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Redactioneel
Het avontuur

van de diversiteit

Voor een beweging
gelijkheid

die zich baseert

op de

van mensen, is het niet gemakke-

eel avontuur,

zelfs

waar

het de definitie

betreft. Weliswaar gaat het altijd om verschil-

lijk zich open te stellen voor de hedendaagse

len met een fysieke, psychische, sociale en cul-

roep om aandacht

turele

voor diversiteit.

Het lijkt

dimensie,

alsof met het denken in termen van 'diversi-

zijn.

teit' een gevarenzone

diversiteit

in

universele

waardigheid

wordt

menselijkheid,
en redelijkheid

staan. Vele humanisten
buiten

betreden,

menselijke
ter discussie

houden

die zone en sluiten

waar-

zich liever

zich af voor dis-

cussies over de verlichtingsidealen.

Sommi-

alleen

dimensies),
leeftijd,

onderlinge

die

zich aandient.
getrokken

Anderen voelen zich juist aan-

door het avontuur

met zich meebrengt.

dat 'diversiteit'

Zij willen weten wat er

allemaal met 'diversiteit'

kan worden bedoeld,

waar het toe kan leiden (individueel
lectief),

hoe het praktisch

en col-

vorm kan krijgen,

welke gevaren eraan kleven voor wie en welke
voorwaarden

in acht genomen

moeten wor-

den. Het risico dat tijdens dit avontuur
gevestigde

uitgangspunten

ter

ook de

discussie

studies

Zowel feministische

hebben zich in de jaren
begeven.

De uitkom-

sten daarvan zijn echter nog lang niet volledig
en samenhangend

in kaart gebracht.

teit staat ook voor een praktisch
waaraan vele praktijkwerk(st)ers
bijvoorbeeld
verlening'

den hun ontdekkingen
bovendien
menteerd.

avontuur
deelnemen,

kwaliteit

van de diversiteit

avontuur,

De term 'diversiteit'

houding

tussen

Helaas wor-

slechts incidenteel

met wisselende

Het avontuur
woord

Diversi-

onder de noemer 'vrouwenhulp-

of 'multiculturalisatie'.

Jansz' historische

2

functie-

en dan nog wel in hun

in dit avontuur

staan, nemen ze graag op de koop toe.
staat voor een intellectu-

en lichamelijke

betreft,

vervlechting.

tachtig

vinden voor het omgaan met de diversiteit

het in de breedste opvat-

nationaliteit

beperkingen
als etnische

te

verwijst
(in al zijn

ting ook gender, klasse, seksuele oriëntatie,

leven dwingt

oplossingen

onveranderlijk

opvatting

naar etniciteit

terwijl

gen hebben echter geen keus: hun dagelijks
hen praktische

die relatief

Maar in de smalste

zo weten

en

gedocu-

is een verant-

we dankzij

Ulla

analyse (1997) van de verfeminisme

en humanisme.
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Daarin schetst zij eerst hoe de (postmodern

Mens-Verhuist

geïnspireerde)

dragen aan het symposium

nistische

'diversiteitsvariant'

theorievorming

heidsdenken
oneigenlijk

overstijgt

durende individuele
vorming

door de oppositie

als processen van voort-

op te vatten.

identiteits-

In deze denktrant,

laat ze zien, hoeft aandacht
dus niet het opgeven
gelijkheidsprincipe

als

en door categorieën

en collectieve

zo

te betekenen.

van het

Vervolgens

plaatst Jansz de relatie tussen feminisme
humanisme in historisch
zien hoe feminisme
een beroep

juist

mogelijk

op humanistische

werd door
waarden

begrippen (als'gelijkheid'

en 'individu')

in al hun ambiguïteit.

Anders

belangen

van feminisme

idealen

gezegd,

en dynamiek

en van de woorden

worden gepresenteerd.
in Jansz' constatering

de
zijn

Integendeel, ze

nu net een gemeenschappelijk

bleem: de ambiguïteit

en

en juist

en humanisme

niet per definitie tegengesteld.
hebben

en

perspectief en laat ze

pro-

van hun

waarmee

deze

mus? dat op 25 mei 2000 is gehouden
huist tot bijzonder

hoogleraar

gezondheidszorg

aan de Universiteit

Humanistiek.

deze historie
minimaal
teit

andere belangrijke
In het volgende
voort

een paradoxale
versalistisch

relatie bestaat tussen het uni-

karakter

onvermijdelijk

van zijn streven en de

particularistische,

bonden termen

zijn idealen, maar ziet ze

historische

steeds de consequenties
karakter

waarden en tracht
van dat historische

voor het humanisme

doorgronden'
avontuur

als zodanig

te

(p. 153). Het hier aangeboden

van de diversiteit

verkenningsreis

is dus tevens een

in de wereld

van gender en etnici-

kunnen

zich

nog weer

soorten verschil voordoen.

themanummer

borduren

we

worden op de relatie tussen multiculturaliteit
en humanistisch

denken en werken.

Het themadeel
overzicht,
Verhuist,

in dit nummer begint met een

afkomstig

van Janneke van Mens-

van de betekenis

die het begrip

in vrouwenstudies

heeft gekregen

'diversiteit'

waarop

het als principe

wordt

in de vrouwenhulpverlening.

dat diversiteit

gelaagd

begrepen

voor individuele

Zij

en dynamisch

wil er ruimte

blijven

en maatschappelijke

ontwik-

kelingen.
Uit de bijdrage
duidelijk

van Annemiek

hoe moeilijk

Richters wordt

het is om tot de soci-

aal robuuste kennis te geraken die gewenst is

cultuurge-

waarin dit streven verwoord

wordt. Het verdedigt
als contingente,

Pau-

dat erkent dat er

Vanuit

natuurlijk

op dit thema en zal het accent gelegd

moet worden

van de filosofe

diversiteit

de combinatie

de radicale variant van humanisme.
ze in navolging

die voort-

van zowel feministi-

betekent

en daarbinnen

stelt

line Johnson 'een humanisme

voor

sche en etnische studies als praktijken.

van het feminisme zich zeer wel verdraagt met
verstaat

in de vrouwen-

Ze bieden inzichten

gehanteerd

Hieronder

ter ere

van Janneke van Mens-Ver-

en de wijze

Dit inzicht culmineert
dat de diversiteitsvariant

van bij-

Diversiteit in de
feniks of dode

van de benoeming

komen uit combinaties

voor diversiteit

of schenden

en zijn bewerkingen

(vrouwen)gezondheidszorg:

het verschil-gelijk-

te ontrafelen

als sekse en etniciteit

van femi-

van radicale

ter ondersteuning

van hulpverlening

een diversiteitsperspectief.
een

project

depressieve

onder

Turkse

vrouwen

klachten attendeert

onderzoeksproblemen
een diversiteit

in fenomenologie

van klachten,

therapie

met

ze ons op de

die gemoeid

zijn met

en beleving

en ethiek

en op de

variatie aan wetenschapsopvattingen

die daar-

bij in het geding zijn. Duidelijk

humanismen.

vanuit

Aan de hand van

wordt

dat de

methoden en principes van mainstream onderIn dit themanummer

wordt verslag gedaan van

zowel het intellectuele

als het praktische avon-

tuur van de diversiteit.

De eerste vier teksten

staan onder

Humanistiek

gastredactie

van Janneke
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van

zoek in dit verband ontoereikend
Gloria

Wekker

diversiteit

zet uiteen

zijn.

hoe dynamische

kan worden gedacht in termen van

gender en etniciteit,

namelijk als onaffe, tegen-

3

strijdige

en gelijktijdig

werkzame

van identiteitsvorming.
voorwaarden
minimaal
skopisch

processen

Ook behandelt zij twee

waaraan opleidingen

zouden

in de zorg

moeten voldoen:

denken en kritische

zelfreflectie

de eigen positie en positionering.
haal is er een onmiskenbare
positie van hulpverleners

caleidoop

In haar ver-

parallel tussen de
en wetenschappers

het boek In levende lijven. Identiteit, lichame-

lijkheid en verschil. Van den Ende argumenteert in dit proefschrift
Luce Irigaray
vruchtbaar

gemaakt

diversiteitsdenken

waarin

Het discussiedossier

met het diverser

worden

managers,

adviseurs

haar verhaal

komt

dat

van organisaties

gepaard gaat, als een kwaliteitsvraagstuk

ook

voor

een

ook aandacht

verschillen

is

dan man-

opent met een inleiden-

de tekst van de hand van Tonja van den Ende,
die gebaseerd is op de lezing die zij hield op

voor

en opdrachtgevers.

kan worden

voor andere, belangrijke

van

differentie

vrouwverschillen.

(m/v).
Febe Deug belicht het veranderingstraject

dat het denken

over seksuele

In

aan de orde wat iedere

de openbare
schrift.
lijnen

verdediging

van haar

proef-

In deze tekst zet zij een aantal hoofduit haar boek uiteen,

waaronder

het

actor dient te doen, maar ook te laten.

belang van lichamelijkheid

en het imaginaire

Uit de vier verhalen tezamen

in de ethische verhouding

tot de ander en tot

als 'diversiteitscompetentie'
ning destilleren:
sche inzichten

laat zich zoiets
inzake hulpverle-

de combinatie
en praktische

waarmee professionals
te overeenkomsten

van theoreti-

bekwaamheden

niet alleen de relevan-

in een bevolking

onder-

diversiteit.

Om in de omgang

veel mogelijk

met elkaar zo

recht te doen aan de vele (deels

belichaamde) verschillen

tussen mensen, pleit

Van den Ende voor een specifieke

dialoog-

vorm, die zij dialogische overdracht

noemt.

kennen en naar waarde schatten, maar ook de

De vier andere teksten in het discussiedossier

sociaal-culturele

verschillen

zijn gebaseerd op lezingen die in 2000 aan de

zij een dialoog

over hulpbehoeften

op basis waarvan
kunnen

Un.iversiteit voor Humanistiek

gehouden

aangaan en in staat zijn een adequaat aanbod

op een studiemiddag

te ontwikkelen.

den Ende. Denise de Costa verbindt

Die competentie

met het vermogen
bereid is kritisch

staat of valt

zijn

over het boek van Van
een aan-

tot zelfreflectie:

wie niet

tal centrale noties uit In levende lijven met het

naar de motieven

en positie

optreden van de filosofe Martha Nussbaum in

van zichzelf (of de eigen organisatie) te kijken,

Over de schoonheid en de troost van Wim Kay-

zal immers

zero De Costa vindt Van den Endes dialogische

niet in staat zijn de dialoog

aan

te gaan.
Het aangaan van de dialoog

over diversiteit

staat ook centraal in het discussiedossier.
dossier vertrekt vanuit het perspectief
Franse filosofe,

linguïste

van de

en psychoanalytica

Luce Irigaray. Luce Irigaray concentreert
in haar oeuvre op het doordenken

suele differentie,

imaginair

zich

van de sek-

dat wil zeggen de vele ver-

schillen tussen mannen en vrouwen
talig of symbolisch

Dit

op zowel

niveau, lichamelijk

niveau,

niveau, als cultureel-maatschappe-

lijk niveau. In 1999 promoveerde

de filosofe

Tonja van den Ende aan de Universiteit
Humanistiek

op het oeuvre van Irigaray

4

overdracht

belangrijk

voor de relatie tussen

geestelijke

begeleider

en cliënt.

Annemie Halsema gaat in een brief de dialoog
aan met Van den Ende. Zij waardeert
Endes aandacht

Van den

voor lichamelijkheid,

maar

vraagt zich af of de dialogische overdracht wel
maatschappelijke
brengen.

veranderingen

Deze dialoogvorm

sluitend van toepassing

teweeg kan

is wellicht

uit-

op 'tweerelaties'.

Marion de Zanger focust op de notie van 'het
zich tot uitdrukking

willen

brengen'

in het

werk van Luce Irigaray en Tonja van den Ende.
De Zanger pleit ervoor dat Van den Ende meer

voor

ruimte maakt voor het scheppen van (nieuwe)

met

beelden en beeldende kunst, waar zij nu voor-

Humanistiek
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al aandacht besteedt aan lichamelijke
ge articulaties.

beelden in de westerse cultuur
zo betoogt

mens-

tot op heden,

de Zanger, is dat van de lijdende

mens. Om een culturele
stelligen

en tali-

Een van de centrale

revolutie

zou dat beeld volgens

te bewerkhaar losgela-

Tot slot plaatst Rosi Braidotti

Van den Endes

werk in een bredere historische
diversiteitsdenken.

Enerzijds

context

er de Amerikaanse

Braidotti
dachte

die laatste

noties,

wat

anderzijds

gendertheorieën.

en seksualiteit

binnen

van

is er het conti-

nentale seksuele differentiedenken:
Lichamelijkheid

en hoe de verhouding
tussen. private

kan worden

plichten en professionele
Op de Socrateslezing
geformuleerd

van

zijn volgens
theorieën

verrecep-

werden

naar een uiteindelijke,

Anton Westerlaken

juist een onderscheidend

normatief kader als waarborg voor zorg in haar
tekst mist.
Dit nummer

sluit af met de gebruikelijke

nalementen

en een recensie van Tineke Abma

van het voor

humanistische

opgenomen

Socrateslezing

door het Humanistisch
nistisch

is de zeven-

die georganiseerd

boek Dacuments af Life 2 van Ken

van Mens-Verhuist

Tanja van den Ende

is

Verbond en het Huma-

Kenniscentrum.

Annelies

van Heijst

koos voor deze lezing het thema 'Zorgen: conventie,

keuze, of wat anders?'. Zij besch rijft

dat in een moeilijk
mensen

af te bakenen

voor elkaar zorgden

Met de doorbraak
gebaseerd

'vroeger'

uit conventie.

van een op de Verlichting

individualisme

werd voor iemand

zorgen een vrije keuze: ofwel in de sfeer van
een (zorgend)
een vrijwillig

beroep,

ofwel in de sfeer van

aangegane

private

zorg relatie.

De hedendaagse situatie is ambigue. Enerzijds
is er verheerlijking

van de keuzevrijheid

leven in volle vrijheid

om je

de vorm te geven die

je wilt, los van alle knellende banden en zorgverplichtingen.
invloed

gingsstaat
sector,

Anderzijds

is er, mede onder

van de terugtrekking
een herbezinning

wanneer

van de verzor-

en de economisering
en waarom

van de zorg-

gaande

op wie,

voor wie zorgt.

Bloed-

banden en duurzame nabijheid zijn nieuwe criteria aan het worden voor het op zich nemen
van zorgplichten.

Annelies

van Heijst

gaat

onder andere in op de vraag waarop zorgbetrekkingen

Humanistiek

in de private

sfeer moreel geba-
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sig-

onderzoekers

Plummer.
janneke

tiende

more-

le bron als waarborg voor zorg in twijfel, terwijl

tie van het werk van Luce Irigaray.
Ook in dit nummer

twee reacties

Westerlaken. Marian Verkerk trekt Annelies van

belangrijke

doorslaggevende

invloed is geweest op de Amerikaanse

zorg-

zorgvoorzieningen.

door Marian Verkerk en Anton

Heijsts zoektocht

ten moeten worden.

zijn

seerd kunnen worden,
gedacht

5

en
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Diversiteit in theorie
en praktijk
Diversiteit
feministische

janneke

in theorie

en praktijk:

een bericht

uit de

hulpverlening

van Mens-Verhuist

Ooit konden verscheidenheid en diversiteit
als synoniemen worden gebruikt. Tegenwoordig heeft de tweede term echter een
andere connotatie gekregen. 'Diversiteit' is
nu nadrukkelijk gekoppeld aan maatschappelijke ongelijkheid, opgevat als een complex samenspel van overeenkomsten en
verschillen, dat zich zowel op als tussen
biologische, psychische, sociale en culturele dimensies afspeelt. Bovendien impliceert
'diversiteit' de politieke wil onrechtvaardige maatschappelijke ongelijkheden op te
heffen. Dit vereist het erkennen van verschillen zonder deze te verabsoluteren of te
hiërarchiseren.

Onbehagen over de discriminatie van vrouwen in de
hulpverlening vormde het beginpunt van de feministische hulpverlening (FHV). Intentie was de hulpverlening beter af te stemmen op een groep die tot dan
toe t~n onrechte was begrepen en genormeerd volgens
een mannelijk stramien: vrouwen. FHV creëerde een
vrijplaats waar de taal en subcultuur van de onderdrukten zich ongehinderd kon ontwikkelen. Emancipatie was het streven en voor de werkrelatie gold het
parool van gelijkwaardigheid. Verder probeerde men
de ongelijkheid binnen de gezondheidszorg tegen te
gaan met patiëntenvoorlichting, de aanmoediging van
zelfhulp en de inzet van ervaringsdeskundigheid.
Hieruit is een breed scala aan analyses en methodieken
voortgekomen, die thans een unieke bron van inzichten vormen in het omgaan met bio-psycho-socio-cultureIe verschillen (Jacobs, 2001; Mens-Verhuist, 1991,
2001; Nicolai, 1992; Schilder, 1999).
Voor de reguliere hulpverlening bracht FHV een
onaangenaam en min of meer onbegrijpelijk bericht.
Ze claimde een verschil in een sector die er - net zoals
de rest van de samenleving - een egalitaire ideologie
en universalistische denkstijl op na hield. Egalitair,
want in de Nederlandse hulpverlening hadden en hebben mensen bij ziekte en gebrek formeel recht op gelij-
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ke (in de zin van dezelfde) behandeling ongeacht hun
biologische, psychische of maatschappelijke hoedanigheid. Verschil in toegankelijkheid van voorzieningen wordt formeel dan ook niet geaccepteerd. Ook
probeert men voor iedereen eenzelfde kwaliteit van
zorg te garanderen, tegenwoordig in de vorm van
gestandaardiseerde procedures. Universalistisch, want
de ziekte- en gezondheidskennis en -interventies
beschouwt men als geldig en toepasbaar voor beide
seksen.

Van sekseverschil

naar diversiteit

FHV stelde dat in de praktijk van dit gelijkheidsdenken 'het mannelijke' meestal als de (impliciete) norm
fungeert, waardoor men 'het andere' (vrouwelijke) veronachtzaamt.
Zij organiseerde zich op het sekseverschil, beriep zich
op een speciaal vermogen tot inleving in 'de' vrouwelijke cliënt, haar leven en hulpbehoeften en kapitaliseerde zo op de overeenkomsten tussen vrouwen.
Terwille van de maatschappelijke aanvaardbaarheid
opereerde men onder de noemer vrouwenhulpverlening.
Geleidelijk werd echter een homogeniseringsparadox
voelbaar: om namens alle vrouwen te kunnen spreken
moest de vrouwenhulpverlening interne verschillen,
bijvoorbeeld tussen hetero-, homo- en biseksueel georiënteerde vrouwen negeren en bagatelliseren - en kon
ze zelf evenmin zorg op maat leveren. Bovendien groeide het besef dat ook mannen hadden te lijden onder
hun genderrol en een hulpverlening die daar geen oog
voor heeft (Mens-Verhuist, 1997a, 1997b).
Inmiddels omvat FHV naast vrouwenhulpverlening
ook mannenhulpverlening, seksespecifieke hulpverlening en hulp aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.(1) Mannenhulpverlening
ontwikkelt
manspecifieke hulpverlening met seksehomogene
werkrelaties en een aanpak die beter aansluit bij wat
veel mannen als bejegening prefereren, zoals een interventie in cursusvorm, gevraagd worden naar wat ze
denken in plaats van wat ze voelen en niet buitengesloten worden vamvege agressie (EIst, 1999; Loo,
Geurts en BeIen, 1999).Seksespecifieke hulpverlening
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schept ruimte voor hulpverlening aan vrouwen en
mannen door naast herkenning ook erkenning als
werkzaam principe te accepteren en daarmee sekseheterogene werkrelaties te legitimeren (Loo en Van
der Vlugt, 1994). Zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwenhulp transformeert de vrouwenhulpverlening
tot een aanbod wat geschikt is voor vrouwen van allerlei kleur, taal en herkomst, met aandacht voor interne verschillen in generaties, migratiegeschiedenis,
opleidingsniveau en religie. Empowerment in de zin
van maatschappelijke zelfversterking is hier de belangrijkste kwaliteit (Boedjarath 1993,1994; Fienieg, 1998).
Constante in de FHV is het streven de hulpverlening
toegankelijker en doeltreffender te maken voor marginale groepen en via de hulpverlening ook hun psychische en maatschappelijke
weerbaarheid
te
vergroten. De missie van de FHV laat zich - nog steeds
- typeren als het interveniëren in de bestaande
machtsverhoudingen ten gunste van de minder machtige(n), maar er wordt inmiddels genuanceerder
gedacht over welke groepen er macht respectievelijk
vrijheid tekort komen.
Onder de noemer 'diversiteit' richt men zich op de
groepen die op basis van hun herkenbare fysieke kenmerken maatschappelijke posities en identiteiten krijgen toegeschreven, met name de groepen die zich van
de standaardmens (Van Houten, 1999) onderscheiden
qua sekse, huidskleur, leeftijd, taal en seksuele voorkeur. De ontwikkeling in de richting van aandacht voor
'diversiteit' is gesteund door de theoretische verdieping
van vrouwenstudies in dezelfde richting. Over de
inzichten die hieruit voortkomen, gaat onderstaand
bericht. Eerst wordt het begrip diversiteit en de relatie
tot ziekte en gezondheid uiteengezet. Dan volgt het
diversiteitsprincipe en de concretisering daarvan in de
praktijk van de FHY.

