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Redactioneel

Levenskunst, toewijding aan jezelf is van
oudsher een centraal thema in de westerse
cultuur. In het eerste levenskunstboek uit de
westerse geschiedenis, Plato's Alcibiades, wijst
Socrates de rijke jongeling Alcibiades terecht:
'Jij wilt politicus worden en leiding geven aan
de staat? Maar je kunt niet eens jezelf leiding
geven want je hebt niet voor jezelf gezorgd!'
Hiermee is de toon onmiddellijk gezet. Wie
niet aan levenskunst (epimeleia eautou ofwel
technè tou biou) doet en zichzelf verwaarloost,
kan geen goede vriend of burger, laat staan
een goed politicus zijn.
De klassieke levenskunst van Socrates tot en
met Plutarchus bestreek het hele dagelijkse
leven: huishouden, werk, de lichamelijke
gezondheid en ziekte, behoeften en genietin-
gen, de emotionele huishouding, zelfkennis,
meditatie en bezinning, vriendschap en andere
sociale omgangsvormen. Zij bood veel meer
dan louter bescherming tegen de condition
humaine van toeval, noodlot en de dood. Doel
van de klassieke levenskunst was niet overle-
ven, maar het optimaal en bloeiend leven. De
roep om kwaliteit van leven is niet van vandaag!
Keerden tal van thema's uit de klassieke
levenskunst in christendom, Renaissance en
vroege moderne tijd bij uiteenlopende auteurs
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terug, in de loop van de moderniteit is de
levenskunst geleidelijk aan verdwenen. Toen
Erich Fromm na de Tweede Wereldoorlog een
nieuwe humanistische ethiek wilde ontwer-
pen, kon hij de levenskunst tot zijn schrik ner-
gens meer vinden. Dezelfde ontdekking deed
Foucault, toen hij ruim dertig jaar later een
geschiedenis van de lust wilde schrijven.
Onlangs noteerde een vooraanstaand auteur
als Schmid dat de filosofie zelf haar eigen
levenskunst-traditie geheel is kwijtgeraakt.
Inmiddels lijkt er evenwel een kentering op
gang gekomen, nu er een ware hausse aan
levenskunstliteratuur verschijnt. Niet alleen de
populaire en de niet-westerse levenskunst,
maar ook de recente filosofie van de levens-
kunst mag zich in een grote belangstelling ver-
heugen. Tegen de achtergrond van het
ingewikkelde leven in de late moderne tijd is
dat volstrekt begrijpelijk. Moderne individu-
en zoeken in wezen geen goeroes die hen de
weg wijzen, maar wel gidsen die hen helpen
om zelf de kwaliteit van het eigen bestaan te
(her-)ontdekken en bewaren. Dit themanum-
mer is zo'n gids: het biedt in het Nederland-
se taalgebied een eerste verkenning in actuele
levenskunst. De eerste helft van de bijdragen
is vooral theoretisch georiënteerd. Deze
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behandelen op kritische en genuanceerde
wijze centrale kwesties als authenticiteit,
geluk, kiezen, navolging, reflexiviteit en de
grenzen van levenskunst.

Joep Dohmen ziet het huidige waardenplura-
lisme als dominant motief van de laatmoderne
samenleving. Op grond daarvan pleit hij voor
een authentieke levenskunst. Ruut Veenhoven
vindt dat behalve moralistisch ook een te
ruime opdracht. Hij stelt voor om levenskunst
dichter aan te laten sluiten bij de actuele
genotscultuur en het moderne verlangen naar
geluk. Wilhelm Schmid stelt dat in elke levens-
kunst kiezen centraal staat. Omdat het tegen-
woordig zo belangrijk is om je eigen keuzes te
maken, acht hij een zorgvuldige reflexie over
het kiezen zelf van groot belang. Joachim
Duyndam opteert voor een ander model. Vol-
gens hem gaat het in levenskunst veel minder
om kiezen dan om navolgen, zij het dat dit
laatste wel op een creatieve wijze moet gebeu-
ren. Henk Manschot vraagt zich vervolgens af
wat de maatschappelijke grenzen zijn voor de
levenskunst. Hoe moeten we ons verhouden
tot de levenskunstenaar die op geheel authen-
tieke wijze een geducht gevaar voor de samen-
leving vormt? Op analoge wijze stelt Esther Wit
prikkelende vragen omtrent het cognitieve en
morele gehalte van de filosofie van de levens-
kunst. De column van Johan Melse voert de kri-
tiek op de gecontroleerde, reflexieve
levenskunst naar een hoogtepunt: 'Waar is het
groots en meeslepend leven? Waar is de ver-
bondenheid met de ander, de liefde?' Wim
Oskams beklemmende foto van de mevrouw
in spagaat en nopjesjurk tóónt de spanning
tussen zelfbeheersing en overgave!

Hierna komen de meer praktische bijdragen
aan bod. Marli Huijer verhaalt zeer beeldend,
hoe Annemarie Grewel zich een paar jaar gele-
den naar de dood sumo-worstelt. Levenskunst
als stervenskunst. Willem Voois kwam de spe-
cifieke levensproblemen van ouderen op het
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spoor en de eigen oplossingen die ze zelf zoe-
ken. Ingrid Reijnen opteert nadrukkelijk voor
levenskunst als samenlevingskunst waarin
ook de minder reflexief bedeelden een belang-
rijke plaats krijgen. Tenslotte zijn er nog dege-
nen voor wie levenskunst nog steeds eerst en
vooral de kunst van het overleven is. Michael
Kerkhof en Loes Meijer, en ook Marius Nuy in
zijn bijdrage over de bestaanskunst van de
thuisloze, herinneren aan de klassieke bete-
kenis van het begrip humanitas, waarin de
zorg voor zichzelf en de zorg voor de ander
hand in hand gaan.

In de rubriek 'Recensies' zijn specifiek met
betrekking tot levenskunst boekbesprekingen
opgenomen van Marieke Borren, Harry Kunne-
man en Kees Kooij. Marieke Borren bespreekt
het nummer van het tijdschrift Krisis (herfst
1999) en begint als volgt: 'Het is niet overdre-
ven te stellen dat authenticiteit het structure-
rende morele beginsel is van levenskunst.' Zij
stuit in dit nummer van Krisis op een artikel
van Alessandro Ferrara. Vervolgens recenseert
Harry Kunneman het boek Reflective Authenti-
city. Rethinking the Project of Modernity van
deze auteur en constateert een belangrijke
beperking in diens conceptie van authenticiteit
en levenskunst. Kees Kooij bespreekt het boek
van Alexander Nehamas, The Art of Living.
Socratic Reflections from Plato to Foucault.
Buiten de thematiek van dit nummer van het
Tijdschrift voor Humanistiek vallen de boekbe-
sprekingen van Jan Vorsten bosch en Simone van
der Burg. De eerste gaat in op een nieuwe publi-
catie van Herman De Dijn: Oe herontdekking van
de ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg.
Deze Belgische filosoof kritiseert in zijn boek
vooral het hedendaagse marktdenken waarbin-
nen kwaliteitsbeleid nu juist dat is gaan missen,
waar het uiteindelijk om draait. Simone van der
Burg besteedt aandacht aan het proefschrift van
Tonja van den Ende, In levende lijven. Identiteit,
lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce
Irigaray. In het volgende nummer van het Tijd-
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schrift voor Humanistiek komt dit proefschrift
opnieuw aan de orde, waarbij met name wordt
ingegaan op diversiteit als moreel principe.
Tonja van den Ende promoveerde in 1999 aan
de Universiteit voor Humanistiek.
Tenslotte zijn er in dit nummer nog de ' Signale-
menten', waarin onder andere de ruime belang-
stelling voor het project over levenskunst van het
Humanistisch Kenniscentrum onder de aandacht
wordt gebracht.

Het volgende nummer van het Tüdschrift voor
Humanistiek, nummer drie alweer, zal gaan
over 'Uitsluiting en empowerment' , in zeke-
re opzichten de andere kant van de medaille
van levenskunst. Het is de kunst beide thema's
met elkaar te verbinden, een ingewikkelde
opgave, maar ook een grote uitdaging.

Lezers van het Tüdschrift voor Humanistiek
die met elkaar of met auteurs daadwerkelijk
in discussie willen gaan over de teksten in het
blad, worden van harte uitgenodigd om de dis-
cussiepagina op te zoeken op de Website van
het Humanistisch Kenniscentrum, onder
www.human.nl/hkc

Joep Dohmen en Douwe van Houten
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De terugkeer van
de levenskunst
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Levenskunst en
authenticiteit
Joep Dohmen

cu hebt er geen idee van hoeveel mensen eraan kapot gaan doordat
ze het klaarspelen om te leven.' (Robert Musil)

Inleiding

'Leven moet een doel op zich worden. Ik stel
voor het officieel uit te roepen tot de hoog-
ste vorm van kunst. Niet iedereen kan piano
spelen of schilderen. En als je dat talent
hebt, moet je het onderhouden. Dat geldt
voor het leven ook. Daarom moet Leven een
vak worden op school en het hoofdbe-
standdeel van de opvoeding thuis. Er moet
een departement van Leven worden opge-
richt met een gezellige minister aan het
hoofd, en een Nobelprijs voor Leven.
Mag ik twee mensen nomineren? Ik ont-
moette hen op een hete dag in Cannes. Ik
weet niet hoe ze heten of waar ze wonen. G.
en ik lagen aan het strand. We beloerden
mannen met ribbelbuiken. Naast ons kirde
een reclamepopje iets te hard in haar gsm.
De adrenaline gierde door de lucht. AI die
zelfbewuste schoonheden wierpen om de
drie seconden hun controlerende blikken
rond om te weten of ze genoeg bewondering
oogstten.
En toen zag ik hen. Een oude man en vrouw,
hand in hand, met hun voeten in het water.
Ze waren niet zo mooi meer. Zij droeg een
f'odderjurk, hij had zijn broekspijpen opge-
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rold. Strak waren hun lijven allang niet
meer. Het waren de mooiste mensen van het
strand. Zij straalden iets uit wat wij geen
van allen bezaten. Sereniteit. Het was ze een
zorg of ze wel of niet werden bekeken. Zij
zagen de schoonheid van de wereld. Zij
zagen elkaar. Uren bleven ze staan, genie-
tend, gelukkig. AI die tijd lieten ze elkaar
niet los. Ik heb ademloos naar hen zitten
staren, die tedere silhouetten, bijna onbe-
weeglijk in het felle azuur.'

Chazia Mourali

Filosofie van de levenskunst

Ruim een jaar geleden verscheen in Duitsland Philo-
sophie der Lebenskunst van Wilhelm Schmid. Inmid-
dels zijn er bijna 100.000 exemplaren van verkocht.
Een ongekend aantal voor een serieus en ook nog eens
erg Duits filosofieboek - toegegeven, die oplage haalt
het niet bij De Celestijnse belofte, dé bestseller op het
gebied van persoonlijke groei. Schmid heeft dan ook
een serieuzere inzet. Hij constateert dat de filosofie een
van haar oorspronkelijke grondthema's, de levens-
kunst, uit het oog verloren is. Schmid wil de levens-
kunst in de filosofie opnieuw ter sprake brengen, maar
op geheel andere wijze. Voor hem is de filosofie van de
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levenskunst uitdrukkelijk grondslagenonderzoek, een
studie naar de voorwaarden waaronder de vorming
van het eigen leven eerst mogelijk is. Daarom vindt
men in zijn boek vooral fundamentele analyses over
identiteit, over het subject van de levenskunst, over
autonomie en over het maken van keuzes in de com-
plexe machtsverhoudingen van de huidige samenle-
ving. Schmid noemt zijn analyses optatief pas als
mensen weten hoe het laat moderne leven in elkaar zit,
kunnen ze zelf er al dan niet voor kiezen om op een
bepaalde manier aan levenskunst te doen.
Philosophie der Lebenskunst haakt expliciet aan bij de
Franse filosoof Michel Foucault, die aan de basis staat
van de recente revival van de levenskunst. 'Wat mij
opvalt', aldus Foucault, 'is dat de kunst in onze samen-
leving iets geworden is dat met voorwerpen te maken
heeft en niet met mensen of met het leven. Kunst is een
specialiteit van een paar experts die men kunstenaars
noemt. Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk
van zijn leven kunnen maken? Waarom is die lamp
wel, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?'
Foucault ontdekte de levenskunst in zekere zin bij toe-
val, tijdens zijn onderzoek naar de geschiedenis van
de seksualiteit. Hij was verrukt over het pleidooi voor
toewijding aan zichzelf dat hij in de klassieke geschrif-
ten van Plato, Epicurus, Seneca en Plutarchus aantrof.
De Grieken en Romeinen wilden niet de slaaf zijn van
hun behoeften en hun passies, van de ander, of van de
willekeur van de stadstaat. Ze deden aan zelfonderzoek
en overdachten met grote regelmaat hun leven, hun
principes en hun zwakheden. Ze brachten hun tijd
vooral door met oefeningen en activiteiten gericht op
persoonlijke vorderingen. Zo deden ze aan ascese en
meditatie, lazen ze boeken, voerden gesprekken over
alles wat hen van belang leek en hielden daarover dag-
boeken bij. Hun levenskunst was een sociale praktijk
voorzover men die op scholen leerde, maar evengoed
met familie of onder vrienden beoefende.
Door zijn vroege dood (in 1984) weten we niet waar-
in Foucaults levenskunststudie uiteindelijk zou zijn
uitgemond. Het ligt voor de hand om te denken dat
Foucault een levenskunst voor de late moderniteit zou
hebben ontwikkeld, maar hij stond uiterst ambivalent
tegenover zo'n onderneming. Weliswaar vond hij het
ontbreken van de praxis om van het eigen leven een

Humanistiek nr.2, Ie jaargang juli 2000

kunstwerk te maken een absoluut tekort in onze
moderne westerse cultuur. Tegelijkertijd echter vond
hij dat we 'geen exemplarische waarde [moesten 1 hech-
ten aan een periode die de onze niet is'. Bovendien was
hij als de dood voor elk inhoudelijk, normatief ethisch
project vanwege de disciplinerende effecten daarvan.
Een soortgelijke ambivalentie vinden we terug bij
Schmid die nadrukkelijk beweert een optatieve filo-
sofie van de levenskunst te willen presenteren en her-
haaldelijk stelt niet normatief te willen zijn. Toch is de
normatieve inzet van zijn boek (evenals van zijn bij-
drage in dit nummer) onmiskenbaar dat mensen aan
levenskunst zouden moeten doen, en dat ze zo moe-
ten leven dat ze hun eigen leven werkelijk de moeite
waard vinden.
De algehele zwijgzaamheid en terughoudendheid
onder de filosofen ten aanzien van de levenskunst is
mijns inziens onterecht en zelfs fnuikend. Natuurlijk
leven wij tegenwoordig in onze eigen, typisch Iaatmo-
derne condities en niemand zal ontkennen dat dat
andere zijn dan die uit de Oudheid, uit de Renaissan-
ce of uit de vroegmoderne tijd. We hebben onze eigen-
tijdse problemen. Maar we zijn nog steeds sterfelijk en
moeten ons nog steeds verhouden tot de dood van
onszelf en van anderen. We zijn nog steeds emotione-
le, kwetsbare wezens: we verliezen nog steeds onze zelf-
beheersing. Er is nog steeds lot en noodlot, ook al
voltrekt zich dat in een andere context. Des te urgen-
ter is de eis van een specifiek laatmoderne, norma-
tieve filosofie van de levenskunst.
Tot dusverre komen de antwoorden op allerhande levens-
problemen ten dele van wetenschappelijke zijde, vooral
van de kant van psychologie en psychiatrie. Vanuit een
objectivistisch, zogenaamd waardevrij standpunt worden
mensen deskundologisch gediagnosticeerd en in de mal
van een nauwkeurig geprotocolleerde behandeling gevat.
De samenleving is verregaand getherapeutiseerd. Maar
ondanks een overvloed aan allerlei therapieën hebben we
nog steeds geen flauw benul wat de notie van geestelijke
gezondheid inhoudt.
Verder zijn daar de instant -oplossingen van de goeroes
uit de populaire levenskunst. Wie vandaag de dag een
boekhandel binnenloopt, struikelt over de populaire
levenskunstliteratuur, van huis-, tuin- en keukenpsy-
chologie, via de wijsheid uit het oosten tot aan esote-
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rie. De populaire psychologie leert positief denken:
anders, beter, positiever tegen de wereld aankijken
doet levensproblemen verdwijnen. De zelfmanage-
mentliteratuur garandeert succes onder het motto Hoe
maak ik mijn levensplan? Onze toekomstige identiteit
kan via doelgerichte totaalprogramma's (made in
USA) tot op 25 jaar gepland worden. Sinds Robert Pir-
sigs Zen en de kunst van het motoronderhoud (1974)
kennen we het fenomeen 'westers boeddhisme'. Yoga-
en meditatie-oefeningen dienen ontspanning en vor-
men in combinatie met Zen zelfs een nieuwe, ont-
hechte levenshouding: niet denken, niet doen, maar
zijn!
De populaire levenskunstliteratuur kent een miljoe-
nenoplage en heeft een aantal duidelijke kenmerken.
Ze is optimistisch over de maakbaarheid van het indi-
viduele leven en suggereert dat iedereen jong, gezond,
blank, goed opgeleid is en voorzien van een succesvolle
werkkring. De populaire levenskunst heeft grofweg
twee algemene doelstellingen: onmiddellijke klach-
tenbestrijding en snelle bevordering van genot en
vooral succes.
De filosofie van de levenskunst daarentegen biedt geen
gemakkelijke alternatieven en is niet lichtgelovig. Ze is
terughoudend waar het de maakbaarheid van het con-
crete leven betreft, maar ook vasthoudend: niet alles
is altijd nodig; niet altijd is alles onmogelijk. De levens-
kunstfilosofie is breedsporig, traag en zelfkritisch. In
de filosofie van de levenskunst worden geen snelle
antwoorden gegeven in de trant van: geniet van het
leven of verbeter je slechte denkgewoonten. Klachten,
lijden of ziekte worden niet per se als slecht teken
opgevat. De filosofie van de levenskunst is geen snel-
weg naar genot.
De filosofie van de levenskunst vaardigt in eerste
instantie geen regels, voorschriften of recepten uit. Zij
onderzoekt allereerst de context waarbinnen het con-
crete leven van moderne individuen zich voltrekt. Ze
richt zich inderdaad op de bestudering van de grond-
slagen en mogelijkheidsvoorwaarden van een concre-
te vorm van levenskunst zelf, op grond waarvan het
leerproces (de kunst) van de levenskunst in beeld
komt. Vervolgens richt zij zich tot het concrete indi-
vidu met de vraag: wat zou levenskunst voor jou in je
huidige levensomstandigheden betekenen? 'Doe aan
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levenskunst' is uiteindelijk wel degelijk het normatie-
ve appèl van de levenskunstfilosofie.

De ondraaglijke lichtheid van het moderne
bestaan

'Onze prohlemen zijn vandaag de dag
dezelfde aangezien we over het algemeen
niet meer geloven dat ethiek op religie geha-
seerd is en dat we geen wettelijk systeem
wensen dat in ons morele en persoonlijke
leven ingrijpt.'

Michel Foucault

Waar komt de grote behoefte aan levenskunst eigen-
lijk vandaan? Het antwoord op deze vraag is complex,
omdat zeer uiteenlopende factoren de huidige
bestaansonzekerheid in de hand werken.
Levenskunst is vanzelfsprekend allereerst aan de orde,
omdat ze zich richt op problemen waarmee mensen
altijd mee worstelen omdat zebij het levenhoren. Het leven
is kort en eindig. Trouwens zo kort is het tegenwoordig niet:
tachtig of negentig jaar is 'makkelijk' haalbaar. Maar eindig
is het en zal het altijd blijven. Er is nog altijd lijden door
angst, ziekte, mislukking, gebrek aan erkenning. Elk men-
senlevenwordt gekenmerkt door allerlei toevalligheden.Dat
maakt het leven interessant, maar ook onzeker.Mensen zijn
emotionele wezens en emoties gaan nogal eens met hen op
de loop. Levenskunst is ook het moeizame leerproces van
zelfbeheersing waar elke opvoeding uiteindelijk op neer-
komt. Dit zijn de constanten van het onzekere mensenle-
ven door de tijden heen: sterfelijkheid, lijden,
emotionaliteit, lot en noodlot.
De huidige laatmoderne conditie heeft de volgende speci-
fieke kenmerken: individuele zelfbeschikking, de
dominantie van de markt (in samenhang met een ster-
ke technologisering) en het heersende waardenplura-
lisme. Voorop staat de toenemende individualisering
van de westerse samenleving. Tradities en levensbe-
schouwingen brokkelen steeds verder af. Weliswaar
zijn de meeste mensen uiteraard nog steeds langs
allerlei sociale verbanden als gezin, werk en clubs geor-
ganiseerd. Maar het wezenlijke punt is dat hun identi-
teit niet langer eerst en vooral groepsidentiteit kan
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worden genoemd. Traditioneel boden levensbeschou-
wingen met allerlei concrete antwoorden een algemeen
houvast op de bestaansonzekerheid. De moderne anti-
paternalistische tijdgeest kent echter geen morele en
levensbeschouwelijke autoriteiten meer, voor sommi-
gen reden om te spreken van 'levensbeschouwelijke
leegte' dan wel van een 'crisis in de moraal'. Meer cor-
rect is om te spreken van een waardenpluralisme:
mensen kunnen hun leven inrichten volgens zeer ver-
schillende zelfgekozen waarden en patronen van waar-
den. Daarmee is de weg vrij voor wat tot dusverre aan
een elite voorbehouden leek: de stijlvolle inrichting van
het eigen leven.
In de praktijk blijkt de keuzevrijheid uiterst proble-
matisch. Op de eerste plaats kiezen we niet in het lucht-
ledige. Onze keuzes in het alledaagse leven zijn
maatschappelijk gezien zwaar voorgeprogrammeerd.
Bij een terugtredende overheid domineert immers de
markt. Ondersteund door een overweldigende tech-
nologie wordt onze individuele levensstijl heden ten
dage verregaand beheerst door instrumentele ratio-
naliteit, met name vanwege de verleidingsstrategieën
van de markt. Het westers individu is vandaag eerst en
vooral consument.
Op de tweede plaats voltrekt zich onze keuzevrijheid
onder postmoderne condities, door de Poolse socio-
loog Zygmunt Bauman fraai omschreven onder de titel
Leven in veranderlijkheid, verscheidenheid en onze-
kerheid. Bauman acht de postmoderne keuzevrijheid
even opwindend als zenuwslopend: 'Constant wordt je
geconfronteerd met een of ander risico. Als je je aan-
dacht vestigt op een bepaalde mogelijkheid en een
keuze maakt, weet je nooit zeker of je intussen ande-
re opties, die wel eens veel aardiger, interessanter, beter
of winstgevender zouden kunnen zijn, niet nét mis-
loopt. Welke keus je ook maakt, de vreugde van het kie-
zen wordt altijd ietwat getemperd door het vermoeden
dat er vele andere keuzemogelijkheden waren die je
links hebt laten liggen. Daar betaal je een hoge prijs
voor, vooral in psychologische zin:
Vanuit een technisch gezichtspunt gezien heeft de
socioloog Bauman natuurlijk gelijk. Wat voor hem een
technisch probleem lijkt, is in feite een principieel pro-
bleem dat nauw samenhangt met voornoemd waar-
denpluralisme. Het werkelijke probleem van de
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laatmoderne tijd is, ten derde en laatste, het waarden-
pluralisme. Er zijn geen dwingende voorschriften meer
waarom we iets zus of zo moeten doen. We laten ons
niet langer de wet voorschrijven, zoals onlangs bleek
toen een student tijdens een college treffend opmerk-
te: 'Ik weet niet wat ik wil, maar ik weet wel dat u het
niet voor mij mag uitmaken!' Er zijn geen autoriteiten
meer over het goede leven. Er zijn blijkbaar geen voor-
beelden met zo'n dwingende overtuigingskracht dat
ze navolging als vanzelfsprekend afdwingen. Niemand
weet met zekerheid wat van waarde is.Welk leven moe-
ten we leiden? De enige zekerheid is dat we willen dat
ons leven van belang is. Maar dat betekent slechts een
verschuiving van het probleem, want wanneer is dat
het geval?
Van de levenskunst wordt blijkbaar het goede ant-
woord verwacht. Daarom is zij in de mode, in al haar
wisselende gedaanten. Hier ligt de uitdaging voor de
filosofie van de levenskunst.

Het common sense begrip van levenskunst

Het begrip 'levenskunst' heeft iets buitengewoon onge-
makkelijks. Wie niet meteen naar de esoterie vlucht
maar er serieus over nadenkt, ervaart al gauw een
soort mentale kramp. Levenskunst, wat mag dat wel
zijn, meneer? Stelt het iets voor? De vraag Doet u aan
levenskunst? roept zonder twijfel meer verlegenheid op
dan de vraag Doet u aan fitness? of Speelt u tennis?
Iedereen kent de laatstgenoemde activiteiten. Bij de
vraag Doet u aan levenskunst? is dat niet het geval.

Ik schets een aantal gangbare typeringen die nogal
eens met het woord levenskunst geassocieerd worden
en die mogelijk iets over de betekenis ervan zeggen.

De overlever. Iemand die in de moeilijkste omstan-
digheden het hoofd boven water weet te houden. Bij-
voorbeeld de weduwe met zes kinderen, karig
inkomen, en zelf een chronische ziekte onder de leden.
Als zij de eindjes aan elkaar knoopt en haar gezin over-
eind houdt, noemen we haar graag een levenskunste-
nares. Een ietwat larmoyant voorbeeld, maar er
bestaan veel mensen die in existentiële nood verkeren
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en die 'eraan kapotgaan doordat ze het klaarspelen om
te leven:
De levensgenieter. Een zeer gangbare betekenis van
levenskunst is genieten van het leven. Als wij zeggen:
'dát is toch een levenskunstenaar', bedoelen we dat
deze vrouw of man onder alle omstandigheden van het
leven weet te genieten. Menigeen kan dat niet eens in
tijden van voorspoed, laat staan als het slecht gaat. Een
belangrijke variant hiervan is de gelukkige mens. Voor
veel mensen is levenskunst niets anders dan de kunst
om een gelukkig leven te leiden.
De alleskunner. Enige tijd geleden kopte De Volkskrant:
'Het einde van een levenskunstenaar'. Het betrof een
prominente bewoner van de Amsterdamse grachten-
gordel. Hij schreef boeken en gedichten, musiceerde,
ontwierp gebouwen en bouwde ze zelf, leidde behal-
ve een dag- ook nog een nachtleven. Goed, hij stierf op
zijn veertigste aan een hartaanval maar, zei men: 'die
man had tenminste geleefd'.
De verlichte geest. Soms heeft iemand op de een of
andere manier het licht gezien en een onverstoorbare
rust gevonden. (Het is overigens ook niet ongebruike-
lijk om daar enigszins neerbuigend of cynisch over te
doen.) Sommige mensen slagen er in de loop van hun
leven blijkbaar in om een voor hen juiste levenshou-
ding te ontwikkelen. Zij hebben amor jati, een soort
liefde voor het lot verworven.
Overleven in zware omstandigheden, genieten of
gelukkig zijn, alles kunnen, het leven kunnen nemen
zoals het komt, dat zijn de meest gangbare betekenis-
sen van de term levenskunst. Voor het alledaagse
gebruik zijn bovenstaande omschrijvingen wellicht
toereikend. Maar voor een dieper begrip en vooral
voor een zinvolle eigen praktijk van levenskunst schie-
ten ze tekort. Bovenstaande benaderingen zeggen
immers weinig of niets over het kunst-aspect van het
begrip'levenskunst: wat is dat toch voor kunst waar-
mee iemand erin slaagt om te overleven, eindeloos te
genieten of gelukkig te zijn, of alle ballen tegelijk in de
lucht te houden? Hoe wordt iemand zo verlicht dat hij
zijn levenslot kan dragen?
Een andere kwestie is onder welke persoonlijke en
maatschappelijke omstandigheden levenskunst moge-
lijk is. Zonder talent, sociaal netwerk en financiële
middelen zou bijvoorbeeld de alleskunner waar-
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schijnlijk een doodgewone sterveling zijn. Voorts is het
de vraag oflevenskunst tot de sfeer van de life-style en
de esthetica behoort. Dat lijkt het geval te zijn als het
genieten betreft. Maar gelukkig zijn is wellicht niet
mogelijk zonder sociaal netwerk en solidariteit en dan
komt ook de moraal in het geding. Een mooi en een
goed leven zijn niet vanzelfsprekend hetzelfde. Blijk-
baar gaat levenskunst over de spanning tussen esthe-
tiek en ethiek. Wanneer kun je nu zeggen dat iemands
leven gelukt is of zelfs dat het een kunstwerk gewor-
den is?
De common sense levert slechte een vage, ontoerei-
kende bepaling van het begrip levenskunst. Als alles
levenskunst kan worden genoemd, is het begrip ten-
slotte verregaand uitgehold. We moeten op zoek naar
een criterium om te bepalen wanneer er wel of geen
sprake is van levenskunst.

Naar een authentieke levenskunst

Wat zou een adequaat filosofisch begrip van levens-
kunst kunnen zijn? De volgende handzame definitie is
afkomstig uit Schmids Philosophie der Lebenskunst:
'Onder levenskunst wordt fundamenteel de mogelijk-
heid en de inspanning begrepen om op bereflecteerde
wijze het eigen leven te voeren en het niet onbewust,
eenvoudigweg zomaar voorbij te laten gaan: Als we
deze definitie ernstig nemen, dan beoogt de levens-
kunst eerst en vooral om het eigen leven niet zomaar
te laten verstrijken. Misschien is dat toch al te norma-
tief, waarom zou dat immers niet mogen? De twee
bewierookte levenskunstenaars van Chazia Mourali
doen toch niks anders? De levenskunstenaar wil 'iets'
bereiken met haar of zijn leven. De vraag is wat en hoe?
Op grond daarvan stel ik de volgende, meer neutrale
definitie van levenskunst voor:

Levenskunst is een vorm van zelfexpressie
op basis van reflectie en oefening, om
zodoende de kwaliteit van het eigen leven te
ontdekken, bewaren en bewaken.

Levenskunst komt neer op de combinatie van een
meervoudige reflectie met praktijken van zelfexpres-
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sie. Willen we iets begrijpen van de uiterst complexe
betekenis van levenskunst en ons die ook daadwer-
kelijk in een levenspraktijk eigen maken, dan ontko-
men we niet aan een nauwgezette ontleding van alle
aspecten die bij dit leerproces een rol spelen, zoals zelf-
verantwoordelijkheid, bewust leven, zelfkennis, waar-
den, doelen, het keuzeproces, de feitelijke zelfexpressie
en de rol van advies. Een bescheiden poging tot inven-
tarisatie ziet er als volgt uit:

Zelfveran twoorde/ij kh eid
Uitgangspunt van elke vorm van levenskunst is de
norm dat iemand zichzelf medeverantwoordelijk stelt
voor zijn eigen levenslot. Er zijn vele zeer herkenbare
pogingen om zich daaraan radicaal te onttrekken zoals
onverschilligheid, opportunisme, loze tegendraads-
heid, halfslachtigheid en halsstarrigheid. De levens-
kunstenaar wil niet te kwader trouw zijn. Daarom
besluit hij tot een duurzame houding van toewijding
aan zichzelf.

Bewust leven
Bewust leven is uitgangspunt voor de levenskunst.
Bekend is Socrates' gezegde uit de Apologie: 'Een leven
zonder onderzoek is geen leven voor een mens'. Wan-
neer iedere vorm van reflectie over de (in)richting van
het eigen leven ontbreekt, is de kans op een geslaagd
leven nihil. Bewust leven moet onderscheiden worden
naar reflectie op de persoonlijke en op de algemene
omstandigheden.

Zelfkennis
De persoonlijke reflectie betreft zelfkennis, inzicht in
je omstandigheden, mogelijkheden, waarden en doe-
len. Niemand handelt ooit ex nihila. Je handelt altijd in
aansluiting op wie je geworden bent. Ook de inbedding
in de leefwereld is van belang. Zelfkennis betreft niet
alleen je cognitieve vaardigheden, maar ook inzicht in
je eigen karakter, je (on)deugden en je stemmingen.

Waarden
Elke vorm van levenskunst voltrekt zich op basis van de
vooronderstelling dat de kwaliteit van het eigen leven
telt. Het is een opmerkelijk feit dat mensen vaak uiterst
moeizaam blijken te kunnen formuleren waarin voor
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henzelf het goede leven gelegen is. Reflectie op de eigen
waardenhiërarchie is van belang: wat wil je en waar-
om wil je dat? Persoonlijke omstandigheden staan nooit
los van de concrete maatschappelijke samenlevings-
vorm en vereisen reflectie op de dominante betekenis-
horizon van normen en waarden waartegen het eigen
leven zich voltrekt.

Doelen
De weg die iemand wil gaan hangt nauw samen met
de persoonlijke doelen die iemand nastreeft, en die zijn
weer afhankelijk van de eigen waardenhiërarchie die
in de loop van de zelfervaring tot stand gekomen is.
Wie gekozen heeft voor roem en glorie leeft heel anders
dan wie kiest voor huiselijk geluk, laat staan wie beide
doelen tracht te combineren.

Kiezen
Leven betekent keuzes maken. Niet alleen kiezen we
niet vanuit het niets, maar bovendien altijd in een con-
crete situatie. Je kunt niet alles worden. Uit de zich aan-
dienende veelheid van keuzemogelijkheden moet je
een selectie maken en tot een beslissing komen. Keu-
zes maken is een ding, volharding in die keuze of
terugdraaien van een keuze iets anders. Sommige keu-
zes zijn uiterst pijnlijk en toch onontkoombaar.
Levenskunst is een soort kairologie: je zult steeds moe-
ten inschatten wat hier en nu aan de orde is, gezien je
eigen omstandigheden en het doel dat je voor ogen
staat.

Expressie
Zelfexpressie is de uitdrukking van de eigen waarden
in concrete handelingen. Bewust leven is nagaan welke
waarden en leefregels je er daadwerkelijk en niet alleen
in je verbeelding op na houdt. Om werkelijk invloed
uit te oefenen op de gang van zaken, om te kunnen
handelen en eventueel van koers te veranderen is
bovendien een zekere daadkracht nodig. Daarom zijn
oefening, experiment en praktijk, kortom engagement
onontbeerlijk. Engagement is nodig, eenvoudig omdat
zelfkennis op zich nog lang niet slagvaardig en han-
delingsbekwaam maakt.
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Advies
We zijn niet almachtig, we vergissen ons regelmatig
over onszelf, wie we zijn, wat we kunnen en zelfs in wat
we echt willen. Ter bevordering van de zelfkennis en
van het maken van de juiste keuzes moet men zich dus
regelmatig laten adviseren. De belangrijkste keuze in
de levenskunst is wellicht de keus van de juiste per-
soonlijke adviseurs. Montaigne formuleert dit pro-
bleem heel treffend: 'Ik zou mijn leven graag aan een
ander overlaten maar ja, aan wie?'

De hierboven onderscheiden aspecten vormen teza-
men de bestanddelen van het leerproces dat 'levens-
kunst' heet. Op grond hiervan kan een voorstel worden
geformuleerd omtrent een laatmoderne levenskunst
die toegesneden is op het authentieke individu. De filo-
sofie van de levenskunst onderzoekt het leerproces van
de levenskunst en spoort moderne individuen aan tot
hun eigen levenskunst nu er geen algemeen geldige
waarden en levensdoeleinden meer zijn. Vandaag is
ieder van ons veroordeeld tot zijn eigen zoektocht. De
eigen onzekerheid onderkennen is zonder twijfel een
verstandig vertrekpunt van een authentieke levens-
kunst. Vervolgens is het zaak die principiële onduide-
lijkheid over het eigen leven op de juiste manier op te
helderen. Natuurlijk moeten we ons daarbij niet
opsluiten in een narcistische monoloog over de moei-
zame beslissingen die we te nemen hebben. Tegelijk
willen we niet dat de ander, al is het met de beste
bedoelingen, voor ons beslist, zelfs al weten we zelf niet
wat ons te doen staat en wat voor ons het goede is. De
authentieke levenskunst is dus op de eerste plaats anti-
autoritair.
Op de tweede plaats is de authentieke levenskunste-
naar anti-conformistisch. Hij wil iets niet alleen maar
doen in navolging van anderen, omdat anderen dat nu
eenmaal ook doen. Als hij iets doet, is dat niet omdat
hem dat wordt opgelegd en ook niet omdat anderen
hetzelfde doen, maar omdat hij daar zelf werkelijk voor
kiest. Zo wil hij best zijn plicht doen, niet alleen omdat
mensen hun plicht moeten doen, maar gewoon omdat
hij inziet en ervaart dat iets ook werkelijk zijn plicht
is. Dat sluit helemaal niet uit dat hij handelt als de
anderen, maar dan omdat hij er werkelijk mee instemt.
Omgekeerd moet het loutere afwijken van de norm op
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zichzelf niet per se opgevat worden als teken van
authenticiteit. De rebel without a cause is bij uitstek een
conformist, zij het dat hij zich niet afzet tegen de heer-
sende norm als wel conformeert aan de norm om het
zonder goede reden oneens te zijn met wat dan ook.
De authentieke mens wil trouw zijn aan zichzelf, wat
iets anders is dan gewoon maar doen wat in hem
opkomt. Hij wil zijn eigen keuzes maken, opdat zijn
handelen raak is en zijn leven werkelijk telt. Bijhet pro-
ces van de juiste keuze hoort ook het volharden in een
eenmaal gemaakte keuze dan wel het heroverwegen
van die keuze.
Het derde en laatste punt betreft onze particuliere ver-
houding tot gegeven normen en waarden en vooral de
motivatie waarmee we in de concrete situatie staan.
Natuurlijk zijn we zelf niet de uitvinder van allerlei
normen en waarden, maar treffen we die aan in de cul-
tuur waarin wij leven. Of we een bepaalde waarde
accepteren als de onze, is een kwestie van biografie en
concrete context. Op grond van onze eigen particulie-
re ervaring besluiten we telkens opnieuw om in
bepaalde keuzes te volharden, dan wel de sprong te
maken naar een andere levensstijl. Het beslissende
punt is dus dat we telkens iets op gepaste wijze doen.
Levenskunst is een kwestie van afstemming. Het gaat
om de juiste verhouding tot de norm, de juiste navol-
ging en afwijking van de regel en dus uiteindelijk om
de manier waarop we onze keuze maken en ten uitvoer
brengen. Alleen ikzelf kan, vanuit mijn eigen particu-
liere levensgeschiedenis en met het oog op de concre-
te handelingscontext, uitmaken of een bepaalde keuze
gepast is of niet.
Het antwoord op de vraag of iemands leven al dan niet
een kunstwerk is, hangt niet af van een concrete doel-
stelling zoals rijkdom of geluk. Levenskunst legt zich
niet toe op het bereiken van een eindproduct, maar op
het creëren van de juiste levenshouding.

Dr. Joep Dohmen is universitair docent Filosofie en humanis-
me aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij publi-
ceert over levenskunst, ethiek en cultuurfilosofie.
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Leuk levenskunst

Ruut Veenhoven

Het begrip levenskunst heeft twee
varianten: een moralistische en een

hedonistische. Aan de eerste variant
wordt in het georganiseerde humanis-

me vanouds meer belang gehecht dan
aan de tweede. Deze bijdrage bepleit

grotere aandacht voor de hedonistische
variant, dat wil zeggen: de kunst om

prettig te leven.
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In Koenens woordenboek der Nederlandse taal staat
levenskunst omschreven als 'kunst om goed te leven'.
Wat onder 'goed leven' verstaan moet worden, vermeldt
Koenen niet. Het begrip blijft daarmee een lege huls.
Als niet duidelijk is om wat voor levenskwaliteit het
gaat, blijft ook onduidelijk welke kunst daarvoor nodig
is.
Vanouds zijn er twee opvattingen over het goede leven:
een moralistische en een hedonistische. Die opvattin-
gen zijn verbonden met verschillende concepties van
levenskunst. In de moralistische benadering wordt de
kwaliteit van leven afgemeten aan de mate waarin
waarden worden waargemaakt. Levenskunst is dan het
vermogen om vorm te geven aan abstracte idealen. In
de hedonistische benadering wordt de kwaliteit van
leven afgemeten aan hoe prettig een mens er zich bij
voelt. Levenskunst is een levensstijl vinden waarbij
men duurzaam gelukkig is. Hieronder volgt een nade-
re uitwerking van deze twee betekenissen.

Deugdzaam leven

Als levenskunst wordt opgevat als het vermogen om
een moreel verantwoorde invulling aan het bestaan te
geven, rijst de vraag wat dan wel moreel verantwoord
mag heten. Die vraag laat zich niet eenduidig beant-
woorden, omdat daarover nu eenmaal verschillen in
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opvatting bestaan. Derhalve kan er vanuit dit per-
spectief ook niet één duidelijk profiel geschetst wor-
den; iedere leer heeft zijn eigen levenskunst.

Volgens de regels leven
Wat die levenskunst inhoudt is nog het meest duide-
lijk als de moraal is uitgewerkt in concrete gedrags-
regels. Dat is bijvoorbeeld het geval bij religies waarin
leefregels en ritueel belangrijker zijn dan abstracte
beginselen, zoals onder meer bij sommige varianten
van het Boeddhisme. Die situatie doet zich ook voor in
culturen die meer de nadruk leggen op normen dan
op waarden. Het hedendaagse Japan is daarvan een
voorbeeld. Levenskunst is dan naar die normen leven.
Dat is niet altijd even eenvoudig: het kost al heel wat
moeite om erachter te komen wat er eigenlijk van je
verwacht wordt. Japanners hebben er bijvoorbeeld een
hele klus aan om zich de gecompliceerde gedragsco-
des van hun cultuur eigen te maken. Een deel van de
kunst is die te leren begrijpen zonder ernaar te vragen.
In andere gevallen zijn de regels helder, maar valt er
haast niet mee te leven. In sommige kloosterorden is
de dagindeling bijvoorbeeld van minuut tot minuut
voorgeschreven en staan er veel ontberingen op het
programma. Verder is het ook een hele kunst om
tegenstrijdigheden in leefregels te hanteren. Hoewel de
concrete uitwerking van gedragsregels juist bedoeld is
om de keuze te beperken, is het maken van keuzes
onvermijdelijk: moet je als heilsoldaat op kerstavond
in de kerk zitten of juist de straat op?

Volgens een ideaal leven
Er valt ook nog wel inhoud aan het begrip 'levenskunst'
te geven wanneer sprake is van één of enkele centrale
waarden, zoals bijvoorbeeld in de protestantse ethiek van
weleer. Levenskunst betekent dan vooral een concrete
vorm vinden waarin die abstracte beginselen worden
waargemaakt. Voor de deugdzame protestant moest dat
in ieder geval een arbeidzaam leven zijn en was het onder
meer de kunst om een passend beroep te vinden en daar
ook iets van te maken. Voor hedendaagse ecofreaks is het
probleem ook overzichtelijk. Het doel van natuurbehoud
is duidelijk; de kunst is vooral om zelf op zo klein moge-
lijke, ecologische voet te leven en om tevens bij de zwel-
gende medemens het zondebesef levend te houden. Deze
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vormen hoeven niet noodzakelijk zelf verzonnen te wor-
den. Vaak kan men kiezen uit beschikbare gedragsmo-
dellen; de eco-literatuur biedt bijvoorbeeld een keur aan
tips en ervaringsverhalen. De kunst is dan om daaruit
die vormen te kiezen die men zelf het best kan waarma-
ken en om daarop eventueel ook eigen variaties te ont-
wikkelen. In het laatste geval leeft men niet alleen
verantwoord, maar ook voorbeeldig en uniek.

Verantwoord leven
Naarmate waarden pluriformer worden, wordt het
steeds lastiger om concreet in het gedrag inhoud te
geven aan het begrip levenskunst. Hoe meer waarden,
hoe meer mogelijke levenswijzen die deze belichamen
en dus des te meer verschillende bekwaamheden die
daarbij van nut kunnen zijn. In postmodernistische
context wordt levenskunst dan ook vooral gezien als
het vermogen tot kiezen als zodanig. In een wereld zon-
der vaste morele richtpunten is het de kunst om toch
eigen prioriteiten te stellen en om de daad bij dat plan
te voegen. Omdat uiteindelijk alleen het eigen geweten
moreel van waarde is, moet dat levensplan liefst
authentiek zijn. Die authenticiteit wordt hoger aange-
slagen als het leven ook unieke trekken heeft. (Dit
gedachtegoed wordt nader uitgewerkt in de bijdrage
van Joep Dohmen in dit nummer). In deze laatste bete-
kenis wordt het begrip levenskunst vooral ingevuld als
vermogen tot zelfbestemming en valt daarmee samen
met een kernwaarde van het humanisme.
Als het begrip levenskunst aldus wordt losgemaakt van
een bepaald soort leven, wordt het steeds meer syno-
niem met de kunst van leven in het algemeen. Het
overlapt daarmee voor een groot deel wat in de psy-
chologie wordt aangeduid als 'positieve geestelijke
gezondheid'. Het gaat hier om eigenschappen die men
in huis moet hebben om goed te kunnen functioneren
in de geïndividualiseerde samenleving van vandaag.
In haar beroemde verkenning van dat begrip noemt
Jahoda (1958) vooral eigenschappen die vereist zijn
voor zelfbestemming, zoals een realistisch wereld-
beeld, het gevoel greep te hebben op het eigen leven,
zelfstandigheid, een geïntegreerde persoonlijkheid,
zelfactualisering en een positief zelfbeeld. Dit zijn gro-
tendeels dezelfde thema's als die Joep Dohmen naar
voren haalt in de moderne frlosofie van de levenskunst.
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Prettig leven

Als levenskunst wordt opgevat als het vermogen om
prettig te leven, rijst de vraag wat daar dan precies
onder verstaan moet worden. Gaat het om maximali-
sering van genotservaringen of om duurzaam geluk?
Dat is niet helemaal hetzelfde en vraagt ook om ande-
re eigenschappen.

