het bestaan. In
het bovenstaande betreft het twee geestelijken
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die samenwerken vanuit verschillende velden.
Bij het tweede voorbeeld gaat het om de ont-
moeting tussen de geestelijken binnen de MGV.
Er zijn vele medewerkers. (2) Er zijn geestelijken
met een volledige bevoegdheid om op twee
velden te kunnen werken. Er zijn geestelijken
aangesteld met een taak om alleen op het spe-
cifieke veld of alleen op het algemene veld te
werken. Dat is afhankelijk van opleiding, scho-
ling en ervaring. In de arbeidsovereenkomst en
in de taakomschrijvingen is dat vermeld. Er zijn
geestelijken die werken op vrijwillige basis en er
zijn geestelijken met een arbeidsovereenkomst.
Allen werken op de velden zoals dat is overeen
gekomen. Het voordeel van deze indeling is dat
ook geestelijken vanuit de wijken in dit model
kunnen meedraaien.
De samenwerking bestaat uit het naar elkaar
verwijzen, maar ook in het elkaar bevragen.
Dat kan over een concrete patiënt gaan, maar
het kan ook over de levensbeschouwing gaan.
Onlangs hadden we een teamdag waarbij we
onder andere een bezoek aan een synagoge
brachten. De rabbijn leidde ons rond en ver-
telde. Op een geven moment ontstond er een
gesprek over het begrip reinheid. Reinheid als
culturele reinheid, reinheid als religieuze rein-
heid en reinheid als hygiëne. Die begrippen
laat ik nu voor wat ze zijn, maar in het bevra-
gen van elkaar en in het vertellen kwamen de
verschillen en de overeenkomsten aan bod. Ze
mochten er allemaal zijn. Deze dialoog maakte
ieder sterker in de eigen levensbeschouwelijke
overtuiging en bood kennis aan over de levens-
beschouwing van de ander. Deze gesprekken
vinden vaker plaats, soms georganiseerd, soms
spontaan. Welke opvattingen heeft ieder? Iedere
levensbeschouwing heeft een eigen invalshoek.
Juist door het elkaar scherp bevragen en door
het helder formuleren groeien we aan elkaar.
Deze gesprekken doen ons groeien in de spi-
ritualiteit van onze eigen levensbeschouwing,
omdat we woorden moeten vinden om aan de
ander uit te leggen waar het om gaat en wat ons
beweegt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Als jij je
alleen beweegt binnen je eigen levensbeschou-
wing, word je niet zomaar uitgedaagd om uit te
leggen wat al vanzelfsprekend is.
Meestal wordt er in de multiculturele samenle-
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ving gezocht naar overeenkomsten. Dat is goed
en moet ook. Hier doen we dat ook, maar we
benadrukken bewust de verschillen. We zijn
niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen en
soms zijn die verschillen groot en tegengesteld
aan elkaar. Niet overal staat de mens op het spe-
cifieke veld centraal. Vaak staat een boek, een
ideologie, een dogma of een levenswijze cen-
traal. De mens moet daar rekening mee houden
en kan zich invoegen. Dat kan mensen helpen,
maar niet altijd. Op het Algemene veld staat de
mens altijd centraal. Hier heerst er een geza-
menlijkheid van de uiteindelijke zorg voor de
mens met de psychiatrische problematiek. Al-
gemene en Specifieke Geestelijke Verzorging is
mogelijk, omdat zij onder de koepel vallen van
een niet-levensbeschouwelijke instelling. Geen
één levensbeschouwing staat boven de ander of
is de baas. Niemand is hier 'paus'.
Werken met het model van Algemene en Spe-
cifieke Geestelijke Verzorging confronteert ie-
der met de eigen achtergrond. Waar sta ik?Wat
bied ik? Wat zijn mijn bronnen? Er zijn soms
spanningen vanwege de tegengestelde gericht-
heid. Maar iedere levensbeschouwing mag zijn
hoe die is. Dat wordt open besproken. De span-
ningen zijn iedere keer te relativeren door en
via het Algemene veld. Het gaat uiteindelijk om
de mens die daar binnenkomt en vraagt om
zin van leven, om contact met de eigen waar-
debronnen, om de relevantie van bestaan. Deze
gesprekken maken ieder sterker.
Binnen dit samenwerkingsmodel is het ambte-
lijke niet weg te denken is. Ik spits mijn schrij-
ven nu toe op het specifieke van de ambtelijk-
heid van een geestelijke.

Ambtelijkheid

Volgens woordenboeken betekent ambt: 'een
openbare betrekking waarin men door de over-
heid of enig erkend gezag benoemd wordt'.
Deze algemene definitie biedt een opening,
maar er is meer. Op grond van mijn ervaringen
als supervisor en als opleider MGV kom ik veel
in aanraking met de ambtelijkheid van geeste-
lijken (van Straten, 2007). Vanuit het geven van
supervisie, sinds 1994, en vanuit mijn ervarin-
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gen als coördinator MGV heb ik vijf aandachts-
velden geformuleerd, die van belang zijn bij het
ambtelijke van alle geestelijken:

de roeping en de spirituele doorwerking
daarvan,
de kennis van heilige boeken, theorieën,
traditie, filosofieën, cultuur en dogma's,
het doen van rituelen en de doorwerking
daarvan bij geestelijken,
de betekenis en de doorwerking van een
grote verantwoordelijkheid met wereldlijk
en geestelijk gezag,
de relatie met de zendende instantie, het
gezaghebbende officiële instituut dat de
zending verleent.

De roeping en de spirituele doorwerking daarvan
Het geroepen zijn heeft twee bewegingen. Er is
een gevoel van binnen uit, een intuïtie die men
moet volgen. Er komt ook iets van buiten. Dat
kunnen meerdere tekenen zijn, die het geroe-
pen zijn bevestigen, zoals een stem, een gesprek,
een persoon, een tekst, iets in de natuur of een
andere gebeurtenis. Het is iets waar men ant-
woord aan moet geven. Het is te vergelijken
met de ervaring van Hammerskjöld (Ham-
merskjöld, 1989, p. 148). Hij verwoordt zijn ge-
roepen zijn ten aanzien van zijn gehele leven in
zijn boek Merkstenen: 'Ik weet niet wie, of wat,
de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld
werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja, tegen iemand of iets.' Deze
roep en dit antwoord hebben Hammerskjöld
zin gegeven aan zijn leven en de moed om te
zijn op existentieel niveau.
Veel geestelijken hebben vergelijkbare ervarin-
gen. Zij hebben eens antwoord gegeven, soms
niet eens bewust, op een roep. Zij hebben ant-
woord gegeven met hun levenshouding. Hun
beroep is daarop geënt. Deze roep met het ei-
gen antwoord geeft richting aan hun leven en
aan hun beroep. Veel mensen met een geestelijk
beroep verbinden die roep en dat antwoord
met God of met iets van spiritualiteit. Bij de
roeping van een geestelijke gaat het altijd om
het geroepen zijn tot iets, dat wil zeggen tot de
dienst van of aan God en / of aan iets spiritu-
eels. Maar die dienst gaat nooit buiten de dienst
aan mensen om.
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De kennis van heilige boeken, tradities, filosofieën,
cultuur en dogma's
Geestelijken bezitten kennis van (heilige) boe-
ken, tradities, filosofieën, culturen en dogma's.
Het niveau van die kennis kan heel verschillend
zijn. Soms is er alleen kennis op het niveau van
het basisonderwijs. De meeste ambtdragers
bezitten echter kennis op het niveau van mid-
delbaar, hoger en academisch onderwijs. Soms
kunnen ambtsdragers niet reflecteren over
het verwerven en het gebruiken van hun ken-
nis. Er zijn ambtsdragers die hun levenswijze
rechtstreeks afleiden van de kennis van (hei-
lige) boeken of dogma's. Enige reflectie is niet
mogelijk en / of dat is hen nooit geleerd. Bij de
professionaliteit van een ambtsdrager kan men
verwachten dat reflectie over de verworven
kennis mogelijk is.

Het doen van rituelen en de doorwerking daarvan bij
geestelijken
Geestelijken doen rituelen. Rituelen zijn sym-
bolische handelingen. Het kunnen ingewik-
kelde en eenvoudige rituelen zijn. Het kan gaan
om het aansteken van een kaars, het leggen van
bloemen op een graf, het uitspreken van gebe-
den, ingewikkelde teksten zeggen en bijbeho-
rende handelingen verrichten, zegenen, medi-
taties doen, voorgaan in een viering enzovoort.
Rituelen doen altijd iets met een mens en ook
met degenen die daarin voorgaan. Rituelen heb-
ben ook hun uitwerking op degene die ze doen.
Degene die werkt vanuit de ambtelijkheid heeft
een gevoeligheid voor symbolen ontwikkeld.
Die gevoeligheid doet wat met de ambtsdrager.
Verdere professionalisering vraagt het kunnen
reflecteren over het handelen in het doen van
rituien en het kunnen reflecteren over de door-
werking daarvan.

De betekenis en de doorwerking van een grote verant-
woordelijkheid met wereldlijk en geestelijk gezag
Geestelijken vertegenwoordigen een cultuur,
een traditie en de gemeenschap die daarbij
hoort, of ze nu wel of niet officieel zijn aan-
gesteld door de gemeenschap of een zendende
instantie. Daarom hebben zij een grotere ver-
antwoordelijkheid dan de eigen persoonlijke
verantwoordelijkheid. Die grotere verantwoor-
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delijkheid betreft de gehele traditie, de cultuur
en de ideologie van die levensbeschouwing. De
ideologie van bijna iedere levensbeschouwing
reikt verder dan het alledaagse. Het levensbe-
schouwelijk denken gaat vaak in de richting van
het religieuze en van het metafysische of het bo-
vennatuurlijke. De geestelijke die officieel is aan-
gesteld, vertegenwoordigt iets van die geestelijke
wereld in deze wereld. Hij / zij is cultuurdrager,
de drager van de traditie en de gezagsdrager van
het goddelijke, van God en / of van het spiritue-
le. Het vertegenwoordigen van die zaken vraagt
een bepaald gedrag met eigen eisen. De profes-
sionaliteit van de ambtdrager betreft bewustzijn
van de zwaarte van die grote verantwoordelijk-
heid en bewustzijn van het gedrag dat daarbij
hoort. Bij humanistische raadslieden gaat het
niet om het goddelijke, maar wel om de cultuur
en de traditie die zij vertegenwoordigen.

De relatie met de zendende instantie, het gezagheb-
bende instituut dat de zending verleent
Een zendende instantie van een levensbeschou-
welijke gemeenschap stelt de geestelijke offici-
eel in dienst en / of verleent een zending om
namens die gemeenschap te werken in een in-
stelling of organisatie. Daarbij staat het levens-
beschouwelijk instituut garant voor de inhou-
delijke en de spirituele kant van datgene dat de
geestelijk verzorger biedt. Ik maak een uitstapje
naar de antropologie. Levensbeschouwelijke
gemeenschappen zijn gewoonlijk ontstaan in
een cultuur waarbij collectieve religieuze en
existentiële ervaringen een levensrichting heb-
ben aangegeven. De antropoloog Boyer (Boyer,
2002) constateert dat het gaat om het ijle niets
dat een naam moet krijgen en dat van invloed
is op het leven van mensen. In het naam krij-
gen van het ijle niets ontstaat religie. In het
collectieve ervaren van het religieuze krijgen
gemeenschappen voorgangers. Boyer noemt de
voorgangers godsdienstspecialisten. Deze gods-
dienstspecialisten kunnen verschillende zaken
doen namens en voor de gemeenschap. Het
gaat dan om het doen van rituelen, het leiding
geven op spiritueel en politiek gebied, theorie-
en en dogma's formuleren naar aanleiding van
religieuze of bijzondere ervaringen. Bovendien
kunnen de godsdienstspecialisten de gemeen-
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schap vertegenwoordigen. De voorgangers
worden door de gemeenschap aangesteld en of-
ficieel bevestigd. Hoewel het humanisme geen
godsdienst is, vertegenwoordigen de ambtelijk
aangestelde humanistisch geestelijk verzorgers
hun gemeenschap en krijgen zij een zending
van het Humanistisch Verbond.
Werken vanuit het ambtelijke op het terrein
van Specifieke Geestelijke Verzorging houdt re-
kening met bovengenoemde punten. Het won-
derlijke is dat dit niet hoeft uitgelegd te wor-
den aan de patiënten, hun familie en de andere
zorgverleners. Feilloos spreken zij de pastor, de
dominee, de rabbijn, de humanistisch raads-
vrouw, de imam en de pandit daarop aan. Die
hebben daarom dan ook een duidelijke levens-
beschouwelijke identiteit. Die duidelijke identi-
teit voegt veel toe aan de zorg van de instelling.

Reflectie en de toekomst

In het bovenstaande heb ik een bijdrage ge-
leverd aan de landelijke discussie rond de
ambtelijkheid van de geestelijk verzorger in
zorginstellingen. Die discussie is onder meer
beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelin-
gen zoals de multiculturaliteit, de transmura-
lisatie en vermaatschappelijking van de zorg,
fusies, innovaties en bezuinigingen. De visie
van drie beroepsverenigingen is beschreven.
Ik heb het begrip Geestelijke Verzorging kun-
nen verhelderen met de bijdragen van Smeets
en Mooren. De beroepsvereniging Albert Ca-
mus legt de nadruk op Algemene Geestelijke
Verzorging. De VGVZ beraadt zich om een be-
roepsvereniging te zijn voor geestelijk verzor-
gers met en zonder ambtelijke binding. Ik heb
laten zien, hoe de Multiculturele Geestelijke
Verzorging van Parnassia het Algemene en het
Specifieke met elkaar verbindt. Het onderzoek
van Smeets heeft aangetoond dat er iets in de
huidige geestelijk verzorger zelf zit dat het los-
laten van het ambtelijke bevordert. Het heeft te
maken met het niet gebonden willen zijn aan
een instituut, maar ook met de beïnvloeding
van de vele culturen en stromingen zonder het
goed kunnen vasthouden van de eigen levens-
beschouwelijke identiteit. Dit roept de vraag op
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naar verdere bezinning op het ambtelijke en het
specifieke veld van Geestelijke Verzorging. Ie-
dere geestelijk verzorger zal een duidelijke ver-
houding moeten vinden tot het eigene van het
specifieke veld. Dat betekent ook dat de gees-
telijk verzorger, naast de openheid voor en de
invloeden van allerlei stromingen, zich blijvend
moet verdiepen in de spiritualiteit van de eigen
stroming. In het geheel wordt het patiëntenper-
spectief nauwelijks genoemd. In drie onderzoe-
ken die ik vond, heb ik bekeken wat er gezegd
werd over het specifieke van de geestelijke. Het
blijkt dat het specifieke wel degelijk van invloed
is op het geestelijk welbevinden van patiënten
in hun zoeken naar de waardebronnen van het
bestaan. Het specifieke heb ik in vijf punten
uiteengelegd. Het unieke daarvan heb ik willen
benadrukken. De ambtelijk geestelijk verzorger
heeft een heel eigen en uniek beroep.