Diversiteit complex en dynamisch opgevat
Het begrip diversiteit komt veel voor in de organisatieliteratuur en heeft daar connotaties met gelijke kansen, positieve actie en tegengaan van discriminatie,
met name in geval van verschillen in ras/etniciteit en
sekse/gender (Nkomo en Cox, 1997).

Humanistiek nr.6, 2e jaargang juli 2001

In vrouwenstudies en etnische studies gebruikt men
het begrip diversiteit ook veelvuldig, maar dan op
postmodernistische wijze verfijnd. Dat wil zeggen dat
gender en etniciteitsverschillen - maar ook verschillen in seksuele oriëntatie, leeftijd, klasse en gezondheid - worden opgevat als gelaagd en en dynamisch.
Ze worden uiteengelegd in lagen; bij voorkeur een biologische, psychische, sociale en culturele (symbolische en talige) laag. Zo wordt zichtbaar dat 'vrouwen
man', 'zwart en wit,!'1 'homo en hetero', 'oud en jong',
'ziek en gezond' categorieën zijn die corresponderen
met lichamelijke kenmerken, maatschappelijke positietoewijzingen, collectieve betekenis-gevingen en
individuele identiteitsconstructies die elkaar constitueren.
Bovendien worden de gebruikelijke tweedelingen niet
dualistisch gezien (zwart of wit, oud of jong, homo of
hetero, ziek of gezond), maar veeleer als polen van een
continuüm waarop vele posities mogelijk zijn. Met
behulp van die continua wordt het mogelijk allerlei
'kruispunten' te onderscheiden. Dankzij dit 'caleidoscopisch denken' (zie Wekker, dit nummer) worden
zowel biologische als sociale verschillen genuanceerder voorgesteld en ook minder onveranderlijk ingeschat dan voorheen.
Tevens worden de bio-psycho-socio-cuiturele
verschillen dynamisch gedacht: de relevantie van verschillen kan over de tijd variëren. Gender, etniciteit,
homoseksualiteit of ziekte zijn bijvoorbeeld te begrijpen als iets wat men van dag tot dag 'doet', vorm geeft
of'leeft' in plaats van 'heeft'. Deze verschillen hebben
een maatschappelijke én individuele historie.
Verschillen en overeenkomsten worden beschouwd als
constructies, tot stand gebracht in sociaal -culturele,
professionele en individuele processen van articulatie.
Het subject wordt meervoudig gesitueerd. Identiteit
verschijnt als een immer voortschrijdend proces van
subject-wording waarbij zowel lichaam als taal belangrijke voertuigen zijn (Aerts en Saharso, 1994; Beusekamp, 1998; Mens-Verhuist, 1997b; Phoenix, 1998,
1999; Richters, 1997; Wekker, dit nummer). (31
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Constructie

van 'de Ander'

Culturele en sociale uitsluiting produceren verschillen
en daarmee 'de Ander'. Die ander is degene die (meestal waarneembaar) afwijkt van de mensen die het voor
het zeggen hebben - de geprivilegieerden - en die daarom uitgesloten wordt van allerlei machtsmiddelen en
(voor)rechten - waaronder soms ook volwaardig burgerschap. Die ander kan zijn een vrouw, een zwart persoon of een bejaarde, maar is zelden een wille man tenzij homoseksueel of met een lichamelijke handicap.
'De ander' ziet zich geconfronteerd met een negatieve beeldvorming, ten gevolge van de neiging van geprivilegieerden om degenen die niet op hen lijken
(bijvoorbeeld in uiterlijk, opleiding, geloof, land van
herkomst of seksuele oriëntatie) als lager en minderwaardig te beschouwen - qua lichaamskracht, intellectuele vermogens, zelfbeheersing enzovoorts. 'De
ander' krijgt de bewijslast van het tegendeel naar zich
toegeschoven. Die is echter moeilijk te leveren, want
geprivilegieerden zien hun (dichotome) schema's van
wat normaal en goed is en hun stereotiepen liever niet
in de war gebracht. Uitzonderingen op hun verwachtingen negeren of pathologiseren ze liever dan dat ze
het realiteitsgehalte van hun verwachtingen onderzoeken - en door hun relatief machtige positie kunnen
ze zich zo opstellen. Zo blijft 'de ander' ook in het dominante vertoog onzichtbaar of marginaal en worden
niet alleen sekse, maar ook klasse-, generationele,
gezondheids- en etnische tegenstellingen in stand
gehouden.
Ten gevolge van internalisatie-, identificatie- en socialisatieprocessen weerspiegelen maatschappelijke inen uitsluitingsprocessen zich echter ook in intrapsychische processen. Dat wil zeggen dat ieder mens uit
de hem of haar aangereikte maatschappelijke articulaties en de daaraan gekoppelde waarderingen een
selectie maakt die z/hij als 'eigen' beschouwt en dat
z/hij zich aan de hand van de beschikbare sociale categorieën positioneert, ('inschrijft'), gedraagt en waardeert. Wie zich bijvoorbeeld als man ingedeeld weet,
heeft te maken met mannelijkheidscoderingen
en
moet 'vrouwelijke' gedragingen of gevoelens onderdrukken als hij sociaal respect wil oogsten en zijn zelfrespect niet in gevaar wil brengen. Ieder mens draagt
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daardoor in zichzelf ook een of meer'anderen' mee, in
de zin van buitengesloten of afgesplitste delen, en ontwikkelt strategieën om daarmee om te gaan. Ook ons
lichaam is onderdeel van die dynamiek en vervult
daarin een betekende en betekenende rol.
ln- en uitsluiting voltrekt zich dus in alle lagen: wat
er wel en niet bij iemands identiteit hoort, wie er wel
en niet aan de gezondheidsnorm voldoen, aan de
arbeidsmarkt mogen deelnemen, respect verdienen of
recht hebben op bepaalde voorzieningen. Overheid en
managers doen eraan mee met hun doelgroepenbeleid; hulpverlenenden met hun probleemdefinities; en
cliënten, wanneer ze in hun verhalen over zichzelf en
hun gezondheidsklachten bepaalde sociale en culturele identificaties opnemen en andere verwerpen. Dit
gebeurt bewust, maar vaak ook onbewust. Onbewust
gebeurt het met name in het gedachteloos deelnemen
aan het dominante taalgebruik en daarmee het bevestigen van dominante culturele betekenisgevingen; bijvoorbeeld wanneer men woorden als etniciteit of
gender gebruikt om 'de ander' aan te duiden en de
eigen geprivilegieerde positionering als wit en/of mannelijk en/of gezond buiten beschouwing laat.

Diversiteit

en ongezondheid

Voor hypotheses over het verband tussen uitsluiting
en gezondheid wordt - impliciet - uit alle gangbare psychologische paradigma's geput.
'De ander' heeft volgens het stress-coping paradigma
te maken met specifieke stressoren als sociopolitieke
onrechtvaardigheden, negatieve beeldvorming, discriminatie en psychisch, fysiek en/of seksueel geweld,
die bovendien vaak lang aanhouden. Het repertoire
aan handelingsstrategieën is bovendien weinig gevarieerd en flexibel doordat het socialisatieproces van 'de
ander' vaak eenzijdig is ten gevolge van de morele en
praktische beperkingen die er (vanuit de geprivilegieerde wereld of onder invloed van dominante opvattingen) aan zijn opgelegd en waardoor men
bijvoorbeeld vooral leert (ver)zwijgen, verhullen, aanpassen en indirect reageren, vermijden en sussen.
Bovendien worden dergelijke 'overlevingsstrategieën'
dikwijls niet door de hulpverlening onderkend, waar-
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door het zwijgen zich ook in die situatie kan voortzetten en de kans op adequate hulp vermindert. Tegelijkertijd heeft z/hij relatief weinig hulpbronnen om uit
te putten omdat de sociale positie van 'de ander' dikwijls gepaard gaat met armoede en baanloosheid,
maatschappelijk isolement en een zwakke rechtspositie ('tweederangs burgerschap'). De gedachte is dat de
onbalans tussen draaglast en draagkracht tot gezondheidsklachten leidt en dat een diversiteitsblind hulpverleningssysteem
deel uit kan maken van de
draaglast.
De grotere kwetsbaarheid van 'de ander' kan vanuit het
cognitief-gedragsmatig paradigma worden gepreciseerd met noties van aangeleerde hopeloosheid en/of
hulpeloosheid. Het psychodynamisch paradigma voegt
hier de notie van de geïnternaliseerde onderdrukking
aan toe: door de verinnerlijking en aanvaarding van
de vooroordelen uit de dominante cultuur ontstaan
zelfhaat, teruggetrokkenheid, minderwaardigheidsgevoelens, berusting, het gevoel van isolement, angst
voor geweld, machteloosheid gemengd met dankbaarheid omdat men desalniettemin mag bestaan
(Pheterson, 1982). Vanuit het biologisch paradigma
kunnen lichamelijke (onder andere neurofysiologische
en immunologische) kwetsbaarheden worden belicht,
die samenhangen met permanente stress, angst en
dergelijke.
De samenhang van deze factoren met gezondheidsklachten laat zich denken met behulp van de circulaire causaliteit van het systeemparadigma. Daarmee
wordt duidelijk hoe iedere factor zowel oorzaak als
gevolg kan zijn van een andere factor en dit op den
duur, door een ononderbroken wisselwerking, kan leiden tot een cyclus van klachtenontwikkeling en marginalisering. Het gaat hier evenwel niet om een
deterministische cyclus. Door deel te hebben aan situaties en momenten van privilegiering zijn ook andere uitkomsten, zoals herstel en integratie, mogelijk. Veel
werkende moeders ervaren bijvoorbeeld dat het deelnemen aan twee werelden weliswaar een dubbele
belasting oplevert van soms moeilijk te verenigen
eisen, maar ook een uitgebreider repertoire aan overlevingsstrategieën en hulpbronnen. Ook de positieve
cognitieve en emotionele bemiddeling vanuit de naaste omgeving kan een heilzame invloed uitoefenen.
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Diversiteit

als praktijk

in de FHV

De praktijken van de FHV zijn (nog) niet onderzocht
met objectiverende methoden. Daarom is dit bericht
samengesteld op basis van zelfrapportages van Nederlandse FHV'ers in de ambulante hulpverlening, soms
geregistreerd door derden.(4) Ik heb geabstraheerd van
de hulpverleningsverhalen over de hantering van specifieke maatschappelijk relevante verschillen en breng
hier vooral de gemeenschappelijke kenmerken naar
voren. Dit levert een ideaal-typisch, maar wel zo duidelijk mogelijk plaatje op (waar ik in een postscriptum
dan nog enkele kanttekeningen bij plaats). Interessant
is met name de wijze waarop individuele en collectieve processen van in- en uitsluiting aan elkaar worden
verbonden en de manier waarop men hiërarchisering
van maatschappelijke verschillen in de werkrelatie
probeert tegen te gaan.
Het positief waarderen van verschillen
De aanbeveling verschillen positief te waarderen betekent niet dat het 'anders zijn' in de FHV wordt
verheerlijkt, maar dat men oog heeft voor maatschappelijke verschillen en hun invloed op de problematiek, zorgbehoefte en zorgbeleving van cliënten en
dat men bereid is hieruit de consequenties te trekken
voor methoden, inrichting en doelen van de hulpverlening. Daarvoor is het niet voldoende naar cliënten te
luisteren - hoe belangrijk dat op zich ook is. Er moet
ook expliciet navraag worden gedaan naar zaken die
in het alledaagse leven in meer of mindere mate als
'buiten de orde' worden beschouwd, zoals discriminatie, geweldservaringen of ongeoorloofde verlangens.
Daarmee wordt voorkomen dat de hulpverlening op
haar beurt deelneemt aan het grote (ver)zwijgen.ln
dit verband is het ook belangrijk dat de kracht van
hulpvragenden wordt onderkend en benoemd: bijvoorbeeld in de manier waarop ze zich tegen ongewenste uit-of insluiting hebben verzet, de strategieën
waarmee ze hebben overleefd (ook al zijn die inmiddels misschien disfunctioneel geworden) en de kracht
die schuilgaat achter het stellen van een hulp vraag. Het
ontdekken en aanspreken van deze kracht vormt het
begin van een proces van empowerment.
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Het 'weefsel' van overeenkomsten
en verschillen
Voor het aandacht besteden aan zowel maatschappelijke overeenkomsten als verschillen, zoals de andere
aanbeveling luidt, kent de FHV een vernuftig weefsel
van setting, werkrelatie, werkvoorschriften en themàs.
Veel aanbod wordt georganiseerd in groepen of instellingen die specifieke kruispunten van gender, etniciteit, seksuele oriëntatie of leeftijd articuleren en zo al
bij voorbaat een homogenisering bewerkstelligen in
de maatschappelijke posities van cliënten die zich aanmelden. Hiermee wordt een begin gemaakt met het
doorbreken van een eventueel sociaal isolement, zijn
mogelijkheden voor herkenning gecreëerd en is een
ruimte geschapen voor gezamenlijke exploratie van de
overeenkomsten in sociale positie, socialisatie en problematiek. Een soortgelijke homogenisering wordt tot
stand gebracht in de koppeling van hulpvragende(n)
aan hulpverlenende(n), waardoor de professional een
specifieke sociaal-culturele positie deelt met de cliënt
en deze ook ervaringsdeskundigheid
heeft te bieden.
Zo'n matching op basis van een gemeenschappelijk
verschil kan tweeërlei functie hebben: ofhet betreffende verschil (bijvoorbeeld man- of migrant -zijn) is het
centrale probleem ofhet vormt de onmisbare context
voor het begrijpen en aanvatten van andere problemen
(zoals agressie of echtscheiding). Essentieel is overigens dat het uiteindelijk oordeel over de matching bij
de individuele cliënt ligt. Deze moet zich op basis van
zelfidentificatie bij een groep of hulpverlenende kunnen aansluiten - en niet op basis van een door administratieve medewerk(st)ers of professionals opgelegde classificatie. Alleen dan is al min of meer op
voorhand verzekerd dat de hulpvragende een 'op maat'
gesneden ruimte voor zelfverkenning en -constructie aantreft.
Voor de verschillen in sociaal-culturele positionering
die na zo'n eerste homogenisering nog resteren, geldt
het voorschrift dat er bewust mee moet worden omgegaan en wel op meerdere manieren. In geval van een
groepssetting dient men er voor te zorgen dat er van
een herkenbare subcategorie van 'anderen' tenminste
twee leden aanwezig zijn; dat is het zogenoemde Ark
van Noach-principe (Boedjarath, 1994). Daardoor kan
het - althans in theorie - niet voorkomen dat er in een
groep voor overleefsters van seksueel geweld slechts
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Vrouwen uit zwarte culturen en de sociaal-economische lagere klasse getuigen bijvoorbeeld dikwijls met
grote waardering van de strijdbaarheid die ze van hun
moeders hebben geleerd. Lichamelijke vitaliteit kan
eveneens voorkomen dat zich een negatieve spiraal
ontwikkelt.
Ziekmakende wisselwerkingen kunnen zich overigens
ook voordoen in geval van een geprivilegieerde positie. Immers, de voorwaarden waaronder men erbij
mag horen, kunnen op zich ziekmakend zijn, zoals in
geval van stoer gedrag (roken, drinken, gevaarlijke
sporten) of het permanent moeten overpresteren.
Daarnaast is er de stress van het mogelijk geheel of
gedeeltelijk prestigeverlies. Kwetsbaarheid vloeit in
deze situatie voort uit een illusie van controle, gebrek
aan emotionele copingstrategieën en geïnternaliseerde dominantie. Het laatste maakt dat men - als gevolg
van verinnerlijking en aanvaarding van vooroordelen tegen 'anderen' - gevoelens van meerderwaardigheid, normaliteit en zelfingenomenheid koestert, de
werkelijkheid ontkent en tegelijkertijd lijdt onder projectie, angst, schuldgevoelens en vervreemding. Een
dergelijke 'onmacht' wordt bijvoorbeeld (ook) toegeschreven aan daders van geweld. Problemen - tenzij
van duidelijk biologische oorsprong - worden dus
begrepen als het vastlopen van (de wisselwerking tussen) een of meer 'vitale' processen in de biologische,
psychische, sociale en culturele sfeer waardoor de
voortgaande zelfconstructie in interactie met de buitenwereld stagneert.
Feministische hulpverlening biedt letterlijk en figuurlijk de ruimte voor het onderzoeken van de eigen en
de opgelegde zelfdefinities en het leren omgaan met
spanningen en tegenstrijdigheden verbonden aan de
lichamelijke, psychische, maatschappelijke en talige
in- en uitsluitingen. Voor het begrijpen van de mengeling van onmacht, verlangens, ambivalentie, woede,
kracht en verzet is echter geen 'groot verhaal' (meer)
beschikbaar. Het verhaal moet per persoon en collectief opnieuw worden ge(re)construeerd waarbij uiteenlopende en tegenstrijdige perspectieven kunnen
worden ingezet (Benjamin, 1995; Goldner, 1997; Schilder, 1999).