Genot
In het dagelijks spraakgebruik verwijst het woord
'levenskunst' vaak naar het vermogen om het leven tot
een fee~t te maken en wordt het geassocieerd met lek-
ker eten, mooie dingen en opwindende erotiek. Casano-
va geldt als een exemplarisch levenskunstenaar. In deze
betekenis draait het om de kunst om het aantal genots-
ervaringen te maximaliseren. Die kunst vereist een over-
zichtelijk aantal bekwaamheden, zoals goede smaak en
het lef om die smaak te volgen - zo nodig met voorbij-
gaan aan boetepredikers. Voortdurend genotteren ver-
eist ook dat men de bakens tijdig weet te verzetten en
dat men verslaving weet te voorkomen. Binnen deze
opvatting is er nog verschil in de aard van de genoegens
die in aanmerking moeten worden genomen. Soms
duidt de term primair op sensorische genoegens, zoals
lekker eten en seks. Een levenskunstenaar is dan iemand
die veel van deze genietingen weet te beleven. Ten
onrechte wordt die opvatting soms aan Epicures toege-
schreven. Meestal staan echter ook geestelijke genoegens
op het programma, zoals het genieten van kunst en
natuur. Maar ondanks alle verschillen gaat het steeds om

activiteiten die primair gezocht worden om de genoe-
gens die ze leveren, waarbij het in feite meestal gaat om
de invulling van vrije tijd.
Omdat genot in veel kringen in een kwade reuk staat,
wordt deze vorm van levenskunst meestal niet hoog
aangeslagen. Een van de bezwaren is dat het streven
naar voortdurend genot een doodlopende weg is, die
op den duur niet bevredigt. Die stelling kan goed geïl-
lustreerd worden met voorbeelden uit de bellettrie,
maar overtuigend bewijs moet nog geleverd worden.

Geluk
Het woord 'levenskunst' wordt ook in verband gebracht
met meer duurzame levensvoldoening. Dit soort
levenskunst kan in principe zonder feesten of vakan-
tie, want het gaat hier vooral om plezier in het dage-
lijks leven. Levenskunstenaars zijn dan mensen die
huwelijk en werk leuk weten te houden. Het gaat daar-
bij niet zozeer om het maximaliseren van genot en het
vermijden van frustraties, maar om een positieve
balans van prettige en minder prettige ervaringen. Die
sum of pleasures and pains manifesteert zich als een
prettige grondstem ming op basis waarvan het leven
als geheel positief beoordeeld wordt.
Ook deze opvatting kent een ruime en een smalle
variant. In de ruime variant is levenskunst een verza-
melterm voor alle levensbekwaamheden en is dan
bijna synoniem met begrippen als 'gezondheid' en
'autonomie'. Een levenskunstenaar is in deze opvatting
gezond van lijf en leden, vrij van psychische proble-
men, sociaal invoelend en goed geïnformeerd. Kort-

'genotteren'
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om, een soort supermens. In de smalle variant gaat het
om speciale bekwaamheden, namelijk om het eigen
bestaan zodanig in te richten dat men zich er duur-
zaam prettig bij voelt. De nadruk ligt dan op de keuze
van een passende levensstijl. Dat hoeft niet per se een
unieke of bijzondere vorm te zijn. Veel mensen voe-
len zich prima bij een standaardstijl en talen niet naar
extravaganties. Het is dan de kunst om bewust te kie-
zen voor het gewone en je niet gek te laten maken door
reclameboodschappen over 'het leven van Peter Stui-
vesandt'. In deze smalle betekenis van het woord hoe-
ven levenskunstenaars geen supermensen te zijn. Je
kiest een stijl die bij je past, dus ook bij je beperkin-
gen: als een psychiatrische patiënt een zodanige vorm
vindt voor zijn gekte dat er enigszins mee te leven valt,
is er ook sprake van levenskunst.
In het vervolg van mijn bijdrage richt ik mij op deze
laatste betekenis: levenskunst wordt opgevat als het ver-
mogen een vorm aan het bestaan te geven waar men
zich prettig bij voelt.

Verschillen

Is er wel zo'n groot verschil tussen 'deugdzaam' en
'prettig' leven? Leidt een moreel verantwoorde levens-
wandel niet automatisch tot duurzame levensvoldoe-
ning? De meeste moraalfilosofen denken van wel. Ze
zien de mens graag als een rationeel en moreel wezen
en denken daarom dat geluk voortkomt uit het reali-
seren van een moreellevensplan. Iemand die zijn eigen
waarden waarmaakt moet zich dus wel gelukkig
weten, zeker als die waarden authentiek zijn. Toch is
de praktijk vaak anders. Je kunt goed zijn, maar niet
gelukkig. Dat geldt niet alleen voor de soldaat op het
slagveld, maar ook voor de dochter die voor haar
dementerende oude moeder zorgt. Een moreel gebod
kan namelijk strijdig zijn met persoonlijke behoeften.
Realisering van een levensplan betekent niet automa-
tisch een prettig leven, zelfs niet als het plan 'authen-
tiek' is. Want ook authentieke plannen kunnen
voorbijgaan aan je eigenlijke behoeften.
De meeste lezers zal ik hiermee weinig nieuws vertel-
len, maar waarom is dit dan geen uitgemaakte zaak
voor moraalfilosofen? Voornamelijk omdat ze geluk

16

zien als een intellectueel geconstrueerd oordeel over
de mate waarin de realiteit van het leven aansluit op
een ideaal. Die visie is echter onhoudbaar gebleken. Tal
van implicaties van deze cognitieve theorie worden
niet bevestigd in onderzoek (zie o.a. Veenhoven 1991).
Geluk blijkt primair een affectieve kwestie te zijn en is
als zodanig een tamelijk onberedeneerd ervaringsge-
geven. Mensen kunnen zich overwegend prettig voe-
len en tegelijkertijd toch forse discrepanties tussen
ideaal en werkelijkheid zien. We blijken ook redelijk te
kunnen leven met het besef geen heilige te zijn. Die
discrepanties worden begrijpelijk als men bedenkt dat
het stemmingsniveau aangeeft in hoeverre aangebo-
ren behoeften bevredigd zijn. Mensen kunnen op dat
niveau goed aan hun trekken komen zonder dat hun
idealen gerealiseerd zijn.
Deze visie op geluk sluit aan op de gedachte dat gevoe-
lens niet willekeurig zijn, maar een biologische func-
tie hebben. Alle mobiele organismen kunnen zich
prettig of onprettig voelen. Die ervaring dient om ze
naar een leefbare biotoop te leiden en om functioneel
gedrag te bevestigen. Een prettige grondstemming
betekent dat de basisbehoeften van het beestje rede-
lijk bevredigd zijn. Bij mensen is dat niet anders. Maar
mensen kunnen zich daarbovenop ook nog bewuste
doelen stellen, waaronder morele standaarden. Succes
daarin heeft wel enig effect op gevoelens, maar veel
minder sterk dan de gevoelens die direct met de basis-
behoeften verbonden zijn. In dit licht is geluk een bio-
psychologisch signaal. Als we ons overwegend prettig
voelen, betekent dat normaal gesproken dat het orga-
nisme goed draait. Als negatieve gevoelens de over-
hand krijgen, moet er iets mis zijn. (Elders heb ik dit
idee nader uitgewerkt, Veenhoven 2000). Zo opgevat is
geluk vergelijkbaar met gezondheid en levenskunst
met goed gezondheidsgedrag.
Met deze verbinding met de menselijke natuur wordt het
begrip levenskunst een stuk minder vaag. Je kunt niet
alles levenskunst noemen wat je mooi en authentiek
vindt. De kunst moet namelijk wel blijken uit een goed
levensresultaat, namelijk een lang en gelukkig leven. Die
consequentie maakt het onderwerp ook toegankelijk
voor empirisch onderzoek. Daarover later meer.
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Wat is de 'kunst' aan leuk leven?

Dieren hebben meestal geen probleem met het vinden
van een levenspatroon waarbij ze aan hun trekken
komen. Het gedrag van dieren wordt namelijk groten-
deels door instincten bepaald en instincten zijn voor-
geprogrammeerde reactiewijzen die in de evolutie
geselecteerd zijn op hun functionaliteit voor behoef-
tebevrediging. Mensen kennen nauwelijks nog instinc-
ten en zijn daarom gedoemd om kiezend door het
leven te gaan. Ze kunnen niet zo maar alles kiezen,
want ze moeten evengoed zorgen dat hun basisbe-
hoeften bevredigd worden.
Over wat voor basisbehoeften hebben we het dan?
Allereerst natuurlijk over de behoeften aan voedsel,
veiligheid en seks. Zonder deze voelt vrijwel niemand
zich prettig, ook de asceet niet die zich zijn ontberin-
gen vrijwillig oplegt. Verder hebben mensen een ster-
ke behoefte aan sociaal contact en willen zij zich
binnen de eigen groep verzekerd weten van steun en
enig aanzien. Dat zijn in de menselijke overlevings-
trategie cruciale voorwaarden waaraan in de evolutie
derhalve een sterk affectief signaal verbonden is
geraakt. Eenzaamheid en uitsluiting roepen dan ook
typisch negatieve gevoelens op. In de theorie van Mas-
low (1970) hoort dat allemaal bij de lagere 'gebrekbe-
hoeften .Daarnaast is er ook een aangeboren drang om
lekker bezig te zijn. Zowel mens als dier besteden daar-
om veel tijd aan schijnbaar onnuttig gedrag. De bio-
logische functie daarvan is het organisme paraat
houden en bij hogere diersoorten is de functie ook
latente potenties ontwikkelen. In de theorie van Mas-
low zijn dat de hogere 'zelf-actualiseringsbehoeften'.
Ik zeg met nadruk behoeften, omdat meerdere poten-
ties in het spel zijn die alle om benutting vragen. In het
menselijk repertoire zijn dat niet alleen de hogere cog-
nitieve vermogens, maar ook de diverse lichamelijke
potenties die wij delen met andere zoogdieren.

Pasvorm

Wat leert ons dit alles over de kunst van prettig leven?
Allereerst dat het vinden van passende gedragsvormen
het kernprobleem is. Omdat onze behoeften tamelijk
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diffuus zijn, is het niet op voorhand duidelijk welke
concrete levensstijlen er het best op aansluiten. Het is
al een hele kunst een patroon te vinden waarbij men
redelijk aan zijn trekken komt. Gelukkig kan men
daarbij gebruik maken van de ervaring der voorvade-
ren die is neergeslagen in diverse culturele modellen.
Omdat behoeften enigszins verschillen naar aanleg en
ontwikkeling, is die culturele confectie niet altijd even
passend voor iedereen. Voor het individu is het voor-
al de kunst om uit het culturele aanbod een eigen
variant samen te stellen. Vervolgens is het de kunst om
uit te vinden of je daarbij echt wel aan je trekken komt.
Dat je voor een stijl kiest, is namelijk geen garantie dat
er prettig mee te leven valt.
Dit probleem is van alle tijden, maar in onze tijd speelt
het waarschijnlijk sterker dan ooit. Dat komt onder
meer omdat we nu veel langer leven en omdat de psy-
chologische ontwikkeling ook langer en gedifferen-
tieerder is geworden. De kans dat een eens gekozen
levensstijl niet meer past neemt daardoor toe. Een
gevolg is dat we gedurende de rit vaker de bakens moe-
ten verzetten. In het huwelijksleven manifesteert zich
dat onder meer in het moderne patroon van 'seriële
monogamie'. De druk tot kiezen wordt tevens versterkt
door de groeiende omvang van 'onbestemde' perioden
in de levensloop, zoals de verlengde jeugd en ouder-
dom. Hoe minder het leven gedicteerd wordt door ver-
plichtingen rond werk en gezin, hoe meer men het zelf
moet invullen. Deze ontwikkelingen maken deel uit van
een breder patroon van individualisering, waarin stan-
daardvormen aan vanzelfsprekendheid verliezen en
individuele voorkeuren meer geprofileerd worden.

Kwaliteiten

Wat komt er kijken bij het kiezen van een passende
levensstijl? In het proces kunnen drie stappen onder-
scheiden worden die ieder weer andere kwaliteiten
behoeven. Allereerst moet je weten wat er mogelijk is
in het leven. Om daarover een beeld te vormen is een
zekere intellectuele ontwikkeling noodzakelijk. Wie
niet kan lezen overziet maar een deel van de etalage
van het leven. Men kan ook beter niet al te zeer aan de
kant staan. Niet alles wat er te koop is staat te boek. Ten
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tweede moet je bepalen welke levenswijzen meer of
minder passen bij je eigen aard. Dat doen we meestal
eerst in gedachten. Die verkenning vergt al enig voor-
stellingsvermogen en zelfinzicht. Soms is ook enig lef
vereist, bijvoorbeeld om je te durven voorstellen hoe
je je zou voelen bij een omstreden levensstijl. Daarna
volgt daadwerkelijk uitproberen, waarbij vaak prakti-
sche vaardigheden komen kijken. Bijvoorbeeld: wie het
leven als Heli's Angel in de praktijk wil beproeven, zal
zich de manieren van dat gezelschap eigen moeten
zien te maken. Als je eenmaal weet waar je je lekker bij
voelt moet je er ook nog echt voor kiezen. Dat is lang
niet altijd gemakkelijk. Moeder de vrouw zit bijvoor-
beeld niet altijd op een Heli's Angel te wachten. Er is
dan ook enige assertiviteit nodig om je keuze door te
zetten, evenals tact om de schade te beperken.
Het kiezen van een passende levensstijl laat zich wel
enigszins vergelijken met het 'slagen' bij het winkelen.
Wie een passende jas zoekt moet ook eerst zicht op de
markt hebben en op de hoogte zijn van gangbare eti-
ketten en verkoopvoorwaarden. Eenmaal voor het rek
moet men zich een voorstelling kunnen maken van wat
zou staan en die indrukken vervolgens verifiëren voor
de spiegel. Er is lef vereist om eens iets heel anders te
proberen en nieuwe combinaties te beproeven. Verder
moet men in de winkel assertief genoeg zijn om al te
dringende adviezen van de verkoper te weerstaan.

Vorming

Zo bezien valt levenskunst wel enigszins te leren. De
genoemde vermogens kunnen in ieder geval versterkt
worden. Dat lijkt nog het best te doen met het vermo-
gen om zich te informeren over wat er in het leven te
koop is. Training daarin valt deels samen met gang-
bare burgerschapsvorming en consumenteneducatie.
Het is ook denkbaar om de opmerkzaamheid voor
levensstijlen op meer gerichte manieren te verscher-
pen, bijvoorbeeld aan de hand van typologieën, obser-
vatietrainingen en analyses van levensstijlen in fictie.
Het is minder eenvoudig om iets te verbeteren aan het
vermogen om te selecteren uit het aanbod dat zo in
beeld komt. Zoals al opgemerkt, vereist dat onder meer
voorstellingsvermogen, zelfinzicht en durf. Dat zijn vrij
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diepgaande eigenschappen die met een enkele cursus
waarschijnlijk niet tot ontwikkeling komen - dit is dan
ook meer iets voor langetermijneducatie en therapie.
In die contexten zijn dit ook gewilde doelen. Maar er
valt meer te doen aan het vermogen om eenmaal
gemaakte keuzen door te zetten. De emancipatiebe-
wegingen van de laatste decennia hebben een schat
aan assertiviteitstrainingen en empowerment-tech-
nieken opgeleverd. Een deel van dat educatief arsenaal
kan met enige aanpassingen worden ingezet voor ver-
hoging van de persoonlijke levenskunst.

Wat kan het humanisme hiermee?

In het humanisme heet de mens centraal te staan en er
zou dus een grote belangstelling moeten zijn voor men-
selijk geluk. Bij het onderwerp levenskunst zouden
humanisten ook moeten denken aan de kunst om 'leuk'
te leven. De praktijk is echter anders. In het georgani-
seerde humanisme ligt de nadruk op 'verantwoord' leven.
Dat heeft alles te maken met zijn geschiedenis als secu-
lier kerkgenootschap en met de dominantie van moral
counselors onder humanistische professionals. Dat is op
zich niet verkeerd, maar het laat wel kansen onbenut.
Er is namelijk een groeiende vraag die slecht bediend
wordt. In de moderne welvaartssamenleving worden we
steeds meer smid van ons eigen geluk. Dat schept een
al maar grotere behoefte aan informatie over mogelijke
invullingen van het eigen leven. Die vraag wordt slechts
gedeeltelijk bediend door de commercie, vooral in de
vorm van prijzige consumptiestijlen. Glossy life-style
magazines staan vol van voorbeelden en beschrijven tot
in detail wat men bij een bepaalde stijl draagt, drinkt
en eet. De Vrekkenkrant biedt soortgelijke informatie,
maar dan voor consumptie op een koopje.
Naast de vraag naar informatie is er ook behoefte aan
beter inzicht in de eigen voorkeuren en in het experi-
menteren met andere identiteiten. Die vraag wordt
deels bediend door de markt voor groeitrainingen en
door tal van new-age-achtige praktijken. Er is veel kaf
onder dat koren. Op deze markt zou een aanbod van-
uit het georganiseerde humanisme niet misstaan. Het
past naadloos in de ideologie en kan daardoor geloof-
waardiger gebracht worden dan door aanbieders die
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het eigenlijk om wat anders gaat, zoals commercie of
religie. Vanuit de nuchter rationele houding die het
humanisme kenmerkt kan er op deze markt ook bete-
re waar geleverd worden.
Maar wat zouden humanistische organisaties dan kun-
nen bieden? Als we de bovengenoemde driedeling vol-
gen dienen zich de volgende mogelijkheden aan:
Allereerst kan worden ingespeeld op de vraag naar
informatie over levensstijlen. Daarbij zou de nadruk
moeten worden gelegd op de feitelijke leefbaarheid
ervan. Wat er allemaal mogelijk is, komt al voldoende
aan bod in fictie (zoals soaps) en de life-style pers. Wat
ontbreekt, is betrouwbare informatie over hoe deze stij-
len bevallen. Hoewel het effect natuurlijk van persoon
tot persoon verschilt, kan men toch leren van de erva-
ringen van anderen - zeker als dat mensen zijn met wie
men veel gemeen heeft. Er is daarom behoefte aan een
uitwisseling van levensverhalen. Die functie wordt al
enigszins vervuld door humanistische media en is ook
niet onbekend in het vormingswerk. Het kan echter
gerichter en systematischer gebeuren. Zoals al eerder
opgemerkt, wordt de hedonistische kwaliteit van het
bestaan nog maar weinig gethematiseerd.
Een stap verder op het pad van informatievoorziening
biedt wetenschappelijk onderzoek naar levensstijlen,
dat zou kunnen worden opgepakt door de Universiteit
voor Humanistiek. Ook in dit onderzoek zou het voor-
al moeten gaan om de leefbaarheid ervan. Hoe voelen
mensen zich erbij? Hoe worden ze de problemen van
zo'n leven de baas? Welke stijlen blijven het langst
bevredigend? In hoeverre verschilt het geluksrendement
per stijl en waarom? Zulk onderzoek is vergelijkbaar
met medisch onderzoek naar het effect van therapieën.
Hoewel die effecten vaak sterk verschillen per patiënt,
zijn er soms wel duidelijke tendensen waarneembaar
en komen onvermoede bijverschijnselen in beeld. Er
is al wel wat van dat onderzoek. Zo brengt Csikszent-
mihalyi (1999) met behulp van experience sampling in
kaart hoe prettig mensen zich voelen bij diverse dage-
lijkse activiteiten. Uit dat onderzoek blijkt dat de mees-
te mensen zich het best voelen als ze kunnen opgaan in
creatieve taken. Onderzoek naar levensvoldoening heeft
ook al interessante gegevens opgeleverd. Zo blijken
materialistische levensstijlen gemiddeld minder bevre-
digend (Kasser 2000). Voor een overzicht van het
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beschikbare onderzoek kan de lezer terecht in de World
Database ofHappiness (Veenhoven 2000b).
Vervolgens zijn er rond de problematiek van pasvorm
tal van diensten denkbaar. Naast algemene training en
vorming ter versterking van het keuzevermogen kan dat
keuze counseling betreffen of zelfs psychotherapie om
hinderlijke beperkingen te overwinnen. Ondanks het
bestaan van een bloeiende traditie van 'humanistische
psychologie' hebben humanistische organisaties zich
nog nauwelijks op de markt voor trainingen en thera-
pie gewaagd. Nu de RIAGG's zich meer op de psychia-
trische problematiek gaan richten en de private sector
aan belang wint, doet zich een nieuwe kans voor.
Tenslotte blijft het een belangrijke opdracht voor
humanistische organisaties om mensen te ondersteu-
nen bij de realisering van hun keuzen. Wat dat betreft
kan worden voortgebouwd op een rijke traditie aan
bevordering van zelfredzaamheid.

Prof dr. R. Veenhoven is universitair hoofddocent sociologie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en namens de stich-
ting Socrates bijzonder hoogleraar Humanisme en welzijn bij

de Universiteit Utrecht.
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Sich ein schönes Leben
machen: Philosophie der
Lebenskunst

Wilhelm Schmid

Inleiding door Joep Dohmen

Wilhelm Schmid (1953) is zonder twijfel een van de
belangrijkste levenskunstfilosofen van dit moment.
Eind 1998 verscheen van hem Philosophie der Le-
benskunst. Het werd in Duitsland onmiddellijk een
bestseller (bijna 100.000 exemplaren), wat zeer op-
merkelijk is, aangezien het een echt filosofisch werk en
geen popularisering betreft. Daarvoor schreef hij twee
boeken over levenskunst waarin de invloed van de
Franse filosoof Michel Foucault duidelijk aanwezig is,
en voorts tal van artikelen over allerlei aspecten van
levenskunst.
Schmid maakt een duidelijk onderscheid tussen filosofie
van de levenskunst en populaire levenskunst. Populaire
levenskunst is doorgaans gericht op aanpassing en biedt
een zogenaamde snelweg naar genot. Defilosofie van de
levenskunst betreft daarentegen het nadenken over
grondslagen en mogelijkheidsvoorwaarden van levens-
kunst. Zelf wil Schmid eerder filosoof zijn en als zodanig
geen regels of recepten voorschrijven over hoe te leven.
Hij noemt zijn filosofie van de levenskunst bij voorkeur
optatief dat wil zeggen hij laat aan moderne mensen
zien wat vandaag de mogelijkheden in hun leven zijn.
Defeitelijke keuze voor levenskunst is aan het individu.
De westerse filosofie was oorspronkelijk zeer sterk ge-
oriënteerd op levenskunst, maar Schmid wijst er her-
haaldelijk op dat ze deze oorsprong helaas is vergeten.
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Hij laat zien welke thema's uit de geschiedenis van de
westerse levenskunst voor ons nu nog van belang kun-
nen zijn: het socratische thema van de zelf zorg of de
toewijding aan zichzelf; de aristotelische vriendschap;
de ascese van de cynici; het lustvolle genieten van Epi-
curus en het stoïsche ideaal van onverstoorbaarheid.
Andere voorname thema's zijn: Montaignes idee van
experimenteren met je eigen leven. Foucaults concept
van de bestuurlijkheid: ons leven speelt zich voortdurend
afbinnen allerlei machtsverhoudingen waarin anderen
ons leven en wij op onze beurt dat van anderen meebe-
sturen. Schmid staat nadrukkelijk een politiek van de
levenskunst voor. Levenskunst is altijd samenlevings-
kunst.
Het hoofdthema van Schmids filosofie van de levens-
kunst - 'misschien het enige originele aspect van mijn
werk' - is dat van de keuze: äe filosofie van levenskunst
probeert om het vermogen van het individu te bevor-
deren om te oordelen, keuzes te maken en dienover-
eenkomstig te handelen'. Zelfs in gevallen waarin men-
sen het leven moeten nemen zoals het komt, kunnen ze
er nog voor kiezen hoe zich tegenover de lotgevallen
te verhouden. Ook in onderstaande bijdrage staat het
kiezen centraal. Het mensenleven voltrekt zich gro-
tendeels op basis van gewoonten. Tegelijk maakt elk
mens elke dag onophoudelijk tal van keuzes. Kiezen
is volgens Schmid het centrale concept van levenskunst,
en daarom ontwikkelt hij een soort 'jenomenologie'van

Humanistiek nr.2, 1ejaargang juli 2000



het kiezen. Hij onderscheidt actief en passief kiezen,
en binnen deze twee categorieën ziet hij weer inhou-
delijk zeer verschillende keuze-momenten die telkens
een ander aspect van het keuzeproces belichamen.
Eenieder die wel eens een moeilijke keuze tijdelijk heeft
uitgesteld in de hoop om later een andere, betere keuze
te kunnen maken, beseft om welk subtiel proces het

Was ist 'Philosophie der Lebenskunst'?

Washat Philosophie mit Lebenskunst zu tun? In der Tat,
so weit ist es gekommen, dass man diese Frage stellen
muIS.Die Philosophie selbst trägt die Verantwortung
dafür, dass sie eines ihrer vornehmsten Gebiete aus den
Augen verloren hat. Es ist das Anliegen meiner Arbeit seit
vielen jahren, Philosophie und Lebenskunst wieder
aufeinander zu beziehen und eine 'Philosophie der
Lebenskunst' neu zu begründen. lunächst aber einige
Bemerkungen dazu, in welcher Beziehung diese beiden
Begriffe zueinander stehen können: Philosophie meint
zunächst nichts anderes als ein Innehalten und
Nachdenken - das ist eine bescheidene Definition, aber
Philosophie beginnt seit jeher mit diesem Moment.
Philosophie der Lebenskunst ist dann das Innehalten und
Nachdenken über die Grundlagen und möglichen
Formen eines bewusst geführten Lebens, und dieses
'bewusst geführte Leben' , das ist Lebenskunst. Vnter
Bedingungen moderner Freiheit wird allerdings alles an
dieser Lebenskunst zu einer Frage der Wahl, daher
verfährt die Philosophie der Lebenskunst optativ:
Optionen, Möglichkeiten eröffnend, sie vor den Augendes
Individuums ausbreitend, das seine eigene Wahl zu
treffen hat; nicht normativ, Normen vorschreibend, neue
Verbindlichkeiten schaffend, auch wenn vielen genau das
wünschenswert erscheint. lu den Bedingungen moder-
ner Freiheit gehört vor allem die Notwendigkeit der
Selbstsorge und Selbstverantwortung des jeweiligen
Individuums.
Lebenskunst oder Ästhetik der Existenz ist zunächst
nichts weiter als die fortwährende Gestaltung des Lebens
und des Se/bst.Das Leben erscheint dabei als Material, die
Kunst als Gestaltungsprozess. Das Werk dieser Kunst ist
aber nicht eines, das irgendwann definitiv vollendet sein
wird; es kann vielmehr fragmentarisch bleiben. Die
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hier gaat. Bewust leven is niet gemakkelijk; daarom is
het ontwikkelen van een soort speurzin of'mentale ge-
voeligheid' van groot belang. In feite beoogt Schmid het
reflexieve vermogen te versterken en daardoor het in-
dividu beter toe te rusten tot een mooi, zinvol eigen
leven.

Arbeit an diesem Werk geschieht vorzugsweise über die
Arbeit an äusseren Werken, die im Grunde immer eine
Arbeit des Selbst an sich bedeutet. Auch die Anderen
arbeiten grundsätzlich mit an diesem Werk, das das
Selbst und sein Leben ist. Mit der Arbeit der Gestaltung
ist hier nicht beliebige Verfügung über das Material
gemeint und auch nicht unbedingt nur ein aktives Tun,
sondern ebenso ein passives Lassen.Nicht alles am Selbst
und seinem Leben ist beliebig zu verändern, vieles ist
vielmehr in irgendeiner Weisehinzunehmen, wobei sich
jedoch wiederum die Frage stellt, welche Haltung dazu
einzunehmen ist, denn die ist eine Frage der Wahl.

Konkrete Möglichkeiten der Lebenskunst

Die Philosophie kann eine Reihe von konkreten
Vorschlägen machen, die zur Gestaltung des Lebens und
zum Gewinn von Selbstmächtigkeit dienen können. Von
Bedeutung dafür sind beispielsweise die Gewohnheiten.
Sie sind nicht etwa nebensächlich, denn ein groGer Teil
unseres Lebens spielt sich in Gewohnheiten ab, und das
kann wohl auch kaum anders sein, denn sonst hätten wir
in jeder Minute Entscheidungen darüber zu treffen, was
wir tun sollen. Die regelmäGige Wiederholung und die
Dauerhaftigkeit des immer gleichen Vollzugs (eine Geste
zu machen, eine Handlung auszufuhren, eine Perspektive
einzunehmen, einen bestimmten Gedanken zu denken
etc.) dienen dazu, etwas zur Gewohnheit werden zu
lassen, sodass es sich von selbst versteht und ohne Mühe,
ohne weiteres Nachdenken abläuft und in der leit
verankert wird. Aufgrund von Repetition und Regel-
mäGigkeit der Ausübung bringt die Gewohnheit eine
Entlastung von der Wahl mit sich. Aus dem Prozess der
Gewähnung geht jene Vertrautheit mit einer Vmgebung
hervor, die man im engeren, unmittelbaren und im
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weiteren, übertragenen Sinne Wohnung nennen kann.
Das Leben kann sich einrichten, wenn Gewohnheiten die
Fremdheit durchbrechen und für Vertrautheit sorgen. Die
innige Verflochtenheit von Gewohnheit und Wohnung
charakterisiert den Raum, der bewohnt wird, denn das
Wesentliche an ihm sind nicht die 'vier Wände' und das
Mobiliar, sondern die Gewohnheiten, die sich in diesem
Umfeld entfalten und auf differenzierte Weise das Innen
und Aussen strukturieren und erfahrbar machen. Bei
jedem Wechsel einer Wohnung, bei jedem Verlust eines
persönlichen Umgangs, bei jeder Auflösung einer
Beziehung ist das eigentliche Problem die Entwöhnung
von Gewohnheiten. Mit verschiedenen Arten von Ge-
wohnheiten hat das Subjekt der Lebenskunst grundsätz-
lich lo tun: Zunächst unreflektiert aus Kultur und
Gesellschaft übernommenen, die man heteronome Ge-
wohnheiten nennen kann: Eine Bewegung, eine Geste
wird übernommen und angeeignet, ohne es recht zu
bemerken, nur weil sie gefällt oder weil zufälligerweise
keine andere Form lOr Hand ist. Das alltägliche Leben
wird gewöhnlich aus diesem Fundus bestritten. Die
andere, für die reflektierte Lebenskunst besonders
relevante Form sind autonome Gewohnheiten, die der
Selbstgesetzgebung unterliegen. Es kann sich hierbei
erneut urn heteronome Gewohnheiten handeln, die
jedoch nicht unreflektiert, sondern bewusst angeeignet
werden. Es käme nun darauf an, sich die eigenen
Gewohnheiten bewusst lo machen, urn diejenigen
beilObehalten, die sinnvoll erscheinen, und sei es nur
dafür, in einem Netz von Gewohnheiten leben zu können;
andere aber womöglich sich abzugewöhnen.
Weiteres Beispiel:Der Umgang mit den Lüsten spielt ganz
offenkundig für das Leben und somit für die Lebenskunst
eine wichtige Rolle: Die ständige Sorge ist eine
Anspannung, die nicht unentwegt durchgehalten werden
kann - Entspannung bringt demgegenüber die zumindest
zeitweiligeAutbebung der Sorge,die Sorglosigkeit,wie sie
der Genuss der Lüste verspricht, die geniesserische Form
der Existenz, die ohnehin im Begriff der Lebenskunst
immer vermutet wird. Hier jedoch nicht unbedingt in
dem Sinne, nur den Früchten des Augenblicks sich
hinlOgeben und sich weiter urn nichts zu kümmern: Der
Genuss dient der Zerstreuung der Konzentration der
Sorge,jedoch nicht urn sie völligaufzuheben, sondern urn
sie erneut zu ermöglichen. Der Genuss dient der
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zeitweiligen Aufhebung des Selbst, seiner Selbstver-
gessenheit, in der das Selbst sich verliert, urn sich neu
lOsammenzufügen. Der bewusste Gebrauch der Lüste
kann auch darin bestehen, sie im Mag lo halten und nicht
auf einmal auflOzehren. Die vorsätzliche Begrenzung der
Lüste hält die Sehnsucht nach ihrem Genuss wach, denn
Sehnsucht gilt nur einem Gut, das nicht beliebig verfüg-
bar ist. Das richtige Mag ist dab ei nicht von vornherein
festgelegt, es kann gelegentlich aueh der Exzess damit
gemeint sein, urn sich alllO starr werdender Gewohn-
heiten wieder zu entledigen; der Genuss gibt dem Leben
neuen Auftrieb. Vieles liegt an der wählerischen Haltung
im Umgang mit den Lüsten, selbst darüber lo befinden,
welche Lust wann, wie lange, mit wem, in welcher
Situation, in welchem Mage und bis lo welchem Punkt
lo gebrauchen ist. Die Lebenskunst kann auch in einer
Vervielfältigung der Lüste bestehen, urn ihr Potential voll
auslOschöpfen: Lüste der Sinne, also des Sehens, Hörens,
Riechens, Schmeckens, Tastens und Spürens, die ein
inniges, intimes Geniessen gestatten; Lüste des Denkens
und der Reflexion,die sich in der Distanz der Abstraktion
vollziehen; Lüste des Träumens und der Phantasie, in
denen das Selbst fern ist von jedem Kalkül; Lüste der
Erinnerung, die das geleb te Leben lo wiederholen
erlauben; Lüste der Lektüre und des Gesprächs, die die
Weite des Lebens zwischen Einsamkeit und Geselligkeit
erfahrbar machen; Lüste des Lachens in allen Variatio-
nen, die Körper, Seele und Geist lOgleich in Vibrationen
versetzen; Lüste des blogen Seins, die sich der Muge und
Gelassenheit verdanken; Lüste des nomadischen Seins,
die aus der vielfältigen Begegnung mit Anderen und
Anderem resultieren. Die Fülle der Lüste, ihre
Komposition und der gekonnte Umgang mit ihnen
münden in eine Kunst der Erotik, die weit mehr umfasst
als nur die Lust des Geschlechts.Alles gewinnt Sinn durch
die Erotik, sie ist der umfassende Reichtum und der
grundlegende Reiz,der die Rettung des Lebens bedeutet,
auch wenn sonst nichts mehr von Bedeutung ist.
Neben den Lüsten sind es die Schmerzen, die von
Bedeutung fürs Leben und die Lebenskunst sind. Der
Umgang mit Schmerzen zeigt vielleicht am deutlichsten,
was die Rede vom 'üptativen', nicht Normativen bedeuten
kann. KeineFrage,dass es eine Schwelleder Erträglichkeit
von Schmerz für jedes lndividuum gibt, aber nicht jeder
Schmerz muss geflohen, nicht jeder noch sa kleine
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somatische Schmerz betäubt, nicht jedes psychische Leid
schon im Ansatz erstickt werden. Medizin und Schmerz-
therapie verfügen über ein ganzes Spektrum an Mög-
lichkeiten, auf Schmerzen zu antworten, die nicht alle
dem Konzept der Intervention folgen müssen, wonach
Schmerzen zu bekämpfen und nach Möglichkeit
aufzuheben sind; sie können vielmehr, wo immer dies
möglich ist, dem alternativen Konzept der Integration
folgen, wonach Schmerzen ebenso wie Lüste ins Leben
aufzunehmen und der Kohärenz des Selbst einzugliedern
sind. Was ist der Gewinn von Schmerzen? Der Schmerz
scheint das Eigenste zu sein, dessen das Selbst fähig ist,
denn es ist sein Schmerz, sein Eigenturn - ein Eigenturn,
das niemand sonst haben will, das einzige Eigenturn, das
keinen Neid auf sich zieht. Wie die Lust ist der Schmerz
zu einer unerhörten Intensität in der Lage, aber im
Unterschied zu ihr trifft er die Existenz tatsächlich in
ihrem eigensten Kern, dort nämlich, wo sie von Aus-
löschung bedroht ist. So sorgt der Schmerz für die grösste
Intimität des Selbst mit sich selbst. Diejenigen, die durch
den Schmerz gegangen sind, wollen gerade diese
Erfahrung nicht missen, die ihnen das Leben auf neue
Weise erschlossen hat. Der Schmerz zwingt die Sorge
herbei, die das Selbst wieder auf den Weg zu bringen
vermag. Er lässt nicht nach und lässt keine Gewöhnung
zu, die das Selbst darüber hinwegtäuschen könnte, dass
seine Sorge nun existentiell vonnöten ist. Der Schmerz
erinnert uns auch frühzeitig an den Tod, den wir vielleicht
aus unserem Leben, wenn auch vergebens, auszu-
klammern versuchen.

Im Zentrum der Lebenskunst: Die Frage der

Wahl

Diezentrale Frage für eine Lebenskunst und Ästhetik der
Existenz aber ist, das klang schon ständig an, der Akt der
Wahl. Dies ist wohl der grundlegendste Aspekt jeder
Lebenskunst, wie immer sie im Einzelnen auch aus-
geformt erscheint. Urn die Wahl herum gravitiert dies es
Konzept, denn sie ist der stärkste Ausdruck der
Selbstmächtigkeit; mit ihrer Hilfe setzt das Selbst die
Maxime in Kraft,mit der es seine Haltung begründet und
seinem Verhalten die Regel gibt, urn so sein Leben zu
gestalten. Daraus folgt nicht, dass immer und unter allen

Humanistiek nr.2, 1ejaargang juli 2000

Umständen frei gewählt werden könnte, aber selbst im
Bereich dessen, was hinzunehmen ist, ist ja eine Wahl zu
treffen über die Art und Weise,wie mit dieser Situation
umzugehen ist, was darüber zu denken ist. Mit der Wahl,
die das Subjekt selbst trifft, wird die Ästhetik der Existenz
zur Selbstgesetzgebung; das Subjekt begründet sein
Sollen selbst.
Die Wahl aber ist keine einfache Angelegenheit, nicht
einmal ihr Begriff ist so einfach, wie er erscheint. Wasdie
zu treffende Wahl selbst betrifft, so kann sie sehr unter-
schiedliche Formen annehmen, die vom Subjekt gegen-
einander abzuwägen sind, urn die ihm richtig und
angemessen erscheinende Art der Wahl zu wählen: Unter
den aktiven Formen steht zuallererst die Nichtwahl zur
Verfügung, verstanden als bewusste Verweigerung einer
bestimmten Wahl,urn gezielt nicht zu wählen oder einem
Angebot, das nicht annehmbar erscheint, nicht zu folgen.
Sodann die aktive Initialwahl, die gewöhnlich als einzige
Form der Wahl betrachtet wird und die, wie schon die
Nichtwahl, beträchtliche Konsequenzen für das Subjekt
selbst und für Andere nach sich zieht, Möglichkeiten
eröffnet oder verschliesst und die Realisierung bestimm-
ter Möglichkeiten favorisiert. Die Wiederwahl ist lediglich
die Bekräftigung einer bereits getroffenen, jedoch
vergessenen oder zeitlich limitierten Initialwahl, die einer
neuen Initiative zu ihrer Umsetzung bedarf. Und die
Abwahl dient schliesslich dazu, eine getroffene Wahl
wieder rückgängig zu mach en, ohne dass damit die
Erwartung verbunden sein dürfte, einen Ausgangs-
zustand wiederherstellen zu können; die mit der Abwahl
einhergehende Infragestellung bestehender Strukturen
kann Kontinuitäten zerbrechen,jedoch auch neue Mög-
lichkeiten eröffnen.
Sollte allerdings eine aktive Form der Wahl als zu weit
gehender Schritt erscheinen, für den zudem keine zu-
reichende Motivation gefunden werden kann, bieten sich
noch die passiven Formen der Wahl an: Die explizite
passive Wahl kann vorsätzlich eingesetzt werden, urn in
einem Zustand der Unbestimmtheit zu verbleiben, weder
eine gezielte Wahl zu treffen noch nicht zu treffen, sich
offen zu halten für das, was geschieht, und die Wahl den
Umständen zu überlassen, allerdings auch festzulegen,
bis zu welchem Punkt dies zugelassen werden soli. Die
implizite passive Wahl ist demgegenüber ein unreflek-
tiertes Geschehenlassen, eigentlich die Aufhebung jeder
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bewusst vorgenommenen Wahl, ein Sichtreibenlassen;
unausdrücklich und unbegrenzt unterbleibt die Fest-
legung auf die Realisierung bestimmter Möglichkeiten,
wobei die Illusion aufrechterhalten wird, als würde der
Möglichkeitshorizont nicht durch eigenes Zutun zer-
schnitten und als geschähe das Wirkliche ohne
Beteiligung des Subjekts ganz von selbst. In beiden Fällen
aber ist die passive Wahl mit einem Gewähltwerden und
Sichwählenlassen von Anderen, von Verhältnissen, von
Strukturen, von Zufällen, von Gelegenheiten, aueh von
Dingen, Erfahrungen, Gefühlen verbunden, die darüber
bestimmen, was wirklich wird und welchen Weg das
Selbst nimmt.
Je nach der unterschiedlichen Reichweite einer an-
visierten Wahl, sei sie aktiv oder passiv, können zwei
weitere Arten der Wahl unterschieden werden: Bei der
Einzelwahl werden die Konsequenzen in aller Regel
unmittelbar sichtbar und sind weitgehend mit der
konkreten Realisierung einer Möglichkeit identisch. Es
handelt sich dabei urn die zahllosen alltäglichen Wahlakte
der zeitlich und räumlich nächstliegenden Aktivitäten.
Eine Einzelwahl hat jedoch zuweilen auch die Funktion
einer weiter reichenden 'Vorwahl'; sie kann dann als
Fundamentalwahl bezeichnet werden, urn ihre grund-
legende und eine künftige Entwicklung fundierende
Bedeutung hervorzuheben, denn sie steekt das Feld ab,
innerhalb dessen künftig konkret, im EinzeInen, gewählt
werden kann; sie sorgt für die unumgängliche Vorstruk-
turierung und ist die Richtungswahl, die den möglichen
Einzelwahlakten zugrunde liegt. Die Fundamentalwahl
eröffnet, limitiert jedoch auch die Fülle der möglichen
Einzelwahlakte; daraus ergibt sich für die retlektierte
Lebenskunst die Forderung, den Punkt der fundamen-
talen Option zu erkennen.
DieWahl ist keine beliebige Wahl, da sie sinnvollerweise
auf der Grundlage von Urteilskraft getroffen wird, urn die
sich das Subjekt bemüht; Urteilskraft jedoch auf der Basis
einer Sensibilität für die Zusammenhänge, auf die es
ankommt und die zu berücksichtigen sind. So wird die
Ästhetik der Existenz zum Begriff für Sensibilität und
Urteilskraft. Zur Ausbildung der Sensibilität richtet das
Subjekt zunächst eine allgemeine, unspezifische Auf-
merksamkeit und Achtsamkeit auf Gegebenheiten und
Zusammenhänge der gesamten erfahrbaren Lebenswelt.
Sämtliche Informationen werden aufgenommen, die
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interessant erscheinen, nicht nur das private, persönliche
und alltägliche Umfeld betreffend, sondern auch
ökologische, gesellschaftliche, politische, kulturelle,
wirtschaftliche, technische, wissenschaftliche Zusam-
menhänge. Die ungezielteArbeit der Wahrnehmung sorgt
für eine generelle Sensibilisierung des Selbst in verschie-
denen Lebensbereichen.
Steht jedoch eine bestimmte Wahl an, konzentriert das
Subjekt eine besondere, spezifische Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit auf das jeweilige Umfeld der möglichen
Wahl, urn mit allen relevanten Aspekten vertraut zu
werden und einen persönlichen Zugang zu der in Frage
stehenden Problematik zu gewinnen. Der persönliche
Zugang ist von Nutzen, da die zahllosen Faktoren, die im
Umfeld einer Wahl im Spiel sind, nicht additiv zu erfassen
sind, sondern vom Selbst in ihrem je besonderen
Zusammenwirken erfahren werden müssen, urn sie
richtig einschätzen zu können. Mit der gezielten Wahr-
nehmung tritt das Selbst bereits in den Prozess der Wahl
ein; es unternimmt einen ersten Schritt, die Wahl heran-
reifen zu lassen und selbst in sie hineinzuwachsen in der
Erfahrung des Urngangs mit der Thematik, in
Gesprächen und Diskussionen, insbesondere mit jen en,
die ihrerseits mit der Thematik vertraut oder aber von
einer möglichen Wahl besonders betroffen sind.
Aufdrei verschiedenen Ebenen kommt es auf die Stärkung
der Wahrnehmungsfähigkeit an. Die erste Ebene betrifft
die sinnliche Wahrnehmung. Auf der zweiten Ebene steht
sodann die strukturelle Wahrnehmung dessen, was etwas
'eigentlich' ist, in Frage; eine strukturelIe Sensibilität geht
daraus hervor. Dieser Art der Wahrnehmung eignet der
'tiefere Bliek',der mit theoretischer Anstrengung abstrakte
Zusammenhänge zu erfassen sucht, die den Sinnen ent-
gehen und doch die eigentlichen Bedingungen ausmachen,
von denen das Feld einer möglichen Wahl markiert wird.
Auf der dritten Ebene wird diejenige Wahrnehmung neu
erprobt, die den technologisch en Herausforderungen und
der modernen Möglichkeitsflut Rechnung tragen kann:
DievirtuelleWahrnehmung dessen, was möglich ist, richtet
sich zuallererst auf den virtuellen elektronischen Raum
selbst, der immense Möglichkeiten in sich birgt und in
zunehmendem MaBeWissen und Informationen bereit-
hält, die für die Lebensführung und für eine zu treffende
Wahl Bedeutung haben. Vor allem aber geht es urn die
Wahrnehmung von Möglichkeiten überhaupt, sowohl der
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bestehenden Möglichkeiten als auch der erst neu zu
erfindenden, urn dem Leben Möglichkeiten der Wahl zu
erarbeiten.
Kann man aber wirklich immer in einer solchen Be-
wusstheit leben und wählen? Ist das nicht viel zu
anstrengend? In der alltäglichen Lebenspraxis steht
überdies nicht beliebig viel Zeit und Energie zur
Verfügung, urn der Komplexität jeder Problematik durch
eingehende Sensibilisierung gerecht zu werden. Daher
bedarf es einer Ausbildung des Gespürs, in dem die
Sensibilität des Subjekts sich konzentriert und sich auch
von selbst reguliert, also erforderliche Verfeinerungen
und Vergröberungen, Erweiterungen und Eingrenzungen
je nach Bedarf selbst vornimmt. In diesen Spürsinn
finden die allgemeine wie die besondere Aufmerk-
samkeit, die sinnliche, struktureIIe und virtuelle Wahr-
nehmungsfähigkeit Eingang. Das Gespür nimmt Spuren
auf,die deutlichen ebenso wie die kaum wahrnehmbaren;
es wird erfahrbar als das Spüren dessen, was die
Sinnesdaten in ihrer Gesamtheit vermitteln und was
einen integralen Eindruck von einer Situat ion, einer
Lebenswelt, einer Befindlichkeit des Selbst und Anderer
gibt. Ferner leistet es das Erspüren des Zugrunde-
liegenden, und lässt strukturelIe Zusammenhänge und
Bedingtheiten, auch Manipulationen erahnen, die sich
dem ahnungslosen Bewusstsein, nicht jedoch dem
Gespür entziehen können. Und schliesslich verdankt das
Selbst dem Gespür das Aufspüren des Möglichen, das sich
im Künftigen auftut oder sich aufgrund bestimmter
Konstellationen im Gegenwärtigen bereits abzeichnet, ein
Aufspüren aueh der drohenden Gefahren. Das Gespür
besorgt nicht nur die Sensibilisierung im Umfeld einer
anstehenden Wahl, sondern kann eine Wahl auch ohne
unmittelbaren Anlass nahe legen, eine Wahl nicht
zwischen gegebenen Alternativen, sondern eine strate-
gische Wahl auf der Basis einer Wahrnehmung des
Möglichen.