Het zal de lezer duidelijk zijn dat ik opteer voor
de verbinding van het algemene en het speci-
fieke. Dat algemene en dat specifieke kan in
de huidige multiculturele samenleving via het
geschetste samenwerkingmodel vorm krijgen.
Daar waar tot voorheen de christenen en de
humanisten het monopolie hadden, gaan zij
nu meer samenwerken met moslims, joden en
hindoes en met misschien nog meer ambtsdra-
gers van levensbeschouwingen die wonen in
de wijken. Mijn zorg betreft het verwaarlozen
van het specifieke, het intrinsieke en het amb-
telijke van de geestelijk verzorger in de zorgin-
stelling. Geestelijk verzorgers leggen de nadruk
op het extrinsieke en het professionele. Andere
hulpverleners kunnen die professionele en ex-
trinsieke taken gemakkelijk overnemen in hun
zorgpakket. Specifieke, intrinsieke en ambtelij-
ke taken zijn niet zomaar over te nemen. Deze
drie zaken kunnen ook geprofileerd worden op
het meso- en het macroniveau. Dat zal de pa-
tiënt uiteindelijk ten goede komen.
De psychiatrische patiënt woont in de wijken.
Anderen zijn opgenomen of wonen op het ter-
rein van de instelling. Humanistische en kerke-
lijke centra doen hun best om de psychiatrische
patiënt op te vangen. Ze worden overspoeld.
Psychiatrische patiënten komen weer terug naar
de GGZ om een beroep te doen op iemand van
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de Geestelijke Verzorging. Hier zijn spannings-
velden te voelen. De geestelijk verzorgers zijn
aangesteld voor patiënten in een klinische set-
ting. De budgetten van de instellingen staan
steeds minder toe dat geestelijken beschikbaar
zijn voor mensen buiten de instelling. Er zijn
veel vrijwilligers die meewerken. Zij hebben een
duidelijk omschreven taak. Er zijn ook ambts-
dragers uit de wijken die meewerken. Zij werken
enkel op het specifieke veld. De vrijwilligers en
de ambtsdragers uit de wijken zijn niet gekwali-
ficeerd zoals de VGVZ dat voorstaat. Maar door
dit samenwerkingsmodel is dat niet hinderlijk.
Dit model geeft geestelijken van allerlei richtin-
gen een mogelijkheid om samen te werken in de
veelheid van stromingen, maar doet vooral recht
aan de patiënt die op de eerste plaats staat.

Drs. C.L.M. van Straten is opleider Multicultu-
rele Geestelijke Verzorging en geregistreerd su-
pervisor van de LVSB. Zij biedt onderwijs aan
hulpverleners in de GGZ om aandacht te hebben
voor de existentiële en levensbeschouwelijke zin-
vraag in de hulpvraag. Zij geeft onderwijs aan
geestelijken om de psychiatrische patiënt profes-
sioneel geestelijk te begeleiden. Haar onderwijs-
programma is geaccrediteerd door de VGVz.
Sinds 2006 is zij coördinator van het team MGV
van Parnassia. Zij gaf twaalf jaar supervisie aan
de Fontys Hogeschool, Theologie en Levensbe-
schouwing, lesplaats Amsterdam. Zij is tevens
pastor. Email: c.van.straten@parnassia.nl en
cvanstraten@planet.nl

Noten

(1) Het psychiatrisch Centrum Rosenburg
(opgegaan in Parnassia) was de eerste
zorginstelling van Nederland die een
imam (l maart 1994) en een pandit (l
april 1995) aanstelde.

(2) Vrijwilligers en niet volledig opgeleide
geestelijken (volgens de normen van de
VGVZ) worden geen geestelijk verzorgers
genoemd. Zij worden medewerkers vanuit
de MGV genoemd. Anderen worden pas-
tor, imam, rabbijn of pandit genoemd.
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De autonOIne Inens:
hedendaagse
hUInanistische visies *

Patriek Loobuyck

'Want een humanisme, dat zich geen
rekenschap geeft van de omstandighe-
den waaronder de mensen leven, kan
slechts ontaarden in wereldvreemd
idealisme en doelloze mooipraterij.' (11

Humanistiek nr.32,Sejaargang december 2007

Voor haar zestigste verjaardag heeft het Huma-
nistisch Verbond (HV) het idee opgevat om een
aantal mensen over het humanistische autono-
miebegrip te laten reflecteren. Het resultaat is
een Festschrijtwaarin een vijftiental auteurs aan
het woord komt; het gaat zowel om filosofen,
kunstenaars, sociologen en politici. Sommigen
zijn of waren nauw verwant met de humanisti-
sche zuil, zoals Paui Cliteur, Harry Kunneman
en Rein Heijne, anderen staan er wat verder
vanaf. Niet toevallig is autonomie als uitgangs-
punt voor het boek gekozen. De autonome,
ontvoogde mens, daar streeft toch elke recht-
geaarde humanist naar? Het is ongetwijfeld een
van de meest fundamentele strijdpunten waar
heel wat humanistische bewegingen hun be-
staan aan danken.
Maar 'autonomie' is een vlag die vele ladingen
dekt. Ze staat in verband met een opvatting van
vrijheid, maar er zijn heel uiteenlopende opvat-
tingen van vrijheid. Vrijheid gedacht als 'laat
mij met rust', vrijheid gedacht als 'kansen krij-
gen tot zelfontplooiing', vrijheid gedacht als 'het
maximaliseren van keuzemogelijkheden' enzo-
voort. Bovendien moeten autonomie en vrij-
heid opgevat worden als dynamische begrippen
waarvan de betekenis kan evolueren naar ge-
lang het tijdsbestel en de maatschappelijke con-
text waarin ze verschijnen. Zo bekeken is een
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reflectie op en het herdenken van het concept
autonomie nooit een overbodige oefening. En
dit is ook de opzet van de bundel. Men vertrekt
vanuit het bewustzijn dat er heden ten dage ver-
schillende maatschappelijke, politieke en filoso-
fische contexten zijn die een nieuwe reflectie op
autonomie noodzakelijk maken. De bedoeling
van het boek is om het 'veld te verkennen en het
denken over autonomie te bevorderen'. (p. 8-9)
De mens enkel als een strikt autonoom wezen
denken, schiet echter tekort, willen we tot een
zinvol, humanistisch mensbeeld komen. Het
humanistische mensbeeld verwijst van meet af
aan zowel naar elementen van vrijheid als naar
elementen van verbondenheid en zingeving.
Mensen kunnen zich pas als autonome wezens
ontwikkelen in verbondenheid met anderen en
binnen een context van betekenissen die ons
aangaat en waar we tegelijkertijd weinig zeg-
genschap over hebben. De betekeniscontext
waarbinnen mensen zich bewegen is immers
steeds voorgegeven en de ervaring van zin en
betekenis is daarvan afhankelijk en bevat dus
een moment van heteronomie. We kunnen wel
over de anderen en de wereld zoals ze ons ver-
schijnen na-denken, we kunnen zaken proberen
te wijzigen, te herevalueren en te herstructure-
ren, maar in laatste instantie krijgt iets pas bete-
kenis en zin als die zin en betekenis ons toevalt,
en dat is niet maakbaar, zelfs met de beste en
meest autonome wil van de wereld niet.
Alle autonomie-denken ten spijt, verschijnt de
mens aan zichzelf als een wezen dat is ingebed
in sterke en diepe bindingen die voor hem een
zingevende betekenis hebben. De autonome
mens moet dus niet als een eiland worden
beschouwd dat losstaat van alles en iedereen.
Femke Halsema en Bart Snels (p. 181) verwijzen
naar het mooie beeld van Amoz Oz die de mens
typeert als een schiereiland. Op het eind van
zijn essay Hoe genees je een fanaticus schrijft hij:
'Niemand, geen man, geen vrouw, is een eiland,
maar ieder van ons is een schiereiland, dat voor
de helft aan het vasteland vastzit en voor de helft
over de oceaan uitkijkt; we zitten voor de helft
vast aan onze familie en vrienden en cultuur en
traditie en land en natie en seks en taal en al-
lerlei andere verbanden. En de andere helft wil
met rust gelaten worden om over de oceaan te
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kijken. Ik denk dat we de mogelijkheid moeten
krijgen om een schiereiland te blijven. Elk soci-
aal en politiek stelsel dat van iedereen een dar-
winistisch eiland maakt en de rest van de mens-
heid tot vijand of rivaal bestempelt, is een mon-
struositeit. Maar tegelijkertijd is ook elk sociaal,
politiek en ideologisch stelsel dat iedereen wil
reduceren tot een molecuul van het vasteland
een monstruositeit. De situatie van het schier-
eiland is de juiste situatie voor mensen. Dat is
wat we zijn en dat verdienen we te blijven.' (2)

Dat de mens als autonoom zinervarend wezen
meteen ook gedacht moet worden als een soci-
aal en verbonden wezen, was ook al aanwezig in
het gedachtegoed van de stichters van het HV
in Nederland. Zestig jaar geleden dus, in 1946,
werd onder leiding van Jaap van Praag, Garmt
Stuiveling en Jan Brandt Corstius in Nederland
het HV opgericht. Jaap van Praag die voorzitter
was tot 1969, had tijdens de Tweede Wereldoor-
log een boek geschreven met als titel Modern
humanisme: een renaissance. In het boek pro-
beerde hij het gedachtegoed waardoor een ver-
eniging van humanisten zich zou moeten laten
inspireren, te expliciteren en te actualiseren. Als
antwoord op een dreigend levensbeschouwelijk
nihilisme pleitte hij voor een humanisme dat
als cultuurbeweging een taak heeft op alle ge-
bieden van het leven. Hiertoe moest het drin-
gend op zoek gaan naar een afgeronde struc-
tuur en ideologische samenhang. Pas dan kon
het humanisme ook een bevredigende levens-
leer worden die meer is dan een impuls voor
verantwoordelijkheid en moreel handelen. (3)

Al snel komt men dan uit bij concepten als de
menselijke waardigheid (Pico della Mirandola),
natuurlijkheid (Nietzsche: trouw blijven aan de
wereld), redelijkheid en autonomie (Kant), en
vrijdenken (Voltaire en Diderot). Dit zijn de
klassieke postulaten van waaruit het huma-
nisme zich steeds ontwikkeld heeft en zich ook
verder zou moeten ontwikkelen. Maar het hu-
manistische mensbeeld van Jaap van Praag was
niet te herleiden tot vrijheid en rationaliteit;
hij beschrijft de mens ook als een verbonden
wezen. 'Mensen zijn met elkaar in de wereld,
en zijn voor hun ontplooiing op elkaar aan-
gewezen.' Vrijheid én verbondenheid gaan sa-
men en de mens is verwikkeld in een blijvende
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zoektocht naar een evenwicht tussen beiden. (4)

Bovendien is het autonomiebegrip van huma-
nisten van meet af aan sterk moreel gekwalifi-
ceerd. Het gaat niet alleen over de verantwoor-
delijkheid voor het eigen doen en laten, maar
ook over medeverantwoordelijk voor de ande-
ren, de samenleving en de omgeving. Indivi-
duele vrijheid was voor de humanist Jaap van
Praag dan ook diep verbonden met een vorm
van mentale ontwikkeling, ontplooiing én so-
ciale verantwoordelijkheid. In de toespraak die
hij hield in 1946 bij de oprichting van het HV,
stelt hij dat humanisme en humanistische poli-
tiek ons moeten voeren naar 'persoonlijke vrij-
heid, sociale gerechtigheid en culturele verant-
woordelijkheid'. Op website van het HV leest
Harry Kunneman dan ook dat daadwerkelijke
autonomie gepaard gaat met maatschappelijk
engagement (p. 32-33). Ook bij de verschillende
auteurs die aan het woord komen in de bundel
wordt zonder uitzondering gezocht naar een
morele invulling van het autonomieconcept.
Hiermee hebben we het dubbele spanningsveld
gethematiseerd waarmee zowat alle auteurs aan
de slag gaan en die als achterliggende thematiek
als een rode draad door het boek loopt. Ten eerste
is er het gegeven dat autonomie onmiskenbaar
een centraal thema is voor humanisten. Toch is
een samenleving waarin iedereen autonoom is
onvoldoende als ideaal voor een humanist. De
mens is ook een sociaal en met betekenissen
verbonden wezen. Ten tweede is er de span-
ning tussen autonomie enerzijds en moreel en
sociaal engagement anderzijds. In de woorden
van Harry Kunneman (p. 59): als individuen
primair als vrij en autonoom worden opgevat,
wat kan hen dan bewegen om moreel betrok-
ken te zijn op het lot van anderen? Of ook: hoe
kan het autonome humanistische mensbeeld
sociaal ingekleurd worden als een 'mensbeeld
waarin mensen positief in elkaars bestaan en
lot geïnteresseerd zijn en waarin "belangeloze"
(niet door eigenbelang gemotiveerde) aandacht
voor en toewijding aan de ander reële mogelijk-
heden zijn' (Koo van der Wal, p. 89).