Het diversiteitsprincipe
Met de gelaagde, continue, dynamische en constructionistische opvatting van diversiteit is het niet alleen
mogelijk meerdere maatschappelijke verschillen tegelijk te denken, maar ook nuances en verschuivingen in
verschillen en overeenkomsten te conceptualiseren.
Dit is een belangrijk theoretisch hulpmiddel voor een
hulpverleningsbeweging die zowel in haar normen als
praktijken ruimte wil scheppen voor 'anderen' en zich
tegelijkertijd ten doel stelt de maatschappelijke positie van die anderen te verbeteren, bij voorkeur via
empowerment. In de eerste plaats kan hiermee de context waarin een bepaalde cliënt( engroep ) leeft, worden
ontrafeld als een samenspel van onderdrukkende en
privilegiërende processen in uiteenlopende dimensies,
zoals het ondervinden respectievelijk uitoefenen van
fysiek, seksueel en/of psychisch geweld en discriminatie of negativiteit, naast culturele, sociale, economische en/of juridische marginalisering. In de tweede
plaats is het mogelijk zo te preciseren hoe bepaalde
overeenkomsten en verschillen zijn of worden gearticuleerd en geperformeerd, door welke sociale en culturele actoren, vanuit welke belangen en met welke
middelen - niet alleen in de samenleving als geheel of
in een gemeenschap, maar ook in het hulpverleningssysteem.
'Diversiteit' verwijst echter niet alleen naar een theoretisch hulpmiddel maar ook naar een handelingsprincipe. Uitgangspunt is dat verschillen even
waardevol en interessant kunnen zijn als overeenkomsten. Het principe gaat dus verder dan 'erkenning
van maatschappelijke verschillen. Het impliceert aandacht voor maatschappelijke verschillen en overeenkomsten en die aandacht moet positief zijn. Daarmee
is niet alleen de intentie tot overstijging van de oppositie gelijkheid - verschil verwoord, maar ook tot vermijding van het negatieve oordeel dat deze oppositie
doorgaans aankleeft (Mens-VerhuIst 1997b).
In de rest van dit artikel beschrijf ik, hoe dit uitgangspunt in de praktijk van de FHV vorm krijgt. Daarbij
gaat het om diversiteit in brede zin, dus ook andere
combinaties dan gender en etniciteit. Voor het organisatievraagstuk dat hiermee gepaard gaat, verwijs ik
naar Deug (dit nummer).
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een zwarte en/oflesbische vrouw zit of in een lesbische
groep slechts een moeder. In de praktijk zijn natuurlijk niet aJIe verschillen op voorhand zichtbaar of
bekend.
Een ander belangrijk voorschrift is dat resterende
machtsverschillen, zowel in groeps- als dyadische setting' dienen te worden gethematiseerd en inhoudelijk
besproken. De thematisering is de verantwoordelijkheid van de professionals. Zij dienen dat op zo'n
manier te doen dat er niet alleen een verbinding kan
worden gelegd van individuele problemen en kracht
naar maatschappelijke verhoudingen, maar dat daarbij ook uiteenlopende perspectieven aan de orde kunnen komen. Een thema kan op overeenkomsten en/of
verschillen inhaken en tijdens de bespreking meer van
elk aan het licht brengen. Bedoeling is dat de participanten aan de hand daarvan hun positie beter gaan
begrijpen en kunnen herbepalen - individueel en collectief. In een groep voor lesbische vrouwen worden
bijvoorbeeld de volgende thema's geïntroduceerd: stigmatisering, verinnerlijkte onderdrukking, oude pijnlijke ervaringen,
dubbelleven,
liefdesrelaties,
moederschap, rechten, seksualiteit, geweld, alcohol en
andere verslavingen, vormgeven aan leefstijl en
omgaan met verschillen. In een groep voor huisvrouwen met vage klachten: huisvrouwschap, levensverwachtingen en wensen, socialisatie, sociale klasse van
gezin van herkomst, moeder-dochterrelatie
en grenzen, macht en onmacht. In een mannengroep: arbeidsethos, intimiteit/seksualiteit,
agressie en geweld,
partner- en vaderschap en mannelijkheidscoderingen.
De groep en/of hulpverleningsrelatie kan tevens fungeren als een werkplaats voor het oefenen in het productief omgaan met verschillen. Ze wordt in dit
verband wel geduid als een politieke microcosmos
waarin cliënten en hulpverlenenden meer of minder
geprivilegieerde (kruispunt)posities innemen en deze
in de loop van het proces bewerken.
Bezinning van de eerste orde
De hier geschetste aanpak veronderstelt natuurlijk
zelfreflectie van hulpverlenenden ten aanzien van de
eigen 'kruispunten', privilegiering en culturele programmeringin vergelijking met die van de cliënt en
de vraag wanneer welke zelfonthulling functioneel is.
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Het aangeven van overeenkomsten kan, zoals gezegd,
heilzaam zijn voor de 'andere' cliënt, door de mogelijkheden die dat biedt voor herkenning, vermindering
van isolement en voorbeeldwerking. Valkuilen zijn
echter overidentificatie en projectie waardoor verschillen ten onrechte zouden worden verwaarloosd. Bij
het signaleren van verschillen, bijvoorbeeld in gender
of seksuele oriëntatie, is het daarentegen weer zaak te
waken voor een schadelijke vergroting van afstand en
een verkilling van de relatie. Tenslotte moeten professionals bedacht zijn op het dilemma van loyaliteit aan
de eigen groep enerzijds en mogelijke positieverbetering door het opgeven van die loyaliteit anderzijds.
Dynamiek en gesitueerdheid
van articulaties
De verschuivingen van aanbod die zich in de loop der
jaren hebben voorgedaan, illustreren de dynamiek en
gesitueerdheid van de articulatieprocessen die eraan
ten grondslag liggen. Zoals gezegd, speelt etniciteit een
steeds grotere rol in het aanbod van de FHY. Voor
'allochtone' vrouwen is het op dit moment gebruikelijk verder te differentiëren naar historische en politieke achtergrond, land van herkomst en eventueel
leeftijd of generatie, religie, seksuele oriëntatie en/of
specifieke problematiek. Voor autochtone vrouwen
wordt tegenwoordig in de eerste plaats gedifferentieerd
naar problematiek en verder vooral naar leeftijd of
seksuele oriëntatie.
Het groepsaanbod voor autochtone vrouwen lijkt echter steeds minder georiënteerd op maatschappelijke
kruispunten en steeds meer op overeenkomsten in
klachten. Bovendien lijkt het qua omvang geleidelijk
te verminderen ten gunste van een individueel aanbod. Het vermoeden bestaat dat deze ontwikkelingen
wijzen op een vermindering van het politiserend
gehalte in de 'witte' FHV, maar zeker is dat niet. De
reden kan ook gelegen zijn in vijfentwintig jaren vrouwenemancipatie
waardoor de maatschappelijke
verschillen tussen witte vrouwen zo sterk zijn toegenomen dat veel van de vroegere classificaties hun zin
verloren hebben, terwijl zich (nog) geen nieuwe
hebben uitgekristalliseerd. Voorts is het niet onaannemelijk dat er in de dyades juist verfijnder wordt
ingespeeld op de dynamiek van in- en uitsluiting die
cliënten op persoonlijk niveau ondervinden. Welke
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maatschappelijke articulaties in het hulpverleningsaanbod zijn aangebracht, is veeleer een optelsom van
een reeks individuele en lokale beslissingen dan de uitkomst van bewuste feministische politieke oordeelsvorming.
Bezinning van de tweede orde
Tijdens het hulpverleningsproces kunnen zich natuurlijk verschillen van inzicht tussen hulpverlenende en
cliënt voordoen: over werkwijze en doelen, maar ook
tijden en plek. Voor een op diversiteit georiënteerde
professional is dit reden tot bezinning op de eigen
grenzen en aanleiding om de dialoog aan te gaan
(Jacobs, 2001 ; Mens-VerhuIst, 1991, 1996, 1998,2001;
Nicolai, 1997a; 1997b).
Met de opkomst van de aparte hulpverlening voor
zwarte, migranten- en vluchtelingen-vrouwen werd
zo'n bezinning van de tweede orde noodzakelijk voor
de FHV-beweging als geheel. Toen werd namelijk duidelijk, hoe sterk de FHV met haar oriëntatie op autonomie en gelijkheid, afkeer van spiritualiteit, strakke
structurering van tijd en scheidslijnen tussen professionele en privé-contacten geworteld was in de
patriarchale, individualistische, westerse cultuur en
welke uitsluitende werking dat had. Dit heeft geleid tot
een herwaardering van de FHV-uitgangspunten en een
uitbreiding van de normatieve ruimte. Nu wordt er bijvoorbeeld gesproken van 'autonomie in verbondenheid', waarmee de oorspronkelijk geformuleerde
tegenstelling tussen autonomie en verbondenheid is
uiteengelegd in twee 'assen' waarmee een veel grotere
variëteit aan streefpunten kan worden uitgedrukt.
De oorspronkelijke voorwaarde van gelijkwaardigheid
is geherformuleerd als een streven, en wel één waarbij
men ook de loyaliteit van cliënten aan hun eigen sociale netwerk en de daarin bestaande conventies wil
respecteren.
Verder houdt men tegenwoordig rekening met mogelijke culturele verschillen in aanvankelijk als universeel of hooguit genderspecifiek beschouwde
processen, in casu lichaamsbeleving, interpretatie van
symptomen, betekenisgeving aan klachten en het
omgaan ermee, presentatie van hulpvragen en hulpzoekgedrag. Ook is men zich bewust van een mogelijk
andere culturele inkadering van verschillen. Vanuit dit

14

nieuwe 'culturele' bewustzijn zijn FHV' ers ook sensitiever geworden voor 'andersdenkende' autochtone
vrouwen, bijvoorbeeld degenen die zich verzetten
tegen de devaluatie van hun zorglust en de verheerlijking van de carrière-en-kinderen combinatie. Ook
staat men meer open voor mannen (en vrouwen) die
hun afkeer laten blijken jegens het praten over gevoelens.
Het lijkt erop dat de oorspronkelijke visie van de FHV
door het diversiteitsdenken is verruimd van het willen tegengaan van onrechtvaardige maatschappelijke
machtsverhoudingen op basis van vrouwzijn (en de
differentiaties daarbinnen) tot het optimaal realiseren
van vrijheid in vormgeving aan het eigen bestaan, als
het ware ongeacht gen der, etniciteit, leeftijd, seksuele
oriëntatie of gezondheidstoestand. Er is dus geen tevoren vastgesteld streefpunt meer.

Postscriptum
Dit bericht zou onvolledig zijn als ik geen melding zou
maken van mijn twijfels. Die hebben in de eerste plaats
te maken met het verschil tussen de gedachte en de
gerealiseerde verrijking ten gevolge van diversiteit.
Soms lijkt het er op dat ook in de FHV,net zoals elders,
'diversiteit' wordt gereduceerd tot 'etniciteit' (maar dan
wel in combinatie met gender) en de sociaal-culturele verschillen op basis van seksuele oriëntatie, leeftijd
of gezondheid uit het gezichtsveld verdwijnen.
In de tweede plaats bespeur ik binnen de FHV een verminderde sensitiviteit voor nieuwe of recent gesignaleerde vormen van maatschappelijke uitsluiting.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van integratie- en professionaliseringsprocessen. Herstel van de voormalige
kruisbestuiving tussen gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en sociaal activeringswerk zou
naar mijn mening de concretisering van de diversiteitsgedachte ten goede komen.
Tenslotte heb ik vraagtekens bij de impliciete sociopolitieke oordeelsvorming. Waarom verdwijnen oude
articulaties zoals klasse: zijn ze overbodig geworden
of nog verder gemarginaliseerd? Welke nieuwe verschillen moeten uit het oogpunt van (on)gezondheid
worden gearticuleerd (denk aan chronische ziekte,
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functiebeperkingen, kinderloosheid en transseksualiteit)? Nu de tijd voorbij is dat er vanuit één feministische missie en één feministisch belang kon worden
geredeneerd, is oordeelsvorming op metaniveau nodig:
zijn er kernkwaliteiten en grenzen voor articulatie aan
te geven; welke gemeenschappen moeten wat inleveren en hoe ver mag dat gaan; in welke opzichten kan
maatschappelijke insluiting schadelijk zijn (denk bijvoorbeeld aan het ideaal van de 'mannelijke' leefwijze) en uitsluiting heilzaam? Vooralsnog is het op dit
punt stil in de FHY.
(2)

(Met dank aan Pauline Beusekamp voor haar deskundig commentaar.)
]anneke van Mens- Verhuist is bijzonder hoogleraar aan de
Universiteit voor Humanistiek voor de theorie en praktijk van
de gezondheidszorg,

in het bijzonder de geestelijke gezond-

heidszorg.

Noten
(I)

Met 'zwarte vrouwen' wordt gedoeld op 'die groep
vrouwen die vanwege uiterlijke kenmerken (zoals
de kleur van de huid) en vanwege culturele achtergrond gediscrimineerd wordt en die door hun
positie als minoriteit buiten de maatschappelijke
rangorde valt' (Babel en Hitipeuw, 1992). 'Zwart' is
dus geen aanduiding voor huidskleur, maar heeft
een politieke betekenis omdat het verwijst naar de
koloniale verhoudingen van destijds en hun doorwerking in het heden.
Onder 'migrant' wordt verstaan iemand die van het
ene naar het andere land is verhuisd. De meeste
migrantes zijn afkomstig uit gebieden waarmee
Nederland koloniale banden had (Indië, Suriname, de Antillen) of uit de zogenaamde wervingslanden in verband met arbeidsmigratie (Turkije,
Marokko). Ook de tweede generatie wordt hiermee
bedoeld (Post, 1994). De term 'migrant' geeft aan
dat in positie en belevingswereld nog steeds
merkbare sporen aanwezig zijn van het gastarbeiderssysteem (Bruin, 2001).
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(3)

(4)

Vluchtelingenvrouwen zijn degenen die vanwege
oorlog, vervolging en geweld (politiek en/of seksueel) in hun land van herkomst naar Nederland
zijn gekomen. Zij kunnen zowel zwarte vrouwen
als (langere termijn) migrantes zijn (Post, 1994).
Vaak hebben ze een hogere opleiding dan de economische migrantes. Hun positie in de Nederlandse samenleving en de wijze waarop zij het
leven daarin ervaren, worden vooral bepaald door
hun vluchtgeschiedenis en bijzondere regelgeving
omtrent hun verblijf (Bruin, 2001).
Wit heeft hier, net zoals zwart, een politieke betekenis. Het verwijst naar de dominante 'blanke' cultuur. De term blank wordt evenwel niet gebruikt
omdat die geassocieerd wordt met superioriteit en
(koloniale) overheersing. 'Witheid' wordt gekenmerkt door een locatie waar structureel voordeel
aan verbonden is; een standpunt van waaruit men
naar de maatschappij kijkt; een dominante relatie
tot vertoog en kennis die vooral voor niet-witten
waarneembaar is; koloniale expansiedrift en een
bevoorrechte relatie tot instituties als universiteit
en media (Pattynama en Verboom, 1999).
Tezamen levert dit een enorme complexiteit op,
door Kunneman (1998) aangeduid als 'interplexiteit' om de aandacht te vestigen op de omstandigheid dat onze eigen benoeming van de meervoudige constellaties die we proberen te analyseren daarmee ook weer interfereert.
Bronnen waren Babel en Hitipeuw, 1992; Boedjarath, 1994; Bruin en Balkema, 200 1; Diversiteit als
verrijking, 1997; Deug, 1997; EIst, 1999; Fienieg,
1998; Goudswaard, 1992; Grundemann en Milten burg, 1997; ter Harmsel1995; ]affar, Boedjarath
en Brinkhof, 1995; Langenkamp, 1994; Loo, Geurts
en Beelen, 1999; Mathias, 1995; Mesch en MensVerhuIst, 1993; Nicolai, 1992, 1994; Post, 1994; Vos
en Kolk, 1994; Wienese en Arslan, 1995.
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Culturele diversiteit
in hulpverlening en
onderzoek
Kan wat moet, moet wat kan?

Annemiek

Richters

Geestelijke gezondheidszorg in de multiculturele samenleving is geconfronteerd
met een grote hoeveelheid diversiteit van
verschillende aard. In onderzoeksbeleid
staat echter de onderzoeksbenadering
'weten is meten punt nl' centraal, zelfs ten
aanzien van het onderwerp 'cultuur en
gezondheid'. Uitgangspunt lijkt te zijn dat
bestaande onderzoeksmethodologie
'eenvoudigweg' valide toegepast kan worden op
alle etnische groepen. Culturele diversiteit
gekoppeld aan andere soorten van diversiteit is een relatief onderbelicht thema in
hulpverlening en onderzoek. De te onderscheiden diversiteit is zo groot dat hulpverlening en onderzoek in relatie tot die
diversiteit voor de vraag staan: kan wat
moet, moet wat kan?

18

Interculturele

geestelijke

gezondheidszorg

Elk leven, zo stelde de Deense theoloog Kierkegaard
ooit vast, moet voorwaarts geleefd worden, maar kan
alleen achterwaarts begrepen worden. Dat achterwaarts begrijpen kan het voorbijgaande met het duurzame verbinden en tot reflectie over het eigen leven
aanzetten. Het gaat hierbij om een proces dat voor de
zorg voor iemands geestelijke gezondheid van belang
is. Of er ruimte is voor het proces van begrijpen en
reflectie, hoe dat proces verloopt en welke rol anderen
daarin mogen en kunnen spelen, wordt vooral bepaald
door de aard van een cultuur, naast individuele gemotiveerdheid. Voor velen is het helpen van anderen in
geestelijke nood een bijna onmogelijke opgave. Niet
alleen is veel van hun eigen cultuur en de invloed die
dat op hun zelfreflectie had en heeft hun niet bekend,
ook veel van de culturen van de mensen die een beroep
op hen doen, is hun niet bekend. Dat maakt intercultureel begrijpen en op basis daarvan hulpverlenen zo
moeilijk.
Met het probleem van het intercultureel begrijpen hebben zowel de vrouwengezondheidszorg als de interculturele gezondheidszorg (een nieuwe naam voor wat
lang migrantenzorg genoemd werd) te kampen. Beide
houden zich bezig met de invloed van cultuur op ziek-
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te, ziek-zijn, de presentatie van klachten, lichaamsbeleving, enzovoorts. In de Nederlandse vrouwengezondheidszorg ging het tot voor kort vooral om de
invloed van genderculturen, te beschouwen als subculturen binnen de witte Nederlandse samenleving. In
de migrantenzorg ging het vooral om de invloed van
etniciteitsculturen, de culturen van de verschillende
etnische groepen in Nederland. Geleidelijk is men zich
in beide vormen van zorg echter bewust geworden van
de beperktheid van het gender- en het etniciteitsperspectief als los ven elkaar staande perspectieven en
is men het belang gaan inzien van hun integratie.
Gekoppeld aan gender en etniciteit zijn bovendien
steeds meer andere cultureel, maatschappelijk en individueel relevante differentiëringen aangebracht. Uiteindelijk is 'diversiteit' als complex en gelaagd begrip
het sleutelbegrip geworden voor hulpverleners die
zorg-op-maat willen bieden (zie J. van Mens- Verhuist
in dit nummer). In dit artikel is mijn belangrijkste
invalshoek de culturele diversiteit, die ik i~ mijn
bespreking echter voorzover relevant niet loskoppel
van andere soorten van diversiteit. Voorts wil ik er
nadrukkelijk op wijzen dat wij ons ervoor moeten hoeden cultuur als alibi te gebruiken voor de verklaring
van gezondheids- en zorgproblemen die in feite het
gevolg zijn van sociaal-economische ongelijkheden.