Im Unterschied zum bloBen Gefühl ist das Gespür in der
Lage, ein Bewusstsein von Zusammenhängen zu
vermitteln; anstelle einer gefühlsmäBigen Unmittel-
barkeit hält es jene feine Distanz zum Wahrgenommenen
aufrecht, die der Reflexion Raum gibt. Sensitives und
reflexives Vermögen gehen auf diese Weise eine innige
Verbindung miteinander ein lInd begründen eine
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leibliehe Intelligenz, die mit völliger Selbstverständlichkeit
und traumwandlerischer Sicherheit agieren kann, denn
der Leib, diese körperlich-seelisch-geistige Integrität,
spürt vieles, was der Geist allein, das reine Denken, nicht
ahnt. Das Gespür ist nicht identisch mit der Intuition, die
aus den tiefen Gründen der Seele aufsteigt, ohne irgend-
welcher Beteiligung des Bewusstseins zu bedürfen; es ist
im Unterschied zu ihr der Reflexion zugänglich, sodass
es den Anforderungen einer reflektierten Lebensführung
besser entspricht. Die Lebensführung ist angewiesen auf
die leibIiche Intelligenz des Gespürs, da diese allein der
Logik des Lebens Rechnung tragen kann, die mit der
Logik des rationalen Denkens nur unzureichend zu er-
fassen ist.
Zwar kann das Gespür Bestandteil der natürlichen
Grundausstattung des Individuurns und ihm angeboren
sein, seine bewusste Ausbildung und Einübung geschieht
jedoch durch Erfahrung und ihre Reflexion. DieErfahrung
wiederurn, die das ausmacht, was dem Individuum be-
gegnet und widerfährt, muss nicht etwa nur passiv
erwartet, sondern kann aktiv gesucht werden. Das Eigen-
tümliche der Erfahrung ist, dass sie sich von selbst dem
Leib einschreibt, dass das Selbst sie sich jedoch durch
Reflexion auf bewusste Weise einverleiben kann, sodass
sie auf doppelte Weise zur Bereicherung der leiblichen
Intelligenz beiträgt. Erfahrung zu gewinnen, lohnt daher
nahezu jede existentielIe Investition, urn aus unter-
schiedlichsten Perspektiven blieken zu lernen, in den
verschiedensten Situationen zu leben, einen Reichtum
gemachter, auch historisch vermittelter Erfahrungen in
sich anzusammeln, sowie den Horizont denkbarer und
möglicher Erfahrungen zu erkunden, urn so das Selbst
mit feinem Gespür auszustatten, sinnlich, struktureIl und
virtuell. Was 'Weltläufigkeit' genannt wird, bemisst sich
daran: Über einen weiten Horizont von Erfahrungen, was
war, was ist, was möglich ist, zu verfügen und ein
entsprechend treffsicheres Gespür auszubilden, das
Situationen mit einem Bliekerfassen, in vardergründigen
Phänomenen die untergründigen Strukturen erkennen,
Herkunfte und künftige Möglichkeiten erraten kann und
Sinn für alle möglichen Besonderheiten hat. Erfahrungen
finden Eingang in das Gespür, sodass eine Wahl schliess-
lich 'wie von selbst' getroffen werden kann; auf diese
Weise entlastet das Selbst sich selbst bei einer Fülle van
Wahlakten.
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So ausgebildet und eingeübt, wird das Gespür in der
Ästhetik der Existenz zur Kunst des mehrfachen Blicks:
Des Zurückblickens, Umsichblickens,Vorausblickens, des
praktischen Einblicks in Besonderheiten und Einzel-
heilen, des theoretischen Überblicks über strukturelIe
Bedingtheiten und Möglichkeiten, verbunden mit der
reflexiven Haltung, die von der Distanz des Blicks
begünstigt wird. Das Selbst sollte einen 'guten Bliek'
haben, eine vorzügliche Optik im direkten und über-
tragenen Sinne, urn sämtliche in Frage kommenden
Aspekte und unterschiedlichen Perspektiven einer Sache
in sich zu versammeln, eine weit reichende Optik, die es
ermöglicht, über das unmittelbar Naheliegende und
Eigene hinauszublicken, in diesem weiteren Horizont
abgewogen und richtig zu urteilen und schliesslich das
zu wählen, was wahrhaft 'gut' is!. Das Gespür bietet die
Gewähr dafür, dass all das, was für die Wahl Bedeutung
hat, präsent ist in dem Moment, in dem sie zu treffen is!.
Die Wahl aber reift heran in der Bildung des eigenstän-
digen Urteils, das nicht von Anderen übernommen und
auch nicht nur durch Wissensaneignung erworben wer-
den kann.

Der Grund für die Wahl von Lebenskunst:
Finales Argument

Die Existenz von Möglichkeiten ist die Voraussetzung
dafür, von der Gestaltung des Lebens und des Selbst
sprechen zu können. Dieser Gestaltung sind jedoch zeil-
liche Grenzen gesetzt: DieKürze des Lebens ist das finale
Argument dafür, das eigene Leben nicht im bloGen
Möglichkeitsfeld zu belassen, sondern als Element seiner
Gestaltung die Auswahl einiger Möglichkeiten zu
verstehen, deren Realisierung alle Energie gewidmet
wird, mit Bezug auf jene Möglichkeit des Lebens, die der
Tod is!. Tod bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Leben
überhaupt, sondern dass es in dieser Form zu Ende is!.
Der Tod ist eine Grenze, und die reflektierte Lebenskunst
gründet im Bewusstsein von der Begrenztheit des
Lebens. Man kann sogar sagen, dass dem Toddie Begren-
zung des Lebens zu verdanken ist, denn wenn es diese
Grenze nicht gäbe, könnte die Gestaltung des Lebens in
der Tatals gleichgültig erscheinen. Der Tod als Grenze des
Lebens forder! jedoch dazu auf zu leben und auf erfüllte
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Weise zu leben. Gäbe es den Tod nicht, müsste man ihn
wohl erfinden, urn nicht ein unsterblich langweiliges
Leben zu führen, das darin bestünde, das Leben endlos
aufzuschieben. Käme der Tod nicht als Begrenzung, als
'Horizont' im eigentlichen Sinne des Wortes in den Bliek,
hätte dies ein bedeutungsloses Leben zur Folge, denn es
gäbe keinen Grund, sich urn ein schönes und erfülltes
Leben zu sorgen. Und gelänge es einst, das Leben ewig
dauern zu lassen, schwände die Anstrengung, es wirklich
zu leben, dramatisch, und die Individuen brächten ihr
Leben wohl erst recht damit zu, auf'das Leben' zu warten.
Welchen Ehrgeiz sollte es geben, die schwierige Arbeit des
Lebens, ja schon die Mühe des Aufstehens an jedem
Morgen auf sich zu nehmen, wenn all dies auf ewig
verschoben werden könnte?
Daher die Affirmation der Begrenzung: Urn das Leben
nicht einfach nur dahingehen zu lassen, sondern es
wirklich zu leben, solange es währ!. Daraus, dass diese
Grenze in jedem Fall gezogen wird, in welcher Form und
wann auch immer, bezieht das Subjekt der Lebenskunst
die entscheidende Motivation zur Gestaltung des Lebens.
Leben mit dem Todheisst dann, sich klar zu sein darüber,
dass dieses Leben begrenzt ist, was immer über diese
Grenze hinaus sein wird, und dass der Todgerade hierin,
Grenze zu sein, seinen Sinn hat, und zwar so sehr, dass
das Selbst die Grenze, würde sie zum Verschwinden
gebracht, wohl selbst zu ziehen hätte. Die Grenze gibt dem
Leben, unabhängig von den Formen, in denen es gelebt
wird, die existentielle Form, die es überhaupt Leben sein
lässt, und nur der Todals Grenzemacht dieses Leben zum
eigenen eines Selbs!.Aufgrund der prinzipiellen Mög-
lichkeit für das Selbst, diese Grenze selbst ziehen zu
können, wird das Leben, das ihm zunächst ohne sein
Zutun gegeben ist, zu einer Frage seiner Wahl, einer ak-
tiven Wahl oder Abwahl, einer expliziten oder impliziten
passiven Wahl.

Das Ziel der Lebenskunst: Die Suche nach
dem schönen Leben

Grundlegend für die Lebenskunst ist zuletzt, dem Leben
ein Ziel zu geben. Dazu ist es nötig, das 'Schöne' zu
rehabilitieren und neu zu definieren, urn diesem ebenso
faszinierenden wie zerfliessenden Begriff einen fassbaren
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lnhalt zu geben: Schön ist das, was als bejahenswert
erscheint. Als bejahenswert erscheint es in einer indivi-
duellen Perspektive, die keine AIIgemeingültigkeit bean-
spruchen kann, und bezeichnet eine Existenz, die als
bejahenswert und in diesem Sinne schön erscheint. Das
sollte aber nicht zu einem ästhetizistischen Missver-
ständnis führen: Die eigentliche Macht der Schönheit liegt
nicht in der Perfektionierung, oberflächlichen Glättung
und Harmonisierung der Existenz, sondern in der
Möglichkeit ihrer Bejahung. Bejahenswert kann keines-
wegs nur das Angenehme, Lustvolle oder, wie es im
ausgehenden 20. Jahrhundert gerne genannt wurde, das
'Positive' sein, sondern ebenso das Unangenehme,
Schmerzliche, 'Negative'. Das Schöne umfasst auch das
Misslingen, entscheidend ist, ob das Leben insgesamt als
bejahenswert erscheint.
Wenn das Motiv dafür, das Leben überhaupt zu gestalten,
von der Kürze des Lebens herrührt, dann der AnstoB
dazu, es schön zu gestalten, von der Sehnsucht nach der
MögIichkeit, es voll bejahen zu können. Schön ist das,
wozu das lndividuum Ja sagen kann. Vor diesem
Hintergrund kann der grundlegende lmperativ der
Lebenskunst formuliert werden, der jeden einzelnen
Schritt des Individuurns in den Horizont der Gesamtheit
der Existenz stellt und nur vom lndividuum selbst in
Kraft gesetzt werden kann, ein einfach erscheinender
existentielIer Imperativ: Gestalte dein Leben so, dass es
bejahenswert ist. Das stellt den Prüfstein dar, an dem das
eigene Leben immer wieder gem essen und beurteilt
werden kann. Solltedas Leben so, wie es gelebt wird, nicht
bejahenswert sein, dann wäre es zu ändern, denn es gibt
nur diese eine 'Sünde wider den heiligen Geist': Ein Leben
zu führen, das nicht bejaht werden kann. Das schöne
Leben ist auch politisch zum Argument zu wenden, urn
an gesellschaftlichen Verhältnissen zu arbeiten, die
bejahenswerter sein könnten als die gegenwärtigen, und
die im Gegenzug wiederum eine bejahenswertere Exi-
stenz ermöglichen würden. In keiner Weise ist mit der
Rede von Bejahenswertem schon eine Aussage darüber
gemacht, ob das Bestehende auch das Bejahenswerte sei.
So kann Lebenskunst tatsächlich heissen, sich ein schönes
Leben zu machen, im Sinne von: Das Leben bejahens-
werter zu machen, und hierzu eine Arbeit an sich selbst,
am eigenen Leben, am Leben mit Anderen und an den
Verhältnissen, die dies es Leben bedingen, zu leisten, urn
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zu einem erfüllten Leben beizutragen, das nicht nur aus
Glücksmomenten besteht und aus dem die Widersprüche
nicht ausgeschlossen, sondern bestenfalls zu einer
spannungsreichen Harmonie zusammengespannt sind;
es handelt sich nicht unbedingt urn das, was man ein
leichtes Leben nennt, eher urn eines, das voller Schwie-
rigkeiten ist, die zu bewältigen sind, voller Widerstände,
Komplikationen, Entbehrungen, Konflikte, die ausge-
fochten ader ausgehalten werden - all das, was gemeinhin
nicht zum guten Leben und zum Glücklichsein zählt. Das
Leben gut und - nach MaBgabe der Abwägung aller
grundlegenden Aspekte - richtig zu führen, ist der Ver-
such zur Realisierung eines erfüllten Lebens, erfüllt vom
Bewusstsein der Existenz, erfüllt von der Erfahrung des
gesamten Spektrurns des Lebens, erfüllt vom vollen
Genuss und Gebrauch des Lebens. Das ist das Anliegen
des Versuchs zur Neubegründung einer Philosophie der
Lebenskunst.

Wilhelm Schmid (1953) ist Privatdozent Philosophie in
Erfurt und ist Gastdozent in Riga/Lettland sowie
Tijlis/Georgien. Seine jüngste Buchpublikation: Philosop-
hie der Lebenskunst - Eine Grundlegung (Taschenbuch,
Suhrkamp Verlag), Frankfurt am Main 1998, 7. Aujlage
2000.
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Navolging en levenskunst

Joachim Duyndam

Het is duidelijk dat levenskunst een
aansprekend ideaal is, een ideaal dat

velen nastreven. Wie zou dat niet wil-
len: een mooi en waardevol leven lei-
den, een leven waarover je zelf de

zeggenschap hebt en dat helemaal
jouw eigen oorspronkelijke bestaan is?
Toch is de kuddemens een hardnekkig
verschijnsel.
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In zijn zeven-punten-programma voor de vernieuwing
van het humanisme schetst Wilhelm Schmid een ide-
aal van levenskunst voor de 21e eeuw (Schmid 1999).
Dit ideaal bestaat erin dat men het eigen leven op
zodanige wijze ter hand neemt dat men een waarde-
vol en mooi leven leidt. Naast - onder andere - nuch-
terheid, pragmatisme, weerbaarheid, aanvaarding
(Bejahung) en duurzaamheid is vooral Selbstführung
een sleutelwoord binnen dit ideaal. Een eigen leven lei-
den betekent leiding geven aan het eigen leven. In de
levenskunst is ieder individu zijn eigen autoriteit, zegt
Joep Dohmen, de Nederlandse evenknie van Schmid
als pleitbezorger van de levenskunst. Authenticiteit: het
streven naar een wijze van mens-zijn die de mijne is,
waarbij trouw aan mijzelf de norm is, zo verwoordt
Charles Taylor het ideaal van de hedendaagse mens.
Zo bezien staat levenskunst in een lijnrechte oppositie
tegenover het leven van de massamens: het gezapige
bestaan van de domme, ingedutte TV-kijker die zijn
leven zomaar voorbij laat gaan. Die zich in zijn opinies
en zijn gedrag conformeert aan wat anderen vinden
en doen. Die zich kleedt volgens de mode van zijn
omgeving. Die zich in zijn aankopen laat leiden door
het consumptiepatroon van de buren. Die vakantie-
bestemmingen en uitgaansgelegenheden kiest waar
hij bij zijn vrienden mee kan aankomen. Wiens smaak,
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wiens voorkeuren en wiens ideeën voorspelbaar
samenvaIIen met die van zijn sociale context. De kud-
demens, kortom, die de veiligheid en zekerheid van een
slaafs bestaan verkiest boven het risico en het avon-
tuur van de heer die eenzaam en desnoods onbegre-
pen zijn eigen weg gaat. Nee, dat is geen moeilijke
keuze. Wie zou er nu een kuddemens willen zijn; ieder-
een wil toch authentiek zijn?
Conformisme, nabootsing en de veiligheid van het col-
lectief zijn echter van aIIe tijden en beslist niet aIIeen
modern. Socrates ging er al tegen te keer, en vrijwel
aIIe grote denkers na hem - van de Stoa en Augustinus
tot Descartes, Kant en Nietzsche - hebben zowel in hun
werk als in hun leven geworsteld met de cohesieve
druk van coIIectieve krachten die de uitzondering, de
afzondering en de zelfgekozen baIIingschap in de weg
staan. Modern is aIIeen de schaal waarop conformis-
me zich manifesteert, het verschijnsel zelf is van alle
tijden. Waarom is dat zo?Waarom is de conformist zo
onverwoestbaar en duurzaam? En waarom lijkt de
levenskunstenaar zo'n uitzondering te zijn?
Misschien kunnen we een meer helder beeld van de
levenskunstenaar krijgen - en daarmee van het ide-
aal van levenskunst - juist door deze te confronteren
met zijn klaarblijkelijke tegendeel, de conformist. Dat
is wat ik in dit artikel wil doen. Daarbij is het niet mijn
bedoeling een karikatuur te geven van de kuddemens,
noch van de levenskunstenaar. Ik wil één kenmerk van
conformisme centraal stellen, namelijk het nadoen, het
nabootsen ofhet na-apen; het kenmerkende gegeven
dat conformisten doen, leven, denken, menen zoals
anderen doen, leven, denken, menen. Vervolgens wil ik
dit zogezegd slaafse nabootsen onderscheiden van
zoiets als creatieve navolging. Creatieve navolging is
wat schrijvers en beeldend kunstenaars doen als zij
een groot voorbeeld - zoals 'de klassieken' - navolgen.
In tegenstelling tot de slaafse nabootsing van confor-
misten lijkt deze creatieve navolging helemaal niet in
strijd met authenticiteit. Integendeel, de creatieve
navolging van grote voorgangers door kunstenaars als
Petrarca, Vondel, Rembrandt, Nijhoff en Virginia Woolf
maakt hun werk bij uitstek authentiek. Zo authentiek
zelfs, dat de hier genoemden zelf klassiek zijn gewor-
den en op grote schaal zijn (en nog steeds worden)
nagevolgd.
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Nabootsing

Wie in literatuurbestanden op zoek gaat naar titels
onder het trefwoord 'levenskunst' komt een merk-
waardig allegaartje tegen. Naast degelijk klinkende
titels als Grondbeginselen van levenskunst en Levens-
kunst bij de late Foucault komt men ook boeken tegen
als Leven in je leven: leer de valkuilen in je leven her-
kennen en Lessen in levenskunst: wacht niet op een won-
der, creëer het zelf en het onvermijdelijke Je ongekende
vermogens: de nieuwe denktechniek van Anthony Rob-
bins, inspirator van onder anderen Emile Ratelband.
In dit laatste boek draait het uitdrukkelijk om naboot-
sing, het nadoen of na-apen van bewonderde voor-
beelden uit het zakenleven of de wereld van de sterren,
voornamelijk met het doel om hetzelfde of evenveel
succes te behalen. Robbins propageert een methode,
met de sjieke naam 'neuro-linguïstisch programme-
ren', die eruit bestaat het begeerlijke voorbeeld tot in
de kleinste details na te bootsen. Hij adviseert ons niet:
schrijf ook eens een bestseller, of: maak eens net zo'n
succesfilm als Steven Spielberg, maar hij raadt zijn
lezers en duur betalende symposiumbezoekers aan om
hun voorbeelden zo nauwkeurig mogelijk te 'spiege-
len'. Dat wil zeggen: boots het voorbeeld na in hand-
gebaren, gezichtsmimiek, oogopslag, manier van
lopen, toonhoogte en snelheid van spreken enzovoort.
Dus met enige overdrijving: laat een baard staan zoals
Steven Spielberg, draag een bril zoals Steven Spielberg
en je zult net zulke geweldige films maken als Steven
Spielberg.
Ik zou niet willen beweren dat dit soort praktijklessen
niet effectief zijn. Het schijnt dat ze dat wel degelijk
zijn. Hoe dat kan? Ik vermoed omdat dergelijke lessen
en adviezen, letterlijk gesproken, van de nood een
deugd maken. De nood is het feitelijke gegeven van de
nabootsing. Mensen bootsen elkaar na, onvermijde-
lijk, ook als zij nog nooit van neuro-linguïstisch pro-
grammeren hebben gehoord. Uit tal van filosofische,
sociologische, (ontwikkelings )psychologische, peda-
gogische, moralistisch-ethische en religieuze literatuur
blijkt hoezeer datgene wat wij dagelijks denken, wil-
len en doen, beïnvloed wordt door wat anderen den-
ken, willen en doen. Dat geldt niet aIIeen voor
kinderen, maar ook voor volwassenen, of wij dit nu
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willen of niet. Echter, ook zonder deze literatuur te
raadplegen kan ieder die de kranten en de tijdschrif-
ten een beetje volgt, en die af en toe TV kijkt (met
name naar de reclameboodschappen) vaststellen dat
nabootsing en kuddegedrag alomtegenwoordig zijn.
En als je eerlijk bent, moet je toegeven dat ook je eigen
leven vol zit met wat van anderen afkomstig is. De filo-
soof René Girard voert deze conclusie het verst. Geen
enkel verlangen, zegt hij, is authentiek. Alles wat wij
doen en nastreven, is bemiddeld door anderen die als
model fungeren. Alle verlangen is nabootsing, zo luidt
zijn hypothese.
Als dit waar is, waarom is het dan een nood? Omdat
dit niet spoort met ons zelfbeeld. Wat Girard en ande-
ren doen is het ontmaskeren van het beeld dat wij van
onszelf hebben als autonome en authentieke subjec-
ten. Dat is het beeld van het subject dat zélf kiest wat
het wil; dat zijn verlangens en emoties beschouwt als
hoogstpersoonlijke bron van zijn hoogsteigen denken
en hoogsteigen doen. Dat is niet zomaar een beeld,
daarmee hangt wezenlijk onze identiteit samen: het
besef van wie je eigenlijk bent. Zo'n beeld verdraagt
zich slecht met de krachtige evidentie van de naboot-
sing. Vandaar dat dit zelfbeeld, gevoegd bij het evidente
gegeven van de nabootsing, in nood is. Maar daarmee
zijn wij, voor zover dit ons zelfbeeld is, zelf in nood.
Kunnen wij bij ons handelen wel iets anders doen dan
nabootsen?
Welnu, áls dit alles waar is - opnieuw: het is een hypo-
these - dan is dit natuurlijk gefundenes Fressen voor
slimme goeroes die van deze nood een deugd willen
maken (al was het maar voor zichzelf). Als het waar is
dat alles wat mensen doen nabootsing is, zo preken zij,
neem dat dan maar aan en perfectioneer het. Buit het
uit. Spiegelen maar en tel uit je winst. En laat de filo-
sofen en de kunstenaars rustig gaarsuffen in hun illu-
sie van autonomie en authenticiteit.

Creatieve navolging

Maar is het waar? Natuurlijk is het waar. Het is onweer-
legbaar waar. Het is alleen niet de hele waarheid. De
bovengenoemde tegenvoorbeelden van schrijvers en
kunstenaars die creatief navolgen zijn ook waar. Laten
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we eens nader bekijken wat er gebeurt bij creatieve
navolging en hoe dat verschilt van de slaafse naboot-
sing die zo alomtegenwoordig is.
Navolging dateert als kunstopvatting uit de Renais-
sance. Deze periode in de westerse cultuurgeschiede-
nis wordt onder andere gekarakteriseerd door een
oriëntering op klassieke voorbeelden uit de Oudheid
(maar niet alleen uit de Oudheid). Grote klassieke wer-
ken worden nagevolgd. Dit geldt met name voor de let-
teren. De renaissancekunstenaar richt zich niet zonder
meer op iets in de (werkelijke of verbeelde) realiteit,
een 'thema', maar benadert die realiteit via een voor-
beeldig werk dat hetzelfde thema heeft. In de litera-
tuurwetenschap worden gewoonlijk drie vormen of
stadia van navolging onderscheiden: translatio (ver-
taling van een voorbeeldwerk), imitatio (modelleren
naar een voorbeeldwerk, de eigenlijke navolging) en
aemulatio (overtreffen van het voorbeeldwerk). Deze
drie kunnen tevens worden beschouwd als stadia in
het leerproces van de kunstenaar, waarbij het laatste
stadium uiteraard slechts door weinigen bereikt wordt.
Laat ik een mooi voorbeeld geven uit de Nederlandse
literatuur, met kort de geschiedenis daarvan. Vondels
treurspel ]eptha of offerbelofte uit 1659 gaat over de
bekende oudtestamentische figuur die zijn dochter
offerde, na dit aan God beloofd te hebben in ruil voor
een overwinning op het slagveld. Maar ]eptha kwam
niet rechtstreeks bij Vondel. Diens stuk is een navol-
ging van George Buchanans ]ephte sive votum uit 1544
en wordt zelfs als een geslaagde aemulatio of over-
treffende verbetering daarvan beschouwd. Buchanan
was een humanist die onder meer tragedies van Eu-
ripides (zoals de Medea en de Alcestis) verlatijnste tot
schooldrama's. Montaigne - die overigens weinig van
navolging moest hebben - was een leerling van hem en
speelde rollen in Buchanans stukken (Montaigne
1998:218). De belangstelling voor Euripides onder de
renaissancehumanisten was vooral te danken aan de
vertalingen (translationes) die Erasmus in 1506 van-
uit het Grieks in het Latijn van Iphigeneia in Aulis en
Hekabe had gemaakt. Ook lphigeneia is een door haar
vader (Agamemnon) ten behoeve van de krijg aan de
goden geofferde dochter. De door de grote naam van
Erasmus beïnvloede belangstelling voor Euripides
breidde zich uit naar het verwante ]eptha-thema. Zo
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schreef John Christopherson uit Cambridge in 1544
het drama Iepthai met de bedoeling een christelijke
imitatio van het oudtestamentische verhaal te geven.
Ook dit stuk werd door Vondel imiterend in zijn Jept-
ha verwerkt.
Deze imitatio's waren beslist geen slaafse nabootsin-
gen of getrouwe kopieën van het origineel. Om ons tot
Vondel te beperken, kan worden gezegd dat hij het bij-
belverhaal creatief heeft herschreven. Volgens het bij-
belverhaal (Richt. 11) belooft Jeptha aan God dat, als
hem de overwinning op het slagveld gegund wordt, hij
het eerste dat hem bij thuiskomst tegemoet komt aan
God zal offeren. Dat blijkt zijn dochter te zijn, zijn enig
kind. Jeptha betreurt zijn belofte hevig, maar voert
haar wel uit. Zijn dochter, die in de bijbel naamloos
blijft, bedingt nog wel twee maanden uitstel om in de
bergen samen met haar vriendinnen haar 'maagdom
te bewenen'. Dan ondergaat zij gewillig haar lot. Von-
del heeft dit verhaal gedramatiseerd, er een tragedie in
klassieke zin van gemaakt met Jeptha als tragische
held - vergelijkbaar met koning Kreon uit de Antigone
- die in een machtspositie (in het geval van Jeptha als
aanvoerder van een leger) zichzelf overschat. Daarbij
hield Vondel zich, zoals veel renaissancisten, strikt aan
de voorschriften van Aristoteles: niet alleen wat betreft
de eenheid van plaats, tijd en handeling, maar ook in
die zin dat een tragedie dient om bij de toeschouwer
mededogen op te wekken en deze te louteren (kathar-
sis). Daartoe dient waarschijnlijk ook de door Bucha-
nan ingevoerde en door Vondel overgenomen
moederfiguur, die in het bijbelverhaal niet voorkomt.
Dit laatste is een typisch voorbeeld van de creativiteit
van de navolger. Het is een door de plot zelf gesugge-
reerde invulling van een open plek in het oorspronke-
lijke verhaal. Een ontbrekende moeder in een zo
dramatisch verhaal over een even uitzonderlijk als
omstreden kindoffer is zo'n open plek. Een plot waar-
in een vader zijn dochter offert, roept de vraag op naar
de rol van de moeder, welke die ook is. Maar Vondel
doet nog meer. Hij geeft zijn personages namen en laat
hen interacteren, waardoor ze een zekere diepgang
krijgen. Zo plaatst hij de oorspronkelijke plot in een
andere context. Daardoor laat hij andere betekenissen
zien dan de nagevolgde voorbeelden doen, zoals het
noodlottige karakter van Jepthàs belofte, de vraag naar
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het morele gehalte daarvan en naar de schuld van Jept-
ha, en de als christelijk geduide boven natuurlijkheid
van zijn dochters bereidheid om te sterven. In die zin
kan men zeggen dat Vondels stuk authentiek is, oor-
spronkelijk. Vondels zeventiende-eeuwse Jeptha is
zowel een tragedie in klassieke zin als een christelijk
modelstuk geworden.
Iets dergelijks - andere context, nieuwe betekenis - kan
ook gezegd worden van Nijhoffs navolging van het
Petrarca-sonnet in zijn 'Awater' (het grote gedicht dat
nota bene letterlijk over navolging gaat). Maar niet
alleen in zaken van vorm en inhoud wordt creatief
nagevolgd, ook in narratieve verteltechniek en in de
technè van het schilderen. Zo kan men zeggen dat
Virginia Woolf de 'impressionistische' verteltechniek
van Marcel Proust vervolmaakt, als zij in haar romans
zelfs de verteller in het ongewisse laat over wat er pre-
cies omgaat in haar personages. En zo heeft Rem-
brandt de licht-donker techniek van Caravaggio, die
hij goed kende, geïntensiveerd en vervolmaakt. Stuk
voor stuk voorbeelden van grote originele kunstenaars
die hun voorgangers creatief hebben nagevolgd.

Levenskunst

Tot zover enkele voorbeelden van creatieve navolging
in de kunst, de Kunst met een grote K.Maar biedt cre-
atieve navolging ook mogelijkheden voor de kleine
levenskunstenaar? Wat vermag deze aan authentieks,
temidden van een wereld vol massaliteit en naboot-
sing? Ik herinner hier aan de context van massaliteit
en nabootsing, omdat dat immers ons probleem is: in
hoeverre is authenticiteit in zoiets als levenskunst
mogelijk, dan wel een illusie?
Om na te gaan wat creatieve navolging in een indivi-
dueel mensenleven kan betekenen, ga ik uit van een
narratieve opvatting van het leven (vgl. Ricoeur 1983,
Maclntyre 1985, Polkinghorne 1988, Cupitt 1991, Eco
1995). Het leven als verhaal, of als een reeks van ver-
halen, mijn leven als verhaal (of reeks van verhalen)
waarin ik zelf meestal de hoofdpersoon ben. Niet dat
ik zelf de enige auteur ben: ook anderen schrijven mee
aan mijn levensverhaal. In een narratieve opvatting
hebben handelingen en gebeurtenissen een verhalend
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karakter. De verhalende constructie geeft deze hande-
lingen en gebeurtenissen een samenhang, een geschie-
denis en een oriëntatie, in die zin dat het zicht biedt op
mogelijkheden voor volgende handelingen en gebeur-
tenissen. Maar niet alleen dat. De verhalende vorm
biedt ook ruimte voor ongerijmdheden, dubbelzin-
nigheid en chaos. Een verhaal roept een hele wereld
op, zowel voor de schrijver of verteller als voor de lezer
of toehoorder. Maar die wereld heeft altijd open plek-
ken. Niet alles is gezegd of beschreven. Niet alles wordt
volledig begrepen. Elke constructie is beperkt. Veel
blijft onbelicht en onbewust. Wat betekent, tegen deze
achtergrond, creatieve navolging?
Het zijn in mijn opvatting vooral de open plekken die
een verhaal intrigerend maken. Intrigerend in de
meest letterlijke zin. Zij intrigeren de lezer of toehoor-
der. Zij betrekken deze in de intrige of plot van het ver-
haal. Zij nodigen de lezer of toehoorder uit om het
verhaal te vervolgen, om het verder te vertellen, of om
het opnieuw te vertellen, opnieuw en anders. Zij nodi-
gen, met andere woorden, de toehoorder uit om ver-
teller te worden, de lezer om schrijver te worden. De
creatieve navolger is een lezer die schrijver wordt. Die
een intrigerend verhaal herschrijft, bewerkt en
opnieuw vertelt. Die aanvult en weglaat. Die gebeurte-
nissen en personages uit het oorspronkelijke verhaal
een andere context geeft. Die nieuwe betekenissen
creëert. Die er, kortom, een nieuw, authentiek verhaal
van maakt.
Met deze narratieve opvatting is niet gezegd dat cre-
atieve navolging een uitsluitend literaire aangelegen-
heid is. Integendeel, creatieve navolging speelt zich in
het volle leven af. Narratief is de wijze waarop het leven
wordt bereflecteerd en geïnterpreteerd. In het volle
leven beweeg ik mij, om met Wittgenstein te spreken,
in verschillende levensvormen: de vriendschappen die
ik onderhoud, de feesten waaraan ik deelneem, het
rouwen na een verlies, de discipline die ik mij in mijn
werk opleg, het nemen van een besluit, het beminnen
van mijn geliefden, het opvoeden van mijn kinderen,
het koken, het reizen, het ouder worden enzovoort. In
al deze levensvormen kan ik een voortreffelijkheid
nastreven en verwerven door mij te oriënteren op
voorbeeldige voorbeelden daarvan. Voorbeelden die
mij aanspreken of intrigeren, omdat zij voorbeelden
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zijn van wat mij ware vriendschap toeschijnt, van 'dat
is pas echt goed rouwen', van 'zo zou ik mijn kinde-
ren willen opvoeden', van waardig ouder worden, van
fantastisch koken, van bewonderenswaardige zelf-
discipline, van echte liefde.
Net zoals een kunstenaar die aangesproken wordt door
iets betekenisvols of waardevols, en deze betekenis of
waarde herschept in zijn eigen context, zo kan ik die
aangesproken word door een in mijn ogen voortref-
felijk optredende levensvorm - in de realiteit van mijn
omgeving, of in de literatuur of in een film - probe-
ren de daarin naar voren komende waarden of bete-
kenissen in mijn eigen context te herscheppen. Vanuit
ons narratieve perspectief betekent dit dat ik de voor-
beeldig optredende levensvorm lees en interpreteer,
erdoor geïntrigeerd raak en creatief herschrijf; dat ik
er mijn authentieke vriendschap, mijn authentieke
rouw, mijn authentieke beslissing, mijn authentieke
opvoeding, mijn authentieke ouderdom, enzovoort van
maak.
Ik, de hoofdpersoon en co-auteur van mijn eigen
levensverhaal, word geïntrigeerd en uitgenodigd om
een aansprekend verhaal, een concreet voorbeeld van
een levensvorm die zich voordoet te lezen, te interpre-
teren en tot mij te nemen. Dat wil zeggen: om de bete-
kenissen die in het voorbeeldverhaal door mijn
interpretatie naar voren komen op te nemen in mijn
eigen levensverhaal; om deze als co-auteur van mijn
eigen verhaal in mijn eigen verhaal te herschrijven
(translatia) en deze door de personages in hun han-
delingen te laten uitvoeren (imitatio) en door opname
in de eigen plots deze betekenissen te verrijken (aemu-
latia).
Dus opnieuw: translatio, imitatio en aemulatio. Dat
moet mijns inziens de betekenis zijn van het veelge-
hoorde credo 'renaissance van de levenskunst'.

Joachim Duyndam is als filosoof verbonden aan de Univer-
siteit voor Humanistiek. Sinds zijn proefschrift Denken, pas-
sie en compassie (1997) schrijft hij over thema's die een of
andere vorm van inleving veronderstellen. zoals vrijgevigheid,
vriendschap, vergeving en navolging.
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Sociale levenskunst: de
postmoderne uitdaging

Henk Manschot

De ethiek van de levenskunst is in dub-
bele zin een individuele ethiek. Zij
maakt het individu niet alleen tot stuur-
man van eigen leven, maar beperkt
haar horizon bovendien tot de inrich-
ting van dat leven. De belevingen en
behoeften van de 'ik-persoon' staan er
centraal in het benoemen van waarden.
Levenskunst gaat op de eerste plaats
over mijn goede leven. Vandaar dat
authentiek, uniek en vitaal zijn, ken-
merken bij uitstek zijn genoemd van
geslaagde levenskunst. Deze ik-gecen-
treerdheid hoeft niet te betekenen dat
de ander er geen rol speelt. Maar in de
optiek van de levenskunst komt de
ander in het vizier voorzover het ik, bij
de inrichting van zijn leven, daaraan
betekenis en waarde toekent. Sociale
betrokkenheid lijkt daarom de meest
kwetsbare plek te zijn in deze ethiek,
afhankelijk als ze is van de sociale
gevoeligheid van de levenskunstenaar.
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Die gevoeligheid kan groot zijn. In de traditie van de
levenskunst hebben filosofen voortdurend het inzicht
bijgebracht dat mensen 'van nature' sociale wezens zijn
die de ander nodig hebben en op de ander gericht zijn.
Het individuele gelukkige leven, zo stellen zij, kan daar-
om slechts worden bereikt in een goed samen-leven,
al constateren zij ook dat de inrichting van de samen-
leving daaraan meestal nog weinig voldoet. Maar, en
dat is de kern, mensen kunnen dit inzicht naast zich
neerleggen en met een beroep op hun stuurmansge-
zag kiezen voor een leven dat vanuit sociaal gezichts-
punt bezien ego-centrisch is in de letterlijke zin van
het woord, niet betrokken op anderen en ook onver-
schillig voor hun wel en wee. De klassieke filosofen
hadden wel enig verweer tegen een dergelijke stel-
lingname zoals verderop zal blijken. Maar hebben wij
dat ook nog? Kan onder de postmoderne omstandig-
heden levenskunst niet met succes worden ingeroepen
om een narcistische stijl van leven te verdedigen en die
zo nodig zelfs te presenteren als artistieke of superi-
eure levenskunst? Wordt in onze tijd het individu niet
in de verleiding gebracht om, in naam van de zeggen-
schap over eigen leven, zichzelf als enig doel van het
leven te beschouwen zonder met de ethiek van de
levenskunst in strijd te komen? Ja, zich daardoor zelfs
gelegitimeerd te voelen? Positief geformuleerd: ligt in
de postmoderne tijd de testcase voor levenskunste-
thiek niet bij de vraag, of en hoe zij er in slaagt men-
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sen te vormen tot sociaal gevoelige wezens? Deze
kwestie wil ik hier onderzoeken. Daarbij haal ik de
twee elementen uit elkaar die in de boven gegeven
omschrijving van levenskunst werden verbonden.
Eerst ga ik na wat het betekent dat mensen tot stuur-
man worden gemaakt van eigen leven. Daarna komt
de invulling van de levenskunst aan de orde. In beide
draait het onderzoek om de vraag: (hoe) kan een
samenleving sociaal blijven als haar leden onvoor-
waardelijke zeggenschap claimen voor de invulling van
hun leven?

Stuurman van eigen leven

De stelling dat de mens stuurman is van eigen leven
heeft in de westerse filosofie sterke papieren die terug
gaan tot Socrates. Socrates verdedigt dat inzake goed
en kwaad mensen uiteindelijk zelf het laatste woord
hebben. Geen enkele autoriteit kan deze verantwoor-
delijkheid van hen overnemen. Niet God, noch de Staat
of de familie, en ook niet de wijze filosoof of welke
andere deskundige dan ook. Met Socrates krijgt de idee
gestalte dat vrije instemming de noodzakelijke voor-
waarde is voor de morele inrichting van het eigen leven.
Moraal kan dus niet worden afgedwongen of tegen
iemands wil worden opgelegd. Wat anderen kunnen
doen, is helpen om tot het juiste inzicht te komen. Zij
kunnen raad geven, begeleiden, ondersteunen, maar
uiteindelijk is het de mens zelf die vaststelt wat voor
hem of haar goed is om te doen. Socrates helpt 'als een
vroedvrouw'. Hij laat zijn gesprekspartners zo naden-
ken over hun bewuste of meestal halfbewuste morele
voorkeuren dat zij al reflecterend en discussiërend zelf
het goede inzicht geboren laten worden. Zijn belang-
rijkste hulpmiddel is de vraag: waarom vind jij dit
goed? En waarom is wat je goed noemt goed?
Houdt deze positie bij Socrates in dat er geen de indi-
viduele mens overstijgende orde van goed en kwaad
bestaat? Dat is niet gezegd, maar in de socratische
optiek kan deze orde alleen door mensen zelf via
reflectie en instemming worden gevonden. Geen enkel
moreel gezag kan buiten het inzicht en de instemming
van de mens om.
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Dat mensen alleen in vrijheid tot moreel inzicht
komen, impliceert hier dus niet dat zij ook de morele
ordening zelf kunnen vaststellen. Tot ver in de moder-
ne tijd heeft het overgrote deel van de mensheid vast-
gehouden aan de idee dat de morele orde een de
individuele mens overstijgende en in die zin 'voorge-
geven' bestaanswijze heeft. Deze overtuiging wordt uit-
gedragen door alle godsdiensten, maar zij is ook te
vinden in naturalistische levens- en wereldbeschou-
wingen, zoals bijvoorbeeld die van de Stoa. Allemaal
gaan ze ervan uit dat de morele orde niet afhangt van
wat de individuele mens daarover hier en nu kan
bedenken. Openbaring, Verlichting of universalise-
rende rationaliteit zijn daarom voor hen zeker niet
minder belangrijk voor de inrichting van het eigen
leven. Vrije instemming blijft noodzakelijk, maar het
is allerminst een voldoende voorwaarde voor moreel
handelen. Wat goed of niet goed geacht wordt, dient in
laatste instantie dus ook in overeenstemming te zijn
met een dergelijke gezagsbron.
Pas in de laat- en postmoderne tijd verliest deze posi-
tie haar legitimiteit en wordt zij steeds nadrukkelijker
bestreden. Op verschillende gronden wordt duidelijk
gemaakt dat onder de 'post-metafysische condities'
waaronder wij leven, de claims met betrekking tot een
objectieve morele orde of een moraal die universele
geldigheid meent te kunnen claimen, theoretisch
onverdedigbaar is en in politiek opzicht tot totalita-
risme kan leiden. Met betrekking tot de morele orde is
de postmoderne mens tot het inzicht gekomen dat de
hoogst haalbare morele kennis pluralistisch van aard
is. Religies, levensbeschouwingen, het zijn opties
geworden. Hun gezag, voorschriften, geboden en ver-
boden, zij reiken voortaan niet verder dan de animo
van degene die er iets in ziet voor de inrichting van
eigen leven. Geen van alle kan aanspraak maken op
waarheid die geldigheid heeft los van het subject. Maar
evenzeer geldt dat geen van alle kan worden verwor-
pen, zolang er mensen zijn die er iets in zien. De more-
le zeggenschap van de individuele mens is daarmee
groter geworden dan ooit. Het externe ijkpunt dat tot
dan toe werd erkend en onmisbaar geacht, is geredu-
ceerd tot de status van advies, hulp en oriëntatiepunt.
Bindende kracht heeft ze niet meer. De postmoderne
conditie heeft de mens radicaal tot stuurman verhe-
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ven en hem zeggenschap gegeven, niet alleen over het
eigen leven, maar ook over zijn aandeel in het samen
leven. Of en hoe een samenleving sociaal zal zijn, lijkt
nu niet alleen van zijn instemming af te hangen, maar
vooral ook van zijn sociaal inzicht en sociale gevoe-
ligheid.