Het boek bevat drie delen. In het eerste deel
komen de filosofen aan het woord en krijgen
we deels een historisch en kritisch teruggrijpen
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naar onder meer Immanuel Kant en John Locke
(Joachim Duyndam en Harry Kunneman). De
nadruk ligt echter voornamelijk op het zoeken
naar een eigentijdse wijsgerige invulling en her-
interpretaties van het autonomieconcept waar-
bij de respectievelijke auteurs putten uit eerder
gepubliceerde inzichten: autonomie als levens-
kunst (Joep Dohmen), sociale autonomie (Koo
van der Wal), diepe autonomie (Harry Kun-
neman). Interessant, maar weinig verrassend
voor wie het werk van de auteurs al onder ogen
kreeg.
Na dit eerste conceptuele deel volgen enkele
meer thematische hoofdstukken onder de vlag
'Actuele autonomie'. Hierin wordt de autono-
miegedachte concreet geconfronteerd of in
relatie geplaatst met religie en het kapitalisti-
sche economische systeem (Beate Roessier), de
multiculturele samenleving (Paul Cliteur), eu-
thanasie (Rob Jonquière), de idee van de lichte
gemeenschap aan de hand van de website www.
happyvpro.nl (Nada de Groot & Menno Hu-
renkamp ) en de houding van zelfspot (Tsjalling
Swierstra & Evelien Tonkens).
In een derde deel, 'Autonomie, sociaal econo-
misch en cultureel bezien', krijgen we nog eens
vier bijdragen te lezen. De eerste twee bena-
deren autonomie vanuit de idee van kunst,
kunsteducatie, cultuurparticipatie en culturele
ontplooiing (Rein Heijne, Soheila Najand), ter-
wijl de laatste twee bijdragen de autonomie als
onderdeel van een humanistisch vrijzinnige
politiek proberen te duiden. Femke Halserna
en Bart Snels wijzen er in hun bijdrage op dat
de strijd voor autonomie twee fases kent: in de
negentiende eeuw werd vooral gestreden voor
enkele negatieve vrijheden die als grondrech-
ten in constituties en wetten verankerd werden:
recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrij-
heid, recht op privacy, recht op vrije organisatie
enzovoort. In de twintigste eeuw werd het auto-
nomieconcept steeds meer gelinkt aan de idee
van positieve vrijheid. De overheid moet ook
inspanningen leveren om de sociaal-economi-
sche omstandigheden te creëren die mensen
in staat stellen echt iets met hun vrijheid aan
te vangen. In de termen van Amartya Sen en
Martha Nussbaum kan hier gewezen worden
op het belang van de concrete handelingsmoge-
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lijkheden (capabilities) die mensen al dan niet
hebben. (5) We vinden dit ook terug in het laat-
ste hoofdstuk van Rob Buitenweg. In discussie
met de libertariërs, zoals Robert Nozick en Frie-
drich Hayek, die zweren bij het eigendomsrecht
en elke vorm van herverdeling en belasting een
vorm van diefstal vinden, neemt hij het op voor
wat hij 'substantiële vrijheid' noemt. Mensen
die in armoede leven, maar verder door derden
geen strobreed in de weg worden gelegd, zijn in
zijn opvatting van vrijheid helemaal niet vrij en
we hebben als humanist allen de politieke ver-
antwoordelijkheid te voorkomen dat mensen
in dergelijke situaties terecht komen. Hierover
schrijft Isaiah Berlin in zijn beroemde tekst
over twee soorten vrijheid: 'Als wij mensen die
halfnaakt, analfabeet, ondervoed en ziek zijn
politieke rechten of waarborgen geven tegen
bemoeienis van de Staat, lijkt het alsof wij de
spot drijven met hun situatie; zij hebben me-
dische hulp of onderwijs nodig, voordat zij een
toename van hun vrijheid kunnen begrijpen of
benutten. Wat betekent vrijheid voor hen die
er geen gebruik van kunnen maken? Wat is de
waarde van vrijheid zonder adequate voorwaar-
den voor het gebruik ervan?' (6)

Buitenweg maakt verder ook nog een verhel-
derend onderscheid tussen het existentieel hu-
manisme en het politieke humanisme van de
mensenrechten. Het existentieel humanisme
verwijst naar een levensvisie van mensen die
zelf zoveel en zo goed mogelijk de auteur van
hun leven willen zijn. Het politieke humanisme
vereist niet dat iedereen autonomie als waarde
hoog in het persoonlijke levenvaandel draagt;
het volstaat dat mensen de mensenrechten en de
klassieke vrijheden respecteren. 'Mensen dienen
de vrijheid te hebben om te zijn of te doen wat
ze willen, ongeacht of ze hierbij de existentiële
waarde van autonomie aanhangen: Hiermee
komt Buitenweg bijzonder dicht in de buurt
van het politieke liberalisme zoals het door één
van de grootste politiek filosofen van de twin-
tigste eeuw, John Rawls, is geformuleerd. (7)

Het boek bevat interessante stukken, maar wie
het als geheel leest, vindt toch wat herhalingen.
De kritische analyse die de meeste auteurs ma-
ken, is erg gelijklopend: zo lees je in zowat elk
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stukje dat individualisme geen vorm van egoïs-
me hoeft te zijn en dat een doorgeslagen ideaal
van autonomie tot niets leidt. Eigenlijk is bijna
elk hoofdstuk een uiting van wat Joep Dohmen
(p. 69) 'het onbehagen over de negatieve vrij-
heid' noemt. Het autonomieconcept van huma-
nisten kan niet leiden tot de verheerlijking van
de negatieve vrijheid, maar moet hoe dan ook
aan een vorm van positieve vrijheid gerelateerd
worden. De vrijheid die humanisten op het oog
hebben, is substantiëler dan de idee van niet-
inmenging en het defensief claimen van allerlei
negatieve rechten (eigendomsrecht, recht op
vrije meningsuiting).
Elke auteur probeert vanuit zijn ofhaar gezichts-
punt dit inzicht te verwoorden en dat komt op
den duur wat vervelend over. Misschien was het
beter geweest om deze analyse eenmaal op te
nemen aan het begin van het boek en dan de
verschillende auteurs hierop te laten reageren
en ermee aan de slag te gaan. Hierdoor had het
boek wat in lengte moeten inboeten, maar had
het tegelijk aan scherpte kunnen winnen.

Het is opvallend dat de meeste auteurs huma-
nisme en autonomie als een kritisch begrip
hanteren. Ook hier denken de auteurs verder
in de lijn die Jaap van Praag had uitgetekend.
Hij schrijft dat 'humanisten op grond van hun
overtuiging kritisch ingesteld zijn ten aanzien
van alle verwerkelijkte maatschappijvormen,
omdat de eisen, ontleend aan hun mens- en
wereldbeeld, uiteraard onvolkomen, en soms
nauwelijks, verwerkelijkt zijn in de bestaande
structuren'. (8) In de bundel is Beate Roessier
hierover heel expliciet, maar verschillende an-
dere auteurs lijken haar mening te delen. Ze
stelt dat de maatschappelijke voorwaarden
waaronder we autonoom kunnen zijn, perma-
nent ter discussie moeten staan en verbeterd en
bekritiseerd moeten worden. Maatschappijkri-
tiek op autonomie-belemmerende structuren is
echt een humanistische taak (p. 107-108). Hu-
manisme moet zich niet alleen laten horen als
een kritiek op religie, maar ook en misschien
vooral op sociaal-economische en politiek on-
rechtvaardige omstandigheden die nog steeds
de belangrijkste factor zijn voor de inperking
van de speelruimtes van positieve vrijheid.
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In die zin positioneert het boek zich tegen de
traditionele Verlichtingsdenkers in de lijn van
Locke en Spinoza: Paul Cliteur, Afshin Ellian,
Herman Philipse en Jonathan Israel. Zij heb-
ben het vooral over het gevaar van dogmatische
vormen van religie, over het belang van de vrije
meningsuiting en de scheiding tussen kerk en
staat. Maar, zo merkt Kunneman terecht op,
'vragen rond lokale en mondiale economische
ongelijkheid, rond maatschappelijke uitsluiting
en rond bureaucratische vormen van machts-
oefening, schitteren in hun werk door afwe-
zigheid' (p. 44). We moeten niet langer enkel
ageren tegen religie en absolutistisch staatsge-
zag, maar ook tegen economische en culturele
krachtenvelden die in de politieke analyse van
het liberale Verlichtingsdenken nauwelijks aan-
dacht kregen, maar hedentendage wel zorgen
dat veel mensen geen daadwerkelijk gebruik
kunnen maken van het menselijke vermogen
van autonomie. Het is spijtig dat dit punt van
discussie niet in al haar scherpte wordt gethe-
matiseerd. Het was interessanter geweest indien
Cliteur had kunnen reageren op de stukken van
bijvoorbeeld Kunneman, Roessier, Halsema en
Snels, in plaats van hem nogmaals een stukje
moreel Esperanto te laten overdoen. (9)

Verschillende auteurs in het boek hekelen ook
terecht het feit dat zelfbeschikking in onze tijd
wordt gereduceerd tot kiezen op de markt. De
vrije markt leeft van de suggestie dat hoe meer
consumptiegoederen en keuzemogelijkheden er
zijn, hoe meer vrijheid er is. Een dergelijke vorm
van autonomie en vrijheid is echter een illusie,
want het zijn juist die markten die onze keuzes
sturen en massagedrag stimuleren (Duyndam,
p. 24; Roessier, p. 105; Heijne, p. 167). Het hu-
manisme mag zich dan ook niet laten inpakken
door de ideologie van de vrije markt die ook
lijkt uit te gaan van de zelfbeschikking van de
consument. De zogenaamde consumentenvrij-
heid staat immers erg ver af van het humanis-
tische ideaal van de autonome mens. Joachim
Duyndam (p. 26) verwoordt het als volgt: 'Met
hun beloftes van geluk, met hun bekoring van
erkenning en erbij horen, en met hun celebrities
die geslaagd mens-zijn demonstreren, verleiden
ze de rede zelf - al was het maar omdat zij voor-
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wenden ons als autonoom te bejegenen, terwijl
ze ons in feite reduceren tot consumerende sla-
ven van keuzevrijheid.' Niet verwonderlijk dus
dat Rein Heijne (p. 166) adviseert dat humanis-
ten afstand moeten nemen van een neoliberale
ideologie en de hierin geldenden ideeën over
individuele vrijheid. Het gevaar bestaat boven-
dien dat de meeste mensen in onze samenleving
met een enorm gevoel van vrijheid leven, maar
dat de determinerende invloeden van de nieuwe
controlerende en disciplinerende instellingen -
onderwijs, media en reclame - worden verdon-
keremaand. (10) Dit fenomeen verdient bijzon-
dere humanistische waakzaamheid.

Het boek is uiteindelijk voornamelijk een in-
teressant werkstuk voor wie op zoek is naar
mogelijkheden om vandaag over autonomie
en humanisme na te denken. De ondertitel,
'nieuwe visies op gemeenschappelijkheid', sug-
gereert echter meer; hier blijft de lezer niet hele-
maal bevredigd achter. We leven in een tijd van
doorgedreven individualisering, ontzuiling, de-
traditionalisering, postmoderne deconstructie,
het einde van de grote verhalen en de natiesta-
ten, multiculturalisme, levensbeschouwelijke
diversiteit en levensbeschouwelijke onverschil-
ligheid. Mensen worden op zichzelf terugge-
worpen en de voorwaarden voor solidariteit
op basis van gemeenschappelijkheid en broe-
derschap komen hiermee onder druk te staan.
In 1978 schreef Jaap van Praag: 'Mensen zijn
existentieel altijd op elkaar aangewezen, maar
deze verbondenheid wordt pas tot solidariteit,
als hun situatie als een gemeenschappelijk lot
ervaren wordt. Dat kan niet gebeuren door ver-
doezeling van vaak scherpe tegenstellingen. Zij
moeten worden onderkend en opgeheven, en
daartoe zal vaak een harde machtsstrijd onont-
beerlijk zijn. Maar ook daarbij moet de men-
selijke waardigheid richtsnoer zijn, omdat zij
moet leiden tot een toekomst, waarin mensen
gezamenlijk een gemeenschappelijke uitdaging
het hoofd moeten bieden.' (11) Het lijkt me dat
deze uitdaging en strijd nog steeds actueel zijn.
Het boek biedt over deze vraagstelling onvol-
doende perspectieven. Mogen we de ondertitel
van deze bundel meteen als hoofdtitel van een
volgende HV-bundel suggereren?
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Mooi is lI1.ooi
Gedachten over de consequenties van een humanistische

esthetiek

Floris van den Berg

'Beauty is truth, truth beauty, - that is
all
Ye knowon earth, and all ye need to
know'. (1)

'what we call aesthetics may be just
the pleasurable sensations we get
from particular stimuli to which our
brains are inherently adapted.' (2)

'Tegenover elke milligram schoonheid
in de wereld staan tienduizend kiloton-
nen lelijkheid.' (3)

Humanisme stelt menselijke autonomie
centraal. Waar het om gaat in het leven, is
individueel welbevinden. In een humanisti-
sche esthetiek staan daarom de subjectieve
beleving en appreciatie centraal. Niet het
object staat centraal, maar de beleving en
waardering daarvan door het subject. Iets
is mooi (4), als iemand het mooi vindt. Dat
kan superindividueel zijn. Ik kan bijvoor-
beeld de enige zijn die een bepaald schil-
derij waardeert, bijvoorbeeld mijn eigen
aquarellen. Voor een humanist moet het
derhalve in feite niet uitmaken, wie de ma-
ker is van een kunstwerk of object of hoe
het object tot stand gekomen is. Het maakt
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niet uit wat het object is dat bij het subject
een gevoel van schoonheid teweeg brengt.
Het kan ook gaan om een landschap. Of iets
door mensen gemaakt is of niet: Mooi is
mooi.
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En dat is vanuit humanistisch oogpunt genoeg.
Als iets mooi is, dan behaagt het een individu.
Mooiheid, of beter gezegd, schoonheid is geen
attribuut in de werkelijkheid, maar wordt door
een subject toegekend. De mooiheid zit zo-
doende niet in het object, maar in het individu.
Om het Kantiaans uit te drukken: schoonheid
maakt deel uit van de fenomenale wereld (de
menselijke geest) en niet van de noumenale
wereld (de wereld an sich). Als er geen mensen
zijn, bestaat er ook geen schoonheid. In een
museum na sluitingstijd is er geen schoonheid;
die ontstaat pas bij interactie tussen object en
individu. En dat kan ook in de herinnering van
het individu zijn. Zo heb ik nu herinneringen
in mijn hoofd aan schilderijen die ik mooi vind,
zoals werken van Gaugain, Magritte, Friedrich.
Wellicht dat deze opsomming de lezer weer aan-
zet tot het voor de geest halen van werken van
genoemde schilders, of aanzet tot een stroom
van individuele reflecties, zodat er een indivi-
duele esthetische gewaarwording ontstaat.
Een metafysische vraag is, of de esthetische
appreciatie die iemand heeft bij de gedachte
aan bijvoorbeeld een schilderij, hetzelfde is als
wanneer die appreciatie ontstaat bij de directe
waarneming van het origineel. Is zodoende het
mentale beeld van het object (schilderij) ge-
lijk aan het origineel? Waarschijnlijk niet, een
kunstkenner zal het origineel beter voor zich
hebben dan een amateur. Toch denk ik dat
het mooi vinden van een schilderij niet alleen
plaatsvindt op het moment van de ontmoeting
met het origineel. Het kan best zijn dat iemand
een lievelingsschilderij heeft (dat wil zeggen een
werk dat iemand het mooist vindt), terwijl zij
het origineel nog nooit heeft aanschouwd. Mis-
schien dat een musicus die een nieuwe compo-
sitie treft op bladmuziek, bij zichzelf denkt: 'dit
is mooi!', terwijl zij de muziek nog niet heeft
gehoord, behalve in haar hoofd.