Diversiteit van cliënten
De metafoor van passagiers in een trein die door multicultureel Nederland rijdt, kan verduidelijken wat de
diversiteit van cliënten voor hulpverlening en onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg betekent. Die
metafoor confronteert ons met de dynamiek en complexiteit van de werkelijkheid, terwijl de spoorwegen
een goed voorbeeld zijn van geslaagde nationale en
internationale integratie. De elektrische telegraaf
maakte het de spoorwegen mogelijk ten behoeve van
haar dienstregeling de stationsklokken gelijk te zetten
en zo een einde te maken aan lokaal en nationaal verschillende klokkentijden. Toen in 1884 Greenwich
Mean Time de internationaal erkende astronomische
tijdrekening werd, kon de integratie op grotere schaal
toegepast worden.
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Stellen we ons nu een trein voor die, tot veler opluchting dit maal op tijd, van punt A vertrekt met als
bestemming punt B.Wie zouden de passagiers van die
trein zijn, en wat zou het motief van hun reis zijn? We
zullen in die trein ongetwijfeld aantreffen: groepen,
alleen reizenden, jongeren, ouderen, mannen,
vrouwen, gehuwden, ongehuwden, ouders, kinderen,
homofielen, lesbiennes, rijken (eerste klas), bijstandsmoeders, blanken, gekleurden en toeristen. Ze
zullen op weg zijn naar huis, school, hun werk, een
begrafenis, een feest, of gewoon 'lekker weg in eigen
land'. Sommigen leven in hun gedachten voorwaarts,
anderen trachten juist achterwaarts iets van hun leven
te begrijpen, terwijl ze voorwaarts lopen op zoek naar
een toilet. Sommigen hebben heimwee naar hun land
van herkomst, anderen naar het dorpje van hun vader,
waar Wim Sonneveld zo mooi over zingen kon. Sommigen spreken en verstaan Nederlands, anderen
begrijpen niet wat de conducteur omroept. Sommigen
vrezen op punt B aangekomen hun aansluiting te missen, zeker als ze een afspraak op een RIAGG hebben,
terwijl anderen uitzien naar degene die hen in B zal
afhalen.
Al deze mensen zijn bovendien multipele persoonlijkheden. Zij zijn bijvoorbeeld vrouw, minnares, kostwinner, moeder, kind als ze met hun kinderen spelen
of bij hun ouders op bezoek zijn, cheffin op de zaak,
maar leerling op de bijscholingscursus. Velen van hen
houden zich aan de waarden, normen, gebruiken en
gewoontes die ze in hun deels zeer verschillende
opvoeding en socialisatie hebben meegekregen, maar
niet al hun voelen, denken en handelen wordt daar
altijd en overal logisch uit afgeleid. Ze zijn ook irrationeel, sentimenteel, impulsief, opstandig, soms egoïstisch, dan weer altruïstisch. Velen van hen zitten vol
dromen en angsten, zijn nu eens behoudend dan weer
vooruitstrevend, nu eens gelovig dan weer agnostisch,
al naar het zo uitkomt. Ze trachten om, zoals van hen
verwacht wordt, mensen 'uit één stuk' te lijken, met een
welomschreven karakter en identiteit, maar zijn in feite
brokken vlees waaruit veel verschillende soorten soep
te trekken valt. Ze kunnen vooruit denken of achterwaarts, maar in de trein bevinden ze zich tezamen en
gelijktijdig even in dezelfde klokkentijd.
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Diversiteit

door en in cultuur

Een deel van de verschillen tussen de passagiers in
hun denken, voelen en handelen is vanuit hun culturele achtergrond te verklaren. Onder 'cultuur' in
immateriële zin kan verstaan worden een door een
bepaalde groep gedeeld systeem van waarden, normen, regels, gebruiken, opvattingen en concepten dat
het bestaan van leden van die groep vorm en inhoud
(betekenis, zingeving) geeft. Individuen ontlenen aan
hun cultuur aanwijzingen voor het omgaan met hun
leven en leefwereld. Elk mens wordt in een cultuur
geboren, maar culturen zijn relatief dynamisch en
kunnen onder invloed van interne of externe factoren (bijvoorbeeld migratie) veranderen. Bovendien
zijn culturen niet monolithisch. Zo kunnen bijvoorbeeld tussen, maar ook binnen culturen aanzienlijke
verschillen in opvattingen over gender bestaan, bijvoorbeeld over de mate waarin de vrouw geacht wordt
minderwaardig aan de man te zijn. Dan kunnen mensen ook nog in of tussen verschillende subculturen
leven.
Wat mensen denken en doen met betrekking tot ziekte, gezondheid en genezen, ontspruit grotendeels aan
de historisch gegroeide sociaal-culturele context, die
onder meer bepaald werd en wordt door fysisch- en
sociaal-geografische omstandigheden. Als onderdeel
van de Nederlandse sociaal-culturele context functioneert een gezondheidszorgsysteem dat geënt is op
een scheiding tussen lichaam en geest, en dat sterk
geïnstitutionaliseerd
is, met gecodificeerde regels,
waarden en normen waaraan medisch en psychologisch hulpverlenenden geacht worden zich te houden.
Er zijn andere contexten, waar cultuur vooral een
zaak van mythen en traditie is, waarin men zich vooral verlaat op oraal overgedragen volksgeneeskunde
en waarin 'genezen' nauw verbonden is met 'geloven'.
Omdat lichaam en geest dan niet, zoals in de westerse cultuur, als scherp van elkaar en van hun omgeving te onderscheiden eenheden worden beschouwd,
vindt de verklaring van ziekte meer vanuit externe
oorzaken plaats dan in de westerse cultuur. Dat heeft
gevolgen voor de beleving en presentatie van klachten van mannen en vrouwen, hun ziekte- en hulpzoekgedrag en het hulpaanbod.
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Interculturele zorg impliceert dat hulpverlenenden
zich bewust zijn van de relatie tussen sociaal-culturele context, gezondheid, ziekte, herstel en hulpverlening.
Daarvoor is culturele sensitiviteit nodig, maar dat is
niet voldoende. Er is ook kennis nodig en dan niet
alleen van het tertiaire of oppervlakte-niveau in de
vorm van goed waarneembaar en relatief makkelijk
kenbare aspecten van cultuur, zoals kleding, voedsel,
muziek en omgangsvormen. Hulpverleners moeten
zich verdiepen in het secundaire niveau waarop een
veelheid van voor insiders vanzelfsprekende vooronderstellingen, opvattingen en regels liggen die hun culturele grammatica vormen en waarvan de cognitieve
semantiek is afgeleid waarmee mensen zich uitdrukken. Dit niveau is voor outsiders slechts door langdurig contact ermee en door studie bereikbaar. Dan is
er nog een derde niveau dat nog moeilijker te bereiken
is voor hulpverleners. Dat is het niveau waarop zich
dogma's, waarden en normen bevinden waar insiders
naar leven zonder dat zij zich dit meestal bewust zijn.
Voor zover dit niveau voor outsiders kenbaar is, is het
vaak niet rationeel verklaarbaar en ook zeer moeilijk
dan wel helemaal niet beïnvloedbaar.

Behoefte

aan kennis

Wat kunnen hulpverleners (m/v) met de passagiers
van de trein aan, als die zich om hulp bij hen zouden
melden? Op welke kennis moeten zij zich baseren? Kan
de complexiteit en dynamiek van de culturen en leefwerelden van de passagiers wel objectief wetenschappelijk in al z'n aspecten en tot in de diepte onderzocht
worden, zodat op basis daarvan, indien nodig, aan een
ieder relevante en adequate hulp geboden kan worden?
Ik denk dat dat niet het geval is. We moeten keuzes
maken en bepalen welke verschillen op basis van welke
criteria de moeite waard zijn om te bestuderen.
Ik verken in dit verband allereerst de afbakening van
probleemstelling en onderzoekspopulatie om vervolgens in te gaan op de diversiteit aan aspecten van het
geformuleerde probleem. Het leren kennen van die
diversiteit vraagt om een variëteit aan wetenschapsbenaderingen die mogelijk weer nieuwe diversiteit aan
het licht brengen. De geïdentificeerde soorten van
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diversiteit blijken gevolgen te hebben voor therapie,
ethiek en onderzoeksbeleid. Op deze laatste drie
onderwerpen ga ik slechts kort in om tenslotte, de
besproken diversiteit overziend, een antWoord te formuleren op de vraag 'kan wat moet, moet wat kan'?

Diversiteit
in probleemstelling
onderzoekspopulatie

en

Laten wij in gedachten reizen naar de Riagg Rijnmond Noord -West om te kijken, of daar een zinvolle
afbakening van een onderzoeksgroep
met een te
onderzoeken probleem te maken valt of reeds voor
ons gemaakt is, door onderzoekers dan wel cliënten.
Wij treffen in die Riagg Ria Borra aan, psychotherapeute, die onderzoek doet naar depressies bij Turkse vrouwen.
Van de allochtone cliëntengroepen die zich bij de
Riagg Rijnmond Noord- West aanmelden, is, zo blijkt
uit Borra's onderzoek, de Turkse de grootste groep
(Borra 2000). Bij bijna een derde van de Turkse cliënten werd, gemeten over het jaar 1998, enigerlei vorm
van depressieve stoornis geconstateerd; bij vrouwen
meer dan bij mannen. Het probleem waar de hulpverleners mee zitten, is echter dat zij niet goed weten,
hoe tot een betrouwbare en valide diagnostische classificatie volgens de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vierde editie) te
komen bij veel mensen met een niet-Nederlandse
achtergrond. Dat geldt ook voor de groep Turkse
vrouwen. Hun 'depressies' lijken niet te passen in het
DSM-IV systeem. Toch behoort een DSM-IV classificatie (als het ware Greenwich Mean Time) tot de standaard intake procedure. Een tweede probleem is dat
pogingen om Turkse vrouwen met het standaardaanbod - een combinatie van medicatie en cognitieve gedragstherapie - te behandelen, vaak vastlopen.
Problemen dus bij zowel diagnostiek als behandeling.
Problemen die slechts ten dele te wijten zijn aan het
niet (goed) spreken van de Nederlandse taal door de
meeste Turkse vrouwen. Met de standaarden voor
standaardmensen komen wij er dus niet, als wij kwalitatief goede zorg voor iedereen willen bieden. Hoe
kan onderzoek hierin een positieve rol vervullen?

Humanistiek nr.6, 2e jaargang juli 200 I

Het wordt algemeen erkend dat depressie een dynamisch en complex geheel van biologische, psychische,
sociale, demografische, economische en culturele factoren is. De culturele factoren komen er echter wat
erkenning betreft wel wat bekaaid van af. Over de specifieke rol die alle relevant geachte factoren bij depressie spelen, is nog steeds onvoldoende kennis
voorhanden en over de (dynamische) interactie van al
die factoren is nog weer minder bekend. Wel is men
het er, in ieder geval binnen de geestelijke gezondheidszorg, over eens dat meer onderzoek naar depressie hoog nodig is, al verschillen de meningen over het
soort van onderzoek dat vooral aandacht moet krijgen.
De ziektelast van depressie is hoog. Het begrip ziektelast drukt uit het aantal levensjaren dat men verliest
door vroegtijdige dood en het aantal jaren dat men
leeft met een aandoening van nader gespecificeerde
ernst of duur. Wereldwijd bezien stond 'depressie in
engere zin' (l.E.z.) - een psychiatrisch bezien ernstige,
invaliderende vorm van depressie - in 1990 als nummer vier in rangorde van aan specifieke aandoeningen
gekoppelde ziektelast. Differentiatie naar sekse en leeftijd levert op dat voor vrouwen in de leeftijd van 1544 depressie LE.z. nummer één staat. De verwachting
is dat in het jaar 2020 over de gehele bevolking genomen depressie l.E.z. niet meer nummer vier, maar
nummer twee zal staan (Murray & Lopez 1996). De
moeite waard dus om aandacht aan te besteden, al was
het alleen al vanuit het oogpunt dat de in geld uitgedrukte maatschappelijke kosten van de ziektelast van
depressie hoog zijn, een motivatie voor onderzoek die
in deze tijd mogelijk meer succes zal hebben dan een
motivatie vanuit het oogpunt van de omvang en ernst
van het lijden ten gevolge van depressie.
De zinvolheid en wenselijkheid van de afbakening van
etnische groepen in onderzoek - door outsiders dan
wel insiders - en de wijze van afbakening moet altijd
gesteld worden. In Nederland is het slecht spreken van
de Nederlandse taal bijna altijd een uitsluitingscriterium voor deelname aan onderzoek. Er bestaat dan ook
zo goed als geen wetenschappelijk onderzoek naar de
geestelijke gezondheid van mensen uit verschillende
niet-Nederlandse etnische groepen en al helemaal niet
naar de geestelijke gezondheid van de vrouwen uit die
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groepen, terwijl zij zich toch in grote getale bij Riagg
en huisarts voor hulp melden. Gezien dat feit lijkt de
samenstelling van onderzoeksgroepen op basis van
etniciteit en sekse dus wenselijk. Binnen de Turkse
vrouwengroep zal dan weer een differentiatie aangebracht moeten worden naar bijvoorbeeld godsdienst,
leeftijd, opleiding, leefsituatie, geboortestreek in Turkije van de ouders en wanneer van toepassing van de
vrouw zelf, en zelfidentificatie wat betreft etnoculturele- en genderidentiteit. Maar er is meer nodig, want
de problematiek kent vele kanten. Om de door Borra
geconstateerde groepsgebonden verschillen in voorkomen van depressie, soort van depressie en mogelijk
effectieve therapie te kunnen verklaren is op z'n minst
ook kennis nodig over verschillen in fenomenologie
en beleving van depressie, pathofysiologie van depressie en risico- en beschermende factoren met betrekking tot depressie.

Diversiteit
in fenomenologie
en beleving
van depressie
en in de interpretatie
daarvan
De hulpverleners in de Riagg Rijnmond Noord-West
weten niet goed raad met de diagnostiek van de in
ieder geval op DSM-lV-depressies lijkende depressies
van Turkse cliënten. Wij stuiten hier op het probleem
van de diversiteit in fenomenologie (dat wil zeggen de
symptomen van depressie en de betekenis daarvan),
een probleem waar door medisch-antropologen veel
over geschreven is. De symptomatologie van 'westerse
depressies' en de begrippen die gebruikt worden om
die depressies te definiëren blijken niet altijd van toepassing bij soortgelijke verschijnselen in andere culturen. Het gaat hier om het probleem van de validiteit
van de toepassing van westerse begrippen bij de benadering van niet-westerse culturen. Crosscultureellijkt
er wel een kern van vergelijkbare depressieve symptomatologie aanwezig te zijn. Die kern bevat klachten
als dysforie, interesseverlies, angst, spanning, concentratiestoornissen, slaapstoornissen en energieverlies.
Maar er is ook een aantal verschillen op te merken. Die
verschillen doen zich vooral voor met betrekking tot
somatische klachten, wantrouwen en agitatie, die alle
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vaker zouden voorkomen in niet-westerse culturen.
Schuldgevoelens en zelfmoordgedachten zouden minder vaak voorkomen in die culturen. Ik twijfel er sterk
aan of dit laatste ook voor vrouwen geldt, daar in veel
samenlevingen zelfmoord of pogingen daartoe na
langdurige lichamelijke of psychische mishandeling
frequent voorkomt. Zo is in Nederland het percentage zelfmoordpogingen onder allochtone meisjes relatiefhoog.
Zowel in de DSM-IV als de witte vrouwenhulpverlening wordt er bij depressies verwezen naar het zich
minderwaardig voelen en een negatief zelfbeeld. Voor
beide begrippen lijken moeilijk betekenisvolle equivalenten in de Turkse taal en cultuur te vinden te zijn
(Borra 2000). Dit geldt ook voor vele andere culturen.
De vraag is dan welke gevoelens en welke'zelf'beelden
daar dan wel aan depressies gerelateerd zijn.
Gesteld dat men in niet-westerse culturen wel de westerse depressieve symptomatologie kent en herkent,
dan is het nog maar de vraag of men deze ook aan
afwijkingen en ziekte koppelt. Illustratief is in dit verband de vergelijking tussen 'depressie' in Sri Lanka en
de Verenigde Staten (Obeyesekere 1985). Wat in het
Westen als de kern van een depressie beschouwd
wordt, de generalisering van een gevoel van hopeloosheid, wordt in Sri Lanka geassocieerd met een
goede boeddhist. Leven in het boeddhisme betekent
lijden en verdriet. De oorzaak van dat verdriet is hechting of verlangen. Door zich in meditatie terug te trekken, kan dat lijden begrepen en overwonnen worden.
Westerse feministische therapeuten hebben symptomen bij vrouwen die kenmerkend voor depressie zouden zijn, vaak anders benaderd. Die symptomen
zouden niet als een teken van ziekte beschouwd moeten worden, maar als een gezond protest tegen een
ongezonde omgeving.
Een soortgelijk probleem, gekoppeld aan de fenomenologie, is dat veel bevolkingsgroepen in de wereld zo
chronisch in demoraliserende omstandigheden leven,
dat daaruit voortkomende gevoelens van dysforie (een
kernsymptoom van depressie) als zo 'gewoon' ervaren
worden, dat ze niet snel als klacht of iets abnormaals
gepresenteerd zullen worden.
Medisch antropologen zijn een verschijnsel als 'depressie' in niet-westerse culturen in de loop der tijd steeds
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meer als een vorm van sociaal lijden en soms ook als
een vorm van sociaal protest gaan beschouwen. In veel
culturen is depressie niet iets intern persoonlijks, maar
juist een sociaal gebeuren. 'Depressie' wordt als een van
de aandoeningen beschouwd die men als een sociosomatisch (en dus niet psycho-somatisch) verschijnsel, waar cultureel betekenis aan toegekend wordt,
moet bestuderen. De vraag is in hoeverre hier ten
onrechte processen die zich in de innerlijke wereld van
de geest afspelen, veronachtzaamd worden.

Variatie in wetenschapsbenaderingen
en
in hun relaties ten opzichte van elkaar
In cultuurvergelijkend onderzoek zijn psychiaters en
psychologen tot voor kort voornamelijk uitgegaan van
het westerse concept 'depressie'. Antropologen hebben
de operationalisering van dat concept ten behoeve van
onderzoek in niet -westerse culturen altijd op basis van
de door mij besproken validiteitsproblemen als etnocentrisch bekritiseerd. Terwijl psychiaters en psychologen zich vooral richten op grootschalig, kwantitatief,
epidemiologisch onderzoek naar de verspreiding en
determinanten van depressie, deden antropologen
vooral kleinschalig, kwalitatief onderzoek naar de
betekenis van op westerse depressies lijkende verschijnselen in niet-westerse culturen (Richters 1991).
Vaak worden de traditioneel psychiatrisch/psychologische en de medisch-antropologische onderzoeksbenadering los van elkaar gebruikt of is er sprake van een
muit i-methode benadering zonder dat wederzijdse
methodologische uitdagingen aangegaan worden.
Geleidelijk aan is er echter ook samenwerking tot
stand gekomen tussen beide disciplines wat betreft
onderzoeksvragen, onderzoeksontwerp, definities van
normaliteit en abnormaliteit, en veronderstellingen
betreffende risico- en beschermende factoren. Daar
waar deze samenwerking gestalte krijgt, spreekt men
wel van cultureel geïnformeerde epidemiologie of van
culturele epidemiologie. Desalniettemin blijven er
antropologen die verdedigen dat de antropologie in
samenwerking met de toch altijd machtiger epidemiologie methodologisch zoveel moet inleveren dat
het maar beter is op grote afstand van epidemiologen
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te blijven en hooguit tot samenwerking over te gaan
teneinde de epidemiologie methodologisch beter te
kunnen bekritiseren. Het concept methodologie staat
daarbij voor het geheel van vooronderstellingen en uitgangspunten, wetenschapstheorie, theorieën, concepten en methoden.
Het lijdt inmiddels geen twijfel meer dat bij de validering van westerse onderzoeksinstrumenten
voor
gebruik in niet-westerse culturen onvermijdelijk veranderingen aangebracht moeten worden in de voor
depressie kenmerkende symptomen en in de betekenisgeving daarvan. Dit roept echter de vraag op, hoeveel diversiteit bij de operationalisering
van het
westerse begrip 'depressie' voor lokaal gebruik toelaatbaar is, voordat het instrument onbruikbaar wordt
voor het meten van het sociaal-culturele construct
waarvoor de meting ontwikkeld was. Met andere
woorden als 'depressie' in hoge mate een typisch westers construct is, is cultuurvergelijkend onderzoek dan
wel mogelijk? Of meet men in veel gevallen onvergelijkbare grootheden? Dezelfde vraag is van toepassing
waar het gaat om de vergelijking van naar gender
onderscheiden subculturen.
Een groot verschil tussen epidemiologie en antropologie is dat de eerste abstraheert van de patiënt en aan
de patiënt vraagt wat de onderzoeker weten wil, en dat
voor de antropologie nu juist het patiëntenperspectief
belangrijk is en dat het niet zo simpel is als epidemiologen denken om daar inzicht in te krijgen. De
antropoloog ziet het daarbij als zijn of haar taak dat
perspectief tegen de achtergrond van de betreffende
sociaal-culturele en politiek-economische micro- en
macrocontext te begrijpen.
Bij de Turkse vrouwen uit Borra's onderzoek zal in die
context naar het zich laat aanzien vooral bijzondere
aandacht besteed moeten worden aan hun complexe
familieproblematiek en hun migratiegeschiedenissen.
Voor de verklaring van hun depressies en het verloop
daarvan zal uitgezocht moeten worden wat kwetsbaarheid bevorderende en instandhoudende factoren
en vervolgens terugval bevorderende
dan wel
herstelbevorderende factoren zijn in de levens van de
betreffende vrouwen. In dit alles zal ook bij deze vrouwen huiselijk geweld ongetwijfeld een belangrijke risicofactor zijn. Hoe vrouwen betekenis verlenen aan alle
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relevante factoren, zal alleen via diepte-hermeneutisch
onderzoek - in de meeste gevallen in de Turkse taal te beantwoorden zijn.
Het komt erop neer dat om depressies in hun volle
omvang te begrijpen en te verklaren hoe dan ook
meta- en interdisciplinair onderzoek nodig is, waarbij
men dieper graaft dan de oppervlakte-lagen van onder
meer cultuur, zoals vragenlijst -onderzoek dat doet. Dat
meerdere disciplines omvattende onderzoek kan en
moet ons inzicht geven in de relaties tussen microgene- en macrogene sociaal-culturele en politiek-economische mechanismen, systemen, structuren en
processen die depressies veroorzaken en instandhouden en zo doende mogelijk aanknopingspunten bieden voor multidimensionale preventie en therapie.