Niet alleen op de wereld

De mens leeft niet alleen op de wereld, ook de post-
moderne mens niet. Sterker nog, de aardbodem is nog
nooit zo dicht bevolkt geweest als in onze periode van
de geschiedenis. Tegelijkertijd zijn wij ethisch in een
situatie beland waarin de individuele mens de impli-

caties van dit gegeven buiten zijn levensinrichting kan
houden, als hem dat goed dunkt. De sociale inrichting
van het 'mensen park' lijkt in ethisch opzicht radicaal
afhankelijk geworden van wat de individuele leden aan
inzicht en sociale betrokkenheid ten toon spreiden.
Is er een grotere paradox denkbaar?
Als we ook hier de geschiedenis van de moraal nog
even te hulp roepen, dan blijkt opnieuw dat er maar
weinig samenlevingen zijn geweest die zo'n groot ver-
trouwen hadden in de sociale gevoeligheid van de
menselijke soort. De meeste moralen kennen een lijst
van geboden en verboden waaraan ieder gemeen-
schapslid zich heeft te houden. Of men met de inhoud
daarvan instemt, werd minder belangrijk geacht dan
de bereidheid om zich aan de morele regels te houden.

Henry Moore, 'King and Queen' - samenlevingskunst
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Gemeen hebben ze de stelregel dat de gemeenschap
inhoudelijk grenzen kan stellen aan het gedrag van het
individu en zonder dergelijke grenzen ook niet kan
voortbestaan. Men kan zich voorstellen dat in deze
situatie een ethiek van de levenskunst zich tot taak stelt
om de sociale dwang die van de moraal uitgaat, kri-
tisch te onderzoeken en de individuele leden te wape-
nen tegen willekeur en machtsmisbruik. De 'opstand'
waartoe een Socrates of Diogenes de bewoners van
Athene aanzetten, heeft dan ook als belangrijkste inzet
om hun het stuur over eigen moreel inzicht in handen
te geven. Maar hun inzet reikt verder. Zij willen ook
inzichtelijk maken dat de stadsmoraal waaraan de
Atheense burgers zich onderwerpen, eerder een te
weinig aan sociale betrokkenheid vertolkt dan een

teveel. Onduidelijk is, vinden zij, waarom die betrok-
kenheid beperkt blijft tot de bewoners van de stad en
niet ook de mensen daarbuiten zou behoren te omvat-
ten, ja zelfs de kosmos in zijn geheel. Die kwestie is
sindsdien vele generaties fIlosofen gaan bezig houden.
Van de morele codes die in de loop van de geschiede-
nis zijn ontstaan, lijkt de moderne westerse publieke
moraal het verst mee te gaan met het uitgangspunt van
de ethiek van de levenskunst. Zij neemt immers de
vrijheid van de mens om eigen leven in te richten als
fundament. Maar zij voegt daaraan een belangrijke
inperking toe: de grens van mijn vrijheid ligt bij de
vrijheid van de ander. De inrichting van het eigen leven
mag niet zo zijn dat het leven van de ander daar scha-
de van ondervindt. Om deze regel te kunnen garande-

Humanistiek nr.2, Ie jaargang juli 2000 37



ren wordt het gezag over het samenleven in handen
gelegd van een nieuw type autoriteit: de moderne
Staat. Diens politieke gezag moet zowel de ruimte voor
als de grenzen van de individuele levensinvulling
garanderen. Zoals bekend, wordt de morele grondre-
gel om de ander niet te schaden in de loop van de
geschiedenis uitgewerkt in een aantal grondrechten en
plichten: men mag de ander niet doden (het recht op
leven en dood komt alleen toe aan de Staat), niet ver-
krachten, de ander niet de vrijheid van meningsuiting
ontzeggen, men mag zijn eigendom ontvreemden noch
aantasten enzovoorts. Ook deze publieke moraal stelt
regels, maar binnen die regels is ieder vrij het leven
naar eigen goeddunken in te richten. Het sterke punt
in deze constructie is dat optimaal ruimte wordt gebo-
den aan vrijheid en aan eigen voorkeuren en inzich-
ten, het kwetsbare dat de verplichte sociale
betrokkenheid beperkt kan blijven tot het principe van
niet schaden.
Deze publieke moraal boet in onze tijd echter aan
gezag in. Dat is verklaarbaar, want onder de post-
moderne condities is elk moreel beginsel, zelfs het
beginsel van niet schaden, in moreel opzicht geheel
afhankelijk geworden van de bereidheid van de mens
om het als een goed en waardevol principe te erken-
nen. Wordt die erkenning niet gegeven, dan valt de
morele bodem onder de publieke moraal weg en staat
de deur naar een louter opportunistische levenshou-
ding wijd open. Waar sociale betrokkenheid een zaak
is geworden van persoonlijke voorkeur, houdt dat in
dat mensen ervoor kunnen kiezen om niet sociaal te
zijn. En sommigen trekken die consequentie radicaal,
met crimineel gedrag als resultaat, waarbij men zich
van geen schuld bewust is. Straf en dwang zijn de enige
middelen die de staat dan nog resten om de publieke
moraal te handhaven. Tenzij men uit deze situatie een
andere conclusie trekt. Als de postmoderne samenle-
ving er niet meer van uit kan gaan dat mensen zelfs
het minimale principe van niet schaden erkennen als
relevant voor hun levensinrichting, dan worden die
opvoeding en vorming onmisbaar waarin zij deze
waarde kunnen ontdekken en eigen maken, niet als
resultaat van dwang maar als een verworven inzicht.
Het wegvallen van extern moreel gezag leidt recht-
streeks tot de noodzaak om in de persoon zelf de
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sociale norm te wekken, te ontwikkelen en aan te spre-
ken. Een andere voedingsbron is er immers niet meer.
De positie van de moraal is in de postmoderne context
dus heel anders dan in andere samenlevingsvormen.
Sociale betrokkenheid is radicaal afhankelijk gewor-
den van de bereidheid van mensen om dat in eigen
leven gestalte te geven. In deze context is de eerste
opgave van een ethiek van de levenskunst niet, lijkt me,
om mensen te bevrijden uit de sociale dwang van
geboden en verboden die hen door de gemeenschap
zouden zijn opgelegd, want, zo zagen we, dergelijke
geboden hebben buiten hen om helemaal geen gezag
meer. Ieder kan ze ongestraft naast zich neerleggen.
Ook hoeft de postmoderne mens nauwelijks te vech-
ten voor meer ruimte om een 'genietend leven' te kun-
nen leiden. Je zou eerder denken dat het recht op
'genietend geluk' nu zo centraal staat dat 'gelukkig zijn'
tot verplichte sociale norm is verheven. Wie niet geluk-
kig kan of wil zijn volgens de beelden die de media ons
voorhouden, hoort die er nog wel bij? Lijkt kortom - in
de omstandigheden waarin wij als mensheid nu ver-
keren - de eerste opgave van een ethiek van de levens-
kunst niet veeleer te moeten zijn om mensen
stuurmanskunst in sociale betrokkenheid te leren en
hen aan te moedigen in dit veld de grootst mogelijke
creativiteit te ontwikkelen?

Sociale betrokkenheid als richting

Hoe zou een ethiek van de levenskunst kunnen bij-
dragen tot een grotere sociale gevoeligheid en betrok-
kenheid voor mensen die de zeggenschap over hun
eigen leven als het hoogste morele criterium hanteren?
In de meeste publicaties over levenskunst gaat de inte-
resse vooral uit naar het privé-leven, naar onderwer-
pen dus die buiten het publieke domein van de
samenleving vallen. Van de publieke moraal wordt ver-
wacht dat ze de voorwaarden veilig stelt om als indi-
vidu een gelukkig privé-leven te kunnen opbouwen.
De boedelscheiding zelf tussen een publiek en een
privé-domein binnen de moraal, wordt eigenlijk voor
lief genomen. Zou dit stilzwijgende bondgenootschap
tussen levenskunst en privé-leven niet radicaal op de
helling moeten? Als postmoderne mensen werkelijk
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stuurman van eigen leven willen zijn, dan zouden zij
hun aanspraken toch ook moeten uitstrekken tot de
inrichting van het samen leven zelf? Zij kunnen dit
gebied toch niet langer aan de staat overlaten zonder
met zichzelf in tegenspraak te komen? Onze tijd ver-
schaft burgers bovendien een extra motief om zich
alerter met de inrichting van de samenleving bezig te
houden. De nationale staat, hoeksteen van het onder-
scheid tussen publieke en privé-moraal, verliest aan
alle kanten zijn centrale positie. Van buiten wordt hij
ingemetseld in grotere politieke verbanden en naar
binnen toe worden de invloeden van trans- en inter-
nationale processen waarop de staat geen greep heeft,
steeds sterker. Welke uitwerking dergelijke ontwikkelin-
gen zullen hebben op de inrichting van het (samen-)
leven als geheel hangt mede af van de vraag of de bur-
gers hun stem laten horen en hun zeggenschap op-
eisen, niet alleen om de eigen privé-sfeer veilig te
stellen, maar ook om nieuwe samenlevingsverbanden
uit te vinden.
Sociale levenskunst stimuleert mensen om over de
grenzen van het publieke en het privé-domein heen te
trekken en een niemandsland te ontsluiten waar zij op
nieuwe manieren bij elkaar betrokken kunnen raken.
Die betrokkenheid kan van korte duur zijn of jaren
stand houden, spontaan zijn of vastere vorm krijgen,
zich uiten in projecten - van 'maatjesprojecten' en vrij-
willigerswerk tot vriendengroepen van allerlei aard -
of zich voelbaar maken in vanzelfsprekend geachte
kleine gebaren van meeleven. Het zijn dergelijke ini-
tiatieven die sociale levenskunst voeden. Tot haar aan-
dachtsgebied hoort in een multiculturele samenleving
ook hoe mensen van verschillende culturele herkomst
met elkaar omgaan. Zij stimuleert het inzicht dat cul-
turele identiteiten niet vast liggen, maar deel uitma-
ken van een proces van voortdurende verandering
waarin bestaande scheidslijnen tussen 'wij' en 'zij'
kunnen over gaan in nieuwe culturen van saamhorig-
heid en van 'trans-locale connecties'. Eigen aan deze
manier van 'socialiseren' waarvan nog veel meer voor-
beelden te geven zouden zijn, is dat ze niet van boven-
af kan worden opgelegd of van buiten kan worden
afgedwongen. Dat zou leiden tot moraliseren en pater-
nalisme en die werken averechts in een cultuur van
zelfsturing. Sociale levenskunst kan alleen van onder-
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op en van binnenuit groeien. Niet bureaucratie en
regels zijn er de krachtbronnen, maar communicatie
en commitment. Het gaat uiteindelijk om het creëren
van nieuwe leefstijlen. Sociale levenskunst is daarom
niet een sociaal programma. Het is een inspiratie, een
drang tot vernieuwing, een lange termijn proces waar-
in twee waarden worden samen gesmeed die uit elkaar
gedreven zijn: radicale stuurmanschap over eigen
leven en veelzijdige verbondenheid met het wel en wee
van anderen. En dat niet uit plicht of zelfopoffering,
maar als invulling van een gelukkig menselijk bestaan.

Prof dr. Henk Manschot is hoogleraar ethiek aan de Univer-
siteit voor Humanistiek. Tot september 2000 vervult hij tevens
het rectoraat van deze universiteit.
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Hoe goed is de
levenskunst?
Esther Wit

Levenskunst is een actueel thema bin-
nen de filosofie. In dit artikel wordt een
overzicht gegeven van de denkbeelden
van (de late) Michel Foucault, de neo-

existentialist Fernando Savater en de

humanist Joep Dohmen. De overkoe-
pelende vraag is: hoe wordt levens-
kunst door bovenstaande auteurs

omschreven en hoe wordt de morele en
cognitieve inzet hierin gelegitimeerd?
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Levenskunst is de laatste jaren in verschillende krin-
gen als een belangrijk en relevant onderwerp naar
voren geschoven. In feite gaat het hier over een her-
ontdekking. Het thema is via de Grieken, de Romei-
nen, een aantal renaissancefilosofen (o.a. Montaigne,
Pico de la Mirandola) en het existentialisme uiteinde-
lijk via een sterke impuls van de late Foucault in het
(post)moderne discours terecht gekomen. Begrippen
als authenticiteit, creativiteit, kwaliteit van leven, stijl
en zelfzorg vormen belangrijke pijlers van de levens-
kunst.
De wijze waarop levenskunst - ook wel zelfzorg,
bestaansethiek ofbestaansesthetiek genoemd - con-
creet gestalte kan krijgen is buitengewoon divers. Een
kleine zoektocht naar literatuur op internet levert een
variatie aan onderwerpen op, onder andere: alterna-
tieve geneeswijzen, etiquette, life-style, de hulpverle-
ning, de omgang met het gezin en de opvoeding
(bijvoorbeeld de titel: Moeders levenskunst: moeder,
wat maakt u van uw gezin?), allerlei problematieken
zoals relatieproblemen, zelfmoord en andere psychi-
sche en sociale problemen en levenskunst in verschil-
lende landen (bijvoorbeeld: Vlaamse levenskunst,
Chinese levenskunst). De vraag: wat is levenskunst? is
alleen al vanwege deze diversiteit moeilijk te beant-
woorden.
Ik ga hier verder niet in op de verschillende praktische
uitwerkingen. In dit artikel presenteer ik een beknopt
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overzicht van de actuele en onderling uiteenlopende
ideeën van drie filosofen: de Fransman Michel Fou-
cault, belangrijkste inspirator voor veel hedendaagse
levenskunst-auteurs; de Spaanse neo-existentialist
Fernando Savater; en de Nederlandse humanistische
filosoof Joep Dohmen. Vervolgens benoem ik een aan-
tal aandachts- en kritiekpunten aangaande de wijze
waarop door deze auteurs levenskunst omschreven
wordt. Deze punten hebben te maken met de legiti-
mering van de morele en cognitieve inzet van levens-
kunst en het mensbeeld daarachter. Mijn kritische blik
moet gezien worden in het licht van een positieve
waardering van waar het hier om draait: het vormge-
ven van je leven op basis van een aantal individuele
vrijheidspraktijken gerelateerd aan een visie op het
goede.

Filosofie van de levenskunst

Het neo-existentialisme van Savater
'Wat zal me overkomen?' vraagt degene die als muis is
geboren, terwijl degene die als leeuw is geboren vraagt:
'Wat zal ik doen?' Muis of leeuw zijn, dat is de kwestie!

Savater werd gevraagd in te vallen als leraar ethiek in
de klas van zijn vijftienjarige zoon Amador. Bij gebrek
aan bruikbare teksten voor het onderwijs besloot hij
zelf zijn ideeën over goed en kwaad in brieven aan zijn
zoon uiteen te zetten. Dit resulteerde in het boek Het
goede leven: Ethiek voor mensen van morgen. De po-
pulariteit van het boek laat niet te wensen over: het is
in vijftien talen vertaald en werd in een aantal landen
een bestseller. Savater haalt het woord levenskunst als
volgt aan: 'Het lijkt dus verstandig goed op te letten bij
wat we doen en te proberen ons een zeker 'savoir-vivre'
eigen te maken dat ons in staat stelt een goede keuze
te maken. Dat savoir-vivre, of levenskunst als je dat lie-
ver hebt, noemen we ethiek: (Savater 1996:29)
Volgens Savater kun je als mens met betrekking tot je
levensinvulling grofweg twee kanten op. De ene kant
is de imbeciliteit, de andere kant de menswaardigheid.
De imbeciel leeft niet het goede leven omdat hij niet
weet wat goed voor hem is, zijn verstand niet gebruikt
en de verantwoording voor zijn eigen leven ontloopt.
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Het woord imbeciliteit wordt niet alleen gekscherend
gebruikt, het komt van baculus, het Latijnse woord
voor stok. Een imbeciel is iemand die een stok nodig
heeft om op te steunen, een externe macht als makke-
lijk houvast. Imbeciliteit kan verschillende, veel voor-
komende vormen aannemen zoals niets willen omdat
alles om het even is, alles willen zonder besef dat keu-
zes andere keuzes uitsluiten, niet weten wat je wilt en
puur reactionair leven, het uitstellen van wat je wilt
vanuit een halfslachtige houding en het hebben van
een verkeerde kijk op de werkelijkheid waardoor je het
verkeerde wilt.
De imbeciliteit kan voorkomen worden door verant-
woording te nemen voor jezelf. Dit is het uitgangspunt
van de levenskunst. Hoewel volgens Savater over het
doel van het bestaan niets gezegd kan worden en er
dus weinig criteria zijn om te bepalen of een hande-
ling goed is of niet (zoals bijvoorbeeld bij een 'goede
voetballer' wel kan), is de enige leidraad voor ons han-
delen de mate waarin dit bijdraagt aan het meest waar-
devolle dat het leven kan bieden: de vreugde. Savater
probeert vervolgens vreugde en geluk met ethiek te
combineren. Het vreugdevolle leven kan namelijk -
gezien de menselijke behoefte aan vriendschap, liefde
en respect - alleen het menswaardige leven met ande-
ren zijn. Om echt gelukkig te worden heb je anderen
nodig, die je als gelijke ziet en met respect behandelt.
Het goede leven is hiermee zowel het rechtvaardige
leven ten opzichte van de ander, als het vreugdevolle
voor jezelf. Savater schuwt in deze context het woord
'egoïsme' niet, een egoïsme dat echter nooit misbruik
ten gevolge kan hebben. Ethiek is volgens Savater dan
ook een persoonlijke kwestie. Hij zegt hierover in een
interview in De Groene Amsterdammer:

'Veel mensen denken bij ethiek aan regels en voor-
schriften. Terwijl ethiek daar helemaal niet over gaat!
Ethiek gaat over welke waarden iemand uit vrije wil
aanhangt om zijn gedrag te bepalen. [...lHet ethische
beperkt zich tot hetgeen iemand doet in confrontatie
met zijn vrijheid. Daarom kan iemand ook slechts ethi-
sche reflecties hebben over zichzelf, omdat hij de enige
is die zichzelf kent vanuit dat perspectief (Duijvestein
1998)
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Het goede leven is een 'leerboek'. Levenskunst moet net
als andere kunsten geleerd worden en dit is misschien
wel een van Savaters belangrijkste boodschappen: pro-
beer te voorkomen imbeciel te zijn en leer hoe je daad-
werkelijk menswaardig kunt leven.

De zorg voor zichzelf van Foucault
'Schep jezelf door jezelf te beheren: Foucault doet zijn
oproep om van het leven een kunstwerk te maken van-
uit zijn analyse van de notie 'zelfzorg' in de Griekse en
Grieks-Romeinse cultuur. De bestaansethiek die hij
hier aantrof - overigens bij slechts een beperkt deel van
de mannelijke bevolking - draait rondom de indivi-
duele wens zichzelf vanuit vrijheid als moreel subject
te vormen en te verbeteren. Vanuit een positief enga-
gement en een aantal concrete technieken en praktij-
ken probeerde de klassieke levenskunstenaar een mooi
en goed leven te leiden, daadwerkelijk vrij te worden
en zichzelf te perfectioneren. De vrijheidspraktijken
hadden de vorm van oefeningen en taken zoals medi-
teren, lezen, onthoudingsoefeningen en het maken van
notities over eigen gedachten en gevoerde gesprekken.
Veel belang werd gehecht aan een juiste verhouding
ten opzichte van bijvoorbeeld emoties. Deze verhou-
ding werd als 'juist' gedefinieerd als zij de vorm had
van bestuurlijkheid: de mens moest zichzelf beheren
en geen slaaf zijn van zichzelf of anderen. Bestuur-
lijkheid leek geen doel op zich maar stond in dienst
van het streven naar vrijheid.
Hiermee zijn twee belangrijke kenmerken van de zelf-
zorg omschreven: het streven naar vrijheid en perfec-
tionering door middel van reflectie en praktische
oefeningen. Zelfzorg is zowel een ethiek als een esthe-
tisering van het bestaan. De vrijheid waar het subject
naar streeft kan bij Foucault tevens als verzetspraktijk
worden gezien. Verzet tegen de wijze waarop machts-
en kennissystemen de zelfervaring disciplineren. Vrij-
heid is hiermee geen afwezigheid van dwang of macht,
maar de mogelijkheid om door middel van zelfzorg
zoals hierboven omschreven actief mee te doen met
het spel waarin we elkaar als subject vormen. In zijn
analyses veronderstelt Foucault nooit een a priori sub-
ject, een identiteitsbepalende essentie, omdat het sub-
ject pas ontstaat in de verhouding tot een omgeving,
tot bestaande sociale en morele codes en tot machts-
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en kennissystemen. Ook gaat het volgens Foucault bij
zelfzorg niet om het formuleren van algemene en voor
iedereen geldende normatieve uitgangspunten. Der-
gelijke normatieve uitgangspunten brengen het gevaar
met zich mee dat de vrije ruimte waarin het subject
zichzelf in ethische en esthetische zin construeert, ver-
loren gaat of ingeperkt wordt. Of iemand aan levens-
kunst wil doen, is een eigen keuze waarbij het subject
door middel van individuele richtlijnen in aansluiting
op heersende morele codes en regelsystemen zichzelf
en zijn leven stijl probeert te geven.
Foucault kan gezien worden als de belangrijkste inspi-
rator voor de herleving van levenskunst. Schrijvers als
Joep Dohmen, Jacques Graste, Marli Huijer, Henk Man-
schot, Hub Zwart, Wilhelm Schmid en Alexander
Nehamas baseren hun visie op levenskunst mede op
zijn analyses. Zelf bleef hij altijd buitengewoon terug-
houdend over de wijze waarop deze zelfethiek relevant
zou kunnen zijn in de huidige tijd.

De humanistische ethiek van Dohmen
'Mensen weten vaak beter wat ze niet dan wat ze wel
willen en zijn bang om verkeerde keuzes te maken. Wat
doorgaat voor zelfbeschikking, komt vervolgens niet
zelden neer op aanpassing en conformisme:
Het project van levenskunst zoals Dohmen dit
omschrijft, verwijst onder andere naar de analyses van
Foucault. In tegenstelling tot Foucault probeert
Dohmen in levenskunst een vorm van moraal te zien
die zowel inspirerend kan zijn, als een aanvulling kan
betekenen op de smalle moraal van rechten en plich-
ten. Hij wil het gesprek over 'het goede leven' herope-
nen en geeft kritiek op de in onze kapitalistische
samenleving dominant aanwezige subjectvormen: de
consumerende mens, de werkende mens, de gehaaste
mens en de onverschillige mens. Dohmen doet dit
mede vanuit de constatering dat het leven in een libe-
rale, geïndividualiseerde, pluriforme en door markt-
denken gedomineerde samenleving voor velen tot een
diep gevoeld onbehagen leidt.
Levenskunst is een duurzame combinatie van bewus-
te reflectie en vaardigheden opdat iemand weet wat
hem of haar in verschillende omstandigheden te doen
staat, zich bewust is van zijn of haar capaciteiten en
deze verder ontwikkelt. De levenskunstenaar stelt zich
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verantwoordelijk voor zichzelf, reflecteert over de
inrichting van het eigen leven en streeft naar het voor
hem of haar meest waardevolle. Hij of zij doet dit op
basis van zelfkennis, goede raad van anderen, en het
besef van persoonlijke en algemeen maatschappelijke
contexten.
Het pleidooi van Dohmen is niet voor niets een plei-
dooi. Zijn normatieve inzet omschrijft hij als een
humanistische ethiek en als tegenwicht tegen beperk-
te, onjuiste of misleidende visies op wat het goede
leven is. Concreet benoemt hij 1) de (overmaat aan)
consumptiemogelijkheden met als problematisering
de opgedrongen behoeften en geïnternaliseerde ver-
langens; 2) het levenstempo met als problematisering
het ervaren gebrek aan tijd; 3) de rol van de ander en
het andere met als problematisering het gebrek aan
maatschappelijke betrokkenheid; en 4) de overmaat
aan keuzemogelijkheden met als problematisering het
gebrek aan richting en een versnippering van het
leven. Alternatieve levensvormen, zoals new age en het
Amerikaanse 'zelfmanagement' benoemt hij als 'vaag,
armzalig en weinig communicatief'. Het breed gedra-
gen onbehagen blijft de kop opsteken. Een kritische
distantie ten opzichte van onjuiste levensstijlen komt
tot stand middels een zekere weerbaarheid, zelfbe-
schikking en een eigen visie op het goede en mooie:
een positieve vrijheid.

Kritisch commentaar bij de levenskunst-
filosofie

De filosofie van de levenskunst wordt bij al deze
auteurs ingevuld als de individuele wens om tot het
goede en mooie leven te komen. Ze zien ethiek als een
persoonlijke ethiek en proberen deze min of meer
expliciet en op verschillende wijzen te koppelen aan
algemene normatieve uitgangspunten.
Minstens drie aspecten aan de theorie van de levens-
kunst vragen verheldering: ten eerste de aard van het
sturende karakter; ten tweede het reflectieve cogni-
tieve karakter van de levenskunstenaar; en ten derde
de ethische inzet.
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De mogelijkheid tot zei/sturing
Bestaansethiek veronderstelt een actieve en sturende
houding ten opzichte van het zelf en het andere. Dit
roept de vraag op naar de aard van de sturing. Van
waaruit kan een mens zichzelf vormen? De genoemde
auteurs gaan hier alle drie uit van een subject dat qua
aard gelijktijdig vrij én gedetermineerd is. Van waar-
uit de sturing ontstaat wordt hiermee problematisch.
Savater hanteert beide uitgangspunten moeiteloos door
elkaar. Hij heeft het zowel over natuurlijke aanleg, bio-
logische voorgeprogrammeerdheid en de onontkoom-
bare sturing door de cultuur als over een bestaande,
authentieke, vrije wil: 'Iedereen moet het voor zichzelf
uitvinden in overeenstemming met zijn eigen unieke,
eenmalige en broze persoonlijkheid: (Savater ibid.:15 I)
En: 'Mens worden is onmogelijk zonder een cultureel
leerproces, zonder taal, de basis van elke cultuur - en
dus de basis van ons mens zijn: (Savater ibid.:65) 'Bij
alles wat we 'beschaving' noemen, komt een beetje ori-
ginaliteit en veel imitatie kijken: (Savater ibid.:I07)
Dohmen maakt eenzelfde beweging: 'Wil het eigen
leven een kunstwerk zijn, dan moet er een componist
zijn die zelf de compositie van zijn leven ter hand
neemt: (Dohmen 1999:265)
Maar: 'Het eigen leven voltrekt zich binnen een domi-
nante betekenishorizon van normen en waarden. De
westerse cultuur levert een schat aan bronnen wat
betreft individuele en gemeenschappelijke levensstij-
len waaruit wij, al dan niet bewust, voortdurend put-
ten: (Dohmen ibid.:268) En Foucault schrijft: 'De notie
'bestuurlijkheid' biedt de mogelijkheid om de vrijheid
van het subject en de verhouding tot de ander tot zijn
recht te laten komen, en dat is precies waar ethiek over
gaat: (Foucault 1995: 106) Terwijl hij ook stelt: 'Welnu,
mijn huidige belangstelling gaat inderdaad uit naar
(...) de manier waarop het subject zich op een actieve
manier, door zelfpraktijken vormt. Maar daarmee
beweer ik geenszins dat deze praktijken door het indi-
vidu zelf worden uitgevonden. Het zijn schema's die
door de cultuur, de samenleving en de sociale groep
waarvan het deel uitmaakt, worden voorgehouden,
gesuggereerd en opgelegd: (Foucault ibid.:96)
De invulling van de aard van het subject is met name
van belang omdat de mogelijkheid tot bewuste sturing
in het geding is en evenzeer omdat vooronderstellin-
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gen omtrent de aard van het subject doorwerken in
nadere definities van daadwerkelijke vrijheid, natuur-
lijke behoeften en het goede leven.

De nadruk op cognitie
Ondanks het feit dat het individu zichzelf niet kan uit-
vinden en bestaande schema's op onnavolgbare wijze
imiteert, veronderstellen alle drie de schrijvers in meer
of mindere mate een bewuste eigen wil en de moge-
lijkheid tot reflectie. De levenskunstenaar beschikt -
met name bij Dohmen en Savater - voornamelijk over
cognitieve vaardigheden en het lijkt erop dat de mens
vooral over dergelijke vaardigheden moet beschikken
om tot ethische en esthetische zelfverwerkelijking te
komen. Het zijn geen eigenschappen als gevoeligheid,
humor, kwetsbaarheid en nieuwsgierigheid die een
juiste verhouding tot zichzelf bepalen. Waarom per-
soonsgebonden en contextgevoelige waarheden en
visies - waar het bij levenskunst over gaat - niet voort-
komen uit en overstegen kunnen worden door emo-
tionele ervaringen en overwegingen, is onhelder.
Voorts is het bij Dohmen nog maar de vraag of deze
bewuste vorm van levenskunst wel daadwerkelijk een
remedie is voor het door hem geconstateerde breed
gevoelde onbehagen. En bij Savater is het de vraag of
de door hem nagestreefde menselijkheid en vreugde
voornamelijk middels rationaliteit mogelijk worden.
Misschien voel ik me wel onbehagelijk omdat ik altijd
bewust en weloverwogen keuzes maak en dus toch al
zo vaak rationeel handel. De new age-beweging lijkt
bijvoorbeeld velen juist aan te spreken, omdat zij
tegenwicht biedt aan een overdaad aan rationaliteit en
inspeelt op een behoefte aan zinbeleving, transcen-
dentie en de mogelijkheid zichzelf te overstijgen.

Is levenskunst een ethiek?
Levenskunst is een vorm van zelfethiek vanuit de indi-
viduele wens tot het goede leven. Het is echter niet van-
zelfsprekend dat deze zelfethiek ook bijdraagt aan een
betere samenleving en het goede voor allen. Genoem-
de schrijvers zien echter (in mindere of meerdere mate)
verbanden tussen het individueel goede en het algemeen
goede, of gaan ervan uit dat het algemeen goede alleen
maar voort kan komen uit het individueel goede. Fou-
cault omschrijft dit als volgt: 'Alsiedereen naar behoren
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voor zichzelf zou zorgen, zou de polis goed functione-
ren; daarin zou inderdaad het ethische principe van de
duurzaamheid van de polis liggen.' (Foucault ibid.:92)
Savater meent: 'Willen de anderen mij tot mens kun-
nen maken, dan moet ik ook hen tot mens maken. (...)
Daarom kan het jezelf een goed leven geven welbe-
schouwd niet veel anders betekenen dan een goed
leven geven.' (Savater ibid.:67, cursivering van EW)
Dohmen schrijft: 'Intussen ontkomen we er echter niet
aan een gezamenlijke agenda op te stellen voor het
goede leven. Het is immers pas juist in de gerichtheid
op de ander, op het milieu en op de samenleving dat
we onszelf kunnen realiseren.' (Dohmen 2000:10)
Bij Savater en Dohmen is deze vooronderstelling
onvermijdelijk vanwege de eigen normatieve inzet.
Savater houdt via de levenskunst tevens een pleidooi
voor een menswaardige samenleving. Dohmen wil
zelfzorg als humanistische ethiek zien, van waaruit
maatschappelijke fenomenen, zoals het overmatig con-
sumeren, op persoonlijk niveau en vanuit de eigen wil
bestreden dienen te worden. De algemene normatieve
inzet en het individuele goede leven vloeien in elkaar
over en dit lijkt meer een pragmatische zet dan een
serieuze legitimatie.
Er is echter nog een belangrijker bezwaar tegen deze
samensmelting, namelijk het feit dat algemeen gel-
dende normatieve uitgangspunten wel eens in strijd
zouden kunnen zijn met zelfzorg als vrijheidspraktijk.
Marli Huijer bijvoorbeeld, omschrijft in haar boek De
kunst gewoon te leven: Aids en de bestaansethiek van
Foucault levenskunst als een uitnodiging om aan
bestaande subjectvormen te sleutelen. Het beginpunt
ligt hier bij individuele weerstanden tegen uitbuiting,
overheersing en datgene wat een individu bindt aan
zichzelf. Nadere invullingen omtrent het algemeen
goede leven, in termen van de echte menselijke behoef-
ten, daadwerkelijke vrijheid en rechtvaardigheid zul-
len onvermijdelijk tot interne spanningen leiden met
een persoonlijke ethiek. Moraal is van oudsher bedoeld
om grenzen te stellen aan individuele belangen. De
filosofie van de levenskunst morrelt aan deze grenzen,
maar zal moeten legitimeren, waarom ze waar nieuwe
grenzen trekt, wanneer het eigen goede leven omslaat
in plat egoïsme, en wanneer het algemeen goede leven
uitsluit, disciplineert en beperkt.
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Conclusie

Levenskunst als een ethische verhouding tot zichzelf
en als esthetisering van het bestaan kan als enige
beginpunt de levenskunstenaar zelf hebben. Het lijkt
mij van belang om een duidelijk onderscheid te blij-
ven maken tussen enerzijds de weerstand bij Huijer en
het onbehagen bij Dohmen als aanvangspunt voor
levenskunst en anderzijds de concrete maatschappe-
lijke omstandigheden zoals systeem- en tijdsdruk en
consumentisme. Het is met andere woorden niet de
consumptiemaatschappij die het mij moeilijk maakt
een goed leven te leiden, maar het is mijn ervaring van
weerstand ten opzichte van mijn eigen consumeren die
mij ertoe aan kan zetten nieuwe vormen van omgang
hiermee te beproeven. De levenskunstenaar is niet lou-
ter een voertuig van (humanistische, menswaardige,
maar ook geluksbevorderende of evenwichtsherstel-
lende ) ideeën rondom 'het goede leven' maar hij of zij
probeert ook sturing te geven aan het eigen leven, met
alle emoties, ingewikkeldheden, beperkingen en on-
evenwichtigheden van dien.
De notie van levenskunst lijkt mij ondanks de hierbo-
ven genoemde kritiekpunten een belangrijke inspi-
ratiebron. Het vergroten van de ruimte om over het
individueel goede te praten en het vergroten van de
vaardigheden om hierover te reflecteren en ideeën ten
uitvoer te brengen, met meeweging van het feit dat dit
individueel goede geen algemene basis heeft, is uitda-
gend en inspirerend. Niet in de laatste plaats omdat dit
een verwaarloosd deel van de ethiek is.

Esther Wit is student aan de Universiteit voor Humanistiek.
Als stagiaire bij het Humanistisch Kenniscentrum (HKC)
coördineerde ze het project 'Levenskunst'.
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Naakt

Johan Me/se

Naakt protesteerden twee demonstranten op het recen-
te Wereld Water Forum tegen de overmacht van het
grootkapitaal. Voorzitter prins Willem-Alexander
greep in: 'Wilt u zich alstublieft gedragen als normale
volwassen mensen?'

Wat is nou levenskunst? Het gepassioneerd opkomen
voor wat van belang is, wat je raakt? Of de volwassen
beheersing van emoties, de rustige wijze van gespreks-
voering, niet gehinderd door heftige gevoelens, niet
himmelhoch jauchzend noch zum rode betrübt?

De vraag naar de 'kunst des levens' is door de eeuwen
heen steeds weer gesteld. In het antwoord van de Grie-
ken stonden zelfstandigheid en een bloeiend leven
centraal, terwijl de Romeinen vooral onverstoorbaar-
heid nastreefden. Tijdens de Renaissance draagt God
volgens Pico della Mirandola de mens op om, 'als het
ware de maker of eigen vormgever van zichzelf te zijn'.
En als voorbode van onze tijd bepleit Nietzsche: ga je
eigen weg in eenzaamheid, als heerser over lusten en
begeerten. Tot slot is daar Foucault die na een maat-
schappelijk geëngageerd leven en filosoferen levens-
kunst weer op de filosofische agenda zet in zijn
wending tot de zorg voor zichzelf. Een laatste poging
tot Selbstmachung met AIDS op de hielen?
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Badinerend gesproken lijkt het uiteindelijke doel van
levenskunst te zijn: het beheersen van de emoties en het

Waar is het groots en meeslepend leven?
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bereiken van rust, om alleen op te hoeven staan om een
mooie fles te openen en wat Provençaalse olijven te sma-
ken. Waar is het groots en meeslepend leven? Waar is de
verbondenheid met de ander, de liefde?En is de revival van
levenskunst sinds Foucault niet een nostalgische poging
van het laatmoderne subject om toch nog zijn eigen klei-
ne wereldje maakbaar te houden en zelf zin te geven?

Levenskunst in de zin van het op bereflecteerde wijze
leiden van het eigen leven, is een kunde, bestuurskun-
de. Bruikbaar en nuttig wellicht, maar met kunst heeft
het weinig te maken. En als achterwaartse reactie op
het postmoderne waardenpluralisme, de dood van God
en de geschiedenis schiet het tekort. Laatmoderne (filo-
sofie van de) levenskunst dient zich bezig te houden
met de vraag hoe verder te leven na het failliet van het
modernisme. Voorbij de westerse, masculiene dualiteit
van passiviteit (je leven zomaar laten verstrijken) ver-
sus activiteit (het eigen leven voeren).

Het gaat niet meer om levensdoelen die op een bepaal-
de manier bereikt kunnen worden, maar om deel te
nemen aan de vloeiendheid van het zin-loze bestaan,
in telkens nieuwe verhoudingen en vervagende gren-
zen tussen mij en de rest, de anderen, het andere. Durf
het risico te lopen de controle te verliezen, in passie en
uitspatting. Wees ontvankelijk voor wat komen kan,
zich ook kan achterhouden, maar altijd onverwacht en
anders is; aantrekkend en afstotend onbekend. De
modernistische nadruk op objectieve kennis en een-
duidige begrippen moet verwezen worden naar het
tweede plan, ten gunste van ..... van wat niet gezegd
kan worden, de ervaring van het moment, daarvoor
open staan. Levenskunst die dat nastreeft biedt ruim-
te, ook voor het naakte protest, het onbeschrijfelijke en
onbeheersbare van adem-benemen de naaktheid. Al
moet ik daar in het geval van WA toch niet teveel aan
denken.
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Levenskunst en zelf
sterven
De sumoworsteling van Annemarie Grewel

Marl; Huijer

Annemarie Grewel, politicus, feminist,
columnist en nog veel meer, overleed
op 27 februari 1998 aan kanker aan de
eileiders. Tot kort voor haar overlijden

werkte ze in de Eerste Kamer en
schreef ze haar wekelijkse column in
De Groene Amsterdammer. Over haar
ziekte en sterven sprak ze met een

opmerkelijke openheid en humor.
Steeds gaf ze aan niet bang te zijn voor

de dood en met volle teugen van het
leven te genieten. Aan de hand van

columns van Grewel zal ik laten zien
dat de relatie tussen levenskunst en
zelf sterven meerdere dimensies kent.
Hoewel Grewel vooral een stoïcijnse,
zorgeloze houding propageert, blijkt
dat niet altijd vol te houden. Om de
dood op de plaats te houden die zij
hem heeft toebedacht, gebruikt ze ook
humor, aanvaarding en uitsluiting. Juist
dit afwisselen van houdingen lijkt een
vereiste om het leven tot een kunst-
werk te kunnen maken.
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'Omdat mijn artsen zeggen dat ik dood zal gaan, maar
weigeren om datum en uur te noemen, ga ik er maar
van uit dat de genoegens in mijn leven een schepje
extra mogen hebben. Dat vond ik altijd al, maar ik heb
er nu een ferme reden voor. Wat is er lekkerder dan
zelfverwennen? Ik begrijp werkelijk niet dat er men-
sen zijn die dat niet kunnen. Het gaat geheel niet om
jezelf omringen met dure dingen, nee, het gaat erom
jezelf in prettige omstandigheden en humeuren te
brengen. Maar ja, ik heb altijd al erg genoten van het
leven' (GreweI1997c:13).

Openheid over het eigen sterven is een relatief nieuw
(of hernieuwd opgetreden) verschijnsel. Na een eeuw
waarin de dood verzwegen en bestreden werd, is er de
laatste tijd weer volop aandacht voor de dood. De dood
wordt niet langer weggestopt achter de muren van zie-
kenhuizen, crematoria en begraafplaatsen, hij is terug
in het leven van alledag. Mensen willen weer thuis ster-
ven. Beroemde Nederlanders (zoals onlangs de AVRO-
presentator Dirk Kuin) laten zich op tv interviewen
over hun ziekte en sterven. Filmmakers volgen het ster-
ven van geliefden of zichzelf. Begrafenissen en crema-
ties zijn weer belangrijke gebeurtenissen waar geld en
aandacht aan mag worden besteed. En het internet
biedt ons - hoewel vrijwel geen westerling meer gelooft
dat er leven na de dood is - onverwacht een eeuwig
leven in de vorm van persoonlijke websites.
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Voor iemand die zich met levenskunst bezighoudt, is
deze ontwikkeling adembenemend. Vrijwel elke filo-
soof die zich heeft uitgesproken over levenskunst, stelt
dat sterven en dood bij het leven horen. Levenskunst
vergt een 'levens'houding waarin het sterven en de
dood een eigen plaats hebben. Televisie, internet, week-
en dagbladen en de thuiszorg hebben de dood terug-
gebracht in de huiskamer, en daarmee in het dagelijk-
se leven. Wat kan dit betekenen voor de verhouding
tussen levenskunst en sterven? In dit artikel zal ik
ingaan op drie levenshoudingen ten opzichte van het
eigen sterven en de dood:
- een zorgeloze houding omdat de dood niet meer
dan een toevalligheid is;

- een humoristische houding waarbij de dood aan-
leiding geeft tot feest en vrolijkheid;

- en een aanvaardende houding waarbij de dood een
gruwelijke, maar noodzakelijke werkelijkheid is.

Deze houdingen zijn onlosmakelijk verbonden met het
besef van eindigheid dat vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw het grondgevoel van het menselijk
bestaan is geworden.

Eindigheidsbesef en levenskunst

De twintigste eeuw werd gekarakteriseerd door wat
Ariès 'radicale eindigheidsfilosofieën' noemt: vanaf het
einde van de negentiende eeuw begon de gedachte
door te dringen dat het leven eindig is, dat het ophoudt
met de dood en dat er geen hiernamaals is dat het
leven op aarde betekenis verleent. De waarde van het
leven ligt in het contingente bestaan dat zich hier en
nu voltrekt. Men wordt geboren en men sterft. En dat
is het.
De dood is in dit denken niet langer een overgang van
de ene naar de andere vorm van bestaan, maar het
definitieve einde ervan. Hij is geen onderdeel meer van
het leven, hij is het niet -leven, dat als negativiteit tegen-
over de positiviteit van het leven staat. Deze dood
maakt bang - niet alleen vanwege zijn absolute nega-
tiviteit, maar ook vanwege zijn indecente, smerige
karakter. De dood, op deze wijze verbeeld, wordt vanaf
het einde van de negentiende eeuw uit het publieke
domein verdrongen en de toegang tot het leven ont-
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zegd. De schaamte die ontstaat over het sterven, leidt
tot een zwijgen over de dood. De dood wordt omringd
door stilte (Ariès 1977:553-95).
Het belang om van het leven iets te maken is door de
eindigheidsfilosofieën groter geworden. De balans over
het eigen leven wordt niet tijdens het sterfbed of na de
dood door god en duivel opgemaakt, maar tijdens het
leven en door de mens zelf.Mensen moeten zelfbeslui-
ten of het eigen leven de moeite van het leven waard
is. De visie van anderen speelt daarin een belangrijke
rol, maar uiteindelijk is het het individu zelf dat
bepaalt of haar leven betekenis, schoonheid of waar-
de heeft. Pas na de dood zijn het alleen de anderen die
iemands leven beoordelen.
Daarmee is echter niets gezegd over welke plaats het
sterven en de dood innemen in de idee om van het
leven een kunstwerk te maken. Eerder lijkt het dat het
sterven de afgelopen eeuw geen relatie had met levens-
kunst: omdat het leven langer werd, raakte het sterven
verder weg en hoorde het zien van stervenden en
doden niet meer bij het leven van alledag (Elias
1984:13). En misschien moeten we constateren dat er
daarmee in de afgelopen eeuw nauwelijks sprake was
van levenskunst, omdat het in de levenskunst juist gaat
om het tot een kunstwerk maken van alle elementen
en aspecten van het menselijk leven. Daartegenover
heeft de hedendaagse aandacht voor het sterven tot
gevolg dat ook de levenskunst weer volop in de belang-
stelling staat.

De dood als toevallig feit, sterven als
uitwissing

'Het is bijzonder prettig dat een mens zo vrolijk kan
zijn als zij ziek is. Ik geniet en echt niet omdat het de
laatste tijd van mijn leven is en ik alles met rozengeur
bekijk. Een aantal mensen zal eerder doodgaan dan ik,
maar weet dat nog niet. Daar kan ik een beetje vals om
lachen' (GreweI1997a:15).