De individuele subjectieve waardering van een
esthetische waarneming is het criterium, lijkt
mij, van een humanistische esthetiek. Als veel
mensen preferenties hebben voor een bepaald
object, dan is het derhalve te rechtvaardigen dat
de overheid subsidie geeft om tegemoet te ko-
men aan de subjectieve wensen van de burgers. (5)
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Als veel mensen hetzelfde mooi vinden, betekent
het dat er intersubjectiviteit bestaat. Deels is dat
te verklaren vanuit de psychologie van de waar-
neming, deels door sociologie (gewenning op
jonge leeftijd), maar er blijft een grillige indivi-
duele smaak en voorkeur over. Het humanisme
verschilt van andere culturele waardepatronen
door het waarderen van individuele verschillen.
Niet iedereen hoeft hetzelfde mooi te vinden.
Het wordt zelfs aangemoedigd dat iedereen een
eigen individuele smaak en mening heeft. In de
praktijk leidt dit dan vaak tot een oppervlakkige
cultuur: mensen kiezen nu eenmaal gemakke-
lijker uit zichzelf voor de zogenaamde lage cul-
tuur, dan voor de hoge cultuur. Mooi toch?
Toch zit dat niet helemaal lekker. Ook humanis-
ten koesteren een Bildungsideaal waarbij hogere
cultuur hoger gewaardeerd wordt dan lage cul-
tuur: Rembrandt staat boven graffiti, klassieke
dans boven paaldansen, Mulisch boven Kluun,
Singer boven Derrida. Maar dat betekent dat er
blijkbaar nog een ander esthetisch criterium is
om vanuit humanistisch perspectief cultuur en
kunst te beoordelen. 'Mooi is mooi' is niet ge-
noeg. Of misschien toch wel? Wij, humanisten,
zouden kunnen zeggen dat wij (mensen met
over het algemeen een hogere opleiding) de zo-
genaamde hogere kunst hoger waarderen dan
de lagere (volks)kunst. Dat komt, omdat hoe
meer je weet van de cultuur, des te meer je (ho-
gere) cultuur kunt waarderen. De esthetische
intensiteit van hogere kunst is hoger dan van
lagere kunst. Ik ga liever naar toneel dan dat
ik naar een soap kijk. Ik beleef (meestal) meer
plezier aan toneel dan aan het kijken naar soaps
(wat ik dan ook nimmer doe).
Wat humanisten zouden kunnen en moeten be-
pleiten, is dat individuen de gelegenheid moeten
hebben om zelf te kunnen kiezen welke kunst
en cultuur zij waarderen. En om te kunnen kie-
zen dient geholpen te worden met de hogere
cultuur die niet zo gemakkelijk te doorgronden
is als de lagere cultuur. Een toneelvoorstelling
heeft een hogere drempel dan naar een bios-
coop gaan of naar een soap kijken. Dus: vanuit
humanistisch perspectief dient onderwijs de
mogelijkheidsvoorwaarden te creëren, zodat
mensen zelfstandig kunnen kiezen. Scholieren
dienen genoeg bagage en kennis te hebben om
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toegang te hebben tot de zogenaamde hogere of
drempelcultuur: literatuur, filmhuizen, theater,
klassieke muziek, opera, musea, monumenten.
Anderzijds dient de rol van de overheid faci-
literend te zijn voor hogere cultuur. De reden
voor het subsidiëren van hogere cultuur is dat
hoge cultuur mogelijkheden biedt tot zelfont-
plooiing en stimulering van de geest. Dit is de
uitwerking van een humanistisch mensbeeld à
la Abraham Maslow waarbij de maximale zelf-
ontplooiing van het individu centraal staat: het
benutten van de talenten en het realiseren van
de potenties. Hogere cultuur is een verrijking
van het aantal mogelijkheden. Mooi alleen is
dan toch weer niet goed genoeg.

Als het gaat om de subjectieve esthetische erva-
ring, dan is de intensiteit van de ervaring van
belang. Esthetische ervaring behelst alle vor-
men van subjectieve ervaring. Een intensere
ervaring is dan beter dan een oppervlakkige
ervaring; hoe meer zintuigen geprikkeld, hoe
intenser het gevoel. Tantra seks bijvoorbeeld
is een poging om de intensiteit van erotiek en
seks te vergroten. Levenskunst, zoals ik dat zie,
zou zich derhalve moeten richten op het trach-
ten te intensiveren van de individuele genots-
beleving, natuurlijk zonder anderen daarmee
dwars te zitten. Esthetische ervaringen met een
hogere intensiteit hebben meestal een drem-
pel. Er is kennis en, soms, oefening voor nodig.
Cees Nooteboom schreef eens - ik citeer uit
mijn hoofd - 'je kunt alleen iets echt mooi vin-
den waar je wat van weet'. Kennis is instrument
voor esthetiek. Een museum wordt boeiender,
als je er meer vanaf weet. Het gevaar van kennis
is dat je je oordelen van anderen gaat aanmeten.
Maar hoeveel mensen, inclusief 'kunstkenners',
ook beweren dat Baselitz geweldig is - je hoeft je
niet te laten ringeloren. Met lage kunst is niets
mis. Maar wie zich beperkt tot de lage, vulgaire
vormen van esthetische appreciatie, doet zich-
zelf tekort. Wie zichzelf bewust tekort doet,
heeft daar het volste recht toe. Er zijn mensen
die blijkbaar genoegen willen nemen met een
geringe hoeveelheid en intensiteit van estheti-
sche ervaring. 'The arts have always been, and
always will be, avocations for minorities. "Art
teaches nothing, except the significance of life,"
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said Henry Miller; and most people never get to
the second half of the sentence.' (6)

Humanistische levenskunst richt zich op het le-
ven van een 'rond leven', een leven waarbij alle
verschillende lagen uit de piramide van Maslow
aandacht krijgen. Humanistische levenskunst
is niet eendimensionaal: iemand die uitmunt
in één onderdeel, bijvoorbeeld heel goed is in
schaken, maar andere lagen veronachtzaamt,
zoals een sociaal leven, past slecht in het ide-
aal van humanistische levenskunst. Het ideaal
van de psychologen Abraham Maslow en Carl
Rogers omvat zowel ethiek als esthetiek. Hu-
manisme kan niet vrijblijvend zijn: als een hu-
manistische levenshouding geen morele conse-
quenties heeft, dan is het een lege huls. De kern
van een humanistische ethiek is het tolereren
en waarborgen van een zo groot mogelijke in-
dividuele vrijheid.

Het gaat mij in dit essay over de esthetiek en
met name over de consequenties daarvan. In-
dien alleen van belang is dat een object de
toeschouwer behaagt, zonder kennis van de
achtergrond, dan is een kopie in een museum-
winkel van eenzelfde esthetische waarde als het
origineel in het museum. Het zou vanuit dit
perspectief ook niet moeten uitmaken voor de
esthetische appreciatie, of een werk al dan niet
van de 'meester' zelf is. Als een schilderij mooi
gevonden wordt, dan is het mooi voor degenen
die het mooi vinden. Als blijkt dat bijvoorbeeld
'Het Joodse bruidje' helemaal niet van Rem-
brandt is, dan zou dat geen enkele consequentie
moeten hebben voor de esthetische waardering
ervan. En als zou blijken dat 'De nachtwacht'
een negentiende eeuws kopie is, dan zou ook
dat niet moeten uitmaken. En als zou blijken
dat het 'origineel' van 'De nachtwacht' in een
kluis is opgeborgen en dat het tentoongestelde
schilderij een kopie is, dan zou dat de bezoekers
ook niet moeten deren - behalve als de kopie
zichtbaar kwalitatief minder is dan het origi-
neel. Maar stel dat 95 procent van de bezoekers
het verschil niet ziet tussen een kopie en het
'origineel', dan is de kopie voor die 95 procent
van precies dezelfde esthetische waarde. Voor
deze niet kunstkenners maakt het derhalve niet
uit, of zij een kopie zien of het origineel. Als
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datzelfde geldt voor wat handzamer schilde-
rijen, zoals die van Vermeer, dan kunnen deze
mensen thuis een kopie aan de muur hebben
en dat net zo waarderen als hadden zij het ori-
gineel aan de wand. Als het tenminste huma-
nisten zijn voor wie 'mooi is mooi' het ultieme
criterium is. '...the most tantalizing question of
all: If a fake is sa expert that even after the most
thorough and trustworthy examination its au-
th en ticity is still open to doubt, is it or is it not
as satisfactory a work of art as if it were unequi-
vocally genuine?' (7)

Vanuit humanistisch perspectief is het onnodig
om de maker van een object te kennen, of de
ontstaansgeschiedenis, om een object te kun-
nen waarderen. Het waarderen van Nazi-kunst
als die van Leni Riefenstahl en Albert Speer zou
dan geen probleem zijn. Ook moreel verderfe-
lijke mensen kunnen wellicht zinnige dingen
zeggen; domme mensen kunnen slimme dingen
zeggen, en slimme mensen domme dingen. Het
gaat erom wat er gezegd wordt, niet wie het zegt.
Het zijn de argumenten die tellen. De ethische
en esthetische waardering zijn twee aparte cate-
gorieën. Zo ook kunnen humanisten religieuze
kunst en rituelen appreciëren, geheel los van de
symbolische waarde die deze kunst voor gelo-
vigen heeft. Het humanistische esthetische per-
spectief is zodoende een hele bevrijding: je hoeft
niet te denken, of je iets wel mooi mag vinden;
je mag je gewoon overgeven aan je emoties en,
als je het mooi vindt, is het voor jou mooi.

Het moet wel duidelijk zijn voor buitenstaan-
ders dat humanisten twee petten hebben, een
esthetische pet en een morele pet. De twee
soorten normatieve oordelen kunnen zeer uit-
een lopen. Bij het binnentreden van een kathe-
draal heb ik twee soorten gevoelens: esthetische
gevoelens van schoonheid en grootsheid. En
tegelijkertijd morele scrupules: een derge-
lijk groot gebouw is gebouwd over de ruggen
van de armen. In plaats van het geld te beste-
den aan collectieve voorzieningen hebben de
(religieuze) autoriteiten het geld gepompt in
megalomane projecten. In democratische lan-
den wordt overheidsgeld niet besteed aan het
bouwen van megalomane paleizen en kerken,
maar aan openbare gebouwen of nutswerken.
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Soms lukt het - mij - niet om de twee petten ge-
scheiden te houden: militaire luchtvaartshows
kan ik niet (meer) waarderen vanwege mijn
morele afkeer van militair geweld. Ook kan ik
niet zonder walging kijken naar geweldsscènes
in (Hollywood) films. Vanuit humanistisch
perspectief is er trouwens iets heel vreemds aan
de hand met de mainstream filmindustrie. In
deze films is excessief en expliciet geweld heel
normaal (zoals in de James Bond-film Casino
Royal), maar zijn bloot en seks taboe (in Casino
Royal zit bijvoorbeeld geen seks of bloot). Het
taboe op bloot en seks wordt ingegeven door
religieus geïnspireerde normen en waarden.
Voor humanisten is er niets mis met het tonen
bloot of seks in de cultuur, maar met het tonen
van geweld wel. Het tonen van een blote borst
bij een concert tijdens de Super Bowl van Janet
Jackson was een groot schandaal in Amerika. (8)

De films in de Die Hard serie met Bruce Willis
die draaien om een orgie van geweld, worden
gewoon overal vertoond. Mannelijk naakt is al
helemaal een taboe. Toch is ook het grootste
deel van de porno-industrie gevestigd in Ame-
rika. Er lijkt geen middenweg te bestaan tussen
de 'Hollywood preutsheid' en de 'Hollywood
plastische porno'. In de publieke opinie staat
het humanistische esthetische ideaal niet cen-
traal en dat is jammer, want aan de ene kant
leidt dat tot overdreven preutsheid en aan de
andere kant tot het tonen van veel dingen die
absoluut niet mooi zijn of anderszins een es-
thetisch genoegen, zoals het tonen van geweld.