Diversiteit in therapie
gezondheidsethiek

en

De therapie bij depressie is in Nederland gewoonlijk
een combinatie van pillen en praten. Wat betreft de
pathofysiologie van depressies is het heel goed mogelijk dat die van Turkse vrouwen zo anders is dan van
de West-Europese of Noord-Amerikaanse blanke middenklasse mannen bij wie medicijnen gewoonlijk
getest worden, dat de standaard medicatie voor hen
niet effectief werkt - en evenmin voor andere etnische
groepen. Aan die eventuele verschillen in pathofysiologie kan weer een complex van factoren ten grondslag liggen waarvan cultuur er een zou kunnen zijn.
Bij de Turkse vrouwen die de Riagg Rijnmond NoordWest bezoeken, lijkt praattherapie gericht op familierelaties (systeemtherapie)
meer geïndiceerd dan
psychotherapie. Het probleem daarbij is dat de geestelijke gezondheidszorg maar een bescheiden bijdrage
kan leveren aan het wegnemen van alle maatschappelijk en cultureel causale factoren bij depressie. Volgens de witte vrouwenhulpverlening zouden vrouwen
empowered moeten worden om zelf veranderingen in
hun ziekmakende omgeving te gaan aanbrengen.
Daarbij zou men dan niet directief therapeutisch te
werk moeten gaan, want dat zou "het afnemen van
autonomie en machtsmisbruik inhouden. De vraag die
gesteld moet worden, is in hoeverre alle principes van
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de witte vrouwenhulpverlening van toepassing zijn bij
hulp aan depressieve Turkse vrouwen. Zou de Riagghulpverlening aan Turkse vrouwen bijvoorbeeld iets
kunnen en moeten leren van de islamitische volksgeneeskunde zoals die ook in Nederland bestaat?
Volgens kritisch medisch antropologen moet een hermeneutisch project van intercultureel leren verbonden
worden met een politiek project van mensenrechten
en democratisering. Die opvatting roept ethische vragen op. Volgens Sengers (2000) zijn volksgeneeswijzen
in Egypte te beschouwen als 'onderhoudsrituelen' die
vrouwen met onder andere 'depressieve klachten' in
staat stellen weer een tijdje zonder veel klachten in de
bestaande maatschappelijke systemen van genderongelijkheid te functioneren. Aan die systemen zelf verandert dus niets. Kan en moet systeem therapie zich in
de traditie van het cultuurrelativisme beperken tot het
onderhouden van familierelaties en respecteren dat
genderdiscriminatie ondergeschikt blijft aan de 'etnische loyaliteit' van vrouwen of kan en moet therapie
bijdragen aan de realisering van de universele rechten
van de mens, inclusief die van vrouwen? Dat laatste
zou betekenen dat een hulpverlener wel al het mogelijke moet doen om de vrouwen die voor hulp komen
te begrijpen, maar dat hij of zij het niet met hun eigen
genderopvattingen eens hoeft te zijn en juist wil bijdragen aan hun reflectie ten aanzien van de gendercultuur waarin zij (gedwongen worden te) leven.

Tot slot
Wat is nu het antwoord op de vraag'moet alles wat kan,
kan alles wat moet?' Nee, niet alles moet wat kan. Het
aantal te maken differentiëringen is oneindig. Alleen
al het aantal etniciteiten in Nederland zou meer dan
150 bedragen. De vraag moet beantwoord worden,
welke verschillen een wezenlijk verschil uitmaken en
wie daarover moeten beslissen. Zoals Borra gedaan
heeft, zouden wij om te beginnen wat onderzoek
betreft prioriteringen kunnen aanbrengen in geestelijke gezondheidsproblemen die zich frequent in relatief grote etnische groepen voordoen en waarbij
westerse diagnostiek en therapie bij voorbaat niet lijken te werken. De resultaten van één zo'n geprioriteerd
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onderzoek zouden ons in ieder geval gevoelig kunnen
maken voor het cultuurspecifieke van soortgelijke problemen in andere etnische groepen. Wat moet, is
tenminste een begin maken met cultuurgericht onderzoek naar bijvoorbeeld 'depressie' volgens antropologische methoden. Maar dat blijkt moeilijk te kunnen
door gebrek aan inzicht onder de mainstream onderzoekers en aan mogelijkheden geboden vanuit het
onderzoeksbeleid. Wat dat laatste betreft, moet er hoog
nodig een cultuuromslag plaatsvinden ten behoeve
van kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg voor
iedereen in Nederland die daar behoefte aan heeft. De
diversiteit in de trein die nog steeds rijdt, blijft toenemen. De meeste conducteurs van de hulpverlening
doen wat ze kunnen, maar voelen zich door hun bazen
en opleiders in de steek gelaten. Sommigen van hen
beperken hun werk tot de rijtuigen waarin ze alleen
passagiers van hun eigen cultuur vinden. Andere collega's hebben zich juist gespecialiseerd in een uitheemse cultuur en proberen daar een apart rijtuig
voor in te richten. Een enkeling zoekt naar algemene
principes voor het leveren van zorg op maat voor zo'n
verscheidenheid aan reizigers. Het lukt hen echter niet
om contact te krijgen met de bestuurscabine. Hun
begint te dagen wat de rest nog niet weet: die cabine is
leeg.
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Inleiding
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en mono-culturele

betekenis

de zorg

worden,

op
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In zijn behartenswaardige inaugurele rede Psychologie
en de multiculturele samenleving: Een gemiste aansluiting? stelt David Ingleby, hoogleraar Interculturele Psychologie aan de Universiteit Utrecht, een
belangrijk vraagstuk aan de orde: Waarom weigeren
Nederlandse instellingen zich aan multiculturaliteit
aan te passen? In plaats van voeding te geven aan de
steeds manifester wordende neiging om zwarten,
migranten en vluchtelingen zèlf de schuld te geven van
de benarde situatie waarin zij zich op allerlei terreinen
bevinden, roept Ingleby instellingen op de hand in
eigen boezem te steken en aan zelfreflectie te doen. Met
verschillende indicatoren maakt hij het tekortschieten
van instellingen om zich met multiculturaliteit bezig
te houden inzichtelijk.
Een onderzoek van de faculteit psychologie van de
Universiteit Utrecht laat bijvoorbeeld zien dat binnen
vier studierichtingen, die samen zeventig procent van
de studenten omvatten, slechts vier procent van het
onderwijsaanbod iets met multiculturaliteit te maken
heeft (Ingleby, 5). De situatie aan andere opleidingen
voor zorgberoepen ziet er grosso modo hetzelfde uit.
Kijken we naar systematische aandacht voor gender in
zorgopleidingen, dan stemt de situatie evenmin
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optimistisch: Teveel is afhankelijk van de toevallige
aanwezigheid op opleidingen van personen - vaak,
maar niet uitsluitend vrouwen - die de fakkel die in de
zeventiger jaren ontstoken werd, nog steeds dragen.
Ingleby stelt vast dat studenten worden opgeleid voor
een maatschappij die sinds de jaren vijftig niet meer
bestaat en gebruikt het volgende treurig stemmende
beeld voor de opleidingen in de psychologie: 'Som mi ge universitaire opleidingen hebben het verleden blijkbaar zeer tegen hun zin achtergelaten. Ze zitten de hele
dag thuis met de gordijnen dicht' (Ingleby, 7).
De Amsterdamse psychiater Myra Sieval omschrijft
het soort zorg, waar die opleidingen in de praktijk toe
leiden:
'Er is nog veel werk te verrichten voordat de hulpverlening aan migranten op een fatsoenlijk peil is.
Migranten hebben los van de zaken waar iedereen mee
kan kampen, veel factoren in hun leven die psychisch
belastend zijn. De grootste problemen hebben de illegalen en niet te vergeten hun kinderen. Dat er voor hen
nauwelijks hulp is, is de meest schrijnende kwestie in
de zorg. Er rust zelfs een taboe op. [... 1 Een migratie
moet je altijd verwerken. Het vormt een breuklijn in
een familiegeschiedenis. Je laat iets achter en je hebt
dus te maken met rouw. [...] In Amsterdam leven minstens 18.000 mannen, vrouwen en kinderen zonder
verblijfsvergunning. Dat geeft nog veel meer gezondheidsrisico's. [... ] Mensen zonder verblijfsstatus missen een basale bestaanszekerheid. De aanpak die we
nu hebben gaat uit van mensen die goed geworteld zijn
en het gevoel hebben dat ze ergens thuishoren: (Interview met M. Sieval, 1,2)
Het als vanzelfsprekend uitgaan van zo'n fundamentele geworteldheid van mensen is slechts een voorbeeld
van hoe de plank misgeslagen wordt in het zorgaanbod. Evenmin ligt het voor de hand te veronderstellen
dat er rekening mee gehouden wordt dat ontworteling
gegendered is, dat wil zeggen dat ontworteling er
anders uitziet afhankelijk van of men man of vrouw
is. Andere voorbeelden van misfit tussen al dan niet
bewuste vooronderstellingen die zorgverleners hebben met betrekking tot wat het betekent geestelijk
gezond te zijn, wat de doelen van behandeling zijn,ja
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zelfs wat een persoon is, en de werkelijkheden die
cliënten uit verschillende windstreken met zich meedragen, liggen voor het oprapen (verg. Wekker 1995,
1998). Zorg en zorgopleidingen zijn, met andere woorden, niet in overeenstemming met leven in een genderbewuste, interculturele samenleving. Daardoor is
er nog steeds geen sprake van dat we allemaal, mét
aanziens des persoons, een gelijke kans op adequate
zorg hebben, wanneer we in dat circuit hulp zoeken.
De Nederlandse situatie doet, meer dan mij lief is, denken aan de Verenigde Staten, waar de maatschappelijke goederen die door iedereen begeerd worden gezondheid, welzijn, geluk, een goede opleiding, voldoende middelen om in het levensonderhoud te voorzien - onevenredig toevallen aan witte mensen, en vaak
mannen, uit de middenklasse. De goederen en instituten die staan voor het onwenselijke in de samenleving, komen in onevenredige mate terecht bij mensen
van kleur: verblijf in gevangenissen en opvanghuizen,
in inrichtingen van de geestelijke gezondheidszorg, in
de laagste inkomensgroepen en in de meest ongunstige leefomstandigheden.
Tegelijkertijd staat een notie als gelijke kansen op een
begerenswaardig maatschappelijk goed als geestelijke
gezondheid bij veel hulpverleners hoog in het vaandel.
In deze bijdrage wil ik eerst de weigering van opleidingen zich tot multiculturaliteit te verhouden in een
context plaatsen. De weerzin tegen diversiteit staat niet
op zichzelf, maar vormt onderdeel van een complexer,
langduriger en weerbarstiger configuratie, waarin wij
Nederlanders en ons zelfbeeld ingebed zijn. Na deze
algemene cultuurkritische exercitie, zal ik aangeven
welke vaardigheden instellingen zich minimaal zouden moeten eigen maken om gelijke kansen op zorg,
mét aanziens des persoons, te kunnen bieden. Ik zal
daarbij met name, vanuit een gender- en etniciteitsperspectief, aandacht besteden aan caleidoscopisch
denken en aan zelfreflectie.

Het dominante
Nederlandse
onderwij spraktijken

zelfbeeld

en

Er doet zich in Nederland een serie paradoxen in ons
zelfbeeld voor, die bij een onderzoek naar het verzet
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van personen en instellingen tegen multiculturaliteit
betrokken zouden moeten worden. Een eerste interessante paradox is dat Nederlanders, in meerderheid,
niet met migranten vereenzelvigd willen worden, hoewel onderzoek tegelijkertijd laat zien dat één op de zes
Nederlanders een migrante voorouder heeft (Lucassen en Penninx 1997). Ofhet om Hugenoten, Belgen,
Joden, Polen, Fransen, Duitsers, Hongaren, Indo's, of
om Surinamers, Antillianen ofTurken en Marokkanen
gaat, Nederland is een land van (nakomelingen van)
migranten. Dat is echter niet het dominante beeld, dat
we van onszelf hebben. Weliswaar weven we in de
privé-sfeer verhalen over overgrootmoeder die vanuit
Polen naar Nederland kwam en over de vele ontberingen die zij heeft geleden, maar in de publieke sfeer
leveren dergelijke verhalen geen punten op. Het strekt

28

niet tot aanbeveling, het geldt eerder als een curiositeit, waardoor men zichzelf buitenspel plaatst. Het tot
de Nederlandse natie behoren vraagt dat men datgene wat in het collectieve imaginaire als niet-Nederlands geldt - taal, tongval, uitheemse kleding en
overtuigingen, Islamiet zijn, herinnering aan onderdrukking - aflegt. Het parool is dat men zich zo snel
mogelijk aanpast. In de publieke sfeer doet het assimilatiemodel van het mono-etnicisme en mono-culturalisme zo grondig zijn werk, dat, voorzover
mogelijk, alle sporen van van-elders-afkomstig-zijn
uitgewist worden. Natuurlijk hebben degenen die phenotypisch voor traditionele Nederlanders door kunnen gaan - namelijk wit van huidskleur zijn - het
daarbij gemakkelijker. Het zijn migranten met een
donkere huidskleur die er door hun van de witte norm
afwijkende uiterlijk niet in slagen hun claim op Neder1anderschap kracht bij te zetten of als legitiem te doen
ervaren (verg. Phoenix 2001). Waar het hier om gaat,
is dat er geen beproefde modellen zijn om met etnisch
en raciaal verschil om te gaan anders dan assimilatie, en wie niet geassimileerd kan of wil worden, wordt
gesegregeerd.
Een tweede fascinerende paradox ten aanzien van het
recente Nederlandse verleden is dat het dominante
zelfbeeld dat van onschuldig slachtoffer van de Duitse
overheersing is, en dat de rol van het verzet met het
verstrijken van de jaren steeds belangrijker is geworden. Dat Nederland in ongeveer dezelfde periode ook
dader was en buitensporig geweld tegenover naar
onafhankelijkheid strevende Indonesiërs in stelling
bracht, vormt geen onderdeel van het zelfbeeld. Alleen
al de vergoelijkende term 'politionele acties' voor een
vuile oorlog spreekt boekdelen. Ook in de huidige
debatten rond de 'vader van de bruid' valt op, hoe graag
we ons in de rol van het onschuldige en rechtschapen
wij nestelen, terwijl eind jaren zeventig commerciële
belangen de doorslag gaven in de Nederlandse betrekkingen met het Argentijnse regime.
Ten opzichte van het verder weg gelegen verleden, is er,
ten derde, de tegenstelling tussen de Nederlandse
imperiale aanwezigheid in de wereld vanaf de zestiende eeuwen het volslagen ontbreken van kennis
daarover in het Nederlandse onderwijsaanbod, in het
Nederlandse zelfbeeld en zelfrepresentaties, zoals
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monumenten, literatuur en polemieken over Nederlandse identiteit.IJ) Kennis over de Overzeese Expansie
is - niet toevallig - in quarantaine in een afzonderlijk
vakgebied en maakt geen deel uit van de algemene
'vaderlandse' geschiedenis. Afgaande op curricula, zijn
er twee uitstekend bewaarde Nederlandse geheimen:
het eerste is dat Nederland een geduchte koloniale
natie is geweest. Studenten in mijn colleges horen er
altijd weer van op. Het tweede is dat Nederland een
multi-etnische, maar overwegend mono-culturele
samenleving is. De verbanden tussen de Nederlandse mondiale, imperiale rol en de binnenlandse uitwissing van dit gegeven aan de ene kant, en de huidige
weerzin tegen diversiteit aan de andere kant, vragen
om gedegen onderzoek. Mijn stelling is dat zolang het
Nederlandse koloniale verleden niet serieus genomen
wordt, zolang het geen onderdeel vormt van de algemene geschiedenis, zolang er in brede kring geen kennis gegenereerd wordt over welke inhoud het
Nederlanderschap in verschillende historische perioden heeft (gehad) en met uitsluiting van wie de Nederlandse natie gevormd kon worden, multiculturaliteit
nu ook niet serieus genomen kan worden. Het verleden vormt een massieve blinde vlek, die een structuur
van superioriteit ten opzichte van gekleurde volken
maskeert en op die blinde vlek van 'vergeten' en uitwissen van verschil moet de multiculturele samenleving gebouwd worden.
Alles bij elkaar genomen, hebben we ons achtereenvolgens naar de modellen 'vergeten', 'vergoelijken' en
assimileren gericht, wanneer het om de omgang met
anderen gaat. De modellen hebben met elkaar gemeen
dat een positief Nederlands zelfbeeld in stand gehouden kan worden. Deze modellen vinden hun neerslag
in de inhouden van curricula, op alle onderwijsniveaus. Bij zo'n hardnekkig en grondig vergeten en vergoelijken van delen van de Nederlandse geschiedenis
dringt de vraag zich op, welke belangen hier in het spel
zijn. Het is belangrijk om na te gaan, welke voordelen
het biedt om er een 'onschuldig' zelfbeeld op na te kunnen houden, zoals ook weer tot uitdrukking kwam in
recente debatten over de multiculturele samenleving.
In alle bijdragen van de spraakmakers daarin kwam,
tussen de regels door, steeds weer naar voren dat er een
onschuldig, kwetsbaar, geëmancipeerd 'wij' geconst - .
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rueerd werd tegenover een schuldig, grof, ongeëmancipeerd 'zij', die onze verworvenheden met voeten treden en er barbaarse gewoonten op nahouden. In
nationaal en internationaal verband is Nederland erin
geslaagd een beeld van zichzelf in elkaar te knutselen
en over het voetlicht te krijgen dat doordrenkt is van
progressiviteit, of het om drugsbeleid, euthanasie,
sociale zekerheid ofhomo-huwelijk gaat. Het valt dan
altijd tegen wanneer je de feiten, bijvoorbeeld wat de
positie van vrouwen en etnische minderheidsgroepen
betreft, op een rijtje zet. De inhouden van curricula
weerspiegelen dit 'onschuldige', positieve zelfbeeld, dat
ten koste van veel in stand gehouden wordt. Dat zelfbeeld, waar weinig kritische zelfreflectie aan te pas
komt, is geïmpliceerd in welke beelden van het verleden en het heden overgedragen worden aan volgende
generaties.