Grewel komt in dit citaat naar voren als een levensge-
nieter, een hedonist: ze geniet van elke dag en maakt
zich niet druk over wat ze niet kent. 'Ik weet niet aan
welke kanker ik dood zal gaan, ik weet niet in welk
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tempo, ik weet niet op welke datum en welk uur, dus
wat zal ik me nou zorgen gaan zitten maken?', zegt ze
in een interview (GreweI1997d: 10). Als een antieke
filosooflacht Grewel zich door het leven. Ze lijkt in haar
opvattingen namelijk op de Epicuristen, Sceptici en
Stoïcijnen, wier scholen vanaf de vierde eeuw voor
Christus zeer invloedrijk waren in Athene en wier
ideeën zich wijd verbreidden en tot de eerste eeuwen
na Christus in Rome bleven bestaan. Met hen meent
ze dat het geen zin heeft je bezig te houden met din-
gen waar je je geen voorstelling van kunt maken. De
hellenistische/Romeinse filosofische scholen maalden
niet om de dood; het ging hen om het bewerkstelligen
van een leven van genot, menselijke bloei of schoon-
heid. Ze geloofden niet in goden of een hiernamaals,
het leven moet hier en nu geleefd worden. Sterven en
lichamelijke klachten werden opgevat als oninteres-
sante feitelijkheden, waaraan zo min mogelijk aan-
dacht moet worden besteed. De dood werd beschouwd
als een feitelijke grens waar we geen verhouding toe
hebben. Zo nodig kan men bij teveel lijden overgaan
tot zelfdoding, een onderwerp dat welig tierde in de
Griekse en Romeinse literatuur. Voor zover mensen
bang zijn voor de dood, is het zaak hen ervan af te hel-
pen, omdat doodsangst het leven van mensen verziekt.
Om plezier in het leven te hebben, moet de mens leren
zich te onthechten van pijn en angsten. Het middel om
dit te bereiken is de rationaliteit: de mens moet zijn
angsten onderzoeken en in de doordenking conclude-
ren dat ze nergens op slaan (Nussbaum 1994).
Foucault herkent in de antieke Griekse cultuur - en met
name bij de Stoïcijnen - een levenskunst ofbestaans-
esthetiek die in de moderniteit op de achtergrond is
geraakt. Deze bestaanskunst bestaat volgens hem uit
het gebruik van een aantal 'zelftechnieken' , dat wil zeg-
gen technieken om de verhouding tot zichzelf vorm te
geven (Foucault 1984a, 1984b, 1988). Deze omvatten:
een kritisch zelf-onderzoek, het zichzelf regels opleg-
gen om op een juiste manier met bepaalde zaken om
te gaan, het trainen en oefenen van zichzelf en het erop
gericht zijn om de relatie tot zichzelf elke dag beter te
maken. Wie bijvoorbeeld bang is voor de dood moet
onderzoeken welke gebeurtenissen ertoe hebben
geleid dat dat in het heden gebruikelijk is. Zo meent
Grewel dat 'die ellendige gelovigen er de oorzaak van
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zijn dat zo'n beetje ieder mens bang is voor de dood:
'Waarbij er zo'n Petrus aan de hemelpoort staat die wel
eens even zal beoordelen of je goed genoeg bent
geweest. Dood zit in het hele systeem van beloning en
straf. De angst daarvoor werkt door aan je levensein-
de' (GreweI1997d:12). Zelf gelooft ze dat de verant-
woordelijkheid voor je leven bij jezelf moet liggen en
niet bij een ander. Vanuit die gedachte verbiedt ze zich-
zelf om zich over te geven aan de angst (wat op te vat-
ten is als een zichzelf regels opleggen, en zichzelf
trainen om niet mee te gaan in de angst):

'Ik weet niet wat je voelt als je denkt: ik ga. Of je dan
nog zwaait met zo'n zwak handje ... Ik merk het wel,
ik ben er niet bang voor. Maar wie weet raak ik nog in
een intense paniek als de dood dichterbij komt; mis-
schien is-ie al wel heel dichtbij. Al geloof ik niet dat
ik zo'n angstaanval zal krijgen, omdat ik het mezelf zou
verbieden. Ik denk eigenlijk dat ik naar het café zou
rennen en snel een jenever zou nemen, om me er-
overheen te helpen' (GreweI1997d: 12).

Het doel van deze levenshouding is duidelijk: tot de
laatste snik van het leven genieten. Foucault draagt
eenzelfde levensfilosofie uit als Grewel. In zijn denken
over levenskunst spreekt hij over een vormgeving van
zichzelf die bij wijze van spreken bij elke stap en op elk
moment opnieuw aanvangt. Het is een continu kritisch
proces waarin het individu waakzaam is over wie hij
of zij is en de vrijheid neemt om steeds anders te zijn.
Dat betekent dat je alleen iets of iemand bent in de
praktijken van het leven. Wanneer deze ophouden, ver-
dwijnt de verhouding tot zichzelf; de ervaring van zich-
zelf wordt in de dood uitgewist (Foucault 1983
[1994]:382-3).
Zich voorbereiden op het sterven wordt daarmee een
onmogelijk gegeven: hoe kan het 'ik' van dit moment
zich voorbereiden op de uitwissing van 'zichzelf? 'Ik'
weet immers niet wie 'ik' straks ben als 'ik' uiteenval
(Huijer 1996: 167). In deze vorm van levenskunst is de
dood niet meer dan een toevalligheid waar we ons niet
mee bezig hoeven te houden, omdat we er ons niets bij
voor kunnen stellen. Niet elke levenskunstfilosofie
kiest echter een dergelijke rationele benadering van
het sterven, de dood en de doodsangst.
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De dood als een van de menselijke
zijnswijzen: sterven als een feest

De levenshouding die Grewel heeft ten opzichte van de
dood is relatief zeldzaam in westerse culturen. Het pri-
maire beeld van de dood in meer ontwikkelde maat-
schappijvormen is niet het onvermijdelijke aflopen,
'niet de vredige uitputting of het zachte uitdoven van
de levensvlam, zonder strijd, maar een fel bestreden,
gruwelijk gebeuren, doordrongen van gevoelens van
geweld en moord: (Sloterdijk 1984:438). De angst voor
de dood is de angst dat we niet (genoeg) geleefd heb-
ben. De mogelijkheden die wij als mensen denken in
ons te hebben, lijken onuitputtelijk; daarom zijn we
altijd bang dat we te vroeg zullen sterven. Heidegger
parafraserend schrijft Sloterdijk: 'Daarom vibreert de
geschiedenis van hogere beschavingen van talloze en
mateloze nog-niet-kreten - van miljoenen stemmen
die 'nee' zeggen tegen een dood die niet het uitdoven
van een opgebrand leven is, maar een gewelddadig ver-
stikken van een vlam die toch al nooit zo fel gebrand
heeft als mogelijk was geweest in vitale vrijheid' (Slo-
terdijk 1984:439).
Tegenover dit gewelddadige 'nee-zeggen' tegen de dood
stelt Sloterdijk een 'ethiek van het zijn' waarin tegen
alles 'ja' wordt gezegd. Alles wat menselijk is -lijfelijk-
heid, viezigheid, schoonheid, sterven, seks, opbloei en
aftakeling, liefde en haat - heeft recht te bestaan en ver-
dient het om voorbij goed en kwaad te worden bezien.
'Ja-zeggen' tegen de dood karakteriseert ook het den-
ken van Nietzsche. De affirmatie van het leven die hij
bepleit, gaat gepaard met een affirmatie van het ster-
ven. Wie niet bang is te leven, is niet bang te sterven.
Nietzsche verwijt het Christendom dat het het sterf-
bed tot een martelgang heeft gemaakt, met als groot-
ste symbool de langzame dood van Jezus aan het kruis.
Wat hem betreft had Jezus beter in de woestijn kun-
nen blijven om te leren leven en de aarde lief te heb-
ben - en erover te lachen (Nietzsche 1988a:95). Evenals
Sloterdijk pleit hij voor een levenskunst waarin de
mens de veelheid aan krachten en zwakheden die in
zijn aard liggen, overziet - dat wil zeggen, ziet dat niets
menselijks hem vreemd is - en deze veelheid tot een
'eenheid' tracht te brengen die schoonheid in zich
draagt (Nietzsche 1988b:530).
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Zowel bij Sloterdijk als bij Nietzsche is het belangrijk
dat we lachen om het leven en het sterven. De dood is
een grap, reden tot feest, tot humor en lachen. Wie 'jà
zegt tegen de eigen dood en naar zichzelf kan kijken
als een lachwekkend sterfelijk wezen, geeft ruimte aan
een vrolijkheid waarin de dood niet meer als een vij-
and bestreden hoeft te worden. Ook Grewel blijkt deze
levenskunst te beheersen. Twee weken voor haar dood
schrijft ze naar aanleiding van de sumoworstelaars die
ze bij de openingsceremonie van een sportevenement
op TV ziet:

'Wat een kerels. Wat een spek. Wat een vette lappen. (...)
Ik wankelde naar de badkamer, naar de spiegel, om te
zien of ik er precies zo uitzie, maar dan iets korter. Ja
dus. Mijn haar is iets anders geknipt, maar verder is er
sprake van grote gelijkenis. Ik heb meestal meer kIe-
ren aan. Maar verder zag ik geen verschil. U moet zich
dus voorstellen dat ik 62 jaar moest worden om in een
Amsterdams badkamertje te ontdekken dat ik een
sumoworstelaar ben. Ik vind het wel leuk. M'n
lichaampje wordt onder de knieën steeds zwakker,
maar tegelijkertijd ben ik die sumo-reus' (Grewel
1998:15).

De liefde die Grewel, Sloterdijk en Nietzsche uitspre-
ken voor het leven en het sterven is niet rustig, kalm
of bedachtzaam, maar altijd stormachtig, rusteloos en
gepassioneerd. Ook de lach om de eigen aftakeling en
het sterven is geen vriendelijk glimlachje, maar eerder
een onbeschaamde schaterlach. Natuurlijk moeten we
lachen als Grewel schrijft:

'Ik ben weer kaal, maar dat doet me niks meer, ik ben
toch al een keer kaal geweest. Alles went. Op straat
draag ik een petje. Gisteren zei zo'n kaalgeschoren
vlerk tegen me: "Wat ben jij lelijk:' Gesterkt liep ik ver-
der. Toen kwam ik een maf Amerikaans groepje tegen
en een daarvan zei: "God loves you as you are:' Ik vond
wel dat ik daarna iets voor mezelf mocht kopen om me
te troosten met die twee mafkezen' (Grewel1997b: 15).

Tegelijkertijd klinkt in deze tekst door dat het niet
altijd makkelijk is te lachen om de aftakeling en het
sterven. Is het niet heel moeilijk - een kunst? - te lachen

51



om de dood, om gevoelens van angst, eenzaamheid,
woede, teleurstelling of om lichamelijke verschijnse-
len als pijn, kortademigheid of jeuk? Kun je, zoals Gre-
wel stelt, zelf beslissen wat je voelt? Is het niet een
enorme krachttoer 'ja' te zeggen tegen het leven als je
vergaat van de pijn of er gewoon geen zin meer in hebt?
En andersom, is het niet wat veel geëist om hartgron-
dig 'ja' tegen de dood te zeggen als je met hart en ziel
gehecht bent aan het leven? Waarom zou levenskunst
niet samen kunnen gaan met een rustig, humorloos
aanvaarden van de noodgedwongen aftakeling, het
sterven en de dood? Kan het streven naar schoonheid
van het bestaan ook verbonden zijn met een heden-
daags aanvaarden van lijden en sterven?

De dood als noodzakelijke, gruwelijke
werkelijkheid: aanvaarding van het sterven

- 'Hoe vind je het nu om in de spiegel te kijken?'
- 'Verschrikkelijk. Die kale kop went niet, al kunnen
mensen nog zo hartelijk mijn schedel bewonderen.
Maar je kijkt in de spiegel en je denkt: Gadver. Dat ik
zo dik ben geworden vind ik ook vervelend. Komt van
de prednison. Ik heb van die opgezette beentjes, dat
bevalt me helemaal niet' (GrewelI997d:1O).

De humor die Grewel in haar columns neerzet, ont-
breekt in dit interviewfragment. Het is eerder tragi-
komisch dan humoristisch. Even krijgt haar lichaam
de kans een ander verhaal te vertellen dan het verhaal
dat via de pen wordt verteld. Haar lichaam maakt dui-
delijk dat het sterven eraan komt. Toch is dat voor Gre-
wel geen aanleiding om anders naar zichzelf en haar
dood te kijken. De verklaring hiervoor ligt niet in een
(twintigste-eeuwse) ontkenning of verdringing van de
dood en het lijden, maar in het doorléven van het leven
zelf. Grewel was geoefend in het lijden en sterven. Haar
angst was, zoals ze zelf benadrukte, opgebruikt in de
Tweede Wereldoorlog.
Geoefend raken in sterven hoeft niet noodzakelijker-
wijs verbonden te zijn met doorleefde ellende - ook
zonder leed en ellende kunnen mensen zich oefenen
in het sterven. Een bekend voorbeeld hiervan is te vin-
den in de laat-middeleeuwse ars moriendi literatuur,
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een soort doe-het-zelfhandboeken om de vaardigheid
van het sterven onder de knie te krijgen. Ze nodigen
de stervenden uit hun leven te interpreteren als iets dat
tot wanhoop of tevredenheid stemt en om de gehecht-
heden aan tijdelijke, aardse geneugten los te laten. Deze
boeken werden geschreven voor mensen die niet gelo-
vig waren - wereldlijke en vleselijke mensen die van
het leven hielden en graag wilden weten hoe-je-het-
doet. Deze stervensliteratuur was niet bedoeld om de
lezers af te schrikken of tot een deugdzaam leven te
brengen - eerder was zij een vorm van etiquette die
vertelde hoe men verfijnd kon leven en sterven (Ariès
1977:131-33, Illich 1978:199).
Moet de huidige interesse voor de dood ook opgevat
worden als een vorm van stervenskunst, een kunst die
ertoe uitnodigt om het eigen leven te interpreteren en
om de zaken of mensen waar men aan gehecht is los
te laten? Het eerder genoemde tv-interview met Dirk
Kuin zou ik zeker zo opvatten. Hij en zijn vrouw ver-
tellen rustig wat het voor hen betekent dat hij gaat
sterven. Je ziet hoe hij met zijn zonen bladerend in
fotoboeken het leven doorneemt. Als kijker krijg ik
voorgeschoteld hoe je over het eigen leven kunt spre-
ken en hoe je dat wat daarin belangrijk is of was, kunt
loslaten.
Achterhuis meent dat de grotere acceptatie voor de
dood die we in onze tijd zien, niet te vergelijken is met
de traditionele ars moriendi: er is volgens hem geen
sprake van aanvaarding van de dood, maar van een
toegenomen maakbaarheid van de dood. We zijn
zoveel met de dood bezig, omdat we de mogelijkheid
hebben zelf te kiezen wanneer en hoe we sterven (Ach-
terhuis 1995:27). Tegenover deze maakbaarheid van
de dood pleit hij, in navolging van Illich, voor een
levenskunst waarin de kunst van het lijden evenals de
kunst van het genieten is verweven. In de woorden van
Illich:

'Bij mij en mijnsgelijken is pijn iets wat geleden wordt,
en daarnaast kan ik en wil ik genieten van genot. Ik laat
vreugde noch verdriet van me afpakken - bij beide
zoek ik steun. (... ) Mijn bestaan wordt niet zomaar
vanzelf een kunstwerk door de samenhang van cellen,
maar door de overgeleverde levenskunst. afhet eigen
leven een kunstwerk wordt, hangt ervan af of iemand
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door zijn cultuur in het lijden en zich verheugen is
opgevoed' (Illich, geciteerd in Achterhuis 1988:307).

De hedendaagse aandacht en fascinatie voor het ster-
ven en de dood is niet af te doen als alleen een streven
naar maakbaarheid van de dood. Interviews als met
Kuin of de films van Van der Keuken, die het sterven
van zijn zus filmde en trachtte zijn eigen laatste reis
vast te leggen, zijn voorbeelden waarin het lijden en
sterven actief aanvaard worden. Deze aanvaarding is
geen gelatenheid tegenover wat 'de natuur' of 'god'
brengt, en ook geen wens tot 'maakbaarheid' van de
dood (wat dat ook moge zijn). Kuin en Van der Keu-
ken doen voor hoe de toevalligheden die zich in
iemands leven voordoen, actief kunnen worden aan-
vaard. Zij bieden verhalen die passen in de kunst die
Illich en Achterhuis voorstaan.
Ook deze manier om met sterven en de dood om te
gaan, roept vragen op. Is het voor een levenskunste-
naar echt nodig om met het lijden en sterven bezig te
zijn? Mag het ook ietsje minder zijn? Is het niet ook een
hele kunst de dood gewoon te vergeten, of er een vrien-
delijk en eenvoudig iets van te maken? Of om deze -
geheel twintigste-eeuws - af en toe eens lekker buiten
te sluiten? Zelfs Grewel blijkt momenten te kennen dat
ze de dood maar eng vindt en hem wil verdringen:

'Denkend aan de eigen dood wensen de meeste men-
sen zich toe dat ze in één klap, pats-pam neervallen of
dat ze gaan slapen en nooit meer wakker worden.
Logisch, want wie heeft er nou behoefte aan om als hij
nog niets heeft, zich voorstellingen te gaan maken van
vreselijk lijden, mensonterend dementeren met verlies
van persoonlijkheid en een lang en onmenselijk sterf-
bed? Dood komt dichtbij als je erover nadenkt en dat
maakt bang, dus daarom verzoen je jezelf met pats-
pam' (GreweI1996).

Tot slot

De stilte rond de dood, die een groot deel van de twin-
tigste eeuw heeft geheerst, heeft plaats gemaakt voor
een openlijk spreken en babbelen over sterven en alles
wat daarbij komt kijken. De aandacht die in diverse
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media aan het sterfbed en de dood wordt besteed,
gecombineerd met hernieuwde mogelijkheden om
thuis te sterven, hebben ertoe geleid dat dood en ster-
ven (weer) alledaagse onderwerpen zijn geworden.
Voer voor levenskunstfilosofen, omdat de houding ten
opzichte van het eigen sterven als een belangrijk
onderdeel van levenskunst wordt beschouwd.
Sterven en levenskunst hebben echter geen vanzelf-
sprekende relatie tot elkaar. De voor de hand liggen-
de - en door Grewel verwoorde - idee dat levenskunst
een doordachte zorgeloosheid ten opzichte van de
eigen dood impliceert, is te simpel. Wanneer we pro-
beren het leven schoonheid te geven, houdt dat veelal

, ook in dat we ons hechten aan het leven. Zich zonder
slag of stoot overgeven aan het niets is dan erg rigou-
reus.
Opvallend is dat ook Grewel niet rigide vasthoudt aan
een zorgeloze onverschilligheid tegenover het sterven
en de dood. 'Grewel was een persoonlijkheid met een
grote P',schrijft Bleich in haar memoriam,'en die zijn
nu eenmaal altijd meer dimensionaal' (Bleich
1998:10). Die meerdimensionaliteit valt op in Grewels
houding tegenover haar ziekte en sterven. Hoewel ze
volhoudt dat de dood een onvoorstelbaar en daarom
oninteressant iets is en het erom gaat hier en nu te
genieten van het leven, nopen de veranderingen die
haar lichaam ondergaat, haar ook andere technieken
te gebruiken om zichzelf vorm te geven. Ze gebruikt
technieken als humor, aanvaarding én uitsluiting om
de dood op de plaats te houden die hij volgens haar
verdient: een bijkomstigheid die geen aandacht
behoeft. Hetzelfde is voorstelbaar vanuit de andere
houdingen: iemand die zoals Illich allereerst vasthoudt
aan de kunst van het lijden en genieten, kan technie-
ken als humor of zorgeloosheid gebruiken om die
momenten waarop aanvaarding het leven te zwaar
maakt, te verlichten.
Het voorbeeld dat Grewel geeft, vraagt navolging. Niet
in de zin dat iedereen de dood als een toevalligheid zou
moeten zien, maar in de zin dat er meerdere dimen-
sies zijn als het over lijden en sterven gaat - en vooral
dat er meerdere technieken zijn om de relatie die we
tot onszelf hebben te vervolmaken, ondanks en dank-
zij het feit dat de dood en het lijden dat in de weg kun-
nen staan.
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Als een vlinder door het
leven fladderen
Levenskunst in een wooncentrum voor ouderen

Willem Voois

Dit artikel is een reflexieve weerslag

van mijn rondgang in een wooncen-
trum voor ouderen. Een jaar lang heb

ik geluisterd naar de verhalen van men-

sen die hun laatste levensfase zoveel
mogelijk zelfstandig willen leven. De

hiervoor benodigde levenskunst is een
belangrijk thema voor het humanis-
tisch geestelijk werk (HGW) in de oude-

renzorg.
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In 'het heldenverhaal', hieronder, wil ik aangeven dat
een al te positieve kijk geen recht doet aan de realiteit
van het ouder worden. In 'de wereld van de ouderen'
wordt de context van materiële tevredenheid geschetst
die het volgende vijftal existentiële aspecten wel zou
willen verhullen, maar dat niet altijd kan. 'Levenskunst'
blijkt ook hier nodig om te kunnen overleven, en de
vraag komt op of het wel altijd nodig is de zelfver-
worven levensorde te verstoren. Tenslotte wordt in 'zin-
gevende bezinning' aangegeven, hoe geestelijke zorg
kan helpen als de levenskunst hapert, en welke valkuil
daarbij vermeden dient te worden. De tekst tussen
dubbele aanhalingstekens is opgetekend uit de mond
van de mensen waarmee ik sprak.

Het heldenverhaal

'Ouderdom bestaat niet'. Indien de oudere mens actief
blijft en zich niet laat beïnvloeden 'door de angst te
worden afgewezen door de samenleving' dan kan deze
'door wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen'
nog bergen verzetten. Als maar wordt geweten, hoe de
hersenen werken dan kan er optimaal gebruik van
gemaakt worden en verdwijnen alle problemen als
sneeuw voor de zon. Aldus een mij door een deel-
neemster aan de gespreksgroep voor ouderen ter hand
gesteld krantenartikel over de negentigjarige hersen-

55



onderzoekster Rita Levi Montalcini die zelf nog zeer
vitaal en actief is. Dit 'heldenverhaal' gaat misschien
op voor enkelingen zoals zijzelf, Pablo Picasso, Bert-
rand RusselI, Michelangelo en Galileï... 'die tot op de
laatste snik actief bleven', "maar niet voor de rest van
de oudere mensen", verzekert de geefster mij. En de
rest betreft het gros van de oudere mensheid. Net als
bij verhalen over wonderbaarlijke genezingen van
ongeneeslijke ziekten ademt het de sfeer van ontken-
ning van de schaduwkant van het leven. En van de
onderliggende beschuldiging dat wie het niet lukt de
schaduwkanten te overwinnen, zich niet voldoende
heeft ingezet. De ouderdom dient zich vanzelfsprekend
aan te passen aan het jeugdig elan van de actieven en
hen daarbij niet in de weg te lopen. De geest wordt
gereduceerd tot louter hersenwerking die net als een
auto door het juiste onderhoud nog lang kan blijven
functioneren: de mechanicus wordt plotseling
(levens)filosoof, omdat zijn of haar apparaatje zo goed
werkt en dat (daarom) extrapoleert naar het geheel
van het leven.

De verhalen die de ouderen mij verteld hebben tijdens
mijn rondgang in het wooncentrum voor ouderen zijn
meestal niet zulke heldenverhalen. "Ouderdom komt
met gebreken" is weliswaar een cliché, maar tegelijk
een waarheid als een koe. Het kan zijn dat soms in de
stroom van de medicalisering een normaal menselijk
ongemak als ouderdomskwaal wordt aangezien en
aangegrepen. Maar de lichamelijke achteruitgang is
vroeg of laat voor iedereen onontkoombaar. De vier
klachten van de ouderdom zijn volgens Cicero: 'Ten
eerste dat zij het verrichten van je normale werk
onmogelijk maakt. Ten tweede dat zij het lichaam ver-
zwakt. Het derde argument is dat de ouderdom je van
bijna alle genoegens van het leven berooft. En het vier-
de is dat zij niet ver verwijderd is van de dood.' Indien
nu als voorbereiding op de ouderdom maar goed voor
lichaam en geest wordt gezorgd 'dan tel je op de oude
dag nog volop mee'. Volgens Joep Dohmen in zijn
recensie van een nieuwe vertaling van Cicero's Over
ouderdom en vriendschap 1 is dat overeenkomstig de
(Amerikaanse) verhullingstrategie die jeugd als enig
vervullende levensmogelijkheid beschouwt. Mijn
gesprekken met ouderen bevestigen zijn kritiek. De
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vier genoemde klachten spelen steeds een overheer-
sende rol in het leven van de oudere mens.

Maar misschien bedoelt Cicero het niet zo letterlijk.
Goed zorgen voor lichaam en geest maakt mogelijk
weerbaar tegen de blijkbaar onvermijdelijke aftakeling
die vroeg of laat met ouderdom gepaard gaat. Dat het
normale dagelijkse werk steeds moeilijker vol te hou-
den is, omdat het lichaam verzwakt, en dat de genoe-
gens van het leven verdwijnen in het aangezicht van de
dood zijn de onontkoombare feiten. Om deze ingrij-
pende transformatie van het leven op de eigen waar-
de te kunnen schatten is een grote mate van acceptatie
vereist: een soort filosofische houding in de praktijk
van het leven. Zich op het geleefde leven kunnen
bezinnen geeft weer contact met de realiteit van het
moment. Daarmee wordt niet beoogd nog steeds alles
zo te kunnen als vroeger, maar vroeger als vroeger een
plaats te kunnen geven in het heden. Niet het lucht-
kasteel van de eeuwige jeugd, maar een met beide voe-
ten op de grond doorleven van "de oude dag", met alle
tekortkomingen (maar ook mogelijke geneugten).
Degenen die weten om te gaan met de realiteit van het
ouder worden en dit onherroepelijke proces niet ont-
kennen, zijn naar mijn mening juist de 'helden. Het ide-
aalbeeld van de mooie oude dag verstomt al gauw in de
confrontatie met de weerstand van de wereld en het
leven en de praktische beleving daarvan in het heden.

De wereld van de ouderen

Met het betreden van een wooncentrum voor ouderen
is er een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Het is
een wereld op zichzelf, maar wel met alle - juist vaak
geprononceerde - kenmerken van een alledaagse
wereld. De invulling ervan is gekleurd door de tijd en
cultuur waaruit de meeste bewoners afkomstig zijn.
De leeftijd van de bewoners ligt zo tussen de 60 en 95
jaar. Dus een generatie die zeker de Tweede Wereld-
oorlog heeft meegemaakt en soms zelfs de Eerste. De
naoorlogse periode is de periode waarin de meesten
in de kracht van hun leven de opbouw van dat leven
en de maatschappij waarin zij leefden ter hand heb-
ben genomen. Het primaat van de verbetering van de
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materiële omstandigheden tekent nog steeds de
levenshouding van velen. In de gesprekken blijkt dat
er uiteindelijk een grote tevredenheid is over wat er op
materieel gebied bereikt is. Onderdak, voedsel en vei-
ligheid zijn zeker gesteld en dan mag ontevredenheid
eigenlijk geen plaats meer hebben. Het (beschermd)
wonen en leven in het wooncentrum voor ouderen
wordt dan ook door de meesten zeer positief ervaren.
Naar buiten toe is er het beeld van over het algemeen
tevreden mensen. Dus als wordt gevraagd of er pro-
blemen zijn, zal er niet snel een bevestigend antwoord
komen. Ook omdat problemen vaak als alleen mate-
rieel kunnen worden gezien. Er moet ook niet naar
problemen worden gezocht. "Iedereen heeft wel wat",
maar het betreft niet altijd een diepgaand probleem.
Iemand kan niet gedwongen worden tot het hebben
van bestaansproblemen. Toch kunnen er tussen de
regels van tevredenheid door toch een aantal existen-
tiële beslommeringen doorschemeren die specifiek
met het ouder worden zijn verbonden.

1. Verloren contact met het verleden
De wereld van de oudere mens is er een van loslaten.
Het lichaam laat het langzaam maar zeker afweten. De
kring van familie en vrienden wordt steeds kleiner,
doordat zij door de dood worden opgeëist. Daarmee
wordt het contact met de eigen levenswereld die is
opgebouwd steeds minder. Totdat die wereld alleen
nog voor en in zichzelf bestaat: "het levenseinde zou
wel mogen komen, maar zonder veel haast". De toe-
komst bestaat eigenlijk alleen nog uit het los moeten
laten van de eigen wereld. Aan de andere kant is er de
opluchting dat alles niet meer zo nodig moet. De eisen
die door de wereld werden gesteld, zijn met die wereld
ook verdwenen. En aan de nieuwe eisen hoeft niet
meer te worden voldaan, omdat immers de ouderdom
is ingetreden: "mijn taak zit er op". Toch leeft de oude-
re mens nog: het heden vereist nog invulling. De zorg
om het bestaan is weliswaar verdwenen, de zorg om
ziekte en dood komt er vaak voor in de plaats.
Op het moment dat de caravan wordt gewassen voor
de eerste zorgeloze reis, wordt dit ruw verstoord door
een fatale hartaanval en moet de partner op haar oude
dag opnieuw leren leven. Het 'Zwitserlevensgevoel' is
dan ver te zoeken. Veel ouderen, al te vaak met deze
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concrete gevallen geconfronteerd, zijn het er over eens
dat het goede leven niet zozeer op zoek is naar het
grootst mogelijke genot, maar naar weer goed in het
leven staan en daarvan genieten.

2. Isolement
De zelfstandig wonende oudere mens is op zichzelf
aangewezen. In het wooncentrum is er weliswaar
sociale controle, maar door de zelfstandigheid kan een
bewoner zich daar gemakkelijk aan onttrekken. Als er
dan geen familie (meer) is, kan er een groot isolement
ontstaan. Degenen die open staan voor een gesprek,
komt de HGW-er wel tegen: tijdens de koffie, bij het
spreekuur van de beheerder, op de gang en bij het langs
de deur gaan. Maar niet de eenzamen die het gesprek
misschien juist zo nodig hebben. Alleen door indica-
tie van gebouwenbeheer en bewonerscommissie of
buren kan de HGW-er hiervan op de hoogte raken. Of
er behoefte is aan het gesprek, is niet altijd direct dui-
delijk. Door over koetjes en kalfjes te praten zijn moge-
lijk aanknopingspunten te vinden om door te dringen
in de eventuele problematiek van de ander. Door bij-
voorbeeld te vragen naar wat als vanzelfsprekend
wordt gezegd, staat de ander even stil. Dat is reeds een
eerste moment van bezinning die mogelijk tot verde-
re verdiepende gesprekken kan leiden. De tot isolement
leidende vanzelfsprekendheid dat ouderen niet meer
mee kunnen in het jachtige moderne leven wordt
mogelijk doorbroken door een opmerking over de
nadelen ervan. Een bewoner die "niet meer mee mag
doen" vanwege problemen met elektronisch bet-
alingsverkeer voelt zich weer deel van de gemeenschap
door het inzicht: "De winkels zien mij met contant geld
ook nog graag komen".

3. Eenzaamheid & depressie
Eenzaamheid is een terugkerend thema in het leven
van vele ouderen. Aandacht en bezoek van de kinde-
ren en kleinkinderen kunnen een deel van die een-
zaamheid weliswaar verzachten - ook al komen ze
soms alleen langs "om te zeggen dat ze weer weg gaan"
- maar niet wegnemen. Soms is de bezorgde aandacht
te veel van het goede. Juist ten tijde van verwerking van
het overlijden van haar man voelt een bewoonster de
belangstelling vanuit de kinderen als wel erg overwel-
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digend. Ze heeft behoefte aan rust om weer tot zichzelf
te komen en zo een nieuw ritme en evenwicht te vin-
den. "Op het moment is het maar een rommeltje" en
dat wordt versterkt door de drukte van de bezoeken
van de kleinkinderen. Het gemis en de eenzaamheid
worden vaak het sterkst ervaren in gezelschap van
anderen, omdat daar - te midden van velen - het
scherpst blijkt dat je uiteindelijk toch alleen bent.
De eenzaamheid wordt niet verzacht door veel op
bezoek te komen, maar eerder door de kwaliteit van de
aandacht. Deze kwaliteit lijkt vooral bepaald door de
mate waarin de ander in zijn of haar eigen waarde
'alleen' gelaten wordt.
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Het omgaan met de eenzaamheid die onherroepelijk
ontstaat als een hechte partner je ontvalt, kan een
tegengestelde invulling krijgen. Volgens een bewoon-
ster wier man zo'n vijftien jaar geleden overleden is,
blijft het een voortdurende worsteling. Ondanks een
hechte vrienden- en familiekring blijft het deel van
haar dat zo verbonden was met de overleden partner
voorgoed alleen staan: "zo moet je uiteindelijk ook
alleen weer verder".
Dat alleen verder gaan kan na een crisisperiode ech-
ter ook als verrijkend worden ervaren. Een andere
bewoonster heeft een leven achter de rug waarbij
depressiviteit, minderwaardigheidsgevoelens en
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schuldgevoel een grote rol speelden. De dood van haar
man die haar steun en toeverlaat was, deed haar in een
diepe put vallen. Via opname in psychiatrische instel-
lingen is ze er weer bovenop gekomen en kon ze in de
laatste fase van haar leven daadwerkelijk opnieuw
beginnen. De moeilijke periode uit het verleden ervaart
ze als loutering voor het leven nu, maar "dat het nodig
is dat er eerst iets moeilijks moet gebeuren voor dat
deze verrijking kan plaatsvinden"blijft moeitevol.
Zo kan depressie mede worden gewaardeerd als een
verwijzing naar een zich (opnieuw) situeren in het gro-
tere geheel van het menszijn en een gerichtheid op
onze laatste doelen 2 (bij de oudere ook in de letterlij-
ke betekenis). Een depressie wil niemand, maar als
deze zich toch voordoet kan het mede worden
beschouwd (in de zin van schrale troost) als een cre-
atief louterend proces dat weliswaar pijnlijk, met
schokken, kan helpen los te maken.

4. Dementie
Zoals het lichaam bij het ouder worden verder aftakelt,
kan ook de geest aftakelen door de sluipende werking
van de dementie. De volwassen kinderen valt het zwaar
afscheid te nemen van hun ouders zoals zij die hun
hele leven hebben gekend. "Moet ik dat zo maar laten?"
vraagt de zorgzame dochter die door haar demente
moeder wordt overladen met valse beschuldigingen en
verwijten. Het kan waarschijnlijk niet anders. Op nor-
male wijze ingaan op scheldpartijen en beschuldigin-
gen bij dementerenden is een doodlopende weg,
omdat de communicatie met een dementerende
anders is. De normale overreding en uitleg zijn niet
meer van toepassing. Het toch blijven vasthouden aan
de eis van het normale kost nodeloos veel energie die
waarschijnlijk beter besteed kan worden aan het zo
leefbaar mogelijk houden van de situatie. 3

5. Sterven
De stervensfase is het laatste loslaten van het leven,
zoals dat geleefd is. De angst voor de dood houdt nog
vast aan het leven. Het aanvaarden van de onont-
koombaarheid van de dood laat het leven los. Net als
bij dementie is het gesprek niet altijd meer noodzake-
lijk. Een mate van nabij-zijn en aanraking kan hier van
grotere waarde zijn voor een diepere communicatie.
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Het gesprek hoort nog bij het leven en dus ook dat
gesprek moet worden losgelaten. In dit proces van los-
laten krijgt alles wat van belang was vanzelf de eigen
plaats. "Met alle voors en tegens is het leven goed voor
mij geweest", zegt een bewoonster op haar sterfbed na
een leven vol controverse. Deze zogenaamde "snelle
zielerijping" moet ook worden toegestaan door de
omgeving. Niet alleen het "er-zijn", maar ook het "rust
gunnen" is hierbij van belang. De familie en andere
betrokkenen zouden hierbij het belang van de ster-
vende voor moeten laten gaan. Het afscheid van het
leven - het laatste loslaten - heeft zo haar eigen ritme.

Levenskunst

Het omgaan met bovengenoemde existentiële aspec-
ten van het ouder worden vereist een bepaalde levens-
kunst. Ouderen hebben in hun leven al heel veel
ontwikkelingen moeten meemaken en volgen. "Het ver-
stand komt met de jaren" betekent dan dat ouderen
kunnen onderkennen dat er grenzen zijn aan wat nu
nog nodig zou zijn voor henzelf. Vanuit deze levens-
wijsheid hebben vele ouderen een bepaalde draai
gevonden waarbij ze zich voor sommige aspecten van
het leven afsluiten. Deze levenskunst( -greep) is mis-
schien ook wel nodig als het werkelijke perspectief niet
meer zo aanlokkelijk is. Is het altijd nodig dit overle-
vingsmechanisme te verstoren door in het gesprek het
werkelijke perspectief te benadrukken? Of is dit pas
nodig, als met het 'alsof het niet bestaat' toch proble-
men ontstaan? Ik denk zelf het laatste, waarbij dan wel
steeds een bepaalde sensibiliteit voor het ongezegde
moet worden betracht. Rechtstreeks er naar vragen
levert vaak een onoverkomelijke weerstand op. Beschei-
denheid en terughoudendheid die het eigen oordeel
uitstellen, lijken mij hier onontbeerlijk. In het gesprek
moet het onderdrukte en moeilijke als natuurlijk ter
sprake komen. De grenzen van wat kan en nodig is, die-
nen hierbij scherp in de gaten te worden gehouden,
omdat anders mensen misschien onnodig in vertwij-
feling zouden kunnen worden gebracht. Alleen over-
winbare verstoring is vruchtbaar. De chaos van de
vertwijfeling moet ook weer tot nieuwe orde kunnen
komen. Daarbij kan de orde die het leven weer leefbaar
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maakt, zodanig onverwachte vormen aannemen dat
ook de HGW-er weer aan het twijfelen kan worden
gebracht.
Zo sprak ik met een bewoonster die het leven nogalluch-
tig lijkt te nemen. Bijde dood van haar echtgenoot en één
van haar kinderen heeft zij niet kunnen huilen. Al spoe-
dig waren het afgesloten gebeurtenissen: "er bij stil blij-
ven staan brengt ze niet terug". Toch zegt zij zich niet
onverschillig en verhard te voelen, maar juist hart te heb-
ben voor anderen: haar leven bestaat uit het helpen van
anderen. Het leven luchtig nemen, het als een vlinder
door het leven fladderen is naar eigen zeggen juist haar
levenskunst. Tijdens het gesprek vertelt zij plotseling tus-
sen neus en lippen door dat zij al eerder getrouwd was
en dat deze man ook overleden is. Aangezien zij bijna
vijftig jaar getrouwd is geweest met haar tweede man,
moet dit al vroeg in haar leven gespeeld hebben en een
stempel gedrukt hebben op het zich afsluiten voor nare
zaken door ze als afgesloten te beschouwen. Het 'alsof het
niet bestaat' blijkt haar overlevingskunst.
Dit moedwillig fladderen als levenskunst leek mij in eer-
ste instantie vooral een oppervlakkig fladderen. Dat in het
algemeen dieper verdriet in het leven ook een expliciete
plaats zou moeten hebben, is echter vooral mijn eigen
vooronderstelling. Het is hier de kunst niet in de valkuil
van verwevenheid van zelf en ander te vallen. De eigen
voorkeursingang van de HGW-er kan wel opening bieden
voor een zoektocht naar het diepere leed van de ander,
maar mag de ander daaraan niet ondergeschikt maken.
Met haar houding is ze een tevreden mens. Wordt dat
dan niet tenietgedaan door in het gesprek oude won-
den te openen? Het alternatief van de mogelijk verrij-
kende crisiservaring wordt mogelijk te duur betaald.
Dit lijkt mij een terugkerend dilemma in het huma-
nistisch geestelijk werk.

Zingevende bezinning

Soms wordt gedacht dat HGW bij ouderen niet meer
nodig zou zijn. Waarom immers nog zingeving voor
welke toekomst? Maar de laatste fase van het leven
waarin ouderen verkeren, kan ook worden gezien als
bij uitstek de fase van betekenisvolle bezinning. Het
verleden kan door deze bezinning nieuwe zin krijgen
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in het heden. De levenskunst die het levensleed een
leefbare plaats kan geven, vereist een sterke geest. Pre-
cies waar het lichamelijk mechanisme hapert, is het
niet-mechanische geestelijk welzijn van existentieel
belang voor het leven van de oudere mens. Onder 'exis-
tentieel belang' wordt dan verstaan: van noodzakelijk
belang voor het kunnen bepalen van de identiteit van
jezelf en de ander; een gevoelde noodzaak om de ein-
digheid van het menselijk bestaan als zodanig te ver-
helderen en mogelijke invullingen ervan te herkennen.
Soms heeft het levensleed de oudere mens verhard.
Dan kan HGW-er door in dialoog te gaan over'funda-
mentele vragen rondom ziekte, dood en gezondheid
en de existentiële invulling van het leven' 4 helpen de
verharding weer los te maken.

Conclusie

De oude dag kan en mag een tijd zijn waarin de mens
zich terugtrekt uit het leven. Bovengenoemde voor-
beelden uit de praktijk maken duidelijk dat ook in de
laatste fase van het leven tegengestelde levensinvul-
lingen mogelijk zijn die zin kunnen geven aan het
eigen bestaan. In de laatste fase van het leven is er het
vaak moeizame proces van het loslaten van het leven
en de wereld. Begeleiding bij deze ontwikkeling kan
zeer zinvol zijn, juist uit bronnen die niet zijn verbon-
den met de eigen familie- of kennissenkring, die vaak
willen vasthouden wat juist losgelaten wil worden.
Indien de oudere mens net als Montaigne verzucht: Ik
zou mijn leven aan een ander willen overlaten, maar
aan wie? 5 dan is een mogelijk antwoord hierop: de
HGW-er. Maar dan dient deze wel de kunst te verstaan
de eigen (voor- )oordelen uit te stellen, zodat geheel
recht kan worden gedaan aan het proces van het ont-
wikkelen van de kunst van het leven, zoals een ieder
dat alleen voor zichzelf kan ontwikkelen.

Drs. Willem Voois studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit
van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam
als docent en filosofisch consulent, en studeert af aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek.
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Noten

l. Joep Dohmen, 'Hoera, ik ben oud!', in: Filosofie
Magazine 1999 nr. 8, p. 65.

2. Leo Apostel, Atheïstische Spiritualiteit, VUBPRESS
1998,p.25.

l Recent onderzoek geeft dan ook aan dat zogenaam-
de 'belevingsgerichte zorg' bestaande uit 'snoezelen',
'validation' en 'reminiscentie', er voor zorgt dat demen-
terende ouderen zich beter voelen en zich gemakke-
lijker laten helpen, zodat dit minder stress oplevert
voor zowel dementerenden als voor verzorgers.

• Uit: de definitie van geestelijke verzorging van de
Nederlandse Zorgfederatie (NZf) en de leidraad van
de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorgin-
stellingen (VGVZ).

5. Met dank aan Joep Dohmen voor dit citaat.
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Samenlevingskunst

Ingrid Reijnen

Deze korte lezing hield Ingrid Reijnen
op de Dies van de Universiteit voor
Humanistiek op 28 januari 2000. Op
deze Dies stond het thema 'levens-
kunst' centraal.
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Mijn naam is Ingrid Reijnen. Ik ben moeder van een
kind met een verstandelijke handicap en student aan
de Universiteit voor Humanistiek. Mijn betoog rond
het thema 'levenskunst' speelt zich dan ook af op het
snijvlak van deze twee werelden en heeft als titel
Samenlevingskunst, de Kunst van het Samen Leven van
mensen met en zonder verstandelijke handicap. Kunst
staat daarbij voor schoonheid, maar ook voor vaar-
digheid: het is namelijk een hele Kunst, dat Samen
Leven.
Ik wil u laten zien dat hetgeen waar ik voor sta, niet
strookt met een aantal hardnekkig voortlevende
humanistische ideeën met betrekking tot zelfbeschik-
king, zelfsturing en zelfzorg.

AI in het eerste jaar van de studie humanistiek leerden
wij dat de mens een wezen is, dat bij gebrek aan
instinct, door opvoeding en ervaring zich de wereld
eigen dient te maken. Een wezen dat, soms tegen de
klippen op, richting tracht en dient te geven aan zijn
bestaan. Een begrippenpaar dat dan ook met een zeke-
re humanistische devotie werd uitgesproken was 'auto-
nomie en vrije wil' als onderscheidende kenmerken
van de mens. Ook leerden wij dat, vanaf de Middel-
eeuwen, het individu en het Ik meer en meer centraal
zijn komen te staan in de samenleving. Dit alles wordt
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overduidelijk gedemonstreerd in de huidige maat-
schappij, waarin het zelfs zeer belangrijk wordt gevon-
den te weten wie je bent en essentieel goed voor jezelf
te zorgen. Daarbij behorende kreten zijn: 'positief den-
ken', 'je levensweg bepaal je zelf', 'zorg eerst goed voor
jezelf en dan pas voor de Ander'. De Ander is dan ook
pas van veel latere zorg ....