'Wh at is a beautiful building? To be mo-
dern is to experience th is as an awkward
and possibly unanswerable question, the
very notion of beauty having come to seem
like a concept doomed to ignite unfruitful
and childish argument. How can anyone
claim to know what is attractive? How
can anyone adjudicate between the com-
peting claims of different styles or defend
a particular choice in the face of the con-
tradictory tastes of others? The creation of
beauty, once viewed as the central task of
the architect, has quietly evaporated from
serious professional discussion and retrea-
ted to confused private imperative.' (9)
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Het humanistische esthetische ideaal heeft gro-
te potentie en gevolgen. Neem de architectuur
van de Vinex-locaties in Nederland. Waarom
zijn deze nieuwbouwwijken en nieuwbouwhui-
zen toch zo onaantrekkelijk, lelijk zelfs, terwijl
er wel degelijk aandacht schijnt te zijn besteed
aan de esthetiek. Zo is er redelijk veel variatie in
bouwstijlen en soorten woningen. Ik denk dat
het op een fundamenteel punt verkeerd gaat:
architecten willen / durven niet te ontwerpen
wat mensen echt mooi vinden, en de bewoners
hebben ook een sterke behoudende aandrang
die hen belet voor een autonome esthetiek te
gaan, want 'het moet wel verkoopbaar zijn',
met als gevolg dat er geen mooie bouwwerken
ontstaan en alle huizen van binnen wit gesaust
worden. Als de Efteling zo populair is, waarom
worden er dan geen Vinex -wijken in Eftelingstijl
gebouwd? Het blijkt ook dat mensen de zoge-
naamde dertiger jaren stijl huizen mooi vinden.
Zodoende worden er eindelijk weer huizen in
deze stijl gebouwd, maar op zodanige wijze dat
het mooie niet wordt overgenomen. Het mooie
van jaren dertig huizen zit hem in de details:
hoge plafonds, glas-in-lood, kamer en suite met
schuifdeuren, mooie bewerkte deuren, deurlijs-
ten, afwerking, plafonddecoraties, emaille te-
geltjes, parket, mooie bakstenen, sierlijke met-
selverbanden en grote kamers. Een verrassend
perspectief biedt de bioloog E.O. Wilson die in
zijn boek The Future of Life de aandacht vestigt
op 'environmental psychology':

People prefer to be in natural environ-
ments, and espeeially in savanna or park
like habitats. They like a long depth of view
across a relatively smooth, grassy ground
surf ace dotted with trees and copses. They
want to be near a body of water, whether
ocean, lake, river, or stream. They try to
place their habitations on a prominence,
from which they can safely scan the sa-
vanna and watery environment. With ne-
arly absolute consistency these landscapes
are preferred over urban settings th at are
either bare or clothed in scant vegetation.
(...) Their choice of home and environ-
ments, if made freely, combines a balance
of refuge for safety and a wide prospect for
exploration and foraging. (...) The ideal
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natural habitat is intuitively understood by
landscape architects and real-estate entre-
preneurs. Even when it offers no practical
value, the setting commands a relatively
high price, reaching its maximum if also
located conveniently near eities.' (IO)

Het zou geweldig zijn, als de ontwerpers van
nieuwbouwwijken de 'environmental psycho-
logy' serieus namen en zouden trachten park-
achtige woonwijken aan te leggen, niet met
alleen wat excuusgroen: eerst het park, dan de
woningen er harmonieus in plaatsen.

'Architecten ontwerpen hun huizen niet
voor de mensen die erin moeten wonen,
hun kantoren niet voor de mensen die er in
moeten werken, ze ontwerpen voor elkaar.
Of liever: ze ontwerpen de bijgevoegde fi-
losofietjes, het begeleidende theoretische
excuus voor elkaar, en laten de bouw over
aan het sinistere tweetal Goedkoop & Ef-
ficiënt. De firma Piekfijn & Klokgaaf. De
kwantiteit van het gekakel dat uit de mon-
den van architecten kwam nam toe naar-
mate de kwaliteit van de bouwwerken die
hun handen voortbrachten afnam. Er is nu
alleen nog maar gekakel.' (11)

Het grote probleem van de architectuur - en
de moderne kunst überhaupt - is het dogma
van originaliteit, het idee dat kunstenaars pri-
mair vernieuwend en origineel moeten zijn.
Ik heb nooit begrepen, waarom je een nieuwe
bouwstijl zou ontwikkelen, als die niet pri-
mair mooier is dan hetgeen je al hebt. Er zijn
bouwstijlen die bijna iedereen mooi vindt: art
nouveau, Amsterdamse school, maar ook de ar-
chitectuur van Gaudi, en de grote negentiende
eeuwse appartementen-gebouwen zoals je die
in alle grote steden in Europa vindt en die in
zeer schril contract staan met de afschuwelijke
betonnen woonbunkers die absoluut niemand
mooi vindt. Le Corbusier, die nog steeds geldt
als de Vitruvius van de twintigste eeuwse bouw-
kunst, heeft met zijn ideeën over architectuur
het schoonheidsideaal geheel overboord gewor-
pen. Corbusier verwierp het schoonheidsideaal
en plaatste het ideaal van functionaliteit op de
voorgrond. Le Corbusier is de aartsvader van
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de lelijkheid. Behalve voor architectuurhistorici
zou hij geen verplichte kost moeten zijn voor ar-
chitecten in spé. Met de komst van de moderni-
teit in de architectuur en de beeldenstorm tegen
decoraties in de bouwkunst is de lelijkheid van
gebouwen een fait aecompli en mensen pikken
dat zonder morren. De lelijkheid triomfeert.
Komrij merkt, tevergeefs, op: 'Architecten heb-
ben rekening te houden met de psychische en
fysieke reacties van mensen.' (12) Het is mij een
raadsel dat in Nederland zelfs de naoorlogse
universiteitsgebouwen een adembenemende le-
lijkheid hebben. De Uithof van de Universiteit
Utrecht is een verzameling betonnen gewroch-
ten - met de komst van de nieuwe universiteits-
bibliotheek is het tij misschien iets gekeerd.
Maar het staat toch buiten kijf dat het negen-
tiende eeuwse Academiegebouw in neo-renais-
sancistische stijl een mooi en stijlvol gebouw is?
Vergelijk dat eens met het afzichtelijke Bestuurs-
gebouw op De Uithof uit de jaren 1980. 'Archi-
tectuur is geen proeftuin voor gefrustreerde
kunstenmakers.' (13) Het zou geen schande moe-
ten zijn voor een architect om in een gerenom-
meerde bouwstijl te bouwen. Het bouwen in
neostijlen valt vanuit humanistisch perspectief
toe te juichen. Pas wanneer er een architect is
met veel talent, dan kan er iets nieuws komen,
zoals de werken van Frank O'Gehry en het Gug-
genheim Museum in Bilbao, Spanje.

Naast het ideaal van autonomie waardeert het
humanisme de waarde van authenticiteit. In
de esthetiek botsen deze twee waarden. Als
authenticiteit centraal staat, dan vervaagt het
onderscheid tussen dilettanten en amateurs
enerzijds, en kunstenaars en professionals an-
derzijds. De kunstenaar die eigenzinnige kunst
maakt die door niemand wordt gewaardeerd,
zou vanuit het perspectief van authenticiteit
wel gewaardeerd moeten worden. Bij authen-
ticiteit gaat het om het creatieproces, bij de
autonomie gaat het om de appreciatie van de
toeschouwer. Het ideaal van authenticiteit (en
oorspronkelijkheid) is al decennialang het nee
plus ultra van de kunstappreciatie. Wie de laat-
ste twintig jaar wel eens in het Stedelijk Mu-
seum kwam, zal begrijpen dat dit desastreuze
gevolgen heeft. Kunst hoeft niet meer mooi te
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zijn, of op een of andere manier te behagen, als
het maar origineel is. Of juist van een weerzin-
wekkende lelijkheid, zoals het geval is bij grote
joekels van schilderijen van Baselitz die stan-
daard ondersteboven hangen.
Met behulp van authenticiteit kan echter wel
een onderscheid gemaakt worden tussen echt
en nep. Echt is authentiek, nep is namaak. In-
teressant is het voorbeeld van het themapark
Huis ten Bosch in Japan. Dit is een Nederlandse
stad, opgebouwd uit eclectische elementen uit
de Nederlandse bouwkunst. Men vindt er de
Dom van Utrecht (met lift), het stadhuis van
Gouda, Hotel De I'Europe, molens, en paleis
Huis ten Bosch. De gebouwen zijn opgetrok-
ken uit beton - wegens aardbevingsgevaar - en
bekleed met Hollands ogende siersteen. Vanuit
het perspectief van authenticiteit is men ge-
neigd te zeggen dat dit kitsch is, vooral omdat
het in Japan staat, dus buiten de Nederlandse
context: de Utrechtse Dom aan zee met op de
achtergrond groene heuvels. Het themapark
is een breuk met Japanse bouwstijlen. Maar
vanuit het autonome perspectief kun je je zelf
afvragen: vind ik dit mooi? Ik heb als student
Japanse taal en cultuur een jaar gewoond in
het themapark. In een vleugel van Paleis Huis
ten Bosch was een dependance gevestigd van
de Universiteit Leiden. Ik vind het een mooie
stad, misschien wel mooier dan dat je die in Ne-
derland vindt, omdat er geen detonerende ge-
bouwen staan. Alleen de mooie, karakteristieke
bouwelementen zijn overgenomen, inclusief de
grachten. Ik ben daarom geneigd te zeggen dat
ik Huis ten Bosch mooi vind. Niet als thema-
park, maar als stad. (14) Huis ten Bosch is zeker
mooier dan een gemiddelde Japanse stad die
wordt gekenmerkt door een schijnbaar totale
afwezigheid van planning, lelijke betonnen ge-
drochten en overal asfalt en beton. In Huis ten
Bosch is geen beton of asfalt, maar mooie be-
strating. Ook zijn in Huis ten Bosch alle kabels
weggewerkt die Japanse steden tot een onont-
warbare dradenkluwen maken. Groenvoorzie-
ning is ook geen sterk punt in de Japanse open-
bare ruimte en ook daar munt Huis ten Bosch
in uit. Dus hoewel Huis ten Bosch wellicht niet
authentiek is (maar zijn de Chinese bouwstijlen
van de Japanse tempels dat wel?), is het verfris-
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send en verrassend om het autonome kunstbe-
grip op de voorgrond te plaatsen.
Het autonome kunstbegrip heeft de grootste
impact op de vormgeving van de openbare
ruimte, met name de architectuur en de ste-
denbouw. Een triest voorbeeld is de flop van
het Museumplein door 'landschapsarchitect'
Sven-Ingvar Anderson, in Amsterdam: toen het
pleinpark klaar was, vroegen mensen zich af, of
de werkzaamheden nog moesten beginnen. En
dat terwijl er een ontwerp voor het plein is van
P.J.H. Cuypers - de neogotische bouwmeester
van het Centraal Station en het Rijksmuseum
(twee sieraden van Amsterdam). Dat is een
voorbeeld van hoe beleidsmakers zich hebben
laten inpakken door trends in de architectuur
en de stedenbouw waarin het autonome kunst-
begrip alleen op hoon kan rekenen. Vergelijk
bijvoorbeeld het Museumplein met het Vondel-
park. Het Vondelpark, ontworpen door archi-
tect Zocher, vinden de meeste mensen op slag
mooi en plezierig. Het Museumplein is vooral
leeg en raar. Inmiddels zijn er alweer plannen
om een en ander te wijzigen.

Mensen nemen genoegen met lelijkheid. Ze lij-
ken er zelfs een voorkeur voor te hebben. Het
is pas heel recent dat elektronica producenten
iets aan vormgeving doen. Computers waren
tot voor kort het summum bonum van lelijk-
heid. Apple neemt het initiatief met vormge-
ving. Gelukkig.
Het lijkt mij het beste, als mensen in hun eigen
leven het ideaal van autonomie in de esthetiek
centraal stellen. Op deze manier geeft esthe-
tische appreciatie inhoud aan humanistische
levenskunst. Je kunt mooi vinden wat je mooi
vindt en genieten waarvan je wilt genieten,
zonder dat je je druk hoeft te maken over wat
anderen ervan vinden. Het leven draait uit-
eindelijk om de subjectieve ervaring daarvan:
je wordt geboren en je gaat dood; wat je kunt
doen, is de tijd die je rest, op een voor jezelf ple-
zierige manier door te brengen, of niet. Er zit-
ten vanzelfsprekend grenzen aan de mate van
maakbaarheid van het eigen leven. Maar in de
traditie van Epicurus kun je proberen je leven
zo plezierig mogelijk in te richten.
Uiteindelijk is het enige criterium dat maakt, of
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jij je leven naar tevredenheid hebt geleefd, of jij
een fijne, waardevolle tijd hebt gehad. Het is ie-
ders allerindividueelste oordeel om dat van het
eigen leven te bepalen. En je hoeft je niet te laten
ringeloren door moraalridders die je een extern
criterium meegeven, want een dergelijk crite-
rium geldt pas in de tweede plaats. Op de eerste
plaats blijft de vraag, of jij gelukkig / blij bent
met dat criterium. In essentie draait het leven
om de subjectieve beleving daarvan. De kunst
is om die subjectieve ervaring zo veel mogelijk
in positieve zin te stimuleren. Noem het geluk,
noem het genot, noem het plezier. Leven is pas
leuk, als jij het zelf leuk vindt. En wat maakt dat
je het leven leuk vindt, is uiteindelijk geheel aan
je zelf. Een van de mooiste filosofieboeken die
ik ken, Ton Lemaires Met open zinnen, is een
voorzet tot eclectische esthetische appreciatie.
Lemaire beschrijft zijn eigen mooi-is-mooi en
mij spreekt het erg aan. Lemaire mengt natuur-
beschrijving met schilderkunst, Japanse na-
tuurhaiku, filosofie en literatuur tot een uitno-
digende esthetische ervaring. Met open zinnen
is mijn filosofie van de levenskunst.
Maar als het gaat om een samenleving als ge-
heel, is het verstandig om ook andere estheti-
sche criteria, zoals de genoemde authenticiteit,
te gebruiken om zodoende een breed palet aan
esthetische mogelijkheden aan te bieden, waar-
uit individuen dan weer zelf kunnen kiezen, of
zij het al dan niet mooi vinden. Wanneer aan de
kant van de aanbieders ook alleen het mooi-is-
mooi perspectief wordt ingenomen, dan treedt
het economische systeem in werking en wordt
er gemaakt waar de meeste vraag naar is, en dat
leidt tot vervlakking, zoals commerciële televi-
sie. Gelukkig is er naast de gefabriceerde pulp
- die toch ook mooi kan zijn - ook nog hogere
kunst. En ieder kan er zelf eclectisch uit kiezen.

Drs. Floris van den Berg is filosoof en japanoloog
(florisvandenberg@dds.nl).