ZorgverIeners

en de God trick

Er zijn overeenkomsten in de professionele blik die
wetenschappers en zorgverleners erop nahouden. De
epistemologe Donna Haraway karakteriseert die blik
in haar invloedrijke artikel 'Situated KnowIedges' als
de God trick: De wetenschapper zelf is in traditionele
wetenschapsbeoefening
onzichtbaar, ongesitueerd,
maar zijn almachtige blik is van overal en nergens, hij
observeert zogenaamd objectief. De God trick, die zo
lang gebruikelijk geweest is en waar feministische en
andere kritische wetenschappers zich tegen verzet hebben, suggereert dat het mogelijk en wenselijk is de
eigen persoon zoveel mogelijk buiten beschouwing te
laten. Dat is een vorm van objectiviteit waar kritische
wetenschappers juist van af willen. In feministische
objectiviteit gaat het erom dat kennis altijd vanuit een
bepaalde positionering tot stand komt. Onze kennis en dat geldt ook voor de kennis van hulpverleners komt tot stand op het snijpunt van onze positioneringen als mannen en vrouwen met een bepaalde etniciteit, met een bepaalde klasse-achtergrond
en
seksuele voorkeuren. Het doet ertoe wie kijkt, wie
waarneemt, observeert, wie een diagnose stelt, wie lesgeeft. Ieder van ons neemt bagage mee die voortvloeit
uit onze positionering. En zoals Haraway ook aangeeft:
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Wij kunnen allen slechts een bepaald, partieel deel van
de werkelijkheid zien en dus is het zaak zo transparant
mogelijk te zijn over onze positioneringen en onze
kennis met elkaar uit te wisselen, zodat we gezamenlijk een zo groot mogelijk deel van de werkelijkheid
kunnen bestrijken en zo effectief mogelijk kunnen
ingrijpen.
Ik spreek hier als zwarte vrouw, die zich betrokken
voelt bij de geestelijke gezondheidszorg en vanuit het
gezichtspunt van GEM (Gender Etniciteit Multiculturaliteit), een expertisecentrum gevestigd aan de Universiteit Utrecht en gesubsidieerd door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. GEM stelt
zich ten doel het genderbewuste en interculturele
karakter van het onderwijs - in allerlei onderwijslagen
en -instellingen - te verhogen en heeft twee sleutelinzichten met betrekking tot gender, etniciteit en onderwijsinhouden.

Gender en etniciteit
als onaffe,
tegenstrijdige
processen
Gender en etniciteit zijn onaffe, tegenstrijdige processen ('uitvindingen', constructies) die op ons allemaal
van toepassing zijn; ze gaan allebei over de toewijzing
van maatschappelijke betekenis aan verschillen, die
heel ingrijpend zijn voor onze identiteit. Dat geldt
zowel voor hulpverleners als voor hulpzoekenden, al is
hiermee niet gezegd dat die betekenistoewijzing in alle
culturen dezelfde inhoud heeft. Waar gender in veel
Westerse samenlevingen ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen installeert, heeft het in de Afro-Surinaamse volkscultuur bijvoorbeeld in principe een
meer egalitaire invulling. Bij gender gaat het over de
toewijzing van betekenis aan biologische verschillen
tussen mannen en vrouwen en in het andere geval over
de toewijzing van betekenis aan etniciteit, het gevoel
bij een bepaalde (etnische of'raciale') groep te horen,
een gevoel van een gedeelde afkomst of herkomst, op
grond van taal, cultuur, geschiedenis of op grond van
vermeende raciale verschillen. Het dominante denken
kenmerkt zich echter door gender alleen van toepassing te verklaren op vrouwen en etniciteit op 'hen', op
'allochtonen. GEM gaat ervan uit dat genderprocessen
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ook op mannen van toepassing zijn en etniciteit ook
op de dominante etnische groepering in Nederland. In
de dominante opvatting over gender en etniciteit is
er voortdurend sprake van asymmetrisch, hiërarchisch denken in binaire categorieën, waarbij de dominante sekse en de dominante etnische groep erin slagen zichzelf als neutraal, niet-gegendered en nietgeëtniseerd af te schilderen. Zij zijn de norm die niet
ter discussie staat en waartegen anderen gecreëerd
worden. Zo worden allerlei zaken die met machtsposities samenhangen, genormaliseerd en daardoor aan
het oog onttrokken (verg. Wekker en Lutz 200 I).

Gender en etniciteit
werkzaam

zijn gelijktijdig

Gender en etniciteit zijn, tezamen met klasse, leeftijd
en seksualiteit, gelijktijdig werkzaam; ze grijpen in
elkaar; ze beïnvloeden elkaar; ze co-construeren
elkaar. Het is echter onderdeel van ons camman sen se
denken om gen der en etniciteit los van elkaar te denken; dit is zelfs zo ver doorgevoerd in de academische
arbeidsdeling dat er aparte disciplines zijn voor genderstudies en voor etnische studies. Ook uit de manier
waarop ministeries hun taken onderling en intern verdelen, waarop beleid in allerlei instellingen gemaakt
wordt, spreekt een opvatting dat gender één type processen bundelt en etniciteit een ander type en dat die
twee niets met elkaar te maken hebben. Afdelingen
vrouwenhulpverlening (kunnen 'allochtone' vrouwen
hier ook terecht of gaat het hier bij nader inzien alleen
over witte vrouwen?) en hulpverlening aan 'allochtonen' (lees: veelal hulpverlening aan 'allochtone' mannen) zijn schering en inslag in instellingen. Steeds
blijkt weer dat gender en etniciteit voorgesteld worden
als twee los van elkaar staande processen, die verschillende, duidelijk afgebakende groepen zouden
betreffen. In het recente programma MIV Zorg van
ZON bijvoorbeeld wordt prioriteit gegeven aan sekse
en er wordt beloofd dat er aandacht zal zijn voor etniciteit, maar het wordt niet meegenomen als integraal,
gelijktijdig.
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Dit verschijnsel ligt diep verankerd in ons denken, dat
gekenmerkt wordt door dichotomieën, door tweedelingen, waarbij steeds de ene pool meer waard geacht
wordt dan de andere. Hiervan zijn talloze voorbeelden
te geven. Te weinig wordt de blik gekanteld, de eigen
positionering bij het denkproces betrokken; er wordt
te weinig caleidoscopisch gedacht.

Kenmerken
van het dominante
denken
met betrekking
tot gen der en etniciteit
Deze uiteenzetting over de kenmerken van ons denken met betrekking tot gender en etniciteit behelst:
1. dat gender en etniciteit in het dominante denken
twee aparte, los van elkaar opererende grammaticis van verschil zijn; dat die twee systemen elkaar
als het ware beconcurreren; dat het vrijwel onmogelijk is ze aan elkaar te koppelen.
2. dat alleen vrouwen gegenderde posities hebben en
mannen niet.
3. dat etniciteit alleen geldt voor 'hen', de 'anderen',
'allochtonen' en dat de witte etnische positie eigenlijk geen etnische positie is.
Zowel in het zorgaanbod als in de opleidingen in de
zorg vinden we de kenmerken van het dichotome denken terug. En nog breder: in de academie, in de organisatie van de samenleving, op ministeries, eigenlijk
in het dominante en common sense denken in de
samenleving als geheel hebben deze mythes postgevat. Hulpverleners zouden inzicht moeten hebben in
de werking van gen der en etniciteit, zowel bij hun
cliënten als bij zichzelf.

Curricula

in de zorg en zelfreflectie

Wanneer we kijken naar de curricula in de zorg, dan
vinden we bovengenoemde kenmerken weerspiegeld.
Na de aandacht die er op sommige zorgopleidingen
bestond voor hulpverlening die speciaal op vrouwen
gericht is, verplaatst de aandacht zich nu naar zorg
voor 'allochtonen'. Deze toenemende aandacht voor
diversiteit is toe te juichen, maar de manier waarop het
gebeurt, brengt, zoals ik probeer aan te tonen, ernsti-
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ge problemen met zich mee. Alle drie de kenmerken
van het dominante denken ten aanzien van gender en
etniciteit, zoals hierboven opgesomd, komen in deze
ontwikkeling binnen de opleidingen tot uitdrukking.
Wat er bijvoorbeeld niet gebeurt, is dat de blik gekanteld wordt naar de im- of expliciete kenmerken van het
dominante paradigma over wat het betekent een
gezond, goed functionerend persoon te zijn. Heel
belangrijk in de opleidingen is dat opleiders en toekomstige therapeuten aan kritische zelfreflectie doen.
Inzicht in de werking van gender en etniciteit in hoe
zij geworden zijn wie zij geworden zijn, hoe zij zelf
gepositioneerd zijn en welke partiële kennisclaims dat
met zich meebrengt, welke impliciete aannames
betreffende personen, welzijn en gezondheid ons denken richting geven, is wezenlijk voor een adequate
zorg. Vaak wordt mij door hulpverleners tegengeworpen dat het toch niet mogelijk is thuis te raken in alle
150 culturen die zich in Nederland bevinden. Dat is
waar. En de enige remedie daartegen die ik ken, is dat
men zich bewust wordt van de dwingende, maar vaak
impliciete, aannames die het eigen handelen richting
geven.
Belangrijke elementen die het handelen van hulpverleners en opleiders in de zorg richting geven, zouden
geëxpliciteerd moeten worden: wat betekent geestelijke gezondheid, wat is geluk, wat is welzijn? Is dat voor
ons allemaal hetzelfde, wanneer we de werking van
gender, etniciteit, klasse en seksuele voorkeur in acht
nemen?
Een andere wezenlijke vraag heeft consequenties voor
wie in behandeling genomen moet worden. Wat is een
persoon? In mijn eigen .onderzoek (Wekker 1994)
onder Afro-Surinaamse vrouwen uit de volksklasse in
Paramaribo bleek dat aan het zelf op een radicaal
andere manier vorm gegeven wordt dan in Westerse
samenlevingen het geval is. Vrouwen deden uitspraken over zichzelf in vrouwelijke en mannelijke termen;
in enkelvoudige en meervoudige termen en in termen
van derde personen. Het zelf is samengesteld, dynamisch, veranderlijk en in hoge mate afhankelijk van
anderen, waardoor het niet vanzelfsprekend is dat
slechts een enkel individu een behandeling ondergaat.
Het hele systeem waarin het individu ingebed is, is in
het geding. In opleidingen zou aandacht besteed moe-
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ten worden aan de verschillende manieren waarop het
zelf vormgegeven wordt in de verschillende culturen
die zich in Nederland bevinden. De antropoloog Clifford Geertz (1984) zegt, dat onze Westerse opvatting
over wat een persoon is, die belangrijke eenheid van
denken en handelen, een tamelijk merkwaardige is
binnen de context van de culturen op de wereld. Vergelijkbaar onderzoek als onder Afro-Surinaamse vrouwen uit de volksklasse in Paramaribo zou gedaan
moeten worden voor alle etnische groepen in Nederland, heel nadrukkelijk met inbegrip van de dominante etnische groep, en zou de curricula in de zorg
moeten informeren.

Caleidoscopisch

denken

In de opleidingen moeten we toe naar een - wat ik
noem - caleidoscopisch denken of wat Janneke van
Mens-VerhuIst dynamische diversiteit noemt. Ieder van
ons bergt meerdere verschillen in zich; sommige kenmerken zijn veranderlijker dan andere. Een eerste stap
bij caleidoscopisch denken behelst zelfreflectie; iedereen leert inzien dat we allemaal gelijktijdig gepositioneerd zijn naar gender, etniciteit, klasse en seksuele
voorkeur en dat sommige combinaties meer macht in
zich dragen dan andere. Wanneer we de assen van
maatschappelijke betekenisgeving niet gelijktijdig
denken, blijven we in een aantal blinde vlekken volharden, we blijven de kar steeds achter de wagen spannen en dit heeft ook relevantie voor opleidingen. Een
stelling tijdens het symposium Diversiteit in de (vrouwen) gezondheidszorg: feniks of dode mus? luidde dat
de huidige hulpverleningsmethoden
geschikter zijn
voor vrouwen dan voor mannen. Vanaf nu zouden we
ons bij zo'n uitspraak meteen af moeten vragen: voor
welke vrouwen en voor welke mannen geldt dat? De
gelijktijdigheid van gender met al die andere betekenisgevende processen maakt het noodzakelijk ons af
te vragen: Maar hoe zit het met etniciteit in deze? En
hoe zit het met klasse? Heeft seksuele voorkeur ook
relevantie voor de geschiktheid van hulpverleningsmethoden? Het is, met andere woorden, noodzakelijk
dit tot een methode te maken en die methode heet:
de andere vraag stellen. Als die vragen, die nadere spe-
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cificeringen, achterwege gelaten worden, verheffen we,
ongewild, de dominante etnische positie, de dominante klasse en de dominante seksuele vorm steeds tot
norm en creëren we steeds opnieuw Anderen. Wanneer
het ogenschijnlijk om een genderverschil gaat, zouden
we ons de vraag moeten stellen: Wat heeft etniciteit
hier nu mee te maken? Wanneer het ogenschijnlijk
alleen over etnische verschillen gaat: En hoe speelt
gender hier nu een rol? Zo ook met klasse en seksualiteit. Door het stellen van de 'andere vraag' brengen
we meer diversiteit en meer caleidoscopie in ons denken en in de opleidingen in de zorg.
Gloria Wekker is directeur van het Expertisecentrum
GEM, dat aandacht voor gender, etniciteit en multiculturaliteit in het brede onderwijsveld wil faciliteren. Zij
is verbonden aan de leerstoel groep Vrouwenstudies Letteren van de Universiteit Utrecht.

Noot

(I)

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik op sabbatical in New York City, waar ik onlangs de Afrikaanse begraafplaats in hartje Manhattan bezocht.
Bij toeval herontdekt bij bouwwerkzaamheden
voor het Federal Office Building in 199 I, werd een
Afrikaanse begraafplaats van 2.2 hectaren, ongeveer 1,5 kilometer ten noorden van het huidige
Wall Street, blootgelegd die van 17I 2 tot 1794 in
gebruik was. In de nabijheid was een Afrikaanse
nederzetting en de namen van de eerste elfbewoners zijn bewaard gebleven. In tegenstelling tot het
algemene beeld dat slavernij slechts in het Zuiden
van de V.S.situeert, herbergde New York, tijdens
de achttiende eeuw, de op een na grootste zwarte
bevolking in de V.S.en het waren Nederlanders die
daartoe de aanzet gaven. In 1625 transporteerde
de West Indische Compagnie de eerste elf Afrikanen als slaven naar New York. Twee van de elf oorspronkelijke
Afrikaanse
bewoners
hadden
Nederlandse namen. Tussen Paulo en Gratia
d'Angola en Simon Congo trof ik de namen Jan
Fort Orange en Manuel de Gerrit de Reus. De
Nederlandse aanwezigheid in allerlei delen van de
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wereld sinds de zestiende eeuw is opzienbarend in
verhouding tot inwonertal en omvang van Nederland. Even opzienbarend is de consensus waarmee
dat deel van de Nederlandse geschiedenis 'vergeten' wordt.

Literatuur

Botman, M. Jouwe, N. & Wekker, G. (2001), Caleidoscopische Visies, KIT,Amsterdam.
Geertz, C. (1984), 'From the Native's Point of View. On
the Nature of Anthropological Understanding', in:
Shweder, R. & R. LeVine (red.), Culture Theory.
Essays on Mind, Self and Emotion, Cambridge Uni-.
versity Press, Cambridge.
Haraway, D. (1991), 'Situated Knowiedges: The Science Question in Feminism and the Privilege of partial Perspective', in: Simians, Cyborgs and Women.
The Reinvention of Nature, Free Association Books,
Londen.
lngleby, D. (2000), Psychologie en de multiculturele
samenleving: een gemiste aansluiting? Oratie bij de
aanvaarding van de leerstoel Interculturele Psychologie, Universiteit Utrecht, Utrecht.
Interview met psychiater Myra Sieval, in: Amsterdams
Patienten / Consumenten Platform, december 2000,
p.l,2.
Lucassen, 1. & Penninx, R. (1997), Newcomers, Immigrants and their Descendants in the Netherlands,
1550 - 1995, Het Spinhuis, Amsterdam.
Phoenix, A. (2001), Voorwoord in Botman, M.J. e.a.
(red.), Caleidoscopische Visies, KIT, Amsterdam.
Wekker, G. (1994a), Ik ben een gouden Munt. Subjectiviteit en Seksualiteit van Volksklasse Vrouwen in
Paramaribo, Vita, Amsterdam.
Wekker, G. (l994b), "Eindelijk kom ik tot mijzelf'
Westerse en Afro-Surinaamse Subjectiviteit', in:
Hoogsteder, J. (red.), Hulpverlening aan Surinamers, Antillianen en Molukkers, Landelijke Federatie van Landelijke Welzijnsinstellingen, Utrecht.
Wekker, G. (1998), 'Gender, Identiteitsvorming en Multiculturalisme. Notities over de Nederlandse multiculturele Samenleving', in: Geuijen, K. (red.),
Multiculturalisme, Lemma, Utrecht.

Humanistiek nr.6, 2e jaargang juli 200 1

33

Organisaties op weg naar
diversiteit: een actueel
kwaliteitsvraagstuk
Febe Deug

Vanuit mijn praktijkervaringen als organisatieadviseur bij De Beuk heb ik regelmatig te maken met
opdrachten op het gebied van multiculturalisatie of
diversiteit voor overheden en non-profit organisaties.
In dit artikel put ik in het bijzonder uit het veranderingstraject met Vrouwen opvang Utrecht waarover ik
ook een boek heb gepubliceerd onder de titel Het is
menens hier (1997). Een analyse van die ervaringen en
andere cases leidt ertoe dat ik de volgende drie belangrijke actoren onderscheid in een dergelijk veranderingstraject: de opdrachtgever, het management en de
adviseur. Voor een ieder die wel eens in een dergelijke positie verkeert, kan dit artikel handvatten bieden
om de slaagkans voor een diversiteitstraject zo groot
mogelijk te maken.

werkers tot hun recht komen en er betere bedrijfsresultaten ontstaan. 'Beter' is in dit verband (meer)
recht doen aan hulpbehoeften en vragen van een
diversiteit aan cliënten en burgers.
Het checken van het zogenaamde algemene beleid
van een organisatie op wie het wel of niet accommodeert of uitsluit. Uitgangspunt is het 'echt' algemeen maken van beleid en niet zozeer het
ontwikkelen van speciaal beleid voor doelgroepen.
Overigens kunnen die check en de daaruit voorvloeiende bevindingen om het beleid passend te
maken voor 'allerlei' klanten of burgers soms leiden tot specifiek beleid.