De Een en de Ander

Dertien jaar geleden werd ik hardhandig geconfron-
teerd met het lot en de beperktheid van de menselij-
ke vermogens bij de geboorte van mijn gehandicapte
kind. Met handen en voeten werd ik gebonden aan een
Ander om wie ik niet had gevraagd. Voor zelfont-
plooiing en zelfzorg was tijd noch ruimte; daar was
alleen de zorg voor de Ander.
Voor mijn kind was het lot ook hard. Door zijn afwij-
kend genetisch materiaal werd hij veroordeeld te leven
zonder tijdsbegrip en met een zeer beperkt vermogen
tot het ervaren van een eigen wil, laat staan het ken-
baar maken van deze wil. Zijn vermogen tot selectie-
ve perceptie bleek zeer gering, waardoor, met name de
eerste jaren van zijn leven, de wereld voor hem bijna
onverdraaglijk was. Het enige waartoe hij in staat
bleek, was overleven.
Naarmate de jaren verstreken werd de kwaliteit van
zijn bestaan beter. Zijn leven blijft echter voor een
groot deel bepaald door diepe angsten en allerlei
dwanghandelingen: zijn handen doen onverdroten dat
waarvan zijn hoofd eigenlijk wel weet dat het niet mag.
Daarnaast zal hij levenslang afhankelijk zijn van de
zorg die anderen hem bieden.
Ik vertel u dit om u te laten zien dat, in confrontatie
met de wereld van mensen met een verstandelijke han-
dicap, begrippen als vrije wil, autonomie, zelfkennis
en zelfontplooiing vaak moeilijk hanteerbaar worden
en antwoorden op de vraag 'Wat is kenmerkend voor
een mens?' soms ronduit beledigend.
Wat is dan wel die kwaliteit, die maakt dat ik mij altijd
weer geraakt voel door mensen met een verstandelij-
ke handicap? Is dat het volslagen schuldeloos, afhan-
kelijk en kwetsbaar zijn? Of is dat het ijzersterk zijn in
het mij laten zien wat ik nog te leren heb? Want juist
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mensen met een verstandelijke handicap spiegelen mij
helder voor of ik voldoende zorg heb voor de Ander, of
ik de Kunst van het Samen Leven goed beoefen of niet.
Wanneer ik kribbig reageer op het schier eindeloze
vragen van mijn zoon 'Wat gaan we doen?', doe ik hem
noch mijzelf daar goed mee. Wanneer ik daarentegen
tracht mijzelf in hem te verplaatsen, mij tracht te reali-
seren wat het voor hem betekent om geen enkel besef
van tijd te hebben, dan schep ik een stukje ruimte om
te overdenken hoe ik hem kan helpen, zonder dat het
mij overstuur maakt. Goede zorg voor hem resulteert
zo in goede zorg voor mij. Door mijzelf voortdurend
de vraag te stellen: 'Hoe is dit voor de ander?' kan ik
met hem (en hij met mij!) een weg vinden om samen
door het leven te gaan. Zelfzorg bestaat in mijn optiek
dan ook alleen bij de gratie van de aanwezigheid van
de Ander, die een onherroepelijk beroep op mij doet.
De Een en de Ander maken zo het Samen Leven tot een
Kunst.
Twee voorbeelden: in het huis van mijn zoon woonde
een diep verstandelijk gehandicapte jongen. Jarenlang
kende ik hem al en ik durfde niet tegen hem te praten,
omdat hij zo onbereikbaar ver weg leek en zo vreemd
deed. Toch wilde ik graag contact met hem, ik wist
alleen niet hoe ik dat voor elkaar moest krijgen.
Op een dag, toen ik mij heel verdrietig voelde, ging ik
naast hem zitten op de bank, gewoon, omdat daar nog
niemand zat, een beetje in mijzelf gekeerd. En toen,
heel vanzelfsprekend, legde deze sprakeloze jongen zijn
arm om mij heen. Hij liet mij zien dat het contact kon
ontstaan op het moment dat ik zonder verwachtingen
was.
Zo ontmoette ik in dat huis ook een autistisch jonge-
tje: steeds zoemde hij zachtjes voor zich uit, zijn hoofd
almaar op en neer dansend. Op mijn toenaderingen
gaf hij geen enkele reactie. Na een aantal vruchteloze
pogingen van mijn kant liet ik het maar zo. Totdat hij
met mij contact zocht. Zoemend, hoofdzwaaiend, met
een grote grijns op zijn gezicht mijn dure lakschoenen
met zijn schoen bewerkend. Hij liet mij zien dat hij zich
wel degelijk van mijn aanwezigheid bewust was.

In zijn boekje Beperkte Burgers laat Van Gennep (hoog-
leraar orthopedagogiek in Groningen) zien hoe, met
het veranderen van het maatschappijbeeld, ook de
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visie op de zorg voor mensen met een verstandelijke
handicap verandert. Wat goed en niet goed wordt
geacht, blijkt sterk afhankelijk van de op dat moment
heersende maatschappelijke normen en waarden. Een
mens is altijd in beweging, zo ook een maatschappij
en zo ook de zorg voor de minst weerbaren. Steeds zal
men dat wat voorheen het optimale leek, aanpassen
aan de nieuwere inzichten. Veranderen is dan ook
onontkoombaar. Veranderingen zullen echter nooit
alleen maar winst opleveren: ook aan de nieuwste
inzichten kleven bezwaren. Het huidige overheidsbe-
leid ten aanzien van mensen met een verstandelijke
handicap is gericht op integratie in de samenleving en
ontmanteling van de grote instellingen. Juist als moe-
der van een kind met een verstandelijke handicap ben
ik blij dat de handicap niet meer zo verstopt hoeft te
worden. Maar ook juist als moeder maak ik mij zorgen
over de gevolgen. Welke waarde heeft het wonen in de
wijk wanneer er zich niemand om hem bekommert?
Mensen zijn druk, druk, druk doende hun bestaan in
te richten met werk en materie. In hoeverre verstaan
mensen nog de Kunst van het Samen Leven?

De kunst van het Samen Leven

Ik geloof niet in integratie via normalisatie alleen, want
aan de normen die wij hanteren kunnen de meesten
van deze mensen niet voldoen. Het feit dat mensen met
een verstandelijke handicap in een gewoon huis
wonen, betekent nog niet dat zij burgers zijn die erbij
horen. Het feit dat iemand met een verstandelijke han-
dicap naast mij komt wonen, betekent nog niet dat we
goede buren zijn. Hier komt de Kunst van Samen
Leven om de hoek kijken. Wat dat kan betekenen, wil
ik u graag demonstreren aan de hand van het project
Orion in de wijk Zevenbergen in Rotterdam.
Orion is een antroposofische stichting, die in een
nieuwbouwwijk woningen heeft aangekocht voor
mensen met een verstandelijke handicap. Uitgangs-
punt van Orion is dat iedere mens waardevol is en de
wereld iets te bieden heeft. Dus ook, en misschien wel
juist, mensen met een verstandelijke handicap. Grote
vraag voor de mensen van Orion is: hoe kunnen wij de
bijzondere talenten van mensen met een handicap
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zichtbaar en voelbaar maken voor de andere wijkbe-
woners? Niet door het organiseren van feesten waar-
bij gehandicapten een playbackshow mogen doen en
niet door het neerzetten van een wijkgebouw voor
gehandicapten, want mensen met een handicap zijn
geen aparte soort.
Zevenbergen had veel te maken met de gevolgen van
drugsverslaving en vandalisme. Contact tussen de
wijkbewoners bestond er nauwelijks. De aanwezige
groenvoorzieningen vervuilden en werden alleen maar
gebruikt voor minder prijzenswaardige activiteiten.
Op een gegeven moment vroeg de gemeente aan de
mensen van Orion of zij het gemeentepark zouden
kunnen onderhouden. 'Dat willen wij wel: was het ant-
woord, 'maar alleen als wij het op onze manier mogen
inrichten: met verborgen hoekjes, plekken waar de
natuur haar gang kan gaan, met veel bloemen. Wij wil-
len geen gemeentepark dat vrouwvriendelijk en effi-
ciënt is ingericht; wij willen een tuin, waarin alle
wijkbewoners graag willen verkeren.' De gemeente
ging akkoord. Orion vroeg ook andere wijkbewoners
om hulp bij het inrichten en verzorgen van het park.
Resultaat: er is dit jaar nog geen struik geknakt, geen
heroïnespuit gevonden. Een minstens zo belangrijk
effect van dit initiatief was dat beetje bij beetje men-
sen met en zonder verstandelijke handicap leren met
elkaar om te gaan, elkaar te waarderen.
Ieder mens wil zich ontplooien, wil datgene doen
waartoe hij zich ten diepste geroepen of uitgenodigd
voelt.Voor mensen met een handicap is het echter vaak
veel moeilijker en soms bijna onmogelijk om aan die
gevoelde opdracht uiting te geven. Het is aan ons, de
mensen in hun omgeving, tijd en aandacht te geven,
waardoor het voor hen mogelijk wordt zich verstaan-
baar te maken en voor ons om zich met hen te ver-
staan. Dit vraagt een ommezwaai in ons denken en in
ons voelen. Het vraagt geduld, respect en inlevings-
vermogen. Orion laat ons zien hoe dat kan, steeds zoe-
kend naar mogelijkheden om alle wijkbewoners, jong
en oud, met en zonder handicap, werkend of niet -wer-
kend met elkaar in contact te brengen.
Wanneer ik doordenk over het wezen en de implica-
ties van deze wijk in Rotterdam, dan krijg ik het warm
van binnen. Mijn innige overtuiging is dat het leven
kleur en betekenis krijgt, juist door elkaar te dragen,

Humanistiek nr.2, 1ejaargang juli 2000



door werkelijk samen te leven. In een dergelijke
gemeenschap kan mijns inziens de kleur van mensen
met een verstandelijke handicap tot zijn recht komen.
Integratie en normalisatie betekenen dan: erbij horen,
gemist worden als je er niet bent. En dat is, hoewel ik
mij realiseer dat zoiets heel veel vraagt van mensen,
de enige manier waarop mensen met en zonder een
verstandelijke handicap een plek in de samenleving
kunnen innemen die hen waardig is. Ik wil u dan ook
vragen: Wilt u straks, wanneer mijn zoon en zijn huis-
genootjes bij u in de wijk komen wonen, trachten met
hen de Samenlevingskunst te beoefenen?
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Humanitas & levenskunst

Michael Kerkhof en Loes Meijer

Tijdens een van de eerste dit jaar door
het Humanistisch Kennisentrum geor-
ganiseerde brainstorm-bijeenkomsten
over het thema Levenskunst werd van
de kant van Humanitas naar voren
gebracht, dat de Humanitas-aandacht
zich vooral richt op 'de kunst van het
overleven'. Hiermee werd vrij letterlijk
bedoeld dat de vereniging Humanitas
in de praktijk van haar werk vooral
bemoeienis heeft met mensen die het
'alleen' niet redden en steun zoeken om
zich in het bestaan te handhaven. In
onze samenleving worden, zoals dik-
wijls en ons inziens terecht wordt
beweerd, steeds hogere eisen aan men-
sen gesteld om zich als volwaardige
deelnemers te kunnen gedragen en
handhaven.
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De kans om te struikelen, buiten de boot te vallen of te
mislukken is geenszins denkbeeldig. Het is precies op
dat moment dat Humanitas in beeld komt om mensen
bij te staan, weer op weg te helpen, een steun in de rug
te geven. Dit betekent dat voor Humanitas levenskunst
vooral wordt geassocieerd met het 'je kunnen hand-
haven in een steeds meer eisende wereld'. Zo moeten
ouders kunnen opvoeden en meer dan dat: ze moeten
'goed' kunnen opvoeden. Dat wil zeggen, ze moeten
hun kinderen 'opleiden' tot zelfstandige, zelfbewuste
mensen. Het 'goed' kunnen opvoeden is een aanwezig
veronderstelde 'ouderkwaliteit' .
De praktijk van het opvoeden laat helaas zien dat die
aanwezig veronderstelde automatische kwaliteit nogal
eens tekort schiet of soms geheel ontbreekt. Feitelijk
geldt voor een reeks van levensgebieden dat er te veel
kwaliteiten gevraagd worden. Je kunt het dan laten zit-
ten, de zaken op hun beloop laten en mensen het zelf
maar laten uitzoeken of je kunt je er iets van aantrek-
ken. Dat laatste doet Humanitas. Humanitas wil zich
willens en wetens iets aantrekken van mensen die
sneuvelen of dreigen te sneuvelen in het veld van de
hoog gespannen maatschappelijke verwachtingen, die
verbonden zijn met allerlei rollen in de privé- en de
publieke sfeer.
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Zelfstandigheid in afnemende
afhankelijkheid

Dat Humanitas zich op het gebied van 'mensen helpen
zo zelfstandig mogelijk mee te doen in een steeds meer
eisende wereld' verdienstelijk wil maken, heeft een
directe relatie met haar humanistische uitgangspun-
ten: mensen hebben het recht en worden tevens uit-
genodigd tot zelfbestemming. Humanitas stelt -
weliswaar in van tijd tot tijd wisselende, maar in de
kern steeds dezelfde bewoordingen - verantwoordelijk
te willen zijn voor het lot van degenen die er met name
niet in slagen om zo zelfstandig mogelijk vorm en
inhoud aan hun bestaan te geven. Het is zeker preten-
tieus om je daarmee te bemoeien en te menen dat je
anderen op weg kunt helpen naar grotere zelfstandig-
heid. Maar is er wel een keus in deze?Wie, zoals Huma-
nitas doet, zegt dat er sprake moet zijn van ieders
medeverantwoordelijkheid voor het lot van mede-
mensen, kan ook niet terzijde blijven als er onmis-
kenbare tekenen zijn die aangegeven dat mensen het
maatschappelijk niet redden.
Humanisten en degenen die vanuit een humanistisch
vertrekpunt willen werken, zadelen zich op deze manier
zonder meer op met een niet geringe opdracht. Nood-
zakelijk is om zo snel mogelijk glashelder aan te geven
op grond waarvan je vaststelt of kunt vaststellen dat
mensen hulp of steun nodig hebben. Het is ook nood-
zakelijk om minstens in hoofdlijnen een notie te heb-
ben van hoe het ideaal van de mens die vorm en inhoud
aan het eigen bestaan weet te geven, er dan wel uitziet.
Op deze notie baseer je namelijk je eigen houvast en je
ondersteuning van derden. Uiteraard brengt zo'n notie
onmiskenbaar 'waardengeladen uitgangspunten' met
zich mee. We hoeven daar geenszins omheen te draai-
en. Mensen helpen zichzelf te redden, betekent dat de
helper een idee in het hoofd heeft over wat de geboden
hulp moet opleveren of opbrengen. Er is dus een idee
van het goede, van het nastrevenswaardige. Als we goed
kijken naar het werk van Humanitas, moeten we dit
terugzien of minstens kunnen opsporen.
Een voorbeeld: Humanitas organiseert al sinds jaar en
dag 'vriendschappelijk huisbezoek' aan ouderen, aan
zieken en aan mensen die aangeven aan dergelijke
bezoeken behoefte te hebben. Het gebeurt met name,
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omdat de cliënten aangeven behoefte te hebben aan
contacten die bijdragen aan het gevoel deel uit te
maken van een gemeenschap; die hen het gevoel geven
dat anderen geïnteresseerd zijn in hun problemen en
vragen, en ook bereid zijn zich erin te verdiepen. De
activiteiten als zodanig pogen bij te dragen aan herstel
en/ofhet op peil houden van een sociaal netwerk. Uit
deze contacten putten mensen krachten, waardoor zij
beter bestand zijn tegen de eisen van de tijd. Zij zijn
immers te gebruiken om advies te krijgen, om menin-
gen en ideeën te toetsen en om te nemen beslissingen
mede te kunnen baseren op mogelijke ervaringen van
anderen. Vriendschappelijk huisbezoek wordt dus
georganiseerd om 'zelfstandigheid in afnemende
afhankelijkheid' te bewerkstelligen. De ideaaltypische
uitkomst is dan dat mensen via de interventie van
Humanitas ten slotte zelfstandig, en dus zonder ver-
dere bemoeienis van Humanitas, een eigen kring of
netwerk vormen en onderhouden en als dat nodig
mocht blijken 'anderen' durven benaderen en inscha-
kelen. Het betekent goed beschouwd dat Humanitas
pleit voor 'het inbedden' van mensen in een zelfstan-
dig en ook zelfstandig te onderhouden sociaal net-
werk. Een mens zonder sociaal netwerk is, in de optiek
van Humanitas, aan de goden overgeleverd en dat
betekent weinig goeds.
Met haar streven om, daar waar nodig, mensen te hel-
pen tot het zelfstandig vorm en inhoud geven aan hun
bestaan, accentueert Humanitas haar expliciete bedoe-
lingen: werken aan een samenleving waarin de com-
binatie tussen zelfverantwoordelijkheid en medever-
antwoordelijkheid een evenwichtige gemeenschap
bewerkstelligt. Het klinkt allemaal zo mooi, maar
krijgt Humanitas het ook voor elkaar? De praktijk zal
het leren, kun je enigszins gemakzuchtig zeggen. Maar
gemakzuchtig of niet, er is geen ontkomen aan om juist
vanuit de praktijk van het humanistisch handelen te
bezien, of dat handelen ons ook brengt naar waar we
wezen willen, en of dit dan ook betekent dat Huma-
nitas bijdraagt aan iets wat we uiteindelijk toch eerder
'levenskunst' dan 'de kunst van het overleven' kunnen
noemen. Daarom is het de moeite waard om aan de
hand van het Humanitas Home-Startproject precies te
kijken, of er binnen deze activiteit sprake is van
'levenskunst' .
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Home-Start: levensfilosofie of
bemoeizucht?

In 1994 werd de term 'Home-Start' binnen Humanitas
nog geassocieerd met de sector die momenteel wordt
aangeduid als de IeT-sector. Het bleek een uit Enge-
land overgewaaide methode van vrijwillige opvoe-
dingsondersteuning aan jonge gezinnen, passend bij
het in Nederland populaire 'zo-zo-zo-beleid', dat wil
zeggen hulp- en dienstverlening zo vroeg mogelijk, zo
laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis aanbieden.
Twee jaar later waren er drie Home-Start projecten
binnen Humanitas operationeel en waren er binnen
de hele vereniging voornemens om deze methode van
opvoedingsondersteuning over te nemen en verder te
ontwikkelen. Home-Start is een vorm van opvoe-
dingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering aan
ouders van jonge kinderen (minstens één kind onder
de zes jaar) waarbij ervaren vrijwilligers steun, prak-
tische hulp en vriendschap bieden. Uitgangspunt is dat
vrijwilligers tijd en het vermogen hebben om goed te
luisteren en desgevraagd advies te geven. De vraag van
de ouders is steeds uitgangspunt voor het vrijwilli-
gersoptreden en de gezinnen hoeven ook nergens
naartoe, maar worden thuis bezocht. Home-Start is
primair gericht op het versterken van het zelfrespect
en het zelfvertrouwen van ouders, zodat ouders de ver-
antwoordelijkheid voor hun eigen leven weer geheel
kunnen hernemen. Home-Start is dus een tijdelijke
vorm van gezinsinterventie.

Wat is er nu zo uniek aan Home-Start en wat verklaart
de populariteit bij Humanitas? De uitgangspunten en
werkwijze van Home-Start sluiten naadloos aan bij die
van Humanitas. In de visie van Humanitas is ieder
mens van gelijke waarde. Iedere persoon heeft het
recht en de plicht tot het maken van eigen keuzes in
zijn leven. Mensen zijn daarnaast ook verantwoorde-
lijk voor elkaar. Personen die (tijdelijk) ondersteuning
nodig hebben om hun eigen leven op eigen wijze vorm
te geven, kunnen een beroep doen op de diensten van
Humanitas (zorg, welzijn en wonen). De dienstverle-
ning kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijk-
waardigheid en wederkerigheid en de activiteiten van
de vereniging zijn vraaggericht, worden lokaal uitge-
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voerd door vrijwilligers, die op hun beurt ondersteund
worden door beroepskrachten. Home-Start past, zoals
gezegd, in z'n opzet prima bij deze Humanitas-visie.
Voor wie is Home-Start nu precies bedoeld en wat
voegt Home-Start feitelijk toe aan het fijnmazige hulp-
verleningsnetwerk van de jeugdzorg en jeugdhulpver-
lening in Nederland? Hier valt kort samengevat het
volgende over te zeggen. De laatste jaren wordt de ont-
wikkeling van kinderen steeds meer gezien als een
dynamisch proces waarbij kind-, ouder-, gezins- en
omgevingsfactoren elkaar wederzijds beïnvloeden. Op
alle niveaus zijn er zogenaamde risicofactoren en pro-
tectieve factoren werkzaam. Binnen het gezin (het
microniveau) zijn dat bijvoorbeeld de gezondheid van
kind en ouders, in de directe leefomgeving (het me-
soniveau) zijn dat isolement en sociale steun, maar ook
het leefklimaat van de buurt. Op macroniveau spelen
factoren als werkgelegenheid en discriminatie een rol.
Nu hangt de kwaliteit van opvoeding en ontwikkeling
van kinderen in hoge mate af van het evenwicht tus-
sen draaglast en draagkracht van ouders. Risico's op
alle genoemde niveaus kunnen de draaglast van oude-
ren flink verzwaren en onder druk zetten. Het gaat bij
draaglast dan om alle taken die ouders in het leven te
vervullen hebben, zoals huishoudelijke en maat-
schappelijke taken, het onderhouden van sociale con-
tacten en uiteraard de opvoeding van kinderen. En het
gaat om wat ouders aankunnen, hun draagkracht, dat
wil zeggen: hun competenties en de protectieve facto-
ren die ouders en kinderen in staat stellen om hun
taken te kunnen vervullen en om bedreigingen het
hoofd te kunnen bieden. Als draaglast en draagkracht
niet in evenwicht zijn, raakt een gezin gemakkelijk uit
balans en kunnen er problemen ontstaan.
Uit diverse onderzoeken is gebleken, dat sociale steun-
structuren rond gezinnen van wezenlijk belang zijn bij
de opvoeding en de ontwikkeling. Maar de laatste
decennia zijn sociale steunstructuren en/of informe-
le netwerken rond gezinnen sterk veranderd en in flink
wat gevallen sterk gereduceerd. Hiervoor zijn een aan-
tal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste is er de toename
van de geografische mobiliteit. Familie en vrienden
wonen vaak niet in dezelfde plaats of buurt. Ten twee-
de is de omvang van de kleine familie (het gezin) en
de grote familie afgenomen. Onderlinge steun moet nu
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in de regel over minder mensen worden verdeeld. Ten
derde spelen individualisering en privatisering een rol.
Men bemoeit zich minder gemakkelijk en minder van-
zelfsprekend dan vroeger met het privéleven van de
anderen. Tenslotte is er sprake van een sterk toegeno-
men arbeidsparticipatie van vrouwen. Zonder vol-
doende compensatie door overname van zorgtaken
door mannen brengt dit veelal een onevenredige belas-
ting van vrouwen met zich mee, die uiteindelijk leidt
tot een reductie van het informele zorgsysteem. Er is
immers een grens aan wat vrouwen op zich kunnen
nemen.
Voor gezinnen met jonge kinderen hebben de
genoemde veranderingen en de daarmee samenhan-
gende vermindering van sociale steunstructuren en
informele netwerken vergaande gevolgen. Jonge
ouders kunnen dikwijls maar in beperkte mate een
beroep doen op vrienden, kennissen, buren of familie.
Er moeten nieuwe netwerken rond school, peuter-
speelzaal, crèche en buurthuis worden ontwikkeld.
Maar door allerlei omstandigheden lukt dit lang niet
iedereen. De omstandigheden, maar vooral ook het
gebrek aan sociale competentie zorgen hierbij voor de
nodige hindernissen.
Welnu, de reguliere hulp- en dienstverlening blijkt zich
niet te richten op alledaagse vragen en problemen - zij
heeft hiervoor ook geen tijd beschikbaar - en is in eer-
ste instantie bedoeld om specifieke problemen in
gezinnen door middel van een passend oplossings-
gericht hulpaanbod op te lossen. Home-Start doet dan
als het ware een aanbod dat goed bij de vraag past.
Enerzijds omdat dit aanbod gericht is op het vergro-
ten van het zelfvertrouwen van ouders en het verster-
ken van hun mogelijkheden; anderzijds omdat het
gericht is op het versterken van sociale netwerken
rondom gezinnen. In principe kan elk gezin, voorzo-
ver de vraag om ondersteuning de mogelijkheden van
de vrijwilliger niet te boven gaat, een beroep op Home-
Start doen.
Het kan overigens zijn dat de getrainde en ook zelf
begeleide vrijwilligers zaken voor de kiezen krijgen
waar ze geen raad mee weten. Problemen in een gezin
kunnen te zwaar of te complex zijn. In dat geval wordt
een gezin geadviseerd zich tot de reguliere hulpverle-
ning te richten.
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Bemoeizucht of levensfilosofie?

Home-Startvrijwilligers kunnen vergeleken worden
met de goede buren en familie die elkaar in de jaren
vijftig en zestig met raad en daad terzijde stonden.
Want het gaat vooral om vriendschapsondersteuning,
om het bieden van een steun in de rug, om het zorgen
voor een aanspreekpunt. De uitgangspunten en metho-
de van Home-Start vertonen dan ook verrassend veel
overeenkomsten met andere Humanitas-activiteiten,
zoals Maatjesprojecten waar eveneens op gelijkwaar-
dige wijze ondersteuning wordt geboden in een één-
op-éénverhouding, en Vrijwillige Thuiszorgactivi-
teiten, waarbij vrijwilligers vooral een luisterend oor
bieden aan (meestal) ouderen die daar behoefte aan
hebben.
Is het nu geoorloofd om je als vereniging te bemoei-
en met het privé-leven van jonge gezinnen met opvoe-
dingsvragen? Humanitas vindt, mits er een aantal
zaken scherp in het oog worden gehouden, van wel. Zo
moeten in de Home-Startbenadering de uitgangs-
punten en werkwijze strikt worden bewaakt. Het gaat
dan om zaken als gelijkwaardigheid, respect, vraagge-
richt werken en versterking van de opvoedingscapa-
citeiten van ouders en gezinnen.
De mooiste beloning is dan dat mensen als gevolg van
een tijdelijke interventie van Humanitas-vrijwilligers
weer zelf hun leven op eigen wijze vorm kunnen geven.
Dit past in de filosofie van Humanitas. Immers, men-
sen nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf. Soms
gebeurt dat doordat zij op weg zijn geholpen om hun
eigen verantwoordelijkheid waar te maken of aan te
kunnen.

Drs. Michael Kerkhof en drs. Loes Meijer zijn als stafleden
werkzaam op het Landelijk Bureau van Humanitas.
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Een ode aan hen die
thuisloos heten
Over zorg en onderzoek in een ander perspectief

Marius Nuy

Het televisieprogramma Dokument, dat

de driedelige documentaire 'Ontheemd'
van Roy Dames (1999) uitzond, heeft

mij dermate getroffen in zijn heelheid
dat het mij onder andere inspireerde na
te denken over het belang van etno-

grafisch (volkenkundig) onderzoek. Dat
is een type onderzoek dat in Nederland
relatief weinig wordt verricht. Ik kan

niet zeggen dat het werk van de film-
maker Dames, wiens werkwijze ver-

want is met die van een etnograaf, mij
heeft verrast met iets wat mij onbe-
kend was. Wel heeft het me de vraag

doen stellen hoe het komt dat er over
het algemeen een negatief beeld over
thuislozen lijkt te bestaan. De wijze
waarop Dames de kijker confronteert
met thuislozen, heeft mij er (opnieuw)
van overtuigd thuisloze mensen te zien
als 'volledig aanwezige medemensen'.
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Inleiding

Het lijkt het lot te zijn van thuisloze mensen om in onze
samenleving te worden ervaren en bejegend als men-
sen die 'onvolledig' zijn, er niet bij (willen) horen en
voor een hoop hinder zorgen. Hun bestaan wordt ten
onrechte sterk gemarginaliseerd en vaak gebeurt dat
vanuit bepaalde weerbarstige vooroordelen of vanuit
een houding waaruit (soms) spreekt dat de kaarten bij
voorbaat zijn geschud. Aan dit laatste moest ik denken
bij het zien van de documentaire, en het zet mij nu aan
tot nadere reflectie.
In het bijzonder het derde deel van Ontheemd vormt
een bron van ontroering, compassie en kennis van het
leven van (sommige) thuislozen. Vandaar de hoofdti-
tel van dit artikel, die aangeeft wat mij te binnen-
schoot: schrijf een ode aan hen die thuisloos heten. Het
is niet dat ik de televisie-impressie over de lotgevallen
van enkele thuislozen wil generaliseren naar de gehe-
le populatie. Ik wil echter wel beargumenteren, gevoed
door Roy Dames en sterker dan ik ooit deed, dat hun
bestaan een appèl op ons doet. Een appèl dat zegt dat
het bestaan van thuislozen het verdient beter verstaan
te worden. Temeer daar in het thuisloos-zijn ook een
strikt persoonlijke bestaanskunst is te onderkennen.
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Het perspectief van oordeelsvorming en het
belang van de emotie

Wanneer een onderzoeker, een journalist of een cine-
ast in een bij zijn vak behorend medium een beeld wil
schetsen van de wereld van thuislozen, dan zijn er ver-
schillende posities mogelijk van waaruit dat gebeurt.
Zo is er het deelnemersperspectief van de etnograaf
(Voeten, 1996), van de journalist (OrweIl, 1973 en Mak,
1997), en van de cineast (Dames, 1999) die een insi-
ders point of view hanteren, en het toeschouwersper-
spectief van de empirisch onderzoeker. Vanuit het
perspectief van de etnograaf, de journalist en de cine-
ast ontstaat veelal een ander beeld (en oordeel) dan
vanuit het meer afstandelijke toeschouwersperspec-
tief van bijvoorbeeld de socioloog die op gebruikelij-
ke wijze empirisch onderzoek doet. De laatste
verzamelt vanuit een bepaalde systematiek gegevens
op populatieniveau. De kennis die dit oplevert, heeft
vooral een cognitief karakter. De etnograaf, de jour-
nalist en de cineast daarentegen participeren - in
meerdere of mindere mate - in het geheel, waardoor
aan het karakter van de kennis(vergaring) een bij-
zondere dimensie wordt toegevoegd, namelijk die van
directe betrokkenheid en (daarmee) die van emotie.
Die dimensie is niet zomaar een bijkomstigheid. Het
is een bron van onmisbare en andersoortige kennis die
vooral bijdraagt aan de idee van samenhang en aan
het begrip voor allerlei - in elk fenomeen aanwezige -
nuanceringen. De etnograaf zoekt - evenals menig
journalist en cineast - naar de uniciteit van de mensen
met wie hij te maken heeft.
Etnografisch onderzoek, evenals menig journalistiek
en filmisch onderzoek, beschouw ik derhalve als een
bron van empathie. De positie van een etnograaf is
zeker ook artificieel te noemen, maar de beelden of
indrukken vanuit regulier empirisch onderzoek zijn
vooral incompleet: ze geven een reeks van details maar
niet een geheel en de context blijft veelal fragmenta-
risch, vaag of abstract. Dit impliceert geen waar-
deoordeel over het engagement van de socioloog. In
het toeschouwersperspectief - een vertrekpunt dat ook
mijn werk altijd heeft gekenmerkt - ontbreekt niet per
se de emotie, maar deze is wel in eerste instantie van
eenzijdige aard: het is namelijk de emotie van de
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auteur of onderzoeker. Deze emotie kan wel degelijk
iets zeggen over het empathisch vermogen van de
onderzoeker of over zijn fascinatie en mensvisie. Maar
het is geen emotie die haar grond heeft in een directe
en enige tijd durende wisselwerking met degenen van
wier levenswijze hij een zo realistisch mogelijke
impressie tracht te geven. Desalniettemin heeft noch
het werk van de empiricus, noch dat van de etnograaf
een patent op 'waarheid'.

Emoties en intuïties zijn niet te verstoppen
De emotie is geen onbetwist deel van wetenschap. Veel-
al wordt op voorhand gedacht dat emotie leidt tot ver-
warring en tot vervalsing van de werkelijkheid en van
het oordeel daarover. Men veronderstelt namelijk dat
de meeslependheid en de solidariteit die in de emo-
tie samengaan, een kritische registratie zouden
bemoeilijken. Daarmee wijst men op een gevaar waar-
tegen terecht wordt gewaarschuwd: de etnograaf, de
journalist en de cineast lopen immers het risico om de
realiteit waarin zij zich voor enige tijd begeven, onge-
wild maar evengoed eenzijdig te belichten. Bijvoor-
beeld doordat zij zich vanuit hun betrokkenheid
(onbewust) hebben voorgenomen het coûte que coûte
op te nemen voor degenen met wie zij zich solidair
weten. Dit kan een 'regulier' maar gepassioneerd
onderzoeker naar sociale processen echter ook over-
komen. In dit opzicht hebben al deze onderzoekers met
elkaar gemeen dat hun onderzoek, hun registratie of
hun documentaire niet (geheel) is gevrijwaard van
persoonlijke standpunten, ervaringen en waarden. Het
paradoxale is namelijk dat emotie, de merkbare aan-
wezigheid van passie, enerzijds onmisbaar lijkt voor
een meer natuurgetrouw beeld. Anderzijds kan die
passie de onderzoeker de nodige distantie ontnemen
en hem aldus verhinderen de noodzakelijke nuances
aan te brengen in zijn 'beelden' of in zijn beoordeling
van situaties. Voor een goede oordeelsvorming is zowel
emotie als distantie vereist.
}\Is je geen passie hebt, dan heb je niks', zegt Kruit-
hof in het boek Zonder passie heb je niks. (Spitters,
1998). Een onderzoeker die zich bewust is van zijn
emotioneel-doorleefde verhouding tot maatschappe-
lijke vragen, is niet vanzelf maar wel gewoonlijk op zijn
hoede in het presenteren van zijn interpretaties van de
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werkelijkheid. Al reflecterend op de vraag 'hoe kan ik
deze situatie het beste kennen?' verdiept de onderzoe-
ker zich met aandacht, oordeelt met zorg, en stelt zich
daarbij tevens kwetsbaar op. Betrokkenheid stelt de
onderzoeker in staat zich levendig voor te stellen wat
het betekent om zich in de positie van de betrokkenen
te bevinden; het is een zintuiglijk denken dat lijnrecht
staat tegenover rationaliteit of tegenover de instru-
mentele rede van moderne wetenschaps beoefening.
Het gevoel, de intuïtie, is wat drijft; het verstand, het
inzicht, is de zeef. Een filter is hiermee in meerdere of
mindere mate altijd wel aanwezig.
Betrokkenheid, solidariteit en daarmee een zekere par-
tijdigheid kenmerken idealiter niet alleen de onder-
zoeker maar ook de hulpverlener. In de maatschap-
pelijke opvang bijvoorbeeld gaat het tenslotte niet om
louter passief opvangen, om (sanctionerend) onder-
dak bieden, soep uitdelen of overlast bestrijden. Een
(methodisch) werken veronderstelt hier een bereid-
heid tot antwoord (op de hulp vraag) en is tevens ver-
bonden met onmisbare noties als veiligheid,
acceptatie, ondersteuning, hoop en perspectief. Het
gaat niet primair om een technisch handelen, maar om
een doordacht en menselijk handelen. Dit lijkt een
'open deur', maar het grote contliet in vele zorgsecto-
ren - óók in de maatschappelijke opvang - komt voort
uit een marktdenken, uit een definiëren in (zorg)pro-
ducten waarop wordt afgerekend. Een thuisloze man
in de documentaire Ontheemd wist precies de vinger
op de zwakke plek te leggen:

'Hij [de directeur, M.N.] is een man met twee gezichten.
Soms is het de man die het heeft over een produkt dat op
die en die voorwaarden is te verkrijgen. Soms - en gelukkig
- is het de man die afzietvan regels en medemenselijkheid
toont. Maar onbegrijpelijk is het ook' (Dames, 1999).

Ik raak hiermee - en dat is hier een relevante parallel -
(ook) de kern van de zorgethiek, die ons leert hoe
belangrijk het aspect van emotionele betrokkenheid is.
Goede zorg kent twee pijlers: sensitiviteit en bekwaam-
heid. Goede zorg is een immaterieel ideaal. Het is even-
wel geen ideaal dat onbereikbaar is en vooral dáárom
kan ze het niet zonder principes of regels stellen. Het
laatste zij voor alle duidelijkheid expliciet vermeld.
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De aansporing een ode te schrijven aan hen die thuis-
loos heten, betekent een partijdig-zijn; het vraagt ech-
ter ook te verduidelijken waaruit die ode dan zal
bestaan. Ondanks het uitgangspunt van dit artikel,
namelijk dat deze tekst een zoektocht is, denk ik dat
het eerdergenoemde begrip 'bestaanskunst' centraal
dient te staan. Dát heeft mij immers zo geraakt. Ik
begrijp dat deze term zonder toelichting tamelijk vaag
is. Daarom zal ik allereerst pogen daaraan meer
inhoud te geven. Vervolgens zal ik ingaan op de more-
le motivatie van zorgbieders en op verschijnselen die
levenskunst schenden of bedreigen. (Dat laatste
gebeurt evenwel niet alom en continu; het dient ech-
ter als een breed bekend maar doorgaans verzwegen,
schokkend facet van de werkelijkheid onderkend te
worden. Al is het maar om de 'eenvoudige' reden dat
het zo uiterst menselijk is niet lang te willen stilstaan
bij de eigen tekortkomingen.) Tot besluit zal ik ingaan
op een nieuwe tendens in de zorg voor en in huidig
onderzoek naar thuislozen. Het gegeven dat onder-
zoekers en hulpverleners slechts 'het nodige' van thuis-
lozen weten, behoort tot het verleden. Tegenwoordig
zijn thuislozen niet alleen informanten (voor onder-
zoekers) of consumenten (van voorzieningen), maar
zijn zij vooral ook participanten. Deze ontwikkeling
sluit aan bij de moderne ideologie die weliswaar in de
gehele zorgsector opgeld doet, maar nog steeds slechts
met grote moeite kan worden waargemaakt. Het opti-
maal willen aansluiten bij individuele wensen en
mogelijkheden blijft echter hoe dan ook een belang-
rijk ideaal.

Bestaanskunst of lijfsbehoud
Hoewel in de levens van thuislozen de begrippen
'levenskunst' en 'lijfsbehoud' lastig te onderscheiden
zijn, zijn het geen synoniemen. Toen ik onlangs in een
restaurant was om er de avondmaaltijd te nuttigen, zag
ik aan de overzijde van de straat een oude man lopen,
onmiskenbaar een thuisloze man. Hij droeg een ruime
maar ouderwetse, vale winterjas en liep door gewoon-
te gebogen van vuilnisemmer naar vuilnisemmer.
Hierbij inspecteerde hij ze telkens met een enkele graai
op etensresten - enerzijds onopvallend en anderzijds
zonder enige gêne. Het was allemaal goed te zien, want
de blikken vuilnisemmers waren bevestigd aan lan-
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taarnpalen. De man stond volop in het licht, terwijl de
regen wegspatte op zijn kale hoofd. Na driemaal tever-
geefs te hebben gezocht, viste hij bij de vierde vuilnis-
emmer een restant op dat kennelijk nog smakelijk
oogde. Hij liep enkele meters door, plaatste het uitge-
woonde plastic tasje tussen zijn voeten en peuterde -
al leunend tegen de muur van een warenhuis - de klei-
ne portie uit het friteszakje. Heel even leek het alsof hij
het laatste restje verorberde van een kort tevoren door
hemzélf gekochte zak frites. Maar nadat hij zijn mond
had schoongeveegd aan de mouw van zijn grauwe
winterjas, was hij in zijn houding en tred weer dezelf-
de als zoëven. Laat ik het maar niet hebben over het
contrast tussen zijn en mijn positie. Het is in elk geval
duidelijk dat lijfsbehoud en bestaanskunst hier vrij-
wel identiek zijn.
Het begrip bestaanskunst heeft bij thuislozen evenwel
een brede en bijzondere betekenis. Het duidt op een
eigenschap die iemand zich kan verwerven maar waar-
over hij allerminst vanzelfsprekend beschikt (Healy,
1989; Nuy, 1990; Van Doorn, 1994; Sleutelberg, 1998).
Oog in oog met een allesomvattend verlies, zal men
toch moeten zien te overleven door voor zichzelf een
soort van levensscenario te ontwikkelen waarmee men
enigszins vrede kan hebben. Met name in de begin-
periode van het thuisloos-zijn kan het zeer confronte-
rend zijn om tegelijkertijd zowel voldoende streetwise
te geraken, alsook de schijn te willen ophouden dat
men bijvoorbeeld een forens is. Het eigene van deze
bestaanskunst bestaat er dan uit dat men zich weet (of
beter: leert) te schikken naar de omstandigheden.
Anders gezegd, de kern van deze bestaanskunst is dat
men zich weet te verenigen met wat de omstandighe-
den vereisen, zonder er echter tevreden mee te zijn of
verlamd te raken door zelfmedelijden. Dat is méér dan
het uit lijfsbehoud pulken van restanten uit vuilnis-
bakken, iets dat velen vermoedelijk beschouwen als de
meest primitieve vorm van zelfzorg. Als persoonlijke
noot wil ik wel vermelden dat ik niet weet of ik zou
kunnen leven met de minus van een dergelijk bestaan.

In de documentaire van Roy Dames figureert iemand
genaamd John: een strijder voor de belangen van
(mede)daklozen die ten prooi dreigen te vallen aan de
grillige luimen van een pensionhouder. John verzamelt
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de klachten van de bewoners en trekt - verzekerd van
hun mandaat - de 'wapens': wanneer gewone gesprek-
ken tot niets leiden, schakelt hij de pers in, hetgeen
aanvankelijk veel tumult maar weinig resultaat ople-
vert. Maar hoewel de verantwoordelijke wethouder er
eerst geen oren naar heeft, kan zij het onorthodoxe
'geweld' uiteindelijk toch moeilijk negeren. Vooral als
haar duidelijk wordt dat achter het luide protest een
realiteit schuilgaat van een al te gemakkelijk misken-
nen of schofferen van menselijke waardigheid. En hier
dringt zich dan ook de stigmatiserende beeldvorming
op dat thuislozen een groepering vormen die maar met
het geringste tevreden zou moeten zijn en die van élke
menselijke omgangscode zou zijn onthecht. Wanneer
John enige tijd later terminaal ziek wordt, zijn we
getuige van een voortdurende spontane bekommernis
door lotgenoten (lees: mede-thuislozen). Deze bieden
hem tot de laatste ademtocht troost en zorgen ervoor
dat diens uitvaart een opvallend en waardig karakter
krijgt. Het doet sterk denken aan de ontroerende ver-
bondenheid die getoond wordt in de film Levenslied
uit 1991 van Froukje Bols: hierin dragen thuislozen
ook een overleden medebewoner ten grave.
De verdienste van dit soort documentaires of films is
- en hetzelfde geldt voor gedegen etnografisch onder-
zoek als dat van Teun Voeten of Jennifer Toth - dat
inzichten zo weinig gedecontextualiseerd worden
gepresenteerd. Hierdoor ondergaat men als het ware
wat er gaande is en raakt men ervan doordrongen hoe-
zeer ook hier sprake is van bestaanskunst, waarin
geestelijk gezond leven en authentieke zelfzorg de pri-
maire dagelijkse behoeften van het lijfsbehoud over-
stijgen. Uit de documentaires en films blijkt dat
bestaanskunst wordt geactualiseerd op een wijze die
men thuislozen gewoonlijk niet zou toeschrijven - al
is het maar omdat zij vooral worden gezien of geaffi-
cheerd als mensen wier gehele leven zou zijn verstoord
of in wier leven geen enkele menselijke samenhang
zou zijn te bespeuren. Echter, niet ieders levensoriën-
tatie is geheel of onherstelbaar stuk. Bestaanskunst
wijst verder niet op één gave, die louter is weggelegd
voor hedonisten of voor actieve, zelfredzame en zorg-
onafhankelijke mensen. Het wijst op uiteenlopende
kwaliteiten die ook zijn te ontdekken in de levens van
kwetsbare en afhankelijke mensen, wier leven sociaal,
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fysiek en psychisch is aangetast. Thuisloosheid impli-
ceert niet in elk opzicht het onvermogen te leven.