Noten

(1) John Keats, Ode on a Grecian Urn.
(2) E.O. Wilson, The Future ofLife, p. 137.
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(3) Gerrit Komrij, Het boze oog, p. 16.
(4 'Mooi' is in mijn beschouwing een pars

pro toto voor individuele waardeoordelen,
gevoelens en reacties: lelijk, fijn, plezierig,
prachtig, afzichtelijk, geweldig, heerlijk,
geil, aantrekkelijk, harmonieus, stijlvol et-
cetera.

(5) Echter, doordat er veel vraag naar is, kan
zogenaamde lagere kunst zich meestal
prima organiseren zonder subsidie. Voor
zogenaamde Hogere Kunst geldt dat niet,
die kan zichzelf meestal niet economisch
bedruipen. Maar omdat Hogere Kunst
mogelijkheden biedt tot intensere estheti-
sche genoegens, dient de overheid te subsi-
diëren en te stimuleren dat mensen de weg
naar de Hogere Kunsten weten te vinden.

(6) A.C. Grayling, Meditations for the Huma-
nist, p. 168.

(7) Aline B. Saarinen, in: 'Art and Authenticity'
van Nelson Goodman, in: Aesthetics.

(8) In de Engelstalige Wikipedia staat een
lang lemma over 'nipple gate': http://
en.wikipedia.org/wiki/SupecBowl_XXX-
VIII_halftime_show _controversy

(9) Allain de Botton, The Architecture of Hap-
piness, p. 28.

(10) E.O. Wilson, The Future of Life, p. 134-
135.

(11) Gerrit Komrij, Het boze oog, p. 192.

(12) Gerrit Komrij, Het boze oog, p. 18.
(13) Gerrit Komrij, Het boze oog, p. 19.
(14) Engelstalige website van Huis ten Bosch in

Japan: http://english.huistenbosch.co.jp/
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Recensies

Joep Dohmen (2007), Tegen de onverschillig-
heid. Pleidooi voor een moderne levenskunst,
Amsterdam: Ambo.

Met de verschijning van dit boek, dat door cri-
tici al wordt omschreven als hét handboek voor
iedereen die zich bezighoudt met de vraag: hoe
moet ik leven, en zorg ik wel goed voor mezelf?,
krijgt het begrip levenskunst een heel nieuwe
dimensie.
De vraag 'hoe moet ik leven?', is er niet een die
plotseling in ons moderne leven opduikt, maar
die al speelde bij klassieke denkers als Socra-
tes, Plato, Aristoteles, Epicurus, Seneca en vele
anderen, en ook bij modernen als Montaigne,
Nietzsche en Foucault. Steeds verder is de
vraag uitgediept. Gingen de vroegere filosofen
nog uit van de gedachte dat het antwoord op
de vraag 'hoe moet ik leven?' gevonden kon
worden in de ethiek (sociale moraal), volgens
Joep Dohmen voldoet deze ethiek in onze snel
veranderde samenleving niet meer en moet het
antwoord gezocht worden in de 'filosofische le-
venskunst' die zich primair richt op zorg voor
zichzelf en die de moderne mens wil leren om
zelf een goed leven te leiden, want 'wat een goed
leven is, staat [...] niet langer aan de hemel ge-
schreven'. (p. 11) Algemene belangen van poli-
tiek en religie brengen ons thans geen stap ver-

Humanistiek nr.32,Bejaargang december 2007

der tot het goede leven. Een goed leven begint
met de zorg voor jezelf. In dit verband had de
titel van het boek beter kunnen luiden: tegen de
onverschilligheid jegens jezelf.
Naast de klassieke filosofen stelt Dohmen in
dit boek moderne auteurs als Foucault, Hadot,
Schmid, Taylor en Kekes uitgebreid aan de orde,
vanuit het perspectief van de moderne filoso-
fische levenskunst. In elf heldere en 'gedreven'
hoofdstukken krijgt de lezer grip op wat Doh-
men bedoelt met (humanistische) filosofische
levenskunst. De filosofie van de (humanisti-
sche) levenskunst wordt door hem omschreven
als een langdurig, complex, individueelleerpro-
ces waar verantwoordelijkheid, bewust leven,
eigen waarden, expressie, volharding en plooi-
baarheid deel van uitmaken. Uitgangspunt is de
norm dat iemand zichzeljverantwoordelijk stelt
voor zijn eigen levenslot. Levenskunst moet dus
het persoonlijke antwoord geven op de vraag
naar het goede leven.

Maar: Of de 'mensenmassa' dat persoonlijke
antwoord in deze moderne wereld zal vinden,
is nog maar zeer de vraag: Dohmens boek is
in zekere zin elitair. Het is vanuit een hoogte
geschreven waar vanaf de gewone mens in de
straat niet bereikt zal worden. Je zult maar in
detentie zitten, een kind hebben dat over straat
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zwerft. Miljoenen mensen ervaren dagelijks de
drama's van het gewone leven en dan moet je
met je drukke baan in ploegendienst, met je
overvolle agenda, zorg voor partner, kinderen
en de dagelijkse beslommeringen het begrip
'levenskunst' maar aan je eigen leven zien toe
te voegen? Dat zal heel vaak een hele grote of
te grote prestatie zijn. De tegenstelling tussen
dat drama en het goede leven wordt niet vol-
doende uitgewerkt. De meesten van ons komen
pas op latere leeftijd tot de ontdekking (vaak
door een ingrijpende gebeurtenis) dat men een
belangrijke rol had kunnen en willen spelen in
de eigen levensloop, maar dat heeft nagelaten:
niet goed voor jezelf gezorgd, omdat je het le-
venspad hebt gelopen zoals je vader je dat voor-
hield of je omgeving, die vertelde hoe het leven
in elkaar zit en hoe die weg te volgen.
Dat zorg voor jezelf betekent 'dat je jezelf gees-
telijk weerbaar maakt door op een fundamen-
tele manier aandacht te hebben voor de manier
waarop je door het leven gaat', zullen de meeste
mensen niet als vanzelfsprekend beschouwen.
Voor de meeste mensen zal de populaire le-
venskunst meer aanspreken dan de filosofische
levenskunst, de populaire levenskunst die ons
vertelt dat als we maar positief in het leven
staan en vooral positief denken, we krijgen
wat ons toekomt en we het leven kunnen ma-
ken zoals we het hebben willen, omdat we er
recht op hebben of er om gebeden hebben. De
populaire levenskunst houdt ons voor dat we
kunnen komen te verkeren in een soort perma-
nente toestand van gelukzaligheid, als we ons
best maar doen en de dingen die ons overko-
men maar positief benaderen. 'Een humanisti-
sche filosofie van de levenskunst staat nu juist
kritisch tegenover overspannen verwachtingen
ten aanzien van de maakbaarheid van het leven.
Zij staat vooral kritisch tegenover een illusoir
beheersingsdenken in termen van menselijke
almacht. Levenskunst is geen egoproject maar
verwijst eerder naar een vorm van zelfbeheer
waardoor egoïsme, onverschilligheid en ran-
cune juist minder waarschijnlijk worden.' (p.
153)

Dohmens boek maakt duidelijk, dat het zo ge-
makkelijk niet is in het leven, en veel wat op
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levenskunst mag lijken, is het helemaal niet.
Levenskunst is (samengevat) zelfzorg met een
hoofdletter. En het resultaat van Zelfzorg is het
bezit van een eigen levenshouding. Een levens-
houding in authenticiteit. Dat is niet een beetje
jezelf zijn of gewoon jezelf zijn. Want ook al ben
je jezelf, daarmee hoef je nog niet per definitie
authentiek te zijn. Wat een authentieke levens-
houding is: ook daar verschillen de filosofen
van vroeg tot laat van mening over. Dohmen
komt toe aan een voorlopige omschrijving van
authenticiteit als levenshouding. 'Iemand is au-
thentiek als hij een doorleefde levenshouding
heeft gevonden waarin hij gaandeweg zijn eigen
waardenschaal heeft ontwikkeld en op grond
daarvan zijn eigen autoriteit is geworden. [...l
Vervolgens ontwikkelt zo'n levenskunstenaar
samenhangende keuzes op grond van bewust
aanvaarde waarden, houdt vast aan sommige
keuzes en herziet andere, niet op grond van op-
portunisme maar omdat een eerdere keuze niet
langer in overeenstemming is met het voort-
schrijdend inzicht op basis van de ervaringen
van het geleefde leven. Authenticiteit is zelf
noch het uitgangspunt, noch het proces, maar
het resultaat, een levenshouding als tweede na-
tuur.' (p. 171)
Levenskunst verwijst dus naar het leren leven
vanuit een persoonlijke levenshouding van
waaruit je betrokken bent op de wereld. Dat
zo'n levenshouding echt niet uit de lucht over
iemand heen komt vallen, wordt door Dohmen
overtuigend beschreven: er moet aan gewerkt
worden, een leven lang.

Een wel heel bijzonder (laatste) hoofdstuk is
het pleidooi voor een moderne vriendschaps-
cultuur. In navolging van Foucault die aan het
begrip vriendschap een heel nieuwe dimensie
gaf, wordt dit door Joep Dohmen verder uit-
gewerkt. De verschillende begrippen vriend-
schap en liefde worden verhelderend beschre-
ven, waardoor duidelijk wordt dat iemand lief
hebben nog geen vriendschap inhoudt en dat
vriendschap verder gaat dan liefde. Dat vriend-
schap voor een groot deel uit ons moderne
leven is verdwenen en weinig mensen meer
vrienden hebben, 'blijkt misschien het meest
duidelijk uit het enorme leger van therapeuten,
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consultants en allerhande coaches dat vandaag
een moordende concurrentie slag levert om
vastgelopen individuen weer vlot te trekken.
De personal coach is big business op de markt
van welzijn en geluk, en daarvan zijn vele vari-
anten: de mental coach, de spiritual coach, de
life coach en zelfs de lovelife coach.' (p. 279)
Ze krioelen als mieren om ons heen om hun
'vrienden-' diensten aan te bieden. Vriendschap
heeft hier echter niets mee van doen.
Aan vriendschap worden heel bijzondere en
hoge eisen gesteld. Joep Dohmen behandelt
alle aspecten van de ware vriendschap. Kern
van de vriendschap is: nastreven wat de ander
goed doet om wie hij is. En wat hier allemaal
voor nodig is, is niet gering. En er is ook maar
weinig voor nodig om een vriendschap kapot te
laten gaan. De eisen die aan vriendschap wor-
den gesteld, komen mij bijna utopisch voor en

Ina Brouwer, Ine van Emmerik, Hans Alma,
Margret van Paassen & Antoinette Scholten
(red.) (2007), De stille kracht van transcen-
dentie. Wijsheid in beelden, verhalen en sym-
bolen, SWP, Amsterdam, 198 blz.

De stille kracht van transcendentie is een boek
dat verslag doet van een reis. Een reis die jaren
geleden begon in de lessen Existentieel Biogra-
fisch Onderzoek op de Universiteit voor Huma-
nistiek onder leiding van Ina Brouwer. Deze bij-
eenkomsten hebben een netwerk van mensen
opgeleverd die uit affiniteit met het thema van
de stille kracht van transcendentie besloten tot
de organisatie van een conferentie rond dit the-
ma. De grote belangstelling voor dit en een vol-
gend conferentie was de aanleiding om dit boek
samen te stellen. Beginpunt van dit boek is de
persoonlijke ontmoeting van de verschillende
auteurs met transcendentie. Bij een kwetsbaar
onderwerp als de stille kracht van transcenden-
tie en zeker de persoonlijke wijze waarop dit
thema door de auteurs is uitgewerkt wordt er
ook een appèl gedaan op de lezer van het boek.
Het is een onderwerp dat in eerste instantie heel
ijl kan zijn. De diepte van transcendente erva-
ringen is niet vanzelfsprekend en kan aan de
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maken mij vrij snel duidelijk dat de mensen die
vrienden zeggen te hebben, uiteindelijk zullen
ontdekken dat die vrienden er niet zijn. Maar
toch: blijf streven naar het vinden van vriend-
schap. 'Alleen echte vriendschap voert tot waar
geluk. Vrienden zijn behalve voor het verwer-
ven van geluk ook nodig voor het duurzaam
delen daarvan.' (p. 284)

Er valt na het lezen van dit boek nog heel wat
te beschouwen, te overwegen en te ontdekken ...
Voor wie daar de tijd voor heeft: het boek is een
goede en praktische gids, vooral zeer prettig
leesbaar voor hem of haar die wil ontdekken en
Ieren, hoe zijn of haar leven vorm te geven als
ware het een kunstwerk.

Freek Pol

lezer ontsnappen als zij er van binnen niet echt
open voor staat. Tijdens het lezen van het boek
lijkt transcendentie als concept, als zienswijze
en als levenshouding steeds verder te landen;
vanuit de lucht op de grond te komen. Of toch
niet helemaal? Eerst een beknopt beschrijving
van de verschillende bijdragen van de auteurs.