Opdrachtgever:
rond diversiteit
Diversiteit

Expliciteer

de ambities

als organisatievraagstuk

Als we spreken over diversiteit in organisaties, dan gaat
het om de volgende zaken:
Het creëren van een organisatie waarin ruimte is
voor mensen die naast hun professionele identiteit verschillende bagage van huis uit meenemen.
Het vermogen van de organisatie om al die verschillende talenten aan te spreken, zodat mede-
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Een organisatie die een traject rond multiculturalisatie en/of diversiteit wil uitzetten, dient vooraf goed na
te gaan 'wat vormt voor ons nu precies de reden?'.
Soms is er sprake van een reactie op een incident: na
een racistisch voorval wil men zorgen dat zoiets niet
meer gebeurt. Of men merkt uit cliëntgegevens dat er
eigenlijk geen allochtone hulpvragers (m/v) binnen
komen. Voordat een traject van start gaat, is het belang-
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rijk om niet alleen naar de directe aanleiding te kijken
en dat aan te pakken, maar na te denken over de beoogde resultaten op wat langere termijn. Waarmee zou deze
organisatie tevreden zijn en hoe realistisch is die optie,
gelet op de huidige stand van zaken, de energie van
medewerkers en de tijd en middelen die beschikbaar
zijn? Wat is, gezien die beoogde resultaten, dan nodig
om dat resultaat te bereiken?
Multiculturalisatie heeft vaak als inzet dat het aanbod
meer afgestemd wordt op de behoeften van nieuwe,
gemêleerde cliënten- ofklantengroepen. Dat betekent
dat inzicht vereist is in de manier waarop medewerkers
(m/v) in deze organisatie leren, want zij zullen het nieuwe aanbod vorm moeten geven, op basis van hier en
elders opgedane ervaringen, experimenterend en al.
Ook de vraag waar men warm voor loopt, waar de
energie zit, is van belang, omdat men eigenlijk alleen
succes kan boeken, wanneer mensen op een bepaalde manier willen gaan werken. Naarmate op dat aspect
een appèl wordt gedaan, groeit de kans dat er als vanzelf draagvlak ontstaat, het traject brede steun krijgt
en voor een blijvende verandering zorgt.
Een volgende vraag betreft de aanwezige ruimte voor
vernieuwing. Een multiculturalisatie- of diversiteitstraject levert, als het goed is, ideeën op om zaken op
een andere manier aan te pakken. De organisatie dient
zich af te vragen, welke mogelijkheden er zijn om deze
vernieuwingen ook daadwerkelijk in te voeren, ofwel
hoe wendbaar is het beleid eigenlijk?
Uitgaande van het beoogde resultaat, dient de organisatie ook de vraag te beantwoorden: welke mensen
of geledingen moeten participeren in het traject, hoe
moet een eventuele werkgroep samengesteld worden
en hoe moet de communicatie over het traject - successen en mislukkingen - georganiseerd worden.
Tenslotte is het van belang dat men zich realiseert wat
de valkuilen zijn van de 'hier' heersende cultuur. Wanneer die vermeden kunnen worden, is de kans kleiner dat het project verzandt. Sommige organisaties
hebben de gewoonte vooral energie te steken in het tot
stand komen van nota's, in plaats van in de implementatie van afgesproken doelen. Wie dat niet onderkent, belandt in een traject dat vooral uitnodigt tot
'praten over' in plaats van 'doen'.
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Management:

bied kaders

en ruimte

Als de organisatie helder gemaakt heeft wat haar ambities zijn rond diversiteit, dan vormt het management
een van de belangrijkste actoren in het veranderingstraject. Er zijn drie aandachtspunten voor het management: hun toegevoegde waarde, divergeren in plaats
van convergeren en tenslotte pendelen tussen individuen en groepen.
Toegevoegde waarde van het management
Tijdens een diversiteitstraject gaat het erom dat het
management staat voor de doelen van de organisatieverandering die is ingezet en dat men - startend vanuit een leerstrategie - ruimte laat om te leren: voor
medewerkers en voor zichzelf. Het doel kan zijn een
intercultureel hulpverleningsaanbod of meer diversiteit in de (gemeente )politiek.
Soms eist het management van zichzelf dat men vooraf zou moeten weten wat bijvoorbeeld interculturele
hulpverlening inhoudt, wat een 'diverse' organisatie is.
Deze eis is om meerdere redenen onhandig. Naast het
feit dat het medewerkers meer kan opleveren om daar
met elkaar een antwoord op te formuleren, kan die zelf
opgelegde eis het management ook blokkeren. Adviseurs kunnen het management dan helpen door hen
een ander denkspoor aan te bieden.
Die toegevoegde waarde van het management is als
volgt te omschrijven: Het leerproces van de organisatie
c.q. een team, een werkgroep, stimuleren,faciliteren en
bewaken, opdat nieuwe inzichten en instrumenten
beklijven.
Dat is echt iets anders dan zelf moeten 'weten' wat bijvoorbeeld interculturele hulpverlening is. De toegevoegde waarde van het management ligt in verbinden:
het verbinden van bestaande kaders / beleid / regels
met het nieuwe of het experiment; het verbinden van
respect voor bestaande professionaliteit met het honoreren van 'andere' invalshoeken; en het bewaken van
de gezamenlijkheid met een goed oog voor verschillen.
Het gaat met andere woorden om het stimuleren en
'gunnen' van een leerproces, zonder dat de organisatie
op drift raakt. Omdat het 'experimenteergebied' niet
waterdicht te definiëren valt, is het daarbij vooral

35

belangrijk afspraken te maken over proces-spelregels:
'hoe gaan we ermee aan de slag, wanneer komt het
terug?' enzovoorts.
Divergeren in plaats van convergeren
Een dagelijkse stijl van leidinggeven die het leren en
de diversiteit bevordert, is de volgende: het besef dat
er niet één manier is, niet één winnend inzicht, niet
één route, maar meerdere. Het gaat erom veel creativiteit van mensen te benutten, niet te snel te vinden
dat er maar één oplossing is of maar via één weg
gewerkt kan worden. Reken af op resultaten en niet op
de weg erheen, liever (te) uitgebreid divergeren (overlegstijl) dan te snel te convergeren. In essentie gaat het
om de vraag, of je als leidinggevende erin slaagt de
eigenheid van individuele medewerkers tot haar recht
te laten komen en hun competenties aan te boren binnen een gedeeld kader.
Pendelen tussen individuen
belang

slechts vanuit één dimensie of aspect daarvan benaderd worden. Helaas gebeurt dat in multiculturalisatie-trajecten - ook door leidinggevenden - regelmatig:
juist het toegenomen bewustzijn rondom dit thema
verleidt tot het overbelichten van één aspect van
iemands identiteit: etniciteit. Als medewerkers vooral op één facet van hun identiteit worden aangesproken, ervaren zij dat echter vaak als een knellende
reductie van hun inbreng.
Lukt het om betrokkenen steeds te blijven zien als
individu en tegelijkertijd als soms gewild en soms
ongewild behorend tot een bepaalde 'groep', en de bijdrage en impact die dat met zich meebrengt te hanteren en te gebruiken? Dat is ingewikkeld, omdat die
groepen waartoe mensen zich soms willen bekennen
meer of minder macht hebben of meer of minder
geprivilegieerd zijn, zoals ]anneke van Mens-Verhuist
dat heeft beschreven (1997 en dit nummer).

en groepen is van

Het volgende schema van de Canadese hoogleraar
cross cultural management Nancy Adler (1991) helpt
in het kijken naar medewerkers en het 'juiste' gewicht
geven aan facetten als etniciteit of sekse. Het schema
beschrijft een individu en geeft weer wat ieder met zich
meedraagt. Daarbij onderscheidt Adler drie niveaus:
individueel, collectief en common to all humanity:

Adviseur: van een schuldkwaliteitsvraagstuk

naar een

Multiculturalisatie of diversiteit stond of staat niet vanzelf op de agenda van organisaties. Dus was het nodig,
is het nodig en zal het voorlopig ook wel nodig blijven
om aandacht voor diversiteit te vragen. Als zo'n roep
om agendering echter blijft steken in het beschuldigen

unieke eigenschappen van het individu:
ten dele aangeleerd en ten dele geërfd
datgene wat je deelt met groepen waarvan je deel uit maakt; vaak door geboorte maar niet per se (klasse,
sekse, etniciteit, religie, opleiding, professionele achtergrond, leeftijd):
niet genetisch bepaald, maar aangeleerd.
basale behoeften als honger, dorst, slaap
basis emoties: angst, blijdschap, woede, verdriet, liefde:
common to all humanity: 'inherited' ongeacht de cultureel toegestane uitingen
De kunst voor leidinggevenden is in de dagelijkse aansturing van mensen voortdurend te schakelen tussen
die verschillende niveaus en te onderkennen dat een
medewerker in diens identiteit alle dimensies omvat
en allerlei facetten kent. Iemand kan dus ook niet
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van organisaties en hun betreffende medewerkers,
leidt dit niet tot een succesvol traject, maar tot verkramping en verlamming.
Een adviseur moet een appel weten te doen op de aanwezige kracht in een organisatie en energie weten te
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mobiliseren. De volgende drie aandachtspunten
daarbij behulpzaam.

zijn

Inzetten op professionaliteit
en kwaliteit
Met inzetten op professionaliteit bedoel ik dat de organisatie zich de vraag stelt: 'Kunnen we hier een systeem
van hulpverlening tot stand brengen dat in staat is adequaat te reageren op de vraag van elke cliënt, allochtoon
of autochtoon, etcetera?' of'Kunnen we de kwaliteit leveren die ons verzorgingsgebied ons stelt?', 'Zijn we als
gemeenteraad herkenbaar genoeg voor de gemeenschap
die we vertegenwoordigen en voeren we een beleid waar
iedereen van mee profiteert?'. Het is bijna een legitimatievraag.
Door in te zetten op professionaliteit of kwaliteit als
motto voor de verandering wordt een doel geformuleerd
dat iedereen in de organisatie en de organisatie als
geheel aangaat - en niet alleen de vrouwenhulpverleenster of de migrantenhulpverlenende. Alle medewerkers
(m/v) worden aangesproken op hun professionaliteit
in het hanteren van diversiteit en niet op een specifiek
aspect van hun identiteit: vrouw of allochtoon oflesbo.
Ongeacht iemands persoonlijke betrokkenheid zal elke
hulpverlener zich in professioneel opzicht tot dit thema
moeten gaan verhouden.
Het gaat hier niet om een moreel of liefdadigheidsverhaal in de trant van 'we moeten vrouwen binnenhalen of we moeten allochtone collega's binnenhalen
en meer aan "hen" denken'. Nee, het is een kwaliteitseis anno nu die gesteld mag en moet worden. Een dergelijke benadering biedt ook veiligheid aan de
betrokkenen.
Ik heb zelf heel veel trajecten begeleid en ook zelf ingezet met als invalshoek multiculturele samenwerking.
Dat was soms terecht en adequaat, namelijk als op dat
niveau zaken opgehelderd, besproken en opgelost
moeten worden. Maar ik heb zulke trajecten ook zien
verworden tot navelstaarderij en meegemaakt dat verschillen onnodig werden uitvergroot en onoverbrugbaar gemaakt.
Door professionaliteit of kwaliteit van elke hulpverlener centraal te stellen, leg je als adviseur een veilige
basis waarop collegàs elkaar professioneel kunnen ontmoeten en er ook ruimte blijft voor wat iemand wel en
niet wil inbrengen of van zichzelf wil laten zien. Als col-
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lega's willen mensen in ieder geval erkenning en een
sense of belonging bij de organisatie.
Leren als strategie
Een tweede aandachtspunt is 'Ieren als strategie'.
Eigenlijk is het belangrijkste daarvan dat er ruimte is
of komt om te mogen leren. Interculturele hulpverlening of ma naging diversity is geen pakketje dat iemand
zo tot zich neemt, laat staan meteen altijd adequaat in
de praktijk weet te brengen. Zoiets moet je als organisatie werkenderwijs ontdekken met elkaar: met hulp
in de vorm van externe input, maar ook en vooral van
eigen input, en met elkaar.
Als de doelstelling van een organisatie met een multiculturalisatie- of diversiteitstraject is om echt nieuwe,
andere werkwijzen onderling te ontwikkelen en een
'andere' hulp-en dienstverlening te bieden, is dat een
veranderingswens op institutioneel niveau. Het gaat
dan niet alleen om 'anders kijken' naar de omgeving of
ander gedrag, maar het kan leiden tot wezenlijk
andere regels, inzichten en principes. Een machtsdwang-strategie is ineffectief in een dergelijk veranderingstraject, omdat veranderingen in cultuur en
ideologie zich nauwelijks door macht laten afdwingen.
Ook een overtuig- of teil and se/I-strategie zal in een
professionele organisatie waarbij professionals ruimte wensen voor hun eigen afwegingsproces, weinig
opleveren. Teil and se/I gaat wel op voor het feit dat er
veranderd moet worden, maar de inhoudelijke invulling wordt door professionals zelf geclaimd. Omdat een
leerstrategie de ziel van een organisatie raakt, is die het
meest geschikt voor het bereiken van de noodzakelijke diepgang.
De vraag is hoe 'leren' wordt bevorderd. Een adviseur
probeert gunstige voorwaarden te creëren door het
kiezen van een ruime doelstelling met een zeer concrete eigen werkwijze en door het scheppen van een
veilig leerklimaat. Door een ruime doe/stelling te
formuleren vermijd je de situatie dat betrokkenen het
traject als een keurslijf ervaren, waar per se een vooropgezet wenselijk resultaat uit moet komen. Bij Vrouwenopvang Utrecht luidde de doelstelling bijvoorbeeld
'het tot stand brengen van een systeem van hulpverlening dat in staat is op de hulpvraag van iedere vrouw
en kind - allochtoon en autochtoon - adequaat te
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reageren met een voor deze vrouwen kind passend
aanbod'. In combinatie met de concrete manier waarop medewerksters zelf meetbare doelen vaststelden
voor hun vak bood deze doelstelling het kader waarin veel zaken konden worden ontwikkeld met een
gezonde spanning tussen ambitie en haalbaarheid.
In de praktijk konden op deze manier zowel bij Vrouwenopvang Utrecht als bij Toevluchtsoord (een vrouwenopvanghuis in Groningen) teams zelfbepalen, hoe
ze wilden werken om allochtone en autochtone cliënten te bedienen, bijvoorbeeld door casuïstiek te
bespreken of nieuwe aanpakken uit te proberen. In de
lokale politiek van de gemeente Alkmaar is het tot een
zelfanalyse gekomen om te weten, in hoeverre de
bestaande cultuur ruimte bood aan iedereen. Vervolgens kon de gemeenteraad zelf zorgen voor meer
diversiteit in haar eigen netwerk.
De tweede voorwaarde is misschien nog wel belangrijker: een veilig leerklimaat scheppen, waarin fouten
maken mag. Leren impliceert risico's nemen en experimenteren. Dat betekent dat sommige zaken mislukken en dat er inschattingsfouten worden gemaakt. Als
dat niet mag, gaan management, medewerkers en
andere betrokkenen risico's mijden en blokkeren zij
daardoor hun eigen leerproces. Fouten moeten daarom niet afgestraft, maar opgepakt worden.
In het traject met de Vrouwenopvang Utrecht zijn uiteraard - ook zaken misgelopen: een verkeerde
timing van een programma waardoor een discussie
slecht verliep, een relevante geleding die per ongeluk
overgeslagen is. Door het veilige leerklimaat kon telkens gekeken worden met de instelling naar'wat leren
we hiervan en hoe lossen we het nu op?'
Daar hoort bij:flexibiliteit en stapsgewijs werken. Hoewel een traject helder moet zijn in doelstellingen en
opzet, moet er tegelijkertijd ruimte zijn om in te spelen op de actualiteit, onverwachte ontwikkelingen.
Door stapsgewijs te werken kan in de tweede fase
geprofiteerd worden van de informatie, vragen en
lering in de eerste fase. Daardoor kan die veel trefzekerder worden geformuleerd dan wanneer in het ontwerpstadium alle fasen meteen worden uitgewerkt.
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Last but not least: creëer een divers gezelschap
Voor de ontwikkeling van producten en activiteiten
vanuit een multicultureel of divers perspectief is
inkleuring ofwel diversiteit van de organisatie noodzakelijk. Door inkleuring van het personeel was bij
Vrouwenopvang Utrecht en bij Toevluchtsoord bijvoorbeeld niet alleen deskundigheid vanuit verscheidene invalshoeken aanwezig, maar konden - op een
enkele uitglijder na - de discussies ook niet verworden tot gesprekken over'de ander'. Dit is vaak wel het
geval in organisaties die eenzijdig zijn samengesteld.
Door die personele inkleuring konden bovendien de
producten 'gemengd' ontwikkeld en vanuit verschillende perspectieven gevoed worden. Dat heeft de kwaliteit ervan in termen van toepasbaarheid in een
diverse omgeving verhoogd.
In de gemeente Alkmaar is de gemeenteraad - die nog
niet divers genoeg was - op de volgende manier in
gesprek geraakt met een zeer divers gezelschap: er is
een stadsconferentie georganiseerd, waarin elk raadslid tien inwoners mocht uitnodigen met als enige
voorwaarde dat het mensen van buiten je eigen vanzelfsprekende kring waren. En in dit diverse gezelschap zijn een aantal beleidspunten doorgenomen,
wensen geuit en zijn contacten gelegd die ook na de
stadsconferentie voortgezet en uitgebouwd zijn.

Conclusie
Terugblikkend op deze en andere opdrachten die succesvol zijn verlopen, blijkt vaak de volgende combinatie van kenmerken aanwezig:
a. het vermogen van de mensen aan de top van de
organisatie om respectvol om te gaan met medewerkers, dat wil zeggen de eigenheid van mensen
te zien;
b. de durf om risico's te nemen, te vertrouwen en los
te laten in de zekerheid dat het goed zal komen;
c. tegelijkertijd het nemen van verantwoordelijkheid
voor het proces;
d. (bij een veel grotere groep betrokkenen) de
bereidheid om inspanning te leveren.
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Het

•

•

rISICO van

verschil

Tonja van den Ende

Verschillen tussen mensen worden steeds belangrijker in hedendaagse westerse samenlevingen. De mensen die er wonen vertonen een grote onderlinge
diversiteit. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan verschillen in levensbeschouwelijke en religieuze overtuigingen, in levensstijlen, in etniciteiten, in seksuele
voorkeuren en samen-levingsvormen en in het belang
dat mensen al dan niet hechten aan de eigen culturele achtergrond en aan man-vrouwverschillen. Dergelijke verschillen, die mensen als be-langrijke aspecten
van hun identiteiten kunnen ervaren, hebben consequenties voor de manieren waarop zij hun levens
vormgeven.
Maar er zijn ook vele verschillen die mensen als
onrechtvaardig, als beperkend en als discriminerend
beleven. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in welvaart, in toegang tot de arbeidsmarkt en in gezondheid. Ook deze verschillen zijn van invloed op de wijze
waarop mensen hun leven inrichten en worden meestal niet als belangrijk aspect van de eigen identiteit
ervaren - maar eerder als een beperking daarvan.
Het thema 'verschil' is daarom iets wat we niet zonder meer kunnen toejuichen en wat we kritisch onder
de loep moeten nemen. Vandaar de vraag die ik
opwerp in mijn boek: welke verschillen moeten er wel
en welke mogen er niet toe doen? Om met elkaar tot
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een antwoord op deze vraag te kunnen komen, is het
volgens mij nodig om stil te staan bij de relatie tussen
identiteiten en verschillen: welke verschillen kunnen
mensen als belangrijke aspecten van hun eigen identiteit beschouwen en welke verschillen ervaren zij eerder als een belemmering daarvan? En om de relatie
tussen identiteit en verschil te kunnen verhelderen, zo
is steeds de leidende intuïtie bij mijn onderzoek
geweest, is het nodig om na te denken over de rol die
lichamelijkheid daarin speelt.