De morele motivatie van zorgbieders

Zorg is bedoeld om versterking te bieden of is er min-
stens op gericht een bepaalde situatie draaglijk te
maken. Dat is de morele motivatie die in de meeste
typen van zorg is te herkennen. Het is daarom ook
moeilijk voor te stellen dat er überhaupt sprake zou
kunnen zijn van opzettelijke misleiding of van kwade
trouw. Dit wil echter niet zeggen dat hulpverleners hun
cliënten, als het er op aankomt, altijd even serieus
nemen of dat hulpvragers zich niet misleid kunnen
voelen. Voor thuislozen geldt dat het al ontmoedigend
genoeg is om in de publieke ruimte weggestuurd en
opgejaagd te worden. Erger is dat zij niet zelden een
vergeefs beroep doen op professionele zorg.
Er zijn legio redenen te noemen die bijdragen aan een
verklaring voor het feit dat relatief veel thuislozen geen
gebruik maken van voorzieningen binnen de zorg.
Vanuit het perspectief van de instellingen lijkt de te
geringe capaciteit het meest voor de hand liggende en
zwaarstwegende argument. Zoals blijkt uit het artikel
'Opvang dak- en thuislozen zwaar onder de maat' in
het Straatnieuws, komen onderzoekers als Reinking
onder meer tot de conclusie dat de opvang van zwer-
vers in Utrecht zwaar onder de maat is vanwege een
onvoldoende capaciteit (Le Nobel, 1999). Hoewel de
conclusie mogelijk kan worden betwist (het hangt er
immers maar vanaf hoe je de capaciteit meet) gaat het
om meer dan het capaciteitsperspectief alleen. En dat
is het - zo makkelijk te negeren - perspectief van de
betrokkenen om wie het gaat. Het dient binnen elke
instelling een punt van bezinning te zijn in welke mate
inhoudelijk en praktisch tegemoet is te komen aan de
kritiek van thuislozen. De kritiek en ook de emotionele
bezwaren van thuislozen vormen een bron van wan-
trouwen, een bron welke de laatste jaren allerminst is
opgedroogd en die in dat opzicht veelzeggend is.
Voor het feit dat relatief veel thuislozen geen gebruik
maken van zorgvoorzieningen, is niet één doorslagge-
vende reden te noemen. Het gaat om een verzameling
redenen, die per individu verschillend van samenstel-
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ling is. Toch wil ik hier accentueren dat het gegeven dat
veel thuislozen de hulpverlening de rug toekeren of
onbereikbaar zijn voor de hulpverlening, in hoge mate
te maken lijkt te hebben met de aldaar ervaren
omgangsvormen en het privacy-verlies. Dit zijn mijns
inziens twee factoren die de bestaanskunst van thuis-
lozen enerzijds versterken: men blijft immers nog ster-
ker op zichzelf aangewezen. Anderzijds wordt deze
hierdoor onder druk gezet of verzwakt, aangezien deze
situatie een bron kan zijn voor verwaarlozing, lethar-
gie, agressiviteit en overlast met als gevolg stigmati-
sering. Bovendien is of wordt het hoe dan ook een
bestaan met ernstige gezondheidsrisico's. Risico's die
deels te voorkomen zijn als er aan de kant van de hulp-
verlening geen sprake zou zijn van zelfingenomenheid.
De genoemde twee factoren vragen een nadere uitleg,
maar eerst nog dit. Het afzien van het hulpverlenings-
aanbod lijkt moeilijk geïnterpreteerd te kunnen wor-
den als een bewuste keuze binnen de bestaanswijze
van thuislozen. Er wordt immers nauwelijks mee uit-
gedrukt dat iemand van oordeel is dat zijn leven zó het
best tot zijn recht komt. De vrijheid tot idool maken,
beschouw ik dan als een van de overlevingsstrategieën,
als een apologie tegen de werkelijkheid (o.a. Van
Doorn, 1994). Het is zeer wel mogelijk dat een enke-
ling er bewust voor kiest, maar de meerderheid zou
zeker wel anders willen dan zich afzijdig houden van
elke vorm van hulp. Echter, doorgaans ziet die meer-
derheid voor zichzelf geen kans om zich te schikken in
of zich 'over te geven' aan een instelling(scultuur). En
dat wordt lang niet altijd veroorzaakt door eigenzin-
nigheid of een ontkenning van problemen, maar vaak
(ook) door herhaaldelijk negatieve ervaringen met
hulpverleners.
Evenals allerlei denkbeelden met betrekking tot het
afzien van hulpverlening niet zijn te generaliseren naar
de gehele populatie, zo betekenen kritische kantteke-
ningen bij de bejegening door de hulpverlening niet
dat het op dit vlak een en al misère is. Dit laatste zij
nadrukkelijk gesteld. Het is niet alléén 'de gunst van de
zorg' die een kans biedt op herstel, maar ook de gunst
van degenen die er een beroep op doen. Dat laatste wil
zeggen: enige zin voor aanpassing, voor coöperatie en
enig vertrouwen zijn onontbeerlijk.
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De omgangsvormen
Wat een thuisloze betreft is het niet anders dan bij welk
ander mens dan ook: ik kan iemand niet voor mij win-
nen als ik hem geen grond voor vertrouwen weet te
bieden. Een open deur wellicht, maar het grote verschil
(asymmetrie) in persoonlijke en maatschappelijke sta-
tus laat allerminst vanzelfsprekend gebeuren dat een
thuisloze serieus wordt genomen, fatsoenlijk en met
respect te woord wordt gestaan of wordt geloofd (Krik-
ke, 1998). Verhalen hierover vormen een (aan)klacht
waarvan de ernst mijns inziens onvoldoende wordt
onderkend. Vaak wordt het balletje naar de thuislozen
teruggespeeld alsof de missing link alleen bij hen ligt.
Teleurstelling en wantrouwen - een (over )bekend feno-
meen in de hulpverlening - zijn niet uitsluitend toe te
schrijven aan de betrokken thuislozen, alsof het tot
hun eigenschappen behoort achterdochtig of brutaal
te zijn en bij voorbaat lastig en niet-coöperatief. Teleur-
stelling en wantrouwen zijn emoties die mede hun
grond vinden in de interacties met de talrijke zorg-
bieders, die geneigd zijn dit euvel te bagatelliseren. Het
motto 'de cliënt staat centraal' is in de praktijk soms
moeilijk te herkennen. Ik wil dit met één voorbeeld
illustreren (Nuy, 1998):

In de avond belt een thuisloze aan bij de nachtopvang.
De intercom wordt ingeschakeld:
'Hallo, is er nog plaats vannacht?'
'Heb je geld?'
'Nee:
'We zijn vo\!'

Een vergelijkbare ervaring van een lotgenoot:
'Ik ben dakloos, is er nog plaats?'
'Nee, we zijn vol:
'Weet u waar wel plaats is?'
'Nee, daar gaan wij niet over!'

Mensen niet serieus nemen is een vorm van morele
misleiding. Zoals uit het voorbeeld blijkt, is er soms
nauwelijks de bereidheid tot antwoord. In een aantal
gevallen is daarmee van 'zorg' geen sprake. Ik zeg 'een
aantal gevallen', aangezien het voorgaande niet als
beeldbepalend voor de houding binnen de gehele
thuislozenzorg kan worden gezien. Maar het voorbeeld
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is evenmin uit de lucht gegrepen en wijst op het
bestaan van ernstige bejegeningsfouten; het zijn dode-
lijke fouten die - alhoewel zij niet de boventoon voe-
ren in de maatschappelijke opvang - veelzeggend zijn
voor de onmacht, de minachting en de arrogantie van
de zijde van (sommige) hulpverleners. Naast de enor-
me betrokkenheid van vele hulpverleners, zijn deze
remmende, vervreemdende emoties jegens mensen
die in de beleving van sommige hulpverleners een bui-
tenmaatschappelijke positie hebben en op wie men
onnadenkend kan reageren, nog steeds herkenbaar.
'Gaat het fout in de bejegening, dan ben je als hulp-
verlener weg: is de ervaring van Lohuis en Polstra
(Nuy, 1998). Wat dit betekent, zien we veelvuldig
gebeuren: de mentaal sterkeren onder de thuislozen
zoeken het (voortaan) zelf wel uit en sommigen gaan
zich zelfs - onverwacht - concreet 'bemoeien' met
beleid. De ernstig gehavende mensen echter vluchten
terug naar de veiligheid van hun isolement (Spierings
& Beijers, 1997). Alleen de zorg zélf kan angst( en) en
weerstanden tegen interventie helpen te overwinnen.
Voor dit inzicht kunnen echter nauwelijks aankno-
pingspunten worden gevonden in een zorgverlening
waarin voorbarig en individualiserend gebruik van
heel specifieke labels de regel is, zoals 'zorgweigeraar' ,
'uitbehandelde patiënt' of'ongemotiveerde persoon'.

Het privacy-verlies
Niet onderschat mag worden dat bijvoorbeeld het
gebruik moeten maken van een slaaphuis of passan-
tenverblijf op soms moeilijk te overwinnen weerstan-
den stuit. In deze accommodaties bestaat geen privacy:
men deelt met elkaar dezelfde, louter functionele
ruimte. De een snurkt, de ander praat hardop, som-
migen zijn agressief, anderen zijn angstig en niet zel-
den hangt er een zware, bedwelmende reuk die
voorgoed lijkt vastgekleefd aan muren en beddengoed.
In mijn visie kan men niet zomaar stellen, dat dit alles
'gewoon' tot de pech van de thuisloze behoort of dat
hun status zó laag is dat elke wens of privilege onge-
past of overbodig is en dat ze daarom maar met het
meest minimale genoegen moeten nemen.
De ratio achter de grote soberheid in slaapvoorzie-
ningen is dat het gebruikmaken ervan de gebruikers
niet moet verleiden er te willen blijven. Integendeel,
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het dient te prikkelen om te willen blijven omzien naar
alternatieven, naar een 'normale' levenswijze. Het laat-
ste is een (niet onverdedigbaar) motief dat in de lite-
ratuur over thuislozen altijd weer als meest bepalend
naar voren komt. Maar de realiteit laat toch ook zien
dat een dergelijke soberheid en minimalisme een
(vermoedelijk) demotiverend effect heeft, zeker bij
mensen die intellectueel minder zijn toegerust. Mijn
veronderstelling is ook dat de soberheid en de atmo-
sfeer in een slaaphuis, beide partijen (thuislozen en
hulpverleners) niet uitnodigt tot respect.
Zonder dat van grandeur sprake hoeft te zijn, kan de
fysieke omgeving waarvan thuislozen noodgedwon-
gen een tijdlang gebruik moeten maken, aanzienlijk
worden verbeterd (Graafland, 1995). Een omgeving
waarin feitelijk tot uitdrukking is gebracht dat met de
teloorgang van vele zaken in elk geval één gegeven
onvervreemdbaar blijft, namelijk de individuele waar-
digheid, kan de sleutel zijn voor veel stagnatie in de
hulpverlening. Maar het sociale probleem 'dak- en
thuislozen' kost de samenleving blijkbaar al genoeg.
De realiteit wijst uit dat een waaier van redenen ertoe
leidt dat velen de zorg links laten liggen omdat die zelfs
aan mensen op het laagste bestaansniveau niet biedt
wat ieder mens - ongeacht de soort van problemen die
hij te torsen heeft - principieel nodig heeft om weer
enigszins overeind te (kunnen) komen en perspectief
te onderkennen. Wat bijvoorbeeld thuislozen het min-
ste nodig hebben en waar zij een broertje dood aan
hebben, is te worden bevestigd in het geringe dat hun
concrete leven van dit moment nog voorstelt. Bed, bad
en brood zijn elementaire materiële behoeften; in
immateriële zin zijn respect, waardigheid en privacy
dat ook. Indien ook daaraan wordt tegemoetgekomen,
zal dat op langere termijn substantieel meer effect sor-
teren dan wat overwegend kenmerkend is voor het
huidige hulpverleningsaanbod.
Hoewel deze tekst een zoektocht is, denk ik dat er voor
deze stelling empirisch 'bewijs' zal komen. Een nacht-
opvang in zelfbeheer of een woon-werkproject dat
voortkomt uit de verkoop van straatkranten, lijken
bemoedigende initiatieven. En zou het geheim van
deze voorbeelden niet deels gelegen kunnen zijn in het
feit dat het hier merendeels gaat om initiatiefnemers
die wat hun achtergronden en ervaringen betreft zo'n
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beetje uit hetzelfde hout zijn gesneden als hun cliëntè-
Ie en dat er daarom gemakkelijker sprake is van gelijk-
waardige(r) verstandhoudingen?

Nieuwe tendensen in zorg en onderzoek

Het gedecentraliseerd financieren van de sector Maat-
schappelijke Opvang en de instellingen die hierbinnen
zorgdragen voor de opvang van dak- en thuislozen,
heeft als voordeel dat de verantwoordelijkheid op
lokaal niveau is gesitueerd. In vergelijking met centraal
georganiseerde hulpverlening legt deze kleinschalig-
heid niet alleen sneller lacunes in beleid en faciliteiten
bloot, maar biedt het ook meer flexibiliteit voor nood-
zakelijke modificaties. Indien de aanname correct is
dat een tekort aan samenhang in de zorg én een
bureaucratische organisatie van verzorgingsfacilitei-
ten belangrijke determinanten vormen van het mijden
van voorzieningen (na telkens weer van het kastje naar
de muur te zijn gestuurd, geven velen de moed op) dan
biedt juist een lokaal karakter de mogelijkheid tot
essentiële correctie (Vuijsje, 1998).
De samenwerking binnen de hulpverlening vormt een
oud en hardnekkig probleem. In de literatuur over
thuislozen, maar bijvoorbeeld ook in die over de gees-
telijke gezondheidszorg, valt op dat er elk decennium
even hard op wordt gehamerd. Er blijkt een vrijwel
permanent proces gaande van onderlinge afstemming,
van wederzijdse dienstverlening, van convenanten en
- zelfs in toenemende mate - van fusies. Wonderlijk en
wellicht pijnlijk genoeg lijkt dit onophoudelijke pro-
ces om tot betere samenwerking te komen gelijke tred
te houden met de ervaring van veel thuislozen niet te
worden begrepen, niet serieus te worden genomen of
niet te passen in de cultuur van de ene of andere instel-
ling. Zo ontstaan vele geschiedenissen van in- en uit-
sluiting van zorg, die naar beide kanten veelzeggend
zijn: aan cliëntenzijde wijst het op de complexiteit en
weerbarstigheid van de problematiek, en aan hulp-
verleningszijde wijst het zowel op ontoereikendheid
en onmacht, alsook op een onvoldoende ontwikkeld
vermogen daarop tijdig, effectief en inspirerend te
kunnen reageren.
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Het is echt van de laatste jaren dat er als het ware spra-
ke is van een zeker offensief tegen de zogeheten 'ver-
kokering'. Dit blijkt uit tijdige interventies op het vlak
van problematisch woongedrag, uit de ontwikkeling
van een meer gedifferentieerd hulpaanbod, waaronder
dienstencentra en sociale pensions, uit initiatieven op
het vlak van bemoeizorg en zorgcoördinatieprojecten,
alsmede uit een sterker wordende aansturing naar
meer vraaggerichte zorg. Elke zichzelf respecterende
instelling zoekt stimulerende partners bij het realise-
ren van zorg op maat, waarin het accent ligt op acti-
vering en zingeving. Het 'klassieke aanbod' van het
opnemen in een instelling (internaat of inrichting) en
het voortaan maar afzien van maatschappelijke parti-
cipatie, voldoet niet meer (Van der Meer, 1996). Het
gaat er vooral om een optimale aansluiting te vinden
bij individuele wensen en mogelijkheden. Dit is een
schitterend vertrekpunt, dat elke moderne hulpverle-
ner onmiddellijk onderschrijft en als basis beschouwt
voor zijn professie. Maar paradigma en attitude liggen
niet vanzelf op één lijn. Zeker niet in settings waarin
de nadruk niet ligt op het 'genezen van een ziekte',
maar op het ondersteunen van mensen met beper-
kingen die heel verschillend en vaak ook blijvend van
aard zijn (Dröes, 1999).

Zorg(vernieuwing) en onderzoek zijn meer dan ooit
aan elkaar gebonden. En als deze elkaars relevantie
onderstrepen, dan ontstaat er de mogelijkheid een
beleid te ontwerpen waarin wordt afgerekend met
vooroordelen. Bovendien kunnen de aanknopings-
punten voor een geïntegreerd aanbod van uiteenlo-
pende deelarrangementen van zorg, of voor wat wordt
verstaan onder 'zorg op maat', meer precies worden
blootgelegd. Een zorg met uitsluitend filantropische
kwaliteiten staat niemand voor ogen, een zorg waar-
in de taal of het jargon en daarmee de bejegening niet
haaks staan op de hulpverleningsidealen daarentegen
wel. De eigen visie van thuislozen op hun leefsituatie,
belangen en behoeften is hiervoor van cruciaal belang.
Temeer daar over het thuislozenbestaan nogal eens
denkbeelden blijken te bestaan alsof het gaat om men-
sen zonder verstand, emoties en mogelijkheden. Wan-
neer die eigen visie ten onrechte als bekend wordt
verondersteld en onbelicht blijft, leidt alle hulp en
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bemoeienis tot niets, zoals bleek uit een zelfstudie van
thuislozen op lokaal beleid (Spierings en Beijers,
1997).

In het chaotische souterrain van de samenleving gaat
het dikwijls om mensen die tegelijkertijd verschillen-
de vormen van hulp nodig hebben. Om te voorkomen
dat juist deze mensen door het in zekere zin gedwon-
gen shoppen uit de hulpverleningsboot vallen, of de
zorg uit teleurstelling of wantrouwen gaan mijden en
in een spiraal van vereenzaming en verwaarlozing
terechtkomen, zijn aan de aanbodzijde de figuren van
bemoeizorger, case-manager en zorgcoördinator
bedacht. Dat biedt vele mogelijkheden om de zorg voor
- vaak met psychiatrische problemen behepte - zwer-
venden, te verbeteren. In Rotterdam is sinds korte tijd
ook aan de vraagzijde een bondgenoot georganiseerd:
een vertolker van de stem van thuislozen, onder de
veelzeggende titel 'straatadvocaat' . In andere steden,
bijvoorbeeld in Zoetermeer, ontstaat de figuur van
'kwartiermaker' (Kal, 1997). Deze nieuwe dimensies
van zorgfiguraties betekenen meer solidariteit ten aan-
zien van de odyssee van thuislozen. Huidig onderzoek
sluit hierbij aan, zoals onder andere blijkt uit Stemmen
uit de marge van Polstra (1998). Hieruit blijkt tevens
hoezeer thuislozen op lokaal niveau inmiddels niet
slechts informanten zijn van onderzoekers of consu-
menten van voorzieningen, maar vooral ook partici-
panten. Met name in het laatste geval wordt de
dynamiek in de sociale leefwereld van thuislozen zicht-
baar en ontstaat er een basis voor het onontbeerlijke
wederzijdse vertrouwen. Niet om hen van hulpverle-
ners afhankelijk te maken, maar vooral om de aan-
dacht en betrokkenheid die uit het wederzijdse
vertrouwen voortvloeit, te benutten voor nieuwe, échte
perspectieven.

Dr. Marius Nuy is ethicus en werkzaam bij de Vakgroep Ethiek.
Filosofie & Geschiedenis van de geneeskunde van de Katho-
lieke Universiteit te Nijmegen. In 1998 promoveerde hij op De

odyssee van Thuislozen.
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Recensies

Themanummer rond 'authenticiteit' van het
filosofische tijdschrift Krisis (nr. 76, herfst
1999)

Het is niet overdreven te stellen dat authenticiteit het
structurerende morele beginsel is van levenskunst.
Maar hier beginnen de problemen pas. Het ligt immers
niet onmiddellijk voor de hand authenticiteit tot more-
le categorie te verklaren. Want heeft authenticiteit niet
vooral te maken met identiteit, en niet zozeer met
moraal?
Nietzsche, een van de eerste filosofen die het streven
naar een authentiek, eigen leven met vuur verdedigde,
gaf daar een primair esthetische, anti-morele (in de
zin van anti-sociale) invulling aan. Te lang zijn we
gebukt gegaan onder de christelijke 'slavenmoraal' van
naastenliefde en de verheerlijking van het zwakke. Nu
is de tijd gekomen van de moraliteit van de 'heren' (die
overigens evengoed dames kunnen zijn), van het ster-
ke individu. Na Nietzsche is het thema 'authenticiteit'
binnen de filosofie vooral opgepakt door marxisten en
existentialisten. Voor existentialisten staat authentici-
teit in het teken van individuele vrijheid; je behoort
jezelflos te maken van conformisme, wat niets anders
is dan 'te kwader trouw' zijn. Marxisten zijn al even
wars van de gemeenschap (althans in zijn huidige
vorm); het kapitalisme zou alleen maar een inauthen-
tiserend effect op individuen hebben, doordat het hen
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zou vervreemden van hun 'ware zelf' en hun 'echte
behoeften'. De late Foucault verdedigt - hoewel hij een
hekel heeft aan het woord 'authenticiteit' dat voor hem
te zeer is omgeven met een existentialistische zweem
- een bijna Nietzscheaanse authenticiteits- of vrij-
heidsethiek. Hij maakte daarbij een interessante, maar
tegelijk discutabele beweging door esthetica en ethiek
in elkaars verlengde te definiëren.
Michel Foucault en Friedrich Nietzsche hebben ons
met grote scherpte laten zien dat we in twee millennia
christendom gewend zijn geraakt aan een sociale
definitie van moraliteit. En ook al kan de 'subjectieve
wending' die onze cultuur sinds Romantiek en Ver-
lichting heeft doorgemaakt niemand ontgaan zijn - als
gevolg van secularisering en individualisering gaan we
tegenwoordig bij het bepalen van wat te doen bij ons-
zelf te rade en zijn God, de Gemeenschap en de Natuur
niet meer wat ze geweest zijn: de boven-individuele
kaders waaraan de mens zich oriënteerde - toch is het
niet op het eerste gezicht duidelijk dat het hier - ten-
minste óók - om een transformatie van de moraal gaat.
Het principe van authenticiteit wordt achtervolgd door
zijn oorsprong buiten het normatieve domein.
De vraag hoe authenticiteit, moraliteit en burgerschap
zich tot elkaar verhouden of zouden moeten verhou-
den, is bijzonder prangend. Iedere filosoof die zich
serieus met het thema authenticiteit bezighoudt, zou
deze kwestie hoe dan ook moeten aansnijden. In het
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bijzonder geldt dit voor hen die levenskunst voorstel-
len als de meest geschikte kandidaat voor een huma-
nistische ethiek aan het begin van de 21-ste eeuwen
voor hen die zich geroepen voelen levenskunst en het
ideaal van authenticiteit te verdedigen tegen beschul-
digingen van oppervlakkig en leeg egoïsme. Deze uit-
daging is met beide handen aangegrepen door de
kampioen van de ethiek van de authenticiteit, de
hedendaagse Canadese filosoof Charles Taylor.Hij lost
het bovengenoemde dilemma op door maatschappe-
lijkheid uit te roepen tot voorwaarde van authentici-
teit, althans in een vorm die deugt. Authenticiteit
ontspoort volgens hem wanneer het niet meer naar
gemeenschappelijke frameworks verwijst en slechts
een ander woord is voor vrije zelfbeschikking.

Door het belang dat ik toeken aan de kwestie van de
verhouding tussen authenticiteit en burgerschap of
moraliteit, voelde ik mij bij het lezen van het thema-
nummer van Krisis tamelijk onbevredigd. Slechts twee
van de genoemde bijdragen stellen deze kwestie expli-
ciet aan de orde. Misschien is dit wel het gevolg van het
overwicht van empirisch-wetenschappelijk getinte bij-
dragen.
In de in totaal vijf artikelen wordt een gevarieerd
spectrum van benaderingswijzen en invalshoeken
bestreken: sociologisch (Bas van Stokkom), cultureel-
antropologisch/historisch (Wil Pansters), politiek-
historisch (Henk te Velde),cultural studies (René Boom-
kens) en ftIosofisch-ethisch (Alessandro Ferrara). Of dit
blijk geeft van een verfrissend gebrek aan wijsgerige
eenkennigheid of dat het gewoon een allegaartje is van
artikelen die, verbonden door het dunne lijntje van
authenticiteit, voor het overige niet of nauwelijks met
elkaar in gesprek zijn, laat ik aan de lezer over.
Mij interesseert, zoals gezegd, vooral de morele, socia-
le en politieke kant van authenticiteit. Ferrara's artikel
pakt in dit opzicht verreweg het meest geslaagd uit. Na
eerst een handzame typologie van (normatieve)
authenticiteitsopvattingen te hebben gegeven, voert
hij in zijn wel erg compacte artikel (dat te beschouwen
is als een verkorte weergave van zijn recent versche-
nen boek ReJlective Authenticity) authenticiteit op in
de plaats van autonomie als structurerend beginsel
van een postmoderne moraliteit. Met een beroep op
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Simmels essay Das individuelle Gesetz ontwerpt Fer-
rara een postmodern exemplarisch (niet-generalise-
rend of singulier) universalisme als vervanger van een
modern algemeen, contextloos universalisme. De
authentieke persoonlijkheid is niet alleen iemand die
'zichzelf is', maar is tevens een maatgevend voorbeeld
dat door de manier waarop zij of hij bepaalde waarden
belichaamt aanleiding geeft tot universele navolging.
Hoewel Ferrara me weet te overtuigen van de sociale,
politieke en morele betekenis van authentiek gedrag,
geeft hij in dit artikel geen inhoudelijk criterium voor
de juistheid van een dergelijke 'individuele- morele-
wet-met-bovenindividuele-betekenis'. Wie of wat
garandeert dat de waarden en principes die door cha-
rismatische persoonlijkheden worden voorgeleefd en
uitgedragen en waarover vervolgens intersubjectieve
overeenstemming ontstaat, ook echt deugen? De
geschiedenis laat immers zien dat ook van malicieuze
types als Hitler een grote inspirerende kracht kan uit-
gaan. Wellicht verschaft hij hierover in zijn boek meer
duidelijkheid.
Van Stokkom werpt zich in het spoor van zijn grote
voorbeeld Charles Taylor op als een groot pleitbezor-
ger van het hedendaagse authenticiteitsethos. Op enke-
le kleine puntjes na - correcties op marxistische en
existentialistische invullingen van authenticiteit - blijft
hij wel erg dicht bij zijn leermeester die ook 'herstel-
werkzaamheden' aan het in brede kring aangehangen
ideaal van authenticiteit voorstaat. Van Stokkum
onderneemt een poging dit ideaal te verdedigen - met
name tegen liberale en conservatieve aanvallen door
onder meer Andreas Kinneging en Frits Bolkestein -
door ons de belofte voor te houden dat het de moraal
op een hoger plan zal brengen. Het zou juist tegenge-
steld zijn aan narcisme en hedonisme, zoals het stan-
daard-verwijt van de conservatieven luidt. Minder
goed dan Ferrara kan hij duidelijk maken waarin de
morele potentie van het ideaal van authenticiteit
schuilt. De stap van 'jezelf zijn' naar solidariteit is
immers niet op voorhand vanzelfsprekend.
Ook TeVelde en Boomkens blijken wel degelijk de ver-
houding van authenticiteit en maatschappelijkheid
aan de orde te stellen: ofwel impliciet (TeVelde) ofwel
op het niveau van vooronderstellingen (Boomkens).
TeVelde levert met name door zijn zorgvuldige decon-
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structie van de notie 'authenticiteit' op conceptueel
niveau een bijdrage aan het hedendaagse debat tussen
liberalen en conservatieven over de waarde van
authenticiteit - in dit geval op politiek niveau. Met
name het onderscheid dat hij maakt tussen authenti-
citeit die betrekking heeft op een (politieke) zaak waar
men een onherleidbare waarde aan toekent, dan wel
op de integriteit van de persoon (van de politicus), is
inzichtgevend. In het streven een evenwicht te behou-
den tussen de waarachtigheid van de persoon en het
koesteren van de zaak waar men voor staat kunnen
valkuilen vermeden worden als narcisme en een hou-
ding van anything goes.
Het is precies een dergelijke grote vrijblijvendheid, een
'postmodernisme van reclamebureaus', die Boomkes
figuren als de filosoof Jean Baudrillard en de architect
Rem Koolhaas verwijt. In zijn artikel plaatst hij twee
opvattingen van ervaring en ervaringsoverdracht
tegenover elkaar: één in het teken van afkomst (tradi-
tie) en één in het teken van aankomst (toekomstver-
wachtingen en -wensen). Deze modellen correspon-
deren met verschillende tijdsregimes: in het eerste
model gaat het om een leerproces dat gekenmerkt
wordt door geleidelijkheid, begrensdheid en continuÏ-
teit, terwijl het tweede model een veel meer disconti-
nue en onbeheersbare ontwikkeling van ervaring laat
zien. Boomkens these luidt, ten eerste, dat ervaring of
identiteit sinds de jaren zestig in het teken van aan-
komst in plaats van afkomst is komen te staan en, ten
tweede, dat de constructie van identiteiten sindsdien
niet langer onder invloed staat van ouders, maar van
een anonieme massacultuur. De definitiemacht over
de authenticiteit van ervaring ligt niet langer meer bij
ouders en wie iemand echt is en wordt niet langer
bepaald door haar of zijn voorgeschiedenis. Popmu-
ziek is de uiting van massacultuur bij uitstek en is
langzaamaan het voornaamste alternatief voor tradi-
tionele vormen van ervaringsoverdracht (lees: ouder-
lijke opvoeding) geworden. De relatie omgeving-
individu verandert daarbij van karakter: in plaats van
overdracht (in het afkomstmodel van identiteit) komt
mimesis (nabootsing of spiegeling).
Dat identiteiten in toenemende mate bemiddeld raken
door popcultuur en gekoppeld worden aan dromen en
toekomstprojecties, betekent echter allerminst dat
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identiteiten op een willekeurige manier maakbaar zijn
of dat het postmoderne individu zelfs helemaal iden-
titeitsloos is. De vooronderstelling die voorafgaat aan
Boomkens betoog is - waar hebben we dit eerder
gehoord? - dat authentieke identiteit alleen in een
maatschappelijke context (of dat nu massacultuur is
of een traditionelere opvoedingssituatie ) gestalte kan
krijgen en niet geheel naar eigen believen in elkaar
geknutseld kan worden. In die zin plaatst Boomkens
zich tegenover wat hij noemt 'oppervlakkige liberale
ideologieën van individuele maakbaarheid en auto-
nomie' van Baudrillard, Koolhaas en consorten. Maar
omdat hij, zoals gezegd, deze kwestie niet expliciet aan
de orde stelt, voegt hij mijns inziens weinig toe aan wat
Taylor op dit gebied heeft gedaan. Bovendien lijkt het
me een geval van blikvernauwing om massacultuur
als de voornaamste, of zelfs enige, identiteitsbepalen-
de factor in de laat-moderne tijd aan te wijzen.
In het enige artikel dat expliciet over nationale identi-
teit handelt, geeft Pansters een casusbeschrijving van
de ontwikkeling van culturele verhalen over de Mexi-
caanse identiteit in de twintigste eeuw. Pansters brengt
authenticiteit in verband met een ander populair
thema binnen de hedendaagse filosofie: 'diversiteit'.
Zijn these luidt dat hybriditeit en authenticiteit, anders
dan op het eerste gezicht zou lijken, samen kunnen
gaan. Dit is namelijk het geval in het vertoog over de
Mexicaanse identiteit, zoals hij onder verwijzing naar
een aantal maatgevende auteurs en teksten laat zien.
Hierin tekenen zich twee diametraal tegengestelde
gedaanten van diversiteit af: een opvatting over de
'authentieke Mexicaan' die onderlinge verschillen uit-
sluit en de claim van onderling recht op verschil. Bij
beide typen gaat het om een actieve constructie van
authentieke subjectiviteit.

Op het artikel van Ferrara na, levert dit nummer van
Krisis weinig nieuwe gezichtspunten op aangaande de
verhouding van authenticiteit en moraal. De grootste
winst die in dit themanummer wordt geboekt, schuilt
er eerder in dat elk van de auteurs door contextuali-
sering van het authenticiteitsbegrip de valkuilen die
existentialisme en marxisme hebben gegraven voor de
reflectie op het ideaal van authenticiteit, vrijblijvend
immoralisme en essentialisme, weten te omzeilen. De
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marxistische en existentialistische paradigma's wor-
den daartoe door de meesten vervangen door con-
structivisme. Pansters omschrijft de construc-
tivistische visie op authenticiteit als de opvatting van
authenticiteit als resultaat van bijzondere historische,
discursieve en institutionele ontwikkelingen. Voor de
constructivist is de vraag naar wat authentiek is van
minder belang dan de vraag naar hoe iets authentiek
wordt (p. 46). Elk van de auteurs bewerkstelligt deze
contextualisering op eigen wijze: Ferrara met zijn

A. Ferrara, Reflective Authenticity.
Rethinking the Project of Modernity,
Routledge, Londen 1998

De grenzen van authenticiteit
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de filosofische
doordenking van het begrip 'levenskunst' tegen de ach-
tergrond van de postmoderne cultuur, is het boek van
de Italiaanse sociaalfilosoof Alessandro Ferrara over
'reflexieve authenticiteit' verplichte kost. Niet alleen
omdat het een interessant, ambitieus en lezenswaar-
dig boek is, maar ook omdat de conceptuele grenzen
waar Ferrara onbedoeld tegenaan loopt een belang-
rijke les bevatten ten aanzien van de grenzen van de
begrippen authenticiteit en levenskunst. Om dat dui-
delijk te maken geef ik eerst de hoofdlijnen van Fer-
rara's betoog weer. In aansluiting daarop probeer ik
te laten zien dat 'het goede leven' niet alleen gedacht
kan worden vanuit de voorwaarden voor een authen-
tiek bestaan van individuen: naast levenskunst is bur-
gerschap een constitutieve dimensie van het goede
leven.

Ferrara's centrale these luidt dat het begrip authenti-
citeit de meest vruchtbare ingang biedt voor het oplos-
sen van de centrale filosofische vragen van onze tijd.
Volgens Ferrara cirkelen die rond de tekorten van de
centrale notie van het moderne denken, het autonome
subject. Het lukt ons postmodernen niet goed meer om
de geldigheid van kennis en van normen te begrijpen
en te rechtvaardigen in termen van de vermogens van
het autonome subject. Maar een goede opvolger is nog
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exemplarisch universalisme; Van Stokkom door zijn
afscheid van de (marxistische) notie 'vervreemding'
en van het (existentialistische) geloof in een a priori
gegeven authentiek zelf; Te Velde en Pansters door
authenticiteit in een historische context te plaatsen
waardoor ze verschuivingen in opvattingen hierover
zichtbaar kunnen maken, en Boomkens met zijn idee
van authenticiteit -als-aankomst.

Marieke Borren

niet beschikbaar. 'We are like a caravan standing uncer-
tain in the middle of a ford. The secure shores of the
early modern understanding of validity in terms of
autonomous and rational subjectvity are definitely
behind us, but we haven't yet come ashore on the other
side, where a new way of grounding the validity of sta-
tements and norms awaits us. Worst of all a great con-
fusion reigns among our guides.' (p. 3) Aan die
verwarring hoopt Ferrara een einde te maken door het
begrip authenticiteit te promoveren tot kernbegrip van
het hedendaagse denken en handelen: 'While the
Enlightenment is the age of autonomy par excellen-
ce, ours is the age of authenticity.' (p. 5) Volgens Fer-
rara kan de eigentijdse vraag, hoe een verantwoorde
keuze gemaakt kan worden uit de overdaad van inter-
pretatiekaders en levensmogelijkheden niet meer met
een beroep op algemeen geldige kennis en universele
normen beantwoord worden. In plaats daarvan moe-
ten wij een beroep doen op gesitueerde oordelen over
de authenticiteit van identiteiten, interpretatiekaders
en levensvormen: '...underneath the plurality of sub-
cultures, lifestyles, value orientations and moral out-
looks that compose the canvas of contemporary
complex societies ... there begins to be detectable one
shared view of well-being or eudaimonia understood
as authenticity or selfrealisation and one way of under-
standing validity - both theoretical and practical- that
shifts the emphasis away from the generalizable and
toward the exemplary. ]udgement is the organon of th is
newly emerging conception of validity.' (p. 20)
Ferrara probeert deze wijdse en intrigerende these in
vijf stappen te rechtvaardigen. Net als een aantal ande-
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re hedendaagse filosofen grijpt hij om te beginnen
terug op Aristoteles en op het begrip phronesis, als aan-
grijpingspunt voor een vorm van oordelen over onder-
ling strijdige uitgangspunten zonder terug te kunnen
vallen op zekere uitgangspunten. Het gaat hier om het
vermogen 'to choose between conceptual schemes
embedding incompatible or differently ranked valu-
es in contexts where no apriori or external standard
can be invoked' (p. 70). In aansluiting bij Aristoteles
stelt Ferrara dat de enige standaard die onder zulke
omstandigheden bruikbaar is, gevormd wordt door
eudaimonia of'well-being', dat wil zegen een goed
leven voor het individu als inzet en leidraad van diens
bestaan, anders gezegd de vervulling van de eigen
identiteit als uniek, voor ieder individu verschillend
project. Met dien verstande dat het hier om een 'willed
uniqueness' gaat, om een vorm van unciteit die actief
nagestreefd wordt en om erkenning door anderen
vraagt, ook al is die erkenning niet de inzet van dat
project.
In aansluiting bij Kants analyse van het reflexieve oor-
deel en van sensus communis, probeert hij vervolgens
te laten zien dat het daarbij niet om strikt particulie-
re oordelen gaat, maar dat hier een eigen vorm van
universaliteit in het geding is: '...independently of the
culture we inhabit, and just by virtue of simply exis-
ting, in the way human beings exist, with a body, a
mind, a consciousness of the self and of its fineteness
- we all have an intuitive sense of wh at it means to
enhance und further, or to constrain and stifle, our life.
In a different vocabulary, we all have a sense of wh at it
means for our identities to flourish or to stagnate' (p.
48). Er is met andere woorden volgens Ferrara een
universele betekenishorizon beschikbaar tegen de ach-
tergrond waarvan oordelen over het floreren of stag-
neren van identiteiten voor eenieder begrijpelijk en
zinvol zijn.
In een derde stap presenteert Ferrara dan het pièce de
resistance van zijn analyse, in de vorm van een poging
om in aansluiting bij psychoanalytische denkers vier
dimensies van een vervulde of authentieke identiteit
te specificeren. De dimensies waar het om gaat - cohe-
rentie, vitaliteit, diepgang en rijpheid - zijn volgens
Ferrara zowel bruikbaar voor het beoordelen van de
identiteit van individuen als voor de keuze tussen riva-
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liserende vocabulaires en tradities. Hij omschrijft deze
dimensies als volgt: Coherentie verwijst naar 'an inte-
grated image of the self, the absence of fears of disin-
tegration or other forms of anxiety, a perception of
permanence and self-sameness throughout change
and a perception of differentiation from the internal
objects' (p. 87). Vitaliteit heeft betrekking op 'the expe-
rien ce of joyful empowerment which results from the
fulfilment of ones central needs, from a sense of the
congruence of one's present state with the memory of
who one has been and from the sense of progressing
toward becoming who one wants to be' (p. 87). Diep-
gang verwijst naar'a person's capacity to have acces to
his or her own psych ic dynamism and to reflect such
awareness in the construction ofhis or her identity' (p.
96). Rijpheid tenslotte betreft 'the ability and willing-
ness to come to terms with the facticity of the natur-
al and social world, as weil as of the internal world,
without thereby compromising one's coherence and
vitality' (p. 100). Ferrara stelt met nadruk dat het hier
om dimensies gaat en niet om criteria. Het zijn geen
meetlatten met behulp waarvan de authenticiteit van
iemands identiteit tot op de millimeter bepaald zou
kunnen worden. Evenmin kan in het algemeen
bepaald worden welke dimensie het belangrijkste is.
'There is no way of saying whether it is generally beter
to lose something on the dimension of depth to gain
on that of coherence, or to lose some coherence in
order to gain vitality. It depends on the concrete case:
(p. 106) Evenmin gaat het echter om waarden, waar-
mee we ons naar believen kunnen verbinden, maar die
we desgewenst ook weer los kunnen laten. 'These
dimensions then fall somewhere in between the strict
cogency of criteria and the contingency of value orien-
tations. They are best understood as guidelines root-
ed in certain shared intuitions, which as such guide
our reflective judgement concerning the good for an
identity ... without being able to dictate to us what the
best choice is: (p. 107)
De laatste twee stappen in zijn argumentatie bestaan
uit de toepassing van deze vier richtlijnen op het
beoordelen van collectieve identiteiten en van 'sym-
bolische gehelen', in het bijzonderkunstwerken. Afslui-
tend vergelijkt hij zijn eigen onderneming met
Habermas' poging om 'het project van de moderniteit'
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te voltooien door het op een andere, communicatieve
leest te schoeien en met de aanbeveling van de mees-
te postmoderne denkers om helemaal van universele
criteria af te zien. Uiteraard valt die vergelijking in zijn
eigen voordeel uit. Wij kunnen eigenlijk niet goed
anders dan het spoor van de authenticiteit verder ver-
volgen, simpelweg omdat dit het verhaal is dat het
beste past bij onze 'unieke culturele and historische
identiteit' als Westerlingen op de drempel van de 21-
ste eeuw. De relevantie van dit verhaal blijft echter niet
beperkt tot onze eigen situatie. Als dit verhaal authen-
tiek is en adequaat tot uitdrukking brengt wat wij Wes-
terlingen in de kern zijn en willen zijn, dan zullen
andere culturen dat ook erkennen en waarderen: wij
zijn dan een schijnend voorbeeld, waarmee anderen
in dialoog zullen willen treden bij hun eigen pogingen
om voor zichzelf te verhelderen wie zij zijn en wat zij
willen zijn (p. 163).

Deze globale weergave doet geen recht aan de com-
plexiteit van Ferrara's betoog. Maar hij volstaat hope-
lijk om zicht te bieden op de hoofdlijn van zijn betoog.
Die vervult mij met gemengde gevoelens. Enerzijds
is duidelijk dat hij een belangrijke, zeer eigentijdse
denklijn te pakken heeft die hij bekwaam en onder
verwijzing naar grote hoeveelheden relevante litera-
tuur uitwerkt. Met name het vijfde hoofdstuk waarin
hij vier dimensies van een authentieke identiteit uit-
werkt, betekent in mijn ogen een duidelijke stap voor-
uit in hedendaagse debatten over authenticiteit en het
goede leven. Anderzijds erger ik me aan de wijdse pre-
tenties van het boek en de zelfingenomen manier
waarop hij zichzelf voortdurend op de borst klopt, ter-
wijl zijn betoog op beslissende punten fundamenteel
tekort schiet.
In de eerste plaats vertonen zijn hoogdravende uit-
spraken over het voortzetten van het project van de
moderne tijd een wel erg hoog abstractieniveau. Fer-
rara doet net of de centrale problemen van moderne
maatschappijen op filosofisch niveau tot een oplossing
gebracht kunnen worden; alsof de culturele vragen en
maatschappelijke conflicten die bijvoorbeeld aan de
tegenstelling tussen modernisme en postmodernisme
ten grondslag liggen door een filosofische verhande-
ling als de zijne dichter bij een oplossing gebracht zou-
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den kunnen worden. Dat is een hardnekkig vooroor-
deel dat voorbijgaat aan het feit dat de filosofie wel een
verhelderende en ondersteunende rol kan spelen bij
het vinden van adequatere oplossingen voor prakti-
sche vragen, maar daartoe concrete verbindingen aan
dient te gaan met de vragen, de professionele vocabu-
laires en de dilemma's van specifieke praktijken. De
pretentie los daarvan iets verstandigs over de toekomst
van 'de westerse wereld' te kunnen zeggen kan alleen
in kringen van academische filosofen overeind gehou-
den worden.
In de tweede plaats schiet de oplossing die Ferrara
gevonden meent te hebben voor de eigentijdse filo-
sofische problematiek rond de fundering van univer-
seel geachte normen fundamenteel tekort. Ferrara ziet
af van alle funderingspogingen, maar meent dat er nog
wel sprake is van een vorm van geldigheid die de uni-
versele betekenis van bepaalde normen kan onder-
strepen, namelijk vrijwillig erkende voorbeeldigheid.
Dat is op zich een vruchtbare gedachte, die ook ten
grondslag ligt aan Habermas' analyse van geldig-
heidsaanspraken: dergelijke aanspraken worden
idealiter erkend op grond van het inzicht van de
betrokkenen in hun geldigheid. Maar Habermas voegt
daar een belangrijke conditie aan toe, de voorwaarde
namelijk dat alle betrokkenen bij het gesprek over die
geldigheid betrokken moeten worden en vrijwillig hun
instemming dienen te betuigen, voordat een norm
inderdaad als universeel geldig aangemerkt kan wor-
den. Die voorwaarde is van doorslaggevend belang,
omdat daarmee alle betrokkenen uitgenodigd worden
om hun eigen perspectief te toetsen aan dat van alle
anderen, zodat uitgesloten wordt dat particuliere nor-
men ten koste van de belangen van anderen universeel
bindend worden verklaard. In Ferrara's analyse valt die
voorwaarde helemaal weg, en blijft alleen de voor-
beeldigheid over. Maar wat te doen wanneer twee
tegengestelde ontwerpen van het goede leven, bij-
voorbeeld het Westerse neo-liberale model en een op
de Islam georiënteerd religieus model, door verschil-
lende groepen op hen moverende gronden als voor-
beeldig aangemerkt worden? Dan blijkt dat
voorbeeldigheid wel een noodzakelijke, maar geen vol-
doende voorwaarde vormt en komt ook Ferrara aan-
zetten met de dialoog, dat wil zeggen met het model
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van Habermas. Maar het recht van alle betrokkenen
om gehoord te worden over de geldigheid van alge-
mene normen die hun belangen raken, brengt niet
alleen een grondregel van de dialoog of van rationele
argumentatie tot uitdrukking, maar heeft ook een
morele dimensie, die bij Ferrara volledig uit beeld ver-
dwijnt. Het gaat hier niet alleen om het verbreden van
de eigen horizon voorbij de cirkel van het eigen wel-
bevinden, voorbij de inzet van het eigen levensproject
zoals Ferrara zou zeggen, door anderen zoveel moge-
lijk de gelegenheid te geven hun levensproject en de
daarmee verbonden normen in het geding te brengen.
Bovendien gaat het om de vraag, in hoeverre het leed
dat anderen ondergaan in beeld kan komen, inclusief
de bijdrage die ons eigen levensproject daar (bedoeld
of onbedoeld) aan levert. De dimensies die Ferrara
aandraagt voor het analyseren van authenticiteit hel-
pen ons daarbij geen stap verder. Iemands levenspro-
ject kan volop coherentie, vitaliteit, diepgang en
rijpheid vertonen en desalniettemin amoreel zijn, in
die zin dat het andere personen slechts inzet als mate-
riaal voor het welslagen van dat project en als klank-
kast voor het resoneren van de eigen voortreffelijkheid,
maar zich hoegenaamd niets gelegen laat liggen aan
het lijden en hun lot, zolang dat niet rechtstreeks met
het eigen project interfereert.
Vanuit het perspectief van levenskunst en authenti-
citeit gezien zou hier tegenin gebracht kunnen worden
dat het natuurlijk eenieder vrij staat om bekommer-
nis om het lot van anderen tot deel van het eigen
levensproject te maken en te laten zien dat dit tot een
coherente, vitale rijpe identiteit met de nodige diep-
gang leidt. Voorzover dat het geval is, zullen anderen
wellicht ook gemotiveerd worden om een dergelijk
voorbeeld na te volgen. Een dergelijke tegenwerping is
natuurlijk consequent, maar uiteindelijk niet meer dan
een petitio principii. Hij herhaalt om zo te zeggen 'het
recht op onaf gestemdheid' tegenover alle als verplich-
tend gepresenteerde morele claims: moraliteit is okay,
zolang de betrokkenen maar de vrije keuze houden om
daar aan 'te doen' of niet. Het punt waar het om gaat,
is echter dat met behoud van het recht op onafge-
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stemdheid naast authenticiteit of levenskunst nog een
tweede serie grondbegrippen noodzakelijk is om
moraliteit adequaat te kunnen denken, begrippen die
niet om het lukken van het eigen bestaansproject cir-
kelen, maar om noties als compassie, engagement, zorg
en burgerschap. Om noties, met andere woorden, die
onze sensibiliteit verhogen voor het appèl dat uitgaat
van het lijden, het verdriet of de hulpeloosheid van
anderen en ons kunnen helpen om verschillen te
onderkennen, te respecteren en recht te doen. Het
gehoor geven aan een dergelijk appèl wordt niet in de
eerste plaats gemotiveerd door afwegingen in termen
van het welslagen van ons eigen levensproject, ook al
kan het daar in hoge mate aan bijdragen. Maar dat is
niet de focus. De focus is de vrijwillige inschakeling in
het levensproject van een ander, met het risico dat de
verwikkeling daarin ons eigen project van zijn koers
doet raken. Het gelijk van de aanhangers van het
authenticiteits- of 'leuke levenskunst' - paradigma
schuilt in het eigentijdse inzicht dat een dergelijke ver-
wikkeling niet als plicht of universeel gebod aan men-
sen opgelegd kan en mag worden. Maar zij geven zich
onvoldoende rekenschap van het feit dat hun taalspel
conceptueel te arm is om stem te kunnen geven aan de
ervaring van het geraakt of getroffen worden door'het
gelaat van de ander' zoals Levinas zou zeggen, of door
het onrecht van de strijdigheid, zoals Lyoard zegt - en
daarmee ook ongeschikt is om onze sensibiliteit voor
een dergelijk appèl te vergroten.
In het licht hiervan lijkt het mij noodzakelijk - en voor
de verdere doordenking van een hedendaags huma-
nisme ook van groot belang - om op conceptueel èn op
praktisch niveau de spanning vast te houden tussen
authenticiteit en rechtvaardigheid, tussen levenskunst
en burgerschap. Die hebben elkaar nodig om over en
weer beperkingen op te kunnen leggen aan de inhe-
rente neiging tot totalisering van de eigen grondbe-
weging die voor beide kenmerkend is. Dat deze
spanning in zijn boek helemaal ontbreekt, vormt de
grootste beperking van Ferrara's onderneming.