In deel I, filosoferen over transcendentie, be-
dient het boek de geest. Vanuit de theorie ma-
ken de auteurs ruimte voor het transcendente
en geven ze het een eigen idioom. Er wordt zoe-
kend geschreven over mogelijke verbindingen
tussen de inhoud van eigen transcendente er-
varingen en inzichten van denkers als Merleau-
Ponty, Dewey, Gadamer, Irigaray, Kunneman
en Murdoch. Transcendentie als begrip wordt
niet dicht getimmerd. Maar juist in de pogin-
gen om met woorden ruimte te maken voor de
diepte die transcendente ervaringen met zich
mee kunnen brengen wordt de beperking van
taal zichtbaar. Ina Brouwer beschrijft in haar
bijdrage de fundamenten en werkwijze van
het door haar ontwikkelde Existentieel Biogra-
fisch Onderzoek (EBO). Haar methode is een
bewerking van een methode van Ien Dienske
om de ontwikkeling van romanpersonages te
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analyseren. (I) Brouwer heeft deze methode zo
aangepast dat ze gebruikt kan worden voor de
analyse van existentiële vragen in de context
van het eigen levensverhaal. EBO heeft op deze
wijze op zinvolle wijze deel uitgemaakt van het
persoonsvormende onderwijs voor vele jaar-
groepen studenten van de Universiteit voor
Humanistiek.
In de bijdragen van Hans Alma en Annemie
Halserna worden zorgvuldig twee verschil-
lende visies op omgang met transcendentie
uitgewerkt. Alma analyseert aan de hand van
een persoonlijke ervaring en het werk van o.a.
Murdoch, Dewey en Gadamer de openende en
zingevende werking van transcendente ervarin-
gen. Haar theoretische opzet rondom transcen-
dentie lijkt aansprekend te zijn voor de andere
auteurs in het boek. Want zowel haar bijdrage
alsook die van Brouwer wordt door de op haar
volgende auteurs veelal gebruikt als theoretisch
kader waartoe zij zich verhouden. Dit brengt
wel lijn aan in het boek maar werkt daarnaast
ook enige herhaling in de hand. Zowel bij
Alma, alsook bij Brouwer en Burggraaff komt
naar voren dat er een zekere mate van (spiri-
tuele) oefening nodig is om tot transcendentie
te kunnen komen. Belangrijke thema's hierin
zijn aandacht en verbeelding. Het gaat om de
ontwikkeling van een levenshouding waarin
aandacht en verbeelding expliciet een plek heb-
ben. Dit betekent dat transcendentie niet iets is
wat je er even bij doet. Het vraagt een mate van
toewijding om het toe te laten in je leven, om
de orde te laten verstoren. Burggraaff is hierin
het meest uitgesproken. Omdat hij schrijft van-
uit het binnenperspectief van de Christelijke
traditie kan hij hierin ook het meest specifiek
zijn en dat werkt verhelderend. Halserna opent
onze ogen voor een opvatting van horizontale
transcendentie waarin we ons bewust worden
van de pluriformiteit van de waarden horizon
waartegen onze levenservaringen kleur en be-
tekenis krijgen. Zij vertaalt hiermee transcen-
dentie naar een zeer bij deze tijd passend thema
gericht op een interculturele dialoog.

In deel II van het boek, de kracht van trans-
cendente belicht in persoon en werk, krijgt het
'begrip' transcendentie meer wortels. Antoinet-
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te Scholten verbindt visies op transcendentie
vanuit theologie en humanistiek met elkaar en
brengt de oorspronkelijke diepte van het religi-
euze gedicht Veni Sancte Spiritus tot leven door
terug te gaan naar de oorspronkelijke zeggings-
kracht van de Latijnse tekst. Margret van Paas-
sen laat in haar bijdrage zien hoe vruchtbaar
werken met beelden van transcendentie kan
zijn bij organisatietrainingen. De werkzame
stille kracht blijkt door het harde pantser van
een bedrijfscultuur te kunnen dringen, deze te
kunnen openen. Tot ieders verbazing eigenlijk.
De stille kracht van transcendentie is niet af te
dwingen. Het is een vorm van overgave die op
eigen kracht de sterkste muur omver kan krij-
gen. Niet omdat ze duwt, maar omdat de muur
er niet meer toe doet.
Marianne van Hoorn is zeer eloquent in haar
bijdrage waar ze geïnspireerd door Amos Oz
verder ingaat op de rol van aandacht. Net als
Burggraaff beloopt ze het nauwe pad langs de
ervaring van universaliteit aan de ene kant en
het voorlopige en mogelijkheidskarakter an-
derzijds. Ook hier blijkt dat betekenis niet kan
worden afgedwongen, er kan slechts ruimte
worden gemaakt. Het leren omgaan met het
niet kunnen manipuleren en controleren van
processen van transcendentie is misschien voor
de mens in het huidige tijdsgewricht nog wel
het moeilijkste om te accepteren.
Ine van Emmerik schrijft over de werking van
transcendentie in haar coachingspraktijk. Op
nieuw komt ook hier het belang van een betrok-
ken en aandachtige houding naar voren. En de
ruimte die stilte biedt om 'de subtiele talen' van
ons bestaan te verstaan (p. 128). Vervolgens wor-
den we door Frouk Riemersma meegenomen
op reis door haar belevingswereld als kunstena-
res. Het is een spannend, intiem en zeer spre-
kend relaas van iemand die zich overgeeft aan
een kracht diep binnenin zichzelf en vervolgens
via haar handen en klei oerbeelden in een vorm
tot uiting laat komen. Er is een dialoog met
haar diepste kern, en de schillen en spiegels die
deze kern verhullen en uitlichten. Mooie, lelijke,
krachtige, oude en nieuwe beelden dringen zich
letterlijk op en zij opent zich om ze te kunnen
ontvangen. Dit levert aangrijpende verhalen en
beelden op. Een aantal zijn terug te vinden in
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de Beeldbijlage van het boek en nodigen uit tot
meer. Deze bijdrage laat zien dat de stille kracht
van transcendentie ook heel krachtig en niet te
vermijden kan zijn. Dat wanneer de deur ge-
opend wordt, zich niet laat voorspellen wat er
tevoorschijn komt. Moedig en mooi.

In Deel III wordt de stille kracht van trans-
cendentie specifiek tot uiting gebracht in we-
gen van begeleiding. Met zorg en gevoed door
ervaring beschrijven de auteurs nauwkeurig
de openende en helende kracht van trans-
cendentie. Maria Ratering laat zien wat je in
huis moet hebben om te kunnen verblijven in
Transcendentia. Aan de hand van sprookjes laat
ze zien hoe beeldtaal voor haar de brug is tus-
sen de materiële en transcendente wereld. Aan
de hand van een stappenplan leert ze je om je
existentiële wil en levenskracht te ontwaken. De
ziel wordt hiermee bevrijd uit de eenzijdigheid
van ons eendimensionale denken.
Vervolgens neemt Kitty Bouwman ons mee
naar de transcendente wereld van Hildegard
van Bingen. Een krachtige vrouwelijke mystieke
voorbeeldfiguur. De auteur noemt ook de in-
nerlijke verwantschap die ze met deze middel-
eeuwse mystica ervaart. In deze bijdrage komt
niet alleen de rijkdom van het werk en leven
van Hildegard van Bingen tot leven maar wordt
ook zichtbaar gemaakt hoe werkelijk inspire-
rend een overtuigde overgave aan het transcen-
dente, aan God, zelfs nog honderden jaren later
nog steeds is. Jezelf openen voor de goddelijke
werkelijkheid heeft een doorwerking die zich
ondermeer bij Hildegard van Bingen en ook
bij iemand als Dag Hammarskjöld uit in het
zich met overgave inzetten voor de ander, voor
de wereld. Humanisten herkennen dit inner-
lijk appèl denk ik wel. Niet zozeer in de vorm
van het doen van het werk van God op aarde,
maar wel als een innerlijk ervaren en herkend
verlangen en opdracht om zich niet alleen in te
zetten voor zichzelf maar ook voor de mense-
lijke gemeenschap waartoe men behoort; zowel
lokaal als internationaal. Dit werken aan en in
de wereld is een niet te mis te verstane schat die
de stille kracht van transcendentie voort kan
brengen. In de laatste twee bijdragen komt de
rol van kunst en beelden in het werken met de
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eigen biografie naar voren. Gabriël Prinsenberg
beschrijft hoe je met een kunstzinnig instru-
mentarium met de biografie aan de slag kunt.
Het spectrum is breed: naast architectuur en
schilderkunst komen bijvoorbeeld ook muziek,
spraak- en woordkunst aan de orde. De kracht
van de verbeelding middels een kunstvorm als
drama of poëzie komt in de door hem gegeven
voorbeelden voelbaar naar voren. Er zijn emo-
ties mee gemoeid die voorgoed uit het onzicht-
bare zijn gekomen en die nu in het levensver-
haal geïntegreerd kunnen worden. Dit alles leidt
stap voor stap tot meer heelheid bij de betrok-
kenen, de begeleider van dit proces incluis. Het
boek wordt afgesloten door Cornelie van Weil,
iemand die goed thuis is in de EBO methode.
Zoals ze zelf beschrijft heeft ze de ontwikkeling
van student naar docent in dit vakgebied zelf
meegemaakt. Haar ervaringen laten zien dat je
eerst zelf een weg af te leggen hebt, eer je een
ander kunt begeleiden. Existentiële thematiek
is stug, de vragen die op dit nivo spelen zijn
onderling met elkaar verbonden en verknoopt,
het duurt even eer je een aanknopingspunt, een
onderzoeksvraag, gevonden hebt. En dan nog
is het een geduldig proces dat om aandachtige
waarneming vraagt. Geen kant en klare oplos-
singen: wel nieuwe perspectieven op soms al
jaren sluimerende vragen. Het ontdekken van
een rode draad, een trend, een ontwikkeling.
Existentiëel biografisch onderzoek is een weg
waarin je de tijd neemt voor het tot je komen
van je eigen vragen, op basis van het ontwikke-
len van zelfacceptatie, acceptatie van de ander
en een groeiend vertrouwen in de transcenden-
te werking van beelden. Hiermee wordt door de
deelnemers, met een zekere gestage groei, ge-
werkt aan het ontwikkelen van een aandachtige
en verbeeldingsvolle levenshouding.

Het kan denk ik niet onvermeld blijven dat dit
boek een vrouwelijke kracht ademt. Een kracht
die gevoed wordt door een verlangen van de
auteurs, en misschien wel door de gemeen-
schap die door hen wordt gerepresenteerd, om
de diepte van het menselijke bestaan tot bloei
te laten komen. Om de stilte, de ruimte, de
heelwording geboren te laten worden. De dy-
namiek van de stille kracht van transcendentie
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die in dit boek beschreven en verder uitgewerkt
wordt, resoneert sterk met levenskracht. Vitali-
teit, niet duwen maar dragen; niet vastpakken
maar openen. Deze levenshouding komt denk
ik zowel de verschillende professionele praktij-
ken van humanistici alsook de humanistiek als
wetenschap ten goede. Het persoonlijke eerste
persoonsperspectief blijkt onmisbaar te zijn in
het onderzoeken van verschillende vormen van
transcendente ervaringen. Juist omdat het hier
om met Burggraaff te spreken om 'begrippen
met openklappende randen' (p.54) gaat, kun je
als auteur én als lezer jezelf niet buiten spel blij-
ven. Je zult inderdaad je eigen hemel moeten
wagen, je hart moeten openen of tenminste op
een kier zetten om de diepte binnen te laten ko-
men. En dat is waar dit boek toe uitnodigt. Er
worden veel woorden gebruikt, misschien toch
nog teveel. Een moment van bezinning, lege
pagina's misschien, of een uitgebreidere beel-
den bijlage, alles om de woorden af te remmen,
adem te halen en los te laten.

Toch blijft er ook wat knagen. Ja, ik voel me
bij lezing van het boek uitgenodigd om mijzelf
meer open te stellen voor het transcendente,
maar de woorden blijven toch vaak ook in mijn
hoofd hangen. Ze dalen als het waren niet in
in het lichaam en daarmee blijft iets essenti-
eels achterwege. Het boek lijkt voor mij soms
iets van een gronding te missen. Door hun ijle
kwaliteit vragen transcendente ervaringen om
een verbinding met het aardse, met het lichaam,
wil de betekenis van deze ervaringen echt kun-
nen landen. Een manier om dit te doen is door
een stevige theoretisch onderbouwing te geven
waarmee transcendentie geworteld wordt in de
levenspraktijken van de mens. En het boek doet
in een aantal bijdragen een aanzet hiertoe. De
theoretische onderbouwingen die gegeven wor-
den zijn echter zo divers, zo divergent, dat het
me veel moeite kost om inhoudelijk iets mee te
nemen uit het boek. Er lijkt bij een aantal au-
teurs een terughoudendheid te zijn om tot uit-
eindelijke inhoudelijke uitspraken te komen. De
nadruk op openheid en het ongrijpbare aspect
van het transcendente lijkt in deze eerder een
valkuil en dekmantel voor de sprong in het die-
pe om te valideren, of te geloven, in wat trans-
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eenden te ervaringen ons te zeggen hebben over
de menselijke situatie. Kun je transcendentie ten
diepste ervaren en er dan over spreken of schrij-
ven zonder uiteindelijke inhoudelijke levensbe-
schouwelijke uitspraken te doen? Is er echt niks
vasts te vinden op de bodem van de put?

In elke transcendente ervaring komt uiteinde-
lijk een moment dat je de keuze hebt: laat ik los
of niet? Er komt een moment van overgave. En
die overgave gaat niet vanzelf. Het is een stap in
het onbekende die is omgeven met een zekere
terughoudendheid. Deze terughoudendheid is
voelbaar omdat er iets is in je, dat voelt dat deze
stap ergens toe leidt. In die zin, dat transcen-
dente ervaringen je een inkijk kunnen bieden
in het menselijke bestaan vanuit een funda-
menteel ander perspectief dan dat waarmee je
gewend bent te kijken en ervaren. Er kan dan
een levensbeschouwelijke inhoud ontstaan die
aanzet tot handelen; en dragend of inspirerend
is voor onze dagelijkse praktijk. Transcendentie
als bron van levensbeschouwelijke inspiratie,
niet alleen als vorm of proces, maar juist ook
inhoudelijk. Wat zegt een persoonlijk trans-
cendent ervaringsperspectief over het lot van
de mens, over zingeving en humanisering? De
tekst van Kitty Bouwman over de mystiek van
Hildegard van Bingen biedt bijvoorbeeld aan-
knopingspunten voor verdere levensbeschou-
welijke bezinning, ook voor humanisten. Maar
omdat dit in het boek zelf eigenlijk niet expli-
ciet en systematisch gebeurt, lijken de bijdragen
van de auteurs uiteindelijk niet verder te reiken
dan de beschreven praktijkvoorbeelden zelf.
De terughoudendheid wint het van het ver-
trouwen in het transcendente weten. Zelfs in
alle voorlopigheid kun je tot een inhoudelijke
uitspraak komen en deze bestaansrecht geven
puur en alleen op basis van de eigen gevoelde
betekenis. Henk Burggraaff laat dit ook zien. Ik
mis in het boek als geheel, bijvoorbeeld in een
deel IV, de moed en de gevoelde noodzaak om
te komen tot een verdere levensbeschouwelijke
uitwerking. De dragende kracht van de diepte
van transcendente ervaringen wordt hiermee
mogelijk voor een deel onbenut gelaten.