Lichamelijkheid

en verschil

Lichamelijkheid is een thema dat maar door weinig
westerse filosofen serieus is genomen. De meeste filosofen uit deze traditie beschouwen lichamelijkheid en
het lichaam als datgene wat intellectuele ontplooiing
en rationaliteit belemmert. Zij theoretiseren over de
mens, het subject, de burger, alsof het een lichaam- en
geslachtloos wezen betreft.
Maar niet alleen binnen de filosofie is lichamelijkheid
lange tijd onbelicht gebleven. Ook in de feministische
theorievorming, die zich bij uitstek richt op verschillen tussen mensen, is het lichaam lange tijd verdacht
geweest en is het dat voor velen nog steeds. En dat is
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ook niet zo verwonderlijk. Eeuwenlang zijn vrouwen
gediscrimineerd op grond van hun lichamelijk anderszijn dan mannen. Lichamen van vrouwen zijn misbruikt, tot lustobject gemaakt, en aan vrouwen is op
grond van hun lichamelijkheid met grote regelmaat
psychische, fysieke en emotionele zwakte toegeschreven. De vrees voor aandacht voor het lichaam in het
denken over man-vrouwverschillen is niet ongegrond.
Hetzelfde gaat op voor het denken over etnische verschillen. Zo lang deze louter geduid worden in termen
van lichamelijke verschillen, ligt racisme op de loer.
Kortom, de relatie tussen lichaam en verschil kan altijd
weer worden aangegrepen om discriminatie te funderen en rechtvaardigen: de identiteit van degene die
gediscrimineerd wordt, wordt dan opgevat als volledig
bepaald door een lichamelijk kenmerk. Om dit te voorkomen, is uit veel theorievorming over verschillen het
lichaam 'weggefilterd'. Deze wegfiltering van het
lichaam uit het denken over verschillen is begrijpelijk,
maar is in mijn ogen ook te betreuren. Want onze
lichamen zijn ook bronnen van lust, plezier, contact,
creativiteit en relaties met anderen én ze zijn locaties
van verschillen.
Mensen verschillen lichamelijk van elkaar op een
manier die onophefbaar is. Zelfs een identieke tweeling verschilt van elkaar alleen al doordat ieders
lichaam beiden op van elkaar verschillende plaatsen
situeert. Dit lichamelijk van elkaar verschillend zijn is
onophefbaar in de zin dat niemand van ons samenvalt
met welke ander dan ook. Er is daarom, alleen al op
grond van ons belichaamd zijn, sprake van een radicale alteriteit of verschil tussen mij en de ander.
Onze belichaming brengt ook andere verschillen met
zich mee. Hoewel hedendaagse technologische en
medische ontwikkelingen een vergaande maakbaarheid van ons lichaam lijken te impliceren, kan ik niet
alles zijn en niet alles doen wat ik zou willen. De
begrenzing die mijn lichaam met zich meebrengt,
betekent niet alleen dat ik nooit samenval met een
ander, maar ook dat mijn keuzemogelijkheden beperkt
zijn en mijn bestaan eindig is. Tegelijkertijd brengt
mijn lichaam met zich mee dat ik voortdurend groei,
verander, in ontwikkeling ben en vandaag niet langer
dezelfde ben als een aantal jaren geleden. Het lichaam
is niet statisch, maar veranderlijk.
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Om deze redenen is het lichaam één van de locaties
van verschillen: van verschillen tussen mij en een
ander, tussen dat wat ik kan doen en dat wat ik wil
doen, tussen dat wat ik kan zijn en dat wat ik wil zijn
en tussen wie ik nu ben en wie ik volgend jaar zal zijn,
met andere woorden: van verschillen tussen individuen en van verschillen binnen één individ~. Dit soort
verschillen komt niet alleen tot uitdrukking in ons
denken, maar wordt ook in, aan en met het lichaam
beleefd en maakt deel uit van onze persoonlijke identiteit.
In mijn proefschrift heb ik onderzocht hoe de samenhang tussen persoonlijke identiteit, lichamelijkheid en
verschillen begrepen en verhelderd kan worden. Met
deze verheldering heb ik een bijdrage willen leveren
aan het denken over en praktiseren van het goede
samenleven waarin ruimte en respect is voor verschillen die mensen als belangrijk onderdeel van hun
identiteiten ervaren - en waarin verschillen die mensen als beperking ervaren, ter discussie gesteld kunnen worden. Om tot deze verheldering te komen, doe
ik een beroep op het werk van de Franse filosofe, linguïste en psychoanalytica Luce lrigaray.
Luce Irigarays project is dat van de seksuele differentie. Zij concentreert zich in haar oeuvre op de verschillen tussen mannen en vrouwen op zowel
lichamelijk, als cultureel-maatschappelijk, als imaginair, als symbolisch niveau. Zij houdt zich niet tot
nauwelijks bezig met andere verschillen, zoals bijvoorbeeld etnische verschillen. Daarom is haar werk meestal afgedaan als niet interessant voor en zelfs als
discriminerend ten opzichte van het doordenken van
andere verschillen.
Maar hoe langer ik mij verdiepte in haar werk, hoe
meer ik ervan overtuigd raakte dat het tegendeel het
geval is. Luce Irigaray doordenkt als geen ander de
verwevenheid tussen persoonlijke identiteiten, lichamelijkheid en man-vrouwverschillen. En deze verwevenheid, zo laat ik in mijn boek zien, kan heel goed
vruchtbaar gemaakt worden voor het begrijpen van en
leven met ook andere verschillen. En dat is in mijn
ogen het grote belang van haar oeuvre.
Daarom heb ik mijn onderzoek op de volgende wijze
opgebouwd. Eerst geef ik antwoorden op de vragen:
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hoe maakt lichamelijkheid volgens Luce lrigaray deel
uit van persoonlijke identiteiten? Hoe is seksuele differentie volgens haar deels belichaamd? Hoe kunnen
wij onze persoonlijke relaties volgens haar zodanig
vormgeven dat zij recht doen aan seksuele differentie?
Vervolgens laat ik zien hoe deze antwoorden uitgebreid
kunnen worden naar andere dan man-vrouwverschillen. Daarbij heb ik steeds het accent gelegd op het
lichaam en op lichamelijkheid. In de eerste plaats
omdat lichamelijkheid verschillen met zich meebrengt, zoals ik hiervoor al aangaf. In de tweede plaats
omdat mogelijke invullingen van het goede samenleven volgens mij in de kern draaien om de vraag: wat
betekent het voor mij en voor jou om goed te leven én
hoe doen we dat samen? Het goede samenleven heeft,
met andere woorden, betrekking op de manier waarop een persoon zich tot zichzelf en tot anderen verhoudt. En deze verhouding kan volgens mij niet goed
gedacht, en zeker niet geleefd worden, als lichamelijkheid daar niet bij betrokken wordt. Daarom vind ik het
een gemiste kans dat in veel filosofische en in veel
feministische theorievorming het lichaam buitenspel
wordt gezet.
In de hedendaagse theorievorming zijn in mijn ogen
twee gebieden aan te wijzen waar het denken over verschillen het meest radicaal op de agenda is gezet: de
Franse filosofie en de feministische theorievorming.
Luce Irigarays oeuvre valt onder beide gebieden, maar
alleen in de feministische theorievorming is er sprake van een receptie van en discussie over haar werk.
Daarom ga ik, in mijn tweede hoofdstuk, in op deze
discussie.
Zoals gezegd is theorievorming over het lichaam door
feministes lange tijd als verdacht beschouwd. Dit kan
gezien worden als een erfenis van de tweede feministische golf. Vertegenwoordigsters daarvan uiten vergaande en terechte kritiek op de symbolische
tweedeling in de westerse cultuur die lichamelijke en
emotionele kenmerken vooral aan vrouwen toeschrijft
en rationele en geestelijke kenmerken aan mannen.
Theorievorming over het lichaam beschouwen zij als
een bevestiging van deze tweedeling, die opnieuw
vrouwelijkheid onlosmakelijk zou verbinden met
lichamelijkheid. Omdat Luce Irigaray zich zo duidelijk
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bezighoudt met lichamelijkheid, is haar werk op veel
weerstand gestuit en is het vaak als stereotyperend van
de hand gewezen.
Maar het is juist, zo laat ik in mijn boek zien, deze
tweedeling tussen kortweg mannelijkheid en rationaliteit enerzijds en vrouwelijkheid en lichamelijkheid
anderzijds die Luce Irigaray in haar oeuvre voortdurend aanvecht. Dit doet zij in mijn ogen het meest verstrekkend in haar lezing van de grot metafoor van Plato
(in Luce Irigaray 1974),die ik in mijn vijfde hoofdstuk
behandel.

De grot als grafrede
De grot metafoor van Plato is voor Luce Irigaray één
van de oerverhalen van de westerse cultuur, waarin
een lage waardering van het lichaam en alles wat daarbij hoort tot uitdrukking komt. Sinds Plato zijn uit de
westerse filosofie - enkele uitzonderingen daargelaten
- thema's geweerd die met lichamelijkheid samenhangen, zoals sterfelijkheid, ziekte, verval, emoties,
irrationaliteit, seksualiteit en dergelijke. Daarmee heeft
de filosofie zich, aldus Luce lrigaray, afgekeerd van
alles wat het menselijke leven zo typeert. Zij noemt
Plato's metafoor dan ook wel een grafrede, een filosofie die zich aan de kant van de dood schaart. Een filosofie die zich daarentegen wil bekommeren om het
goede samenleven, zal zich juist over deze thema's
moeten buigen.
Dat is wat Luce Irigaray tracht te doen in haar lezing
van Plato's metafoor en van andere filosofische teksten. Zij legt het accent op themàs die in de metafoor
worden uitgesloten. In de psychoanalyse wordt dit proces van uitsluiting wel 'afsplitsing' genoemd: dit concept betekent in de psychoanalyse dat delen van het
zelf op anderen worden geprojecteerd. Volgens Freud
komt deze vorm van projectie voort uit afweer of verdringing. Wat als pijnlijk wordt beschouwd aan het zelf
wordt aan een ander toegeschreven. Na die toeschrijving worden de ontoelaatbare gevoelens waargenomen
als veroorzaakt door de ander. Met andere woorden:
het toeschrijven van laag gewaardeerde kenmerken
aan anderen of groepen anderen kan begrepen worden als een projectie die voortkomt uit angst voor de
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manier waarop die kenmerken deel uitmaken van ons
zelf. De laag gewaardeerde aspecten worden aan 'anderen' toegeschreven wat een vorm van discriminatie is
die haar uitdrukking kan vinden in concrete agressie.
Deze opvatting gebruikt Luce Irigaray in haar analyse
van de grotmetafoor. Zij laat zien dat aan de Ander (de
vreemdeling, de barbaar, de vrouw) eigenschappen
worden toegeschreven die herinneren aan lichamelijkheid. De filosoof is door deze afsplitsing imaginair verschoond van de gevreesde kenmerken van het
menselijke bestaan, zoals ziekte, vergankelijkheid, sterfelijkheid, begrenzing, beperking en emotionaliteit.
Deze zijn dan ook tot op heden uit de meeste filosofische theorieën geweerd.
Vervolgens past Luce Irigaray een psychoanalytische
techniek toe op de grot metafoor om de zogenaamde
afgesplitste delen erin terug te brengen. Dit is de techniek van de wederzijdse
overdracht.
In de
psychoanalytische praktijk betekent overdracht heel
algemeen gesteld de onbewuste projectie van gevoelens en verlangens op de analyticus/analytica.
Dit
gebeurt veelal door deze te identificeren met een
belangrijke persoon uit het eigen verleden (meestal de
vader of de moeder). De analytica/cus dient als
plaatsvervanger voor die persoon, wordt de imaginaire Ander. In de analyse kan de analysant met behulp
van overdracht oude verdrongen angsten, verlangens,
trauma's en dergelijke herhalen en ze doorwerken
(durcharbeiten in Freuds terminologie). Verliefdheid
op de analyticus/ca is hiervan een bekend voorbeeld.
De 'tegenoverdracht' verwijst naar de, vaak onbewuste reactie van de analyticus/analytica op de overdracht
van de analysant.
Luce Irigaray spreekt in dergelijke situaties liever niet
van tegenoverdracht, maar van wederzijdse overdracht.
Het gaat haar daarbij niet alleen om de reactie op de
overdracht van de analysant (de tegenoverdracht),
maar om het feit dat een analyticus/ca altijd een eigen
imaginaire (dat wil zeggen, deels onbewuste fantasieën,
angsten, verlangens, verbeeldingen, woede, agressie,
projecties en dergelijke) in het spel brengt. De analyticus is niet neutraal, zo benadrukt zij, maar is als mens
aanwezig. Het imaginaire van de analytica/cus moet
daarom volgens haar niet buiten de analyse gehouden
worden, maar juist ingebracht worden omdat volgens
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haar pas dan sprake is van wederkerigheid.
En deze wederkerigheid is nodig om een dialoog op
gang te brengen. Want als de analytica/cus slechts als
een leeg projectiescherm dient - waarop de analysant
oude beelden kan afspelen - dan wordt er volgens Luce
Irigaray niets uitgewisseld en blijft de analyse steken in
een monoloog van de analysant. In dat geval biedt de
analyse geen ruimte voor een gemeenschappelijk proces en voor gezamenlijke creaties. Daarbij zal steeds
gezocht moeten worden naar een balans tussen 'nabijheid en distantie'. Daar zijn vantevoren geen eenduidige normen over op te stellen, omdat iedere relatie
tussen twee personen, of dit nu een therapeutische relatie is of niet, weer uniek is.
Luce Irigarays analyse van filosofische teksten kan, zo
betoog ik, ook in termen van een wederzijdse overdracht begrepen worden. Dat wil zeggen dat zij, als analytica, aan Plato en andere filosofen niet alleen hun
imaginaire teruggeeft - als een projectiescherm, dat zelf
onberoerd blijft. Zij brengt in haar lezing ook haar eigen
imaginaire in om zo tot het scheppen van nieuwe verbeeldingen, fantasieën en betekenissen te komen.

Een machine

om libido

te produceren?

Om nu terug te keren naar de feministische kritiek op
Luce Irigaray: het is niet zo dat zij opnieuw een verband legt tussen alleen vrouwen en lichamelijkheid.
Waar zij daarentegen voor pleit, is de identiteiten van
mensen opnieuw te doordenken vanuit dat wat hun
alledaagse leven typeert. Lichamelijkheid is daar een
belangrijk deel van, niet alleen van de levens van vrouwen, maar ook van de levens van mannen. Daarom
bekritiseert zij niet alleen de westerse filosofische traditie die lichamelijkheid veronachtzaamt, maar ook de
psychoanalytische traditie.
De psychoanalyse is door één van haar eerste cliëntes aangeduid als 'praatkuur' (zie Van den Ende
1999:68). Deze aanduiding geeft zowel de sterke als de
zwakke kant van de psychoanalyse als therapievorm
aan. De sterke kant is dat praten over traumatische,
veelal verdrongen situaties veel mensen kan helpen bij
het verwerken ervan. Het is dan ook een breed ingeburgerde therapievorm. Wat Luce Irigaray daarnaast
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vooral trekt in de psychoanalytische praktijk, is dat
deze ruimte biedt aan angsten, verlangens, fantasieën,
dromen en dergelijke die elders nauwelijks ruimte
krijgen. De zwakke kant ervan is echter dat de psychoanalyse een hoge mate van~verbale begaafdheid
veronderstelt én dat de nadruk zo ligt op dat wat in taal
uitgedrukt kan worden.
Dit blijkt ook uit de setting van de klassieke psychoanalytische praktijk. Degene die in analyse is, de analysant, ligt op een sofa en de analyticus of analytica zit
erachter. Er is geen oogcontact mogelijk, er is geen

lichamelijk contact (bijvoorbeeld het vasthouden van
iemands hand, of een arm om een schouder van
iemand die veel verdriet heeft), degene die in analyse
is praat vrijwel uitsluitend en de analyticus spreekt zo
min mogelijk.
Volgens Luce lrigaray is het in de eerste plaats weliswaar zo dat de analysant die naar het plafond staart
vrijer kan associeren, maar deze associaties hebben
volgens haar vooral betrekking op het verleden. Voor
de productie van nieuwe betekenissen, in het hier en
nu en in relatie tot de ander, is deze setting niet ge-

foto: Wim Oskam, Utrecht

Humanistiek

nr.6, 2e jaargang juli 2001

45

schikt. In de tweede plaats kunnen in deze enscenering de lichamelijke symptomen nauwelijks tot uitdrukking komen. Liggend op de sofa kan bijvoorbeeld
ook veel moeilijker uitdrukking gegeven worden aan
woede. In de derde plaats roept het verzoek 'om te gaan
liggen' bij een vrouw - en zeker bij een seksueel getraumatiseerde vrouw - heel andere associaties op dan bij
een man.
Daarom zegt Luce Irigaray over deze nadruk op het
gesproken woord:
"( ...) we moeten de psychoanalytische praktijk en
theorie ter discussie stellen als methodes die veronderstellen dat de zintuiglijkheid, het gevoelsleven, de seksualiteit, de relaties met ouders, en de
individuele en collectieve geschiedenis zich kunnen vertalen in woorden. De psychoanalyse onderwerpt het lichaam aan vormen die er vreemd aan
zijn, en die ook geen uitdrukking geven aan de
kleuren, de geluiden, de sensibele dimensies
ervan, en zij doet alsof zij zo genezing kan bieden:(Irigaray 1987: 175)
Om recht te doen aan de overvloed aan betekenissen
die ieder in, aan en met het lichaam, zowel alleen als
in relatie tot anderen, ervaart en die niet restloos in een
verhaal kunnen worden vertaald, is volgens Luce Irigaray in een therapeutische relatie, maar ook in andere relaties het volgende nodig. De uitwisselingen
tussen mensen zullen plaats moeten geven aan en
opnieuw doordacht moeten worden met het oog op de
lichamelijkheid van beiden. Daarom stelt zij, niet
alleen in haar teksten over de psychoanalytische praktijk, maar ook in haar teksten over andere verhoudingen, een aantal gebaren of gestes voor die de
betrokkenheid op de lichamelijkheid van ieder vergroten. Eén zo'n gebaar is de liefkozing. Deze kan bijvoorbeeld in een vriendschaps- of liefdesrelatie
letterlijk de vorm aannemen van een streling. Maar'de
liefkozing' staat ook voor het gebaar van het bieden van
een luisterend oor, het aankijken van de ander, elkaar
(be)roeren, de troostende arm om een schouder. Dergelijke gebaren zijn niet inwisselbaar met gesproken
woorden.
Naast dergelijke gebaren doet Luce lrigaray ook voor-
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stellen voor het anders vormgeven van de analyse. Zo
doet zij de suggestie om analysanten te laten schilderen, omdat dromen zo'n belangrijk onderdeel uitmaken van de analyse. Schilderen biedt meer
mogelijkheden om de vormen en kleuren van bijvoorbeeld dromen uit te drukken dan woorden. Ook
moet ik op dit punt denken aan de wijze waarop raadsmannen en -vrouwen nogal eens gebruik maken van
gedichten. Deze zijn weliswaar ook verbaal, maar bieden door de mogelijkheid tot associaties veel meer
ruimte aan nieuwe betekenissen of verbeeldingen van
zaken die wij zo moeilijk in rechtlijnige taal tot uitdrukking kunnen brengen.
Zoals duidelijk mag zijn vormt lichamelijkheid volgens Luce Irigaray een cruciaal onderdeel van de analyse, want zonder lichamelijkheid kan iemand nooit
ten volle verschijnen, of, zoals zij het formuleert, 'het
ik is altijd schatplichtig (tributaire) aan de zintuiglijke waarnemingen'. Daarom bekritiseert zij de klassieke psychoanalyse die deze schatplichtigheid niet
onderkent.
'( ...)het systeem van representaties ofbetekenaars
dat geacht wordt rekenschap te geven van de analytische ervaring is op een vreemde wijze arm aan
verbeeldingen vim het lichaam: van het bloed en
de circulatie, van de lucht en de ademhaling, van
de consumptie en het metabolisme van het voedsel, etc. Welke opvatting van het lichaam, welke
visie 'op het lichaam', welke wijze van luisteren
heeft de psychoanalyticus? Een dood lichaam? Een
puur mechanisch lichaam? Een machine om libido te produceren?'(Luce Irigaray 1985:270)
Een psychoanalyse kent een'eigen ethische dynamiek,
waarvoor de grondregel và~(}ns Luce Irigaray dezelfde is als die voor andere relaties: de relatie tussen analysant en analytica/cus zou zodanig vorm moeten
krijgen dat recht gedaan wordt aan de eigenheid van
ieder. Dit betekent respect voor de lichamelijkheid van
ieder en voor de verschillen tussen beiden. Maar er zijn
grenzen aan de hoeveelheid lichamelijkheid die ingebracht kan worden. De grens ligt volgens Luce Irigaray
daar waar er sprake is van, wat zij noemt 'nabijheid
zonder distantie