Harry Kunneman
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Alexander Nehamas (1998) The Art of
Living. Socratic Reflections from Plato to
Foucault, University of California Press,
BerkeleylLonden, ISBN 0-520-21173-1,
283 blz., ongeveer f75,- (hard-cover)

Nehamas' boek is geen gemakkelijke kost. Het vereist
zorgvuldig en langzaam lezen en het loont de moeite
om na enige tijd het hele boek nogmaals te lezen,
inclusief de uitgebreide voetnoten. Het is niet zo dat
Nehamas zich begeeft in onbegrijpelijk abstract filo-
sofisch vocabulaire. Juist niet: het gaat immers om
levenskunst en dat is per definitie iets wat niet alleen
maar tot het terrein van vakfilosofen zou moeten
behoren. Van levenskunst mag verwacht worden dat
het voor velen is weggelegd. Maar daarmee is het nog
niet gemakkelijk. Levenskunst vereist een levenslange
reflexieve inspanning en daarvan legt dit boek getui-
genis af en het roept er op inspirerende wijze toe op.
Het eerste deel van het boek gaat over 'de Socratische
stilte', dat wil zeggen over de verschillende aspecten
van Socratische ironie. In hoofstuk I richt Nehamas,
heel verrassend, aanvankelijk de schijnwerper op Hans
Castorp, de hoofdpersoon uit Thomas Manns roman
De Toverberg. Castorp, die een familielid in een TBC-
kuuroord bezoekt, is een fundamenteel ambigue
figuur. Is hij buitenstaander of niet; is of wordt hij zelf
patiënt of niet? En wat weet hij er zelf van? In Castorp
laat Thomas Mann doorklinken wat Socrates met zijn
gespreksgenoten deed en waarvan wij getuigen mogen
zijn in de rol van milde superieure toeschouwer: wij
weten wel beter dan Castorp of Eutyphro. Maar per
bladzijde wordt ons die zekerheid afgenomen en aan
het eind van De Toverberg of Eutyphro blijken wij zelf
de ondervraagde van Socrates te zijn of patiënt op de
Toverberg: we staan geheel alleen met onszelf.
In hoofdstuk 2 thematiseert Nehamas het begrip ironie
in relatie tot het Socratische zwijgen. Volgens Nehamas
wordt met Socratische ironie niet bedoeld dat iemand
het tegengestelde zegt van wat hij meent, zodat je uit-
eindelijk toch weet wat de ironicus bedoelt. De Socra-
tische ironie is complex: Socrates bedoelt 'iets anders'
dan hij zegt. Maar dit iets anders blijft fundamenteel
onbepaald en wij worden op onszelf teruggeworpen om
betekenis te geven aan het zwijgen van Socrates.
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Hoofdstuk 3 laat zien dat ook Plato zelf toegeeft dat hij
Socrates nooit heeft kunnen doorgronden. Maar juist
dit gegeven maakt Socrates zo waarheidsgetrouw en
zo nabij volgens Nehamas. Want hoe goed kennen wij
onze vertrouwden? Zijn zij in laatste instantie niet even
ondoorgrondelijk als Socrates? En wijzelf voor onszelf?
Weten wij waarom wij een zo goed mogelijk leven lei-
den en op grond waarvan? Het antwoord van Nehamas
is dat Socrates het niet wist: Socrates leidde het best
denkbare deugdzame leven, maar dat hij het niet kon
funderen, maskeerde hij met complexe ironie, tenein-
de anderen tot reflectie te brengen. Volgens Nehamas
verdroeg Plato uiteindelijk deze onopgeloste spanning
niet en in zijn latere werk construeerde hij dan ook
allerlei verklaringen over Socrates.
Het tweede deel van het boek gaat niet meer over stil-
te, maar over stemmen. In Montaigne, Nietzsche en
Foucault komt Socrates weer tot spreken. Het is fas-
cinerend om te volgen hoe drie filosofen in drie ver-
schillende tijdperken met hetzelfde probleem
worstelen, namelijk Socrates achter zich laten door het
besef dat het eigen bestaan vorm gegeven dient te wor-
den. Maar dat kan alleen door Socrates te volgen. Zo
stelt Nehamas in hoofdstuk 4: 'Montaigne uses the iro-
nic Socrates ironically and puts himself in his place.
He assumes Socrates' Silenic aspect and shows his
readers, in a manner as empty as Socrates' own, how
he became himself and how, if th at is what we want,
we can do the same ourselves. (... ) His example is as
paradoxical as Socrates' own: "(My) example is a hazy
mirror, reflecting all things in all ways": (p.127)
In hoofdstuk 5 komt de buitengewoon complexe hou-
ding van Nietzsche ten opzicht van Socrates aan de
orde. Waar Nietzsche andere leermeesters, zoals Scho-
penhauer en Wagner, altijd bleef erkennen als vor-
mend voor zijn denken, daar bleef hij Socrates zo veel
mogelijk negeren. Dit had te maken met de complexi-
teit van Socrates zelf. Enerzijds kon Nietzsche Socra-
tes afwijzen in diens uitspraken dat er maar één
levenswijze de beste was voor allen: het leven van de
ratio (de Platoonse Socrates). Anderzijds wist Nietz-
sche dat de vroege Socrates (de Socratische Plato)
stond voor het bestaansproject als aller-individueelste
schepping. Dat streefde Nietzsche ook na, maar daar-
in wilde hij Socrates niet imiteren. Nietzsche lost dit
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gedeeltelijk op door zijn notie van het'perspectivisme':
het leven van ieder individu bestaat uit een unieke
combinatie van gebeurtenissen. Er is geen algemene
methode om het eigen levensverhaal vorm te geven.
Vanuit het eigen 'perspectief' is er waarheid. Dat is dan
geen universeel geldige waarheid; die bestaat volgens
Nietzsche gewoon niet. Er is slechts gemaskerde, of
geïnterpreteerde waarheid.
Met deze halsbrekende toeren probeert Nietzsche zich
met een eigen perspectief los te maken van Socrates.
Het zal hem niet helemaal lukken. Hij blijft zich mor-
rend verbonden weten met de vroege Socrates, de
levenskunstenaar.
In hoofdstuk 6 behandelt Nehamas het werk van Fou-
cault en dan met name zijn laatste colleges aan het Col-
lège de France. Foucault komt er eigenlijk op uit dat
Socrates niet alleen zijn leven wijdde aan zijn eigen
bestaansproject, zonder verdere bekommernis om wat
dit voor anderen zou kunnen betekenen. Hij claimt een
meer belangrijke voorbeeldfunctie voor Socrates en
zo creëert hij de Socrates van Foucault, aldus Neha-
mas. De Socratische Foucault wilde met zijn levens-
kunst een model zijn voor homoseksuelen en andere
minderheden zonder voldoende eigen stem. Maar
Nehamas is het niet eens met Foucault. Volgens hem
volgde Socrates veel meer een privékoers en riep hij
zijn medeburgers slechts op hetzelfde te doen.
Nehamas behandelt, zo constateert hij zelf verwon-
derd, door het hele boek heen Nehamas: uit een aan-
vankelijk beoogd objectief historisch overzicht verrijst
de Socrates van Nehamas. Levenskunst is en blijkt een
zelf-referentieel project. Filosofie van de levenskunst
is dus inter-actief, zo mag blijken uit het commentaar

Herman De Dijn, De herontdekking van de
ziel. Voor een volwaardige kwaliteitszorg,
uitg. Valkhof Pers, Nijmegen, 1999,85 blz.,
f25,-

Voltrots laat de directeur van de scholengemeenschap
de toiletten zien. De urinoirs staan er inderdaad keu-
rig en goed onderhouden bij. Het onderwerp van de
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op Foucault. De vraag die veel gesteld wordt over
levenskunst is, of dit niet een elite-aangelegenheid is.
In zekere zin natuurlijk wel, want niet iedereen heeft
de tijd of talenten van de betreffende filosofen. Maar
was de doorgronding van de christelijke leerstellingen
niet ook altijd een zaak van een elite? En was daar niet
toch een vertaling mogelijk voor mensen die andere
levens leidden? Zo is het ook met de filosofie van de
levenskunst. Voor praktiserende humanistici kunnen
Socrates en zijn opvolgers vrienden voor het leven
worden. Vrienden, overigens, die je zeer hard nodig
hebt. Deze filosofen reduceren geen problemen tot
hapklare brokjes. Zij leren ons complexiteit toe te laten,
een leven lang.
Humanistici en hun cliënten leven en werken veelal in
complexe veranderende organisatorische verbanden,
die weer deel uitmaken van complexe veranderende
samenlevingsstructuren. Zij leven op allerlei 'Tover-
bergen' en kunnen zich niet, onkwetsbaar, verschuilen
achter een bezoekersperspectief. Dat vraagt om de
levenskunst om je daartoe een leven lang te verhou-
den. Nehamas opent daarvoor de deur.
Zijn studie heeft eigenlijk maar één zwakte: de rela-
tie tussen universalisme en particularisme blijft
onderbelicht. Mijns inziens is de scheidslijn tussen
deze twee dimensies van het bestaan veel dunner dan
Nehamas doet voorkomen. Martha Nussbaum is met
haar Therapy of DesÎre zo'n vertegenwoordiger van
universalistische levenskunst. Maar zij en Nehamas
refereren nooit aan elkaar. Het lijkt op een wederzijd-
se negatie. Hier ligt dus nog een terrein braak.

Kees Kooij

TV-reportage is, overigens, geweld en bedreiging van
leerkrachten door leerlingen. Eerder heeft de directeur
te kennen gegeven dat zijn docenten er nog steeds
moeite mee hebben om de leerlingen als consumen-
ten te beschouwen die recht hebben op kwaliteit. Volgt
de scene in de toiletten. Toegegeven: de montage is
suggestief en de directeur zal heus wel wat nuances in
zijn beleid hebben ingeweven. Maar de neiging van lei-
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dinggevenden in sectoren als onderwijs, zorg en hulp-
verlening om uitsluitend in economische termen -
zoals product, consument, management, efficiency en
prestatiebeloning - over de hen toevertrouwde prak-
tijken te denken, is onmiskenbaar.
Het is deze neiging die de Belgische filosoof en Spino-
zakenner Herman De Dijn in zijn publicatie aan de
kaak stelt. De titel De herontdekking van de ziel is mooi
gevonden. Als er immers één concept is dat zich ver-
zet tegen het productgerichte denken, dan is het wel de
ziel, in wat voor interpretatie - de ziel als inspiratie, als
wezen, als intensiteit, als persoon of persoonlijkheid -
dan ook. Maar beter nog dekt de ondertitel 'Voor een
volwaardige kwaliteitszorg' oogmerk en voorwerp van
De Dijns reflecties, onder andere door subtiel het voor
de hand liggende, maar drammerige 'naar een vol-
waardige kwaliteitszorg' te vermijden. 'Voor' staat pre-
cies voor de kritische afstandelijkheid die De Dijns
filosofische pleidooi kenmerkt. Met 'kwaliteitszorg'
noemt hij de tot een lege huls verworden term, waar-
van het kernbegrip 'kwaliteit' inmiddels verloren is
gegaan in monstrueuze constructies als kwaliteits-
zorgbewakingssystemen en ISO-certificaten, die voor
bedrijven, instellingen en organisaties zijn ontwikkeld.
En met het adjectief'volwaardig' oefent hij tegelijk kri-
tiek uit op de eenzijdig controlerende en instrumen-
tele manier waarop in de moderne maatschappij die
zorg voor kwaliteit wordt behartigd. Ook De Dijn ont-
komt niet altijd aan afgesleten termen zoals 'de gehe-
le mens', maar zijn verdienste is dat hij veel preciezer
dan veel andere cultuurcritici de filosofische vooron-
derstellingen blootlegt waardoor veel van het wester-
se moderne streven naar productie en consumptie
wordt gedreven.
In zijn eerste tekst analyseert hij het sentimentalisme,
de gerichtheid op het effect van ons spreken en han-
delen op de gevoelens en reacties van anderen. Deze
gerichtheid komt vaak in de plaats van die op de
inhoud van dat spreken en handelen. Men zoekt suc-
ces, kicks, geld, prestige, kortom het meestal snel uit-
geputte en daardoor uitputtende gevoel 'het gemaakt
te hebben'. Echte ervaring, aldus De Dijn, kenmerkt
zich echter door het besef het niet gemaakt te hebben,
door een gerichtheid op een werkelijkheid die ons
overkomt, door een symbolisch bemiddelde ervaring
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van betekenissen en waarden die we niet zelf gecon-
strueerd hebben. Deze waarden ervaren betekent de
eigen ziel ontdekken of herontdekken. Plezier is net als
zin niet iets wat we kunnen maken, maar wat we vin-
den. We kunnen hooguit de condities ervoor scheppen,
we kunnen het 'mee- maken' als we geluk hebben.
De Dijns diagnose raakt aan veel oppervlakkigs wat
we in het dagelijks leven aantreffen, zoals reclame,
pretparken en TV-amusement. Maar zij loopt niet uit
op een massieve verwerping van alles wat markt, tech-
nologie, consumptie of genot heet. Ook al wordt in
sommige passages gegeneraliseerd naar 'de moderne
mens', er zijn ook nuanceringen te vinden en een
erkenning van de verbeteringen die in de moderne
samenleving tot stand zijn gebracht op het vlak van
welzijn en rechtvaardigheid. De Dijns bedachtzame
conservatisme reikt concepten en analyses aan die ons
in staat stellen om op allerlei terreinen - ook die van
het genot en de consumptie - meer gericht de vraag
te stellen naar het wat, hoe en waarom van de ervaring
dat we door iets buiten ons geraakt worden. Een glas-
hard criterium om het zielloze kaf van het bezielde
koren te scheiden levert dat overigens niet op, maar de
duurzaamheid van de ervaring biedt zeker een indi-
catie (zoals de ervaring van films, boeken of verha-
len die je bij blijven, of die bij je blijven). Overigens gaat
De Dijn in dit boekje nauwelijks in op onze ervaring
van dingen, goederen en gebeurtenissen.
Centraal in de tweede tekst staat de kritiek op de in-
strumentele, resultaatgerichte houding in praktijken
als onderwijs, opvoeding, zorg en hulpverlening. Hier
gaat De Dijns kritiek op het sentimentalisme veel die-
per dan in de eerste tekst, omdat de structuur van deze
praktijken wezenlijk intersubjectief is en houdingen
van respect, erkenning en zorg alleen morele beteke-
nis hebben in verhouding tot de ziel en de persoon van
de ander - als leerling, patiënt, cliënt. Dit betekent aller-
minst een kritiekloos tegemoet komen aan de behoef-
ten en de wensen van leerlingen of patiënten. Want de
intersubjectieve relatie is ingevoegd in een individu-
overstijgend betekeniskader dat uiteindelijk de intrin-
sieke waarde van het handelen en de ervaring
uitmaakt. De Dijn ontkent daarbij niet dat de institu-
tionele organisatie van deze praktijken rationeel en
efficiënt moet zijn. Maar hij kritiseert wel fel de
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gedachte van een integrale kwaliteitszorg. Dat concept
leidt ertoe dat eisen van efficiency, productie en resul-
taat zich als een olievlek uitbreiden en het streven naar
de realisering van de intrinsieke waarden waarop deze
praktijken geënt zijn - zoals vorming, zin, kennis, aan-
dacht en schoonheid - frustreren. Niet de integraliteit
van het systeem, maar de integriteit van het individu
als persoon zou in een volwaardige kwaliteitszorg cen-
traal moeten staan. Nergens komt dit sterker naar
voren dan in de zorg voor zieken, gehandicapten en
andere kwetsbaren. Het becijferen van de zorg voor
deze groepen in termen van output en productiviteit
zou absurd zijn.
Het inzicht dat elk mens een ziel heeft en de gedachte
dat dit inzicht steunt op een 'zien' en niet op een
bewijsvoering of mening, vormen de hoofdthema's van
de laatste tekst die als filosofische stellingname tegen
het sentimentalisme dient te worden gelezen. Voort-

ronja van den Ende (2000) In levende
lijven. Identiteit, lichamelijkheid en
verschil in het werk van Luce Irigaray,
Leende: Uitgeverij Damon,
ISBN 90-5573-066-1, 239 blz.,f39,95

• Ik ben een echte Brabander', zegt de soldaat Peter
Veeke. 'Dat is gewoon een beetje macho doen, dan
komt het wel goed.' Gemoedelijk kletsend over zijn
beslissing om bij het leger te gaan, zet hij koffie voor
de filmcrew van de documentaire Crazy. Het is onvoor-
stelbaar dat hij na zijn VN-vredesmissie in ex-Joego-
slavië aan de drank raakte en op een nacht in paniek
zijn eigen huis in brand stak. Voor de camera vertelt
hij daarover ook niet veel. Alleen de kale feiten meldt
hij. Over hoe hij aankwam in Joegoslavië en op weg
naar de plaats van zijn stationering een maat kwijt-
raakte en hoe hij daarna nog wel zestig of zeventig keer
door diezelfde bamb-alley moest, een weg waar het
altijd vol scherpschutters zat. Als hij daar reed, draai-
de hij Knacking an heavens daarvan Guns 'n roses: 'Dat
is een goed hard nummer', legt hij uit. 'Dus dan hoor
je het niet, als de kogels inslaan.' De documentaire-
maakster Heddy Honigmann vraagt hem om het num-
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bouwend op Wittgenstein, Levinas en Kellendonk
houdt De Dijn hier in een luttel aantal pagina's een
pleidooi voor de cruciale betekenis van lichamelijk-
heid, zichtbaarheid en gemeenschap voor de consti-
tutie van zin, waarde en morele ervaring. Een
inspirerende tekst, zoals geldt voor het hele boekje.
Hetgeen niet wegneemt dat de implicaties van De
Dijns inzichten voor de manier waarop onderwijs, zorg
en opvoeding zouden moeten worden ingericht, nog
moeten worden geformuleerd.
De introverte, gestileerde tekeningen van Sanne van
Tongeren waarmee het boekje is geïllustreerd, tonen
mooi de zijnswijze van mensen waaraan volgens De
Dijn in praktijken als zorg en hulpverlening eerst en
vooral recht dient te worden gedaan.

Jan Vorstenbosch

mer te laten horen. De muziek dreunt door de huis-
kamer, swingend en hard, terwijl Veeke handenwrin-
gend op de bank zit. Zijn relaas over zijn belevenissen
klinkt bijna laconiek, maar luisterend naar de muziek
vertelt het angstzweet dat langs zijn slapen loopt een
heel ander verhaal. Dan blijkt dat hij niet meer alleen
een gezellige Brabander is; hij is ook een man die wor-
stelt met een doodsangst die zich in zijn lijf heeft vast-
gezet.
De lichamelijke kant van identiteit die uit dit voorbeeld
blijkt, krijgt in de filosofie doorgaans weinig erken-
ning. Meestal identificeren filosofen een mens met de
ratio of de geest, maar het lichaam vinden zij niet
essentieel voor de identiteit. ronja van den Ende vindt
dat onterecht. In haar proefschrift In levende lijven laat
zij aan de hand van het werk van de Franse filosofe en
psychoanalytica Luce Irigaray zien dat mensen juist
belangrijke aspecten van hun identiteit in en aan hun
lichaam beleven.
Irigaray's visie wijkt af van die van andere psycho-ana-
lytici - zoals Breuer en Freud - die lichamelijke klach-
ten zien als symptomen van een ziekte, die moeten
worden bestreden. Irigaray beschouwt ze eerder als
een lichamelijke vorm van communicatie, waarnaar
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zorgvuldig moet worden geluisterd. Het lichaam
'spreekt' de identiteit die een persoon onderdrukt
omdat zij te pijnlijk is of niet'past'bij een sociaal geac-
cepteerde rol. Dat blijkt ook uit het interview met de
soldaat Peter Vc:eke:zijn verhaal is één, maar zijn zweet
zegt ook iets over wie hij is.
In toegankelijk en onderhoudend geschreven hoofd-
stukken neemt Van den Ende de lezer mee op een ont-
dekkingstocht door Irigarays werk. En dat is lonend,
want Irigaray is een oorspronkelijk denkster, die op een
orginele manier te werk gaat. Zij ontwerpt de filoso-
fie eigenlijk opnieuw, door haar eigen inzichten via een
analytische leesmethode op te graven uit latente (of
onbewuste) lagen in archetypische teksten uit de psy-
choanalyse en de filosofie. Dat is een interessante stra-
tegie, want zo lijkt het of haar visie altijd al bestond en
voor iedereen toegankelijk was, hoewel ze door nie-
mand werd opgemerkt. En er zit ook een inhoudelijk
statement in. Het is namelijk vreemd dat filosofen
nooit aandacht hebben voor het lichaam, en zich altijd
concentreren op andere aspecten van hun identiteit,
die zij 'belangrijker' of'nobeler' vinden. Het lichaam
verdwijnt in de filosofie consequent uit het gezichts-
veld. Irigaray haalt die 'vergeten' kant naar voren en
zegt heel terecht: dit is er ook nog en dat wisten we
eigenlijk altijd al.
Maar Irigaray doet met die schrijfstijl ook nog iets
anders. Zij voegt met terugwerkende kracht een tegen-
stem in de geschiedenis van de filosofie in, die een dia-
loog aangaat met een dominant vertoog. Dat is
interessant, omdat hieruit haar feministische inzet
blijkt. De stem die zij 'inschrijft', verwoordt een vrou-
welijke ervaring, die in een door mannen bepaald vak-
gebied zelden tot uitdrukking is gekomen. Mannelijke
filosofen ontwikkelen hun filosofie op basis van hun
eigen ervaringen en horen niet de stem van vrouwen.
Daardoor denken ze vaak ten onrechte dat hun visie
de 'algemeen menselijke' is. Dat blijkt volgens Irigaray
bijvoorbeeld uit het werk van Freud en Lacan, die dui-
delijk een eigen, mannelijke ervaring als uitgangspunt
gebruiken. Freud ziet vrouwen als een soort gecas-
treerde mannen, die op weg naar de volwassenheid
moeten accepteren dat zij 'anders' zijn dan mannen
(dat wil zeggen: dat zij geen penis hebben). Bij Lacan
is de fallus de spil van zijn theorie - al heeft deze bij
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hem meer een symbolische functie - waartoe de vrouw
zich verhoudt. In de theorieën van beiden staat volgens
Irigaray de man met zijn ervaringen en verlangens
centraal; van daaruit interpreteren zij het vrouwelij-
ke verlangen. Maar Irigaray keurt dat af: waarom vra-
gen ze een vrouw niet om haar eigen verlangen te
verwoorden?
Irigaray introduceert een nieuwe stem in de filosofie
en in de psychoanalyse, die vanuit de vrouwelijke erva-
ring spreekt. En daarbij introduceert zij ook een nieuw
beeld, als tegenhanger van de fallus en de penis: de lip-
pen. Dit beeld verwijst naar de vrouwelijke morfologie,
maar ook naar een mond die spreekt vanuit ervarin-
gen die wortelen in een eigen lichaam en die niet van-
uit een ander lichaam kunnen worden begrepen.
Door identiteit te verankeren in het lichaam introdu-
ceert Irigaray een identiteitsbegrip dat ruimte laat voor
diversiteit. Geslachtsverschillen zijn volgens Irigaray
de belangrijkste basis voor verschillende identiteiten.
Van den Ende deelt die prioritering niet. Zij denkt in
haar proefschrift door in de lijn van Irigaray en stelt
dat andere lichamelijke verschillen ook belangrijk zijn
voor de identiteit, zoals huidskleur, mobiliteit en
gezondheid. Van den Ende vindt het belangrijk dat al
dit soort verschillen een rol speelt in een nieuwe filo-
sofische conceptie van identiteit.
Een identiteitsbegrip dat diversiteit toelaat, kan
vruchtbare gevolgen hebben voor andere disciplines
van de filosofie, zoals de ethiek. De ethiek worstelt
namelijk met vragen over de inhoud van 'goed samen-
leven', dat in de multiculturele maatschappij met spe-
cifieke vragen te maken heeft. Diversiteit behoort in
onze tijd tot ieders dagelijkse ervaring en Van den
Ende denkt dat een visie op identiteit die daarbij aan-
sluit, bijdraagt aan het denken over de wijze waarop
we daarmee moeten omgaan.
Ik ben het eens met deze onderneming. En Van den
Ende heeft mij ook overtuigd dat de ethiek aandacht
moet hebben voor lichamelijk uitgedrukte identiteit.
Maar al lezend is mij nog niet duidelijk geworden, hoe
diversiteit volgens haar moet worden ingevoegd in
debatten over de goede samenleving. Naar welke ver-
schillen moeten we bijvoorbeeld kijken? Zijn alle ver-
schillen even waardevol? En moeten we het bestaan
van al die verschillen dan ook kritiekloos aanvaarden?
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Dat blijft onduidelijk. Aandacht voor verschil is op zich
al goed, lijkt Van den Ende te denken. Maar daarmee
ben ik het niet eens: het is een goed begin voor een
gesprek over goed samenleven, maar biedt tijdens het
debat weinig houvast. .
De ethische visie op samenleven die Van den Ende uit-
werkt, bouwt voort op de wijze waarop Irigaray vorm
geeft aan de relatie tussen psychoanalyticus en analy-
sant. In deze context lijken haar inzichten mij heel
geschikt, net als voor verwante praktijken als die van
het humanistisch raadswerk. Maar haar ethiek is naar
mijn mening niet te veralgemeniseren voor de gehele
samenleving, zoals Van den Ende doet. Hoewel de rela-
tie tussen een psychoanalyticus en een cliënt na de ses-
sie - die overigens heel beschouwelijk is - weer voorbij
is, hebben mensen in de samenleving werkelijk iets
met elkaar te schaften. Zij moeten een structuur cre -
eren om met elkaar te leven en te handelen. Om daar-
over beslissingen te nemen is meer nodig dan
aanvaarding van verschil.
Dit probleem komt duidelijk naar voren in de passage
over het personage Ismene uit de tragedie Antigone,
dat Van den Ende 'ethisch' noemt. Ismene is degene die
wederzijds begrip probeert te kweken bij de verschil-
lende personen in het verhaal. Zij spoort daarmee aan
tot de uitoefening van een belangrijke morele com-
petentie, namelijk open staan voor de visie van een
ander. Maar mijn vraag is: wáár moet dit begrip uit-
eindelijk toe leiden? Ismene vervult inderdaad een
belangrijke rol, als zij bemiddelt tussen het staatshoofd
Creon die het dode lichaam van Antigone's opstandi-
ge broer Polyneikos als prooi voor de wilde beesten wil
laten liggen, en Antigone die het wil begraven. Maar bij
twee zulke tegengestelde visies moeten de tegenstan-
ders elkaar niet alleen begrijpen, er moet ook een
besluit worden genomen: want, blijft dat lijk nu liggen
of niet?
Van den Ende laat goed zien wát het betekent om
elkaar te begrijpen. Maar aandacht voor verschil is niet
voldoende voor een ethiek over samenleven. Uitein-
delijk moeten we met elkaar leven en soms is dat las-
tig. Dan moeten we praten over de vraag, voor welke
verschillen we ruimte scheppen in een samenleving,
en voor welke niet. Dat is een inhoudelijk gesprek
waarin we niet alleen begrip kweken en bemiddelen,
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maar ook moeten beoordelen en besluiten over een
structuur voor een alledaags 'doen'.

Simone van der Burg
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(advertentie)

Bakens in de stroom
Naar een methodiek van het humanistisch
geestelijk werk
J,H.M. Mooren (redactie)
ISBN 90-6665-299-3
128 pagina's
f 32,50

Een uitgave van de
uitgeverij SWP

Postbus 257
1000 AG Amsterdam
Tel (020) 33072 00
Fax (020) 330 8040

e-mail: swp@swpbook.com
internet: www.swpbook.com

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van

professionele begeleiding die ervan uitgaat, dat
mensen op authentieke wijze zelf zin willen en
kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt
onder meer gestalte in de zorgsector, in inrich-
tingen van justitie en in het leger. Algemener
gezegd werken raadslieden in situaties, waar de
ervaring van zin voor het individu in het geding
is, ten gevolge van diens persoonlijke lotgeval-
len en ontwikkelingen of onder druk van de
omstandigheden en gebeurtenissen.
Alhoewel menigeen van humanistisch raadswerk
gehoord heeft, ontbreekt het nogal eens aan een
duidelijk beeld van de aard en inhoud van dit
beroep. Bakens in de stroom maakt dit werk van

binnenuit zichtbaar. Het boek bevat uitvoerige be-
schrijvingen van casuïstiek door raadslieden, die
werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de
ouderenzorg. Daarmee is deze publicatie geschikt
voor ieder, die zich een beeld wil vormen van

humanistische geestelijke verzorging. De casuï-
stiek laat zowel de ups- en downs van cliënten
zien in hun worsteling met bestaansvragen, als
de zoekrichting en de ambivalenties van de raads-
lieden in het begeleiden van dat proces.
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Bakens in de stroom beoogt een bijdrage te leve-

ren aan de professionalisering van de humanis-
tisch geestelijke verzorging. De praktijkgevallen
zijn geschreven vanuit de optiek dat zingeving

een onontkoombaar proces is en dat een bevre-

digende zinervaring van belang is voor het per-
soonlijk welbevinden van individuen. Zeker
wanneer mensen in stressvolle omstandigheden
verkeren, kan professionele, vakbekwame aan-
dacht voor dat proces dan ook van belang zijn.
Het boek bevat een aanzet tot een methodiek, die
voor deskundige geestelijke begeleiding een aan-
tal handvatten biedt.
De methodiek is gebaseerd op een sociaal-
psychologische benadering van zingeving en op
narratieve uitgangspunten voor het begeleiden
van mensen. Dit laatste wil zeggen dat in het
werk de levensverhalen van cliënten zelf centraal
staan. Bakens in de stroom is niet alleen van

betekenis voor de beroepsgroep van humanis-
tisch raadslieden, maar is het boek van belang
voor iedereen die beroepshalve belangstelling
heeft voor en affiniteit met de dimensie van zin-
geving in de vragen en problemen waar cliënten
voor staan.
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Signalementen
Tonja van den Ende en André Hielkema

Overzicht experts op het gebied van
vrouwen- en genderstudies

Wie op zoek is naar een deskundige op het gebied van
vrouwenstudies, genderstudies en de positie van vrou-
wen, kan nu terecht bij het overzicht dat het Neder-
lands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) en het
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV) zowel in boekvorm als on-
line hebben uitgebracht. Het overzicht bevat ruim 300
experts, waarvan de personalia, adresgegevens en
gegevens over hun onderzoeksterrein(en) zijn opge-
nomen. Daarnaast is er een persoonsregister en tref-
woordenlijst.
Het boek Deskundigen Vrouwenstudies en Genderon-
derzoek in Nederland is te bestellen door f35,- over te
maken op giro 53.86.648 t.n.v. SNGV,Heidelberglaan
2 te Utrecht, o.v.v.'Onderzoekersboek' . Online kan het
overzicht geraadpleegd worden via: www.iiav.nlldvg
of via wwwJss.uu.nllngv

Cursussen, lezingen en symposia

Zomerschool
Deze zomer wordt door het Humanistisch Verbond in
samenwerking met de Internationale School voor
Wijsbegeerte een Zomerschool georganiseerd, waarin
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de drie volgende cursussen worden gegeven: 'Levens-
kunst en verantwoordelijkheid', 'Zorgen voor jezelf;
spiritualiteit en seksualiteit' en 'Tussen culturen; bot-
sing en ontmoeting/lusten en lasten'. Deze cursussen
worden aangeboden in de periodes 26 tot 30 juni, 24
tot 28 juli en 7 tot 11 augustus, in Conferentieoord De
Queeste te Leusden.
Voor meer informatie kunt u zich richten tot EllyVree-
burg, tel. 020-5219052, email: e.vreeburg@lb.huma-
nistischverbond.nl

Training humanistisch raadslieden
In januari 2001 zal in het Psychiatrisch Centrum Zon
& Schild te Amersfoort de training 'Klinische vorming
voor humanistisch raadslieden' van start gaan, die in
oktober wordt voortgezet. Met deze training wordt een
intensieve vorm van voortgezette vorming beoogd die
gericht is op verder, breder en preciezer communice-
ren met het oog op de beroepsuitoefening. Aan de trai-
ning werken gastdocenten van de Universiteit voor
Humanistiek mee.
Totale duur: negen weken, van 15januari - 23 februari
2001 en van 1 - 20 oktober 2001.
Aan de cursus kan worden deelgenomen door huma-
nistisch geestelijk verzorgers die een academische of
HBO-opleiding hebben genoten en minimaal drie jaar
werkzaam zijn geweest in instellingen voor gezond-
heidszorg, justitie, defensie of anderszins.
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Voor verdere informatie en aanmelding: 033-4609641
(dinsdagochtend en vrijdag gehele dag)

Levenskunst leeft (projectbericht)

Vorig jaar benaderden Socrates-hoogleraar Ruut
Veenhoven en UvH-docent Joep Dohmen - onafhan-
kelijk van elkaar - het Humanistisch Kenniscentrum
met informele voorstellen om iets te doen met het
thema Levenskunst. Eerder al had het Humanistisch
Verbond de dr. J.E van Praagprijs toegekend aan Fer-
nando Savater, de Spaanse filosoof op het gebied van
Levenskunst.
Het Humanistisch Kenniscentrum heeft het thema op
de agenda gezet, een brainstormgroep bijeengebracht
en is gestart met een electronische nieuwsbrief voor
belangstellenden. (In de genoemde brainstormgroep
hebben vertegenwoordigers zitting van onder andere
de Vlaamse humanisten, de HV-afdeling Friesland,
Humanitas, het HV,de UvH, het HVO en de stichting
Socrates. De groep heeft permanente ambtelijke, orga-
nisatorische en inhoudelijke ondersteuning van de
stagiaire van het HumanistischKenniscentrum.)
Vervolgens is er veel gebeurd op dit terrein, onder
andere:
- in het decembernummer 1999 van Rekenschap ver-
scheen een uitvoerig artikel van Joep Dohmen, geti-
teld 'Pleidooi voor een laatmoderne levènskunst' (zie
ook de website van het HKC:www.human.nlJhkc ;

- Harry Kunneman besteedde aandacht aan Levens-
kunst in zijn Socrateslezing 1999 (zie het vorige
nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek);

- de Dies Natalis van de UvH in januari 2000 was aan
het thema gewijd (de lezingen zijn gepubliceerd op
de website van het HKC:www.human.nlJhkc;

- de diverse geledingen van de stichting Socrates
debateerden eind april van dit jaar over het Levens-
kunst; onder de Socrates-hoogleraren waren de
opvattingen verdeeld; Wouter Achterberg sprak over
klassieke Griekse ethiek en levenskunst, Ruut Veen-
hoven over leuke levenskunst, terwijl Heleen Pott en
Henk Visser wezen op de gevaren van egoïsme in de
filosofie van de levenskunst;

- HV-Friesland zette een nieuwe serie lezingen over
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Levenskunst op (zie hieronder);
- in de Humanist van mei 2000 werd een interview
van de hand van Marjan Slob met Joep Dohmen
over Levenskunst gepubliceerd;

- het tijdschrift Spino van de Jonge Humanisten
besteedde aandacht aan het thema Levenskunst;

- het Humanistisch Verbond organiseerde op 13 mei
2000, voor aanvang van de Algemene Ledenverga-
dering van het HV, een symposium over Levens-
kunst, met als inleiders Joep Dohmen, Ruut
Veenhoven en Michael Kerkhof (Humanitas).
(En nu is er dit tweede nummer van het Tijdschrift
voor Humanistiek.)

Lezingencyclus 'Filosofie voor een breed publiek:
levenskunst'
Sinds 1992 organiseert het Humanistisch Verbond
Friesland lezingencycli onder de titel 'Filosofie voor
een breed publiek'. Elke cyclus bestaat uit een zestal
lezingen rondom een bepaald onderwerp. Het thema
van de achtste serie was 'Levenskunst'. Daaraan wer-
den bijdragen geleverd door:
- de psychiater Dries van Dantzig die inging op de
vragen 'Heeft het leven zin?' en 'Hoe verdwijnt de zin
uit een leven?';

- de arts Godelieve van Heteren die zicht richtte op de
problematiek van de (zelf)zorg;

- de filosoof Lolle Nauta die het 'samenleven ondanks
conflicterende belangen' onder de loep nam;

- de milieudeskundige Lucas Reijnders die de relaties
tussen levenskunst, zorg voor het milieu en con-
sumptie belichtte;

- de filosoof en theoloog Gerard Koek die inging op
het begrip 'weemoed' in verband met de eindigheid
van het leven;

- en de filosoof Joep Dohmen die de serie lezingen
afsloot met de vraag, hoe 'Levenskunst' nu omschre-
ven kan worden.

Van deze lezingen zijn samenvattingen gemaakt die in
brochures zijn uitgebracht. Aan 'Levenskunst' zijn de
boekjes VIlla en VIIIb gewijd (samen 113,20, incl.
porto).

Ook de volgende reeks lezingen zal gaan over het
thema Levenskunst. De kernvraag in deze reeks is: hoe
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wordt je leven een goed leven, een leven waar je tevre-
den over bent en later met voldoening op terug kunt
kijken? Belangrijke thema's in dat verband zijn: bewust
leven en zelf je bestaansontwerp maken, de menselij-
ke waardigheid, verbondenheid en solidariteit met
anderen, en eindigheid. Over deze onderwerpen wordt
met de volgende inleiders van gedachten gewisseld:
- 8-10-2000: prof. dr. Henk Manschot, hoogleraar
ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek;

- 12-11-2000: dr. Godelieve van Heteren, arts en
docente geschiedenis van de geneeskunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen;

- 10-12-2000: prof. dr. Ruut Veenhoven, Socrates-
hoogleraar bij de Universiteit Utrecht op het gebied
van kwaliteit van leven;

- 14-1-2001: Mehmet Ali Ocak, docent en deskundi-
ge op het gebied van interculturele communicatie;

- 11-2-2001: Rutger Kopland, dichter en emeritus
hoogleraar biologische psychiatrie, die in 1999 een
eredoctoraat van de Universiteit voor Humanistiek
ontving;

- 11-3-2001: prof. dr. Heleen Pott, Socrates-hoogle-
raar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam op het
gebied van kunst en samenleving.

Voor informatie over 'Filosofie voor een breed publiek'
en voor het bestellen van brochures kunt u contact
opnemen met de Werkgroep Filosofie, p/a Ron Muij-
zer, Nieuwe Hollanderdijk 13,8932 ES Leeuwarden, tel.
058-2126162, e-mail: Bos.Muijzer@consunet.nl

Levenskwaliteit vanuit humanistisch perspectief
Het Humanistisch Verbond Vlaanderen en het Vlaam-
se Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk hebben het
project 'Levenskwaliteit vanuit humanistisch per-
spectief' opgestart. De kwaliteit van leven is een actu-
eel thema. Het doel van het Vlaamse project is mensen
te laten reflecteren over de kwaliteit van hun eigen
leven en die van hun omgeving en om methodieken
aan te reiken om de levenskwaliteit te verbeteren en te
versterken.
Het project heeft de volgende onderdelen:
- reeks Praktisch Humanisme (2000 - eerste helft
2002);

- reeks Seminaries Leo Apostel (2000 - eerste helft
2002);
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- bevraging levenskwaliteit van mannen/vrouwen via
LEER-model;

- behandeling van subthema's via netwerken van
afdelingen en derden (2000 -2002);

- publieke media-actie rond levenskwaliteit (2001);
- uitwisseling met Nederlandse humanistische orga-
nisaties via het Humanistisch Kenniscentrum (1999
- ...);

- afsluiting met tentoonstelling, evenement, publica-
tie, beleidsadvies enzovoorts (tweede helft 2002).

Er zijn vijf subthema's verbonden aan het Vlaamse
project 'Levenskwaliteit', namelijk voedsel, vrede,
arbeid, burgerschap en levenskunst. Deze zijn als volgt
afgebakend:
- voedsel: agro-industrie versus bio-teelt (2000);
- vrede: interpersoonlijke/interculturele conflicten
en hoe ermee om te gaan (2000);

- arbeid: zin en lust bij formele en informele
arbeid/niet arbeid (2001);

- burgerschap: burgerzin en inburgering (2001);
levenskunst: de zorg voor zichzelf en het goede leven
(eerste helft 2001).

Inlichtingen over het project 'Levenskwaliteit vanuit
humanistisch perspectief' zijn te verkrijgen bij het
Nationaal Secretariaat HVV, Lange Leemstraat 57,
2018 Antwerpen, België, tel. 03/2337032, t.a.v. Aline
Meerbergen of Peter Algoet.

Symposium 'Levenskunst'
Onder voorbehoud organiseert het Onderzoeksinsti-
tuut van de Universiteit voor Humanistiek op vrijdag
3 en zaterdag 4 november 2000 een symposium over
levenskunst.
Voor verdere informatie: Agnes Andeweg, 030-
2390162, a.andeweg@uvh.nl
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Het tijdschrift voor HUMANISTIEK
is een uitgave van uitgever SWP.Bent u geïnteresseerd in de nieuwste
uitgaven en congressen van SWP over jongeren in de samenleving,
zorg en welzijn?
Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief van
SWP.
U kunt zich via de website van de uitgeverij abonneren op deze elek-
tronische nieuwsbrief. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte wan-
neer er een voor u relevante uitgave verschijnt. Surf naar
www.swpbook.com.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

1. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch
Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in april, juli, oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gewnden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BSUtrecht, tel. (030)2390100,
fax (030)2390100, e-mail: tvde@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bij-
drage 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 (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, hel-
dere conclusies). Schema's, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een
goede afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege
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 zomerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aanslui-
tend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiese-
cretariaat). Maximaal 4 weken na bespreking volgt bericht aan de auteur.
Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukke-
lijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwaliteit 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 aan-
geleverd alsWP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere ver-
sie van WP of met WordJor Windows: het document opslaan als WP51-
document (Bewaren als... of Opslaan als WP51-bestand). Als Word-
document aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail-
adres, en eventuele referentiewens.

6a Hanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het
'Groene Boekje', 1995) en gebruik ~ tekstuele afkortingen, 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 ronder opmaakcodes en zonder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het docu-
ment alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanummering, uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische stijlopties uit te zetten voordat u begint met schrijven.
Neem bij vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

c. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief gebruikt! 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 Boekjè, zoals empowerment of attachment. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of ~ 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 worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie O. Neem de tekst letterlijk
over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [...1.

f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:113) bij meerdere publicaties 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, buiten de punt. Bij citaten: altijd na het
aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met
een volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).

7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouwen volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:

a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e. De tekst zelf met:

I) 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)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische

volgorde van auteurs te plaatsen. Bijmeerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bijmeerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (1993a),
(1993b), et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de vol-
gende voorbeelden (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelij-
king):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993), ~chology, 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 Ragers, VUB-Press, Brussel.
Carr, A.& Barret, B,C. red. (1994), Essays on Ragers, ...

c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client-centered Therapy', in: Carr,A. red. (1995),
Counsel/ing, VUB-Press, Brussel, pp.152-168.

d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr.3, (jrg, 8), pp,66-81.

9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvul/ende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin 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!! Literatuur-
verwijzing in noten: als in de tekst (zie: 60. Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte) literatuurverwijzing
(Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurvermelding
in de literatuurlijst: Carr,A. (1993),Psychology, 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 < 1400 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij 8a-b, inclusief ISBN-num-
mer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b, echter
zonder ISBN-nummer en prijs.
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