Rondom het thema transcendentie zijn voor-
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afgaande aan de totstandkoming van dit boek
een tweetal zeer druk bezochte conferenties
gehouden. Juist door de overweldigende be-
langstelling voor de conferenties en het thema
transcendentie wordt duidelijk dat er met dit
boek een diep verlangen wordt ontmoet om het
transcendente te onderzoeken en meer bij de
werk- en levenspraktijk te betrekken. Een deel
van de voelbare aantrekkingskracht ligt mis-
schien juist in de aangevoelde en spannende
potentie van transcendentie als levensbeschou-
welijke inspiratiebron. De ongemakkelijkheid
van de humanistische gemeenschap met deze
vraag komt wellicht voort uit het ontbreken
van een ingeoefende weg waarlangs ervaringen
in het transcendente hun weg vinden naar het
materiele, meer stoffelijke, lichamelijke domein.
Daar kunnen gevonden betekenissen onderling
uitgewisseld worden om zo tot een verdere in-
houdelijke verdieping te komen. In het boek
wordt door Frouk Riemersma een mogelijke
weg beleefd en beschreven. Toegegeven, het is
niet de weg van de minste weerstand. Integen-
deel, maar ze laat wel zien hoe we ervaringen in
het transcendente domein meer kunnen laten
spreken door juist meer aandacht te besteden
aan het bewustzijn van ons lichaam. Ze laat
voelbaar zien hoe beelden die zich vanuit het
transcendente aanbieden, zich een weg worste-
len door haar lichaam en bewustzijn om uitein-
delijk via haar handen letterlijk vorm te krijgen
in een beeld van klei. Dit is de weg door het
vlees, door de weerbarstige materie. Ze vraagt
zichzelf, en ons, op pagina 133:
'Ik besef het grote belang van deze innerlijke
zware bevalling. Mijn handen scheppen vanuit
het onderbewuste mijn duivels, heiligen en al-
les wat er tussenin zit, en zet ze buiten mij neer
zodat ik er niet omheen kan. Ik kan niet anders
dan ze in de ogen kijken, liefhebben ongeacht
wat en loslaten. Het is voor mij de enige weg.
Een moderne inwijdingsweg?'

Afsluitend
Het enthousiasme en de belangstelling voor
de conferenties rondom het thema de Stille
Kracht van Transcendentie hebben laten zien
dat er een duidelijke doelgroep is voor dit boek.
Ook wanneer het onderwerp transcendentie
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nog een onverkend terrein is, biedt het boek je
voldoende ideeën om zelf te onderzoeken wat
de stille kracht van transcendentie in je profes-
sionele en persoonlijke leven zou kunnen bete-
kenen. De gegeven inhoudelijke onderbouwing
biedt hierbij een voorlopige houvast. Dit boek
laat zien dat de stille kracht van transcenden-
tie het verdient om onder een breed publiek in
al haar kwetsbaarheid beleefd, ervaren en ge-
hoord te worden.

Anne-Marie Mouwen

Noot

(1) Dienske, Ien (1987). Terugkeren en Verder-
gaan. Een pleidooi voor narratieve kennis in
de sociale wetenschappen en een onderzoek
naar mogelijke en herkenbare betekenissen
van eenheidsherstellende ervaringen in deze
tijd. Delft: Eburon.
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Vrouwen, feminisme en fundamentalisme

In het boek Wamen, Feminism & Funda-
lIlentalism - onder redactie van Ireen Du-
bel en Karen Vintges - worden de rollen en
strategieën van vrouwen en vrouwenorga-
nisaties ten aanzien van religieus funda-
mentalisme besproken. Het kenmerk van
fundamentalisme dat in bijna alle religies
naar voren komt, is het onderdrukken van
vrouwen en het beperken van hun vrijheid.
Het Engelstalige boek is voortgekomen uit
een themanummer van het Tijdschrift voor
Humanistiek (nummer 27, oktober 2006).
Aangezien fundamentalisme en feminisme
vele definities kennen, gaan verschillende
auteurs expliciet in op de concepten van
deze begrippen. De definitie van funda-
mentalisme die Dubel en Vintges hanteren
is 'het geloof in absolute waarheden en de
behoefte om deze te verspreiden en op te
leggen aan anderen'. Feminisme is voor hen
het streven om alle geweld tegen vrouwen
uit te bannen, en voor vrijheid, gelijke rech-
ten en volledig burgerschap voor vrouwen,
zowel in een seculiere als een religieuze
context.
Wat de artikelen in het boek met elkaar ge-
meen hebben, is dat zij zich allen keren te-
gen het zogenaamde 'seculiere fundamen-
talisme' dat stelt dat alleen de seculiere con-
text waarheid en vooruitgang garandeert,
en derhalve verspreid moet worden. Alle
auteurs in Wamen, feminisme & fundamen-
talism zijn van mening dat feminisme ook
mogelijk is binnen niet-seculiere contexten.
Zo bestaat er al lange tijd een islamitisch
feminisme dat streeft naar gen der recht-
vaardigheid binnen de islamitische cultuur.
Gender rechtvaardigheid betekent hier dat
vrouwen volledige burgers zijn en niet on-
dergeschikt zijn aan mannen.
Over het thema 'vrouwen en islam' wordt
niet alleen wereldwijd gedebatteerd, het is
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ook een praktische, politieke strijd. Bijvoor-
beeld in Irak waar een nieuwe grondwet ge-
baseerd wordt op de Sharia, en in Iran waar
onder de conservatieve president Mahmud
Ahmandinejad vrouwenactivisme met ge-
weld wordt bestreden. Ook in het Westen
blijven stemmen van moslimvrouwen in
het publieke debat nagenoeg uit. Moslim-
vrouwen die het onderscheid maken tussen
traditie en religie, en die in hun eigen re-
ligie mogelijkheden zien om naar vrijheid
te streven, worden nauwelijks gehoord. In
Wamen, feminism & fundamentalism ko-
men zij wel aan het woord. De auteurs in
het boek - onder andere Ceylan Pekta~-We-
ber, Sarah Bracke, Chia Longman, Margot
Badran, Abdennur Prado, Halleh Ghorashi,
Juan Marco Vaggione, Maria de Bruyn, Sa-
rah Mukasa en Anissa Hélie - behandelen
niet alleen de discourses, concepten en in-
terpretaties van feminisme, fundamenta-
lisme en religie, maar onderzoeken ook de
relatie tussen die theorie en de praktische
strategieën die vrouwen en vrouwenbewe-
gingen in bepaalde landen (zoals Iran, La-
tijns-Amerika en Oeganda) hanteren.

Ireen Dubel & Karen Vintges (red.), Wa-
men, Feminism & Fundamentalism, Am-
sterdam, HUP / SWP, 160 blz., € 21,90.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
1. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Hu-

manistisch Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar:
in april, juli. oktober en december. Bijdragen ter publicatie
kunnen worden gezonden naar: Redactiesecretariaat Tijd-
schrift voor Humanistiek. t.a.v. André Hielkema. Van Asch
van Wijckskade 2B. 3512 BS Utrecht. tel. (030)2390100. fax
(030)2390100, e-mail: ahi@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit
dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden.
Theoretische en praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij
beoordeling wordt gelet op stijl (zinslengte, begrijpelijkheid,
adequaat gebruik van de lijdende vorm) en systematiek (dui-
delijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies).
Schema's. tekeningen, foto's e.d. zijn welkom. mits een goede
afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Van-
wege het karakter van het tijdschrift worden geen financiële
vergoedingen betaald voor bijdragen.

3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de zomerpe-
riode). Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering
worden aansluitend besproken (neem voor vergaderdata con-
tact op met het redactiesecretariaat). Maximaal 4 weken na
bespreking volgt bericht aan de auteur. MaximaallB maanden
na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden. dient dat
nadrukkelijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwali-
teit wordt anoniem beoordeeld door leden van de redactieraad.
De uitslag wordt anoniem medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette
(voorzien van de naam van de auteur) of als attachment via
e-mail. De tekst wordt aangeleverd als WP51. WPBofWP9-do-
cument; indien wordt gewerkt met Word for Windows: het do-
cument opslaan als WP-document (Bewaren als ... of Opslaan
als WP-bestand). Als word-document aangeleverde teksten
worden niet geaccepteerd. Vermeld per begeleidende brief of e-
mail uw naam, adres, telefoonnummer. e-mailadres. en even.
tuele referentiewens.

6a. Hanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal
(het 'Groene Boekje', 1995) en gebruik geen tekstuele afkortin-
gen. dus: bijv. = bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; etc.
= et cetera. Instellingen eerst voluit schrijven met de afkorting
tussen haakjes: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW); daarna afkorten: NIZW.

b. Houd de tekst zo 'schoon' mogelijk, dus zónder opmaakcodes
en zonder tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer
bovenin het document alléén: paginagrootte, lettergrootte, pa.
ginanumme ring. uitvullen: volledig. en afbreken: uit. Gebruik
geen Tabs en maak uw wensen voor layout kenbaar met tussen
haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw automatische stij-
lopties uit te zetten vóórdat u begint met schrijven. Neem bij
vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

c. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief ge-
bruikt! Doe het consequent bij de titel van een boek, de naam
van een tijdschrift of krant en bij woorden van buitenlandse
origine die niet voorkomen in het 'Groene Boekje', zoals empo-
werment of attachment. Doe het eveneens bij alle buitenlandse
tekst (óók in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij woorden of
korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.

d. Hoofdstukken in bundels. artikelen in tijdschriften of namen
van congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus:
het congres 'Voorbij het produkt'.

e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten wor-
den altijd voorzien van een literatuur verwijzing (zie f). Neem
de tekst letterlijk over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan
door: I...J.

f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug. 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug. 1997a:1I3) bij meerdere publikaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;

• (1997: 113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;
• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin,
binnen de punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op
meerdere voorafgaande zinnen: aan het eind van de zin. bui.
ten de punt. Bij citaten: altijd na het aanhalingsteken sluiten.
Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met een volledige
vermelding in de literatuurlijst (zie B).

7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden.
tenzij anders met de redactie wordt overeengekomen. Opbouw
en volgorde van een bijdrage is altijd als volgt:
De titel ( < B woorden)

b Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14
woorden)

c De naam van de auteur (geen titulatuur)
d De zgn. leader. een samenvattende introductie ( < 120 woor-

den)
De tekst zelf met:
1) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie

f Auteursgegevens. eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h Een notenlijst ( < 25 noten)
B. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in

alfabetische volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere pu-
blicaties van eenzelfde auteur: plaatsen in volgorde van jaartal.
Bijmeerdere publicaties van een auteur uit eenzelfde jaar aldus
de jaartallen vermelden: (1993a), (l993b), et cetera. Hanteer
interpunctie, opbouw én volgorde als in de volgende voorbeel-
den (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelijking):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr. A. (1993), Psychology, University Press. London.
Carr. A. & Barret, B.C. (1993). Psychology, ...
Carr. A., Barret. B.C.& Yalom. D.E. (1993). Psychology •...

b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), Essays on Rogers, VUB-Press. Brussel.
Carr, A. & Barret. B.C. red. (1994). Essays on Rogers •...

c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client-centered Therapy'. in: Carr. A. red.
(1995). Counselling. VUB-Press. Brussel. pp. 152-16B.

d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de. (199B). 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische The-
ologie. 199B/nr. 3. (jrg. B), pp. 66-BI.

9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor
inhoudelijk aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te
worden aangeleverd: aan het eind van de zin (dus nooit mid-
denin een zin) het nummer tussen haakjes zetten. Aan het eind
van de tekst, na de literatuurlijst, de noten zetten. Dus niet de
voetnoot. of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuurverwij-
zing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: B). Een (korte) literatuur-
verwijzing (Carr. 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige)
literatuurvermelding in de literatuurlijst: Carr, A. (1993). Psy-
chology. University Press. London. Literatuurvermeldingen
alleen in de notenlijst plaatsen. indien het publicaties betreffen
waarnaar aanvullend wordt verwezen.

10. Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het
oordeel of standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking.
Zij hebben een omvang van < 1600 woorden en kennen geen
noten. Het gerecenseerde boek bovenaan de recensie vermel-
den als bij Ba-b. inclusief ISBN-nummer en prijs. De naam van
de recensent onderaan plaatsen, eventueel als bij 7f. Bespre-
kingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h. Het
besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij Ba-b,
echter zonder ISBN-nummer en prijs .
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In de volgende nummers van het Tijdschrift voor Humanistiek:

nummer
Thema Urgentie geboden: lesbische en homo-emancipatie we-
reldwijd
In de afgelopen decennia is de positie van lesbiennes en homo's in Nederland sterk
verbeterd, maar voor veel landen in de rest van de wereld geldt dat niet. In dit num-
mer van het Tijdschrift voor Humanistiek wordt een beeld gegeven van hoe het daar
is voor homoseksuele mannen en vrouwen, met zelfportretten van hen uit Afrika,
Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. De Nederlandse humanistische organisatie
Hivos zet zich in voor lesbische en homo-emancipatie wereldwijd. Hoe gaat dat in
zijn werk? En wat is het belang van onder andere gay prides, Europa en het internet
voor deze emancipatiestrijd?

nummer
Thema Humanistische esthetiek
De onderliggende gedachte van het themanummer is het idee dat esthetiek wellicht
meer aandacht zou moeten krijgen binnen humanistische theorie en praktijk, omdat
alleen een cerebrale vorm van humanisme te weinig is voor een levenskunst waarin
de esthetische dimensie een belangrijke rol speelt. Naast het handelen (het goede)
en het kennen (het ware) is de beleving en de emotionaliteit (het schone) de derde
klassieke pijler van humanisme. Gastredacteuren van dit themanummer zijn Hans
Alma, Floris van den Berg, Ruud Kaulingfreks en Linda Pijnacker.

nummer
Thema Multiculturaliteit in de humanistische professies
Themaredacteurs zijn Michael Kerkhof (Humanitas) en Trijntsje de Groot (Humanis-
tisch Vormingsonderwijs). Zij bezien met name ook de ontwikkelingen in de geeste-
lijke verzorging.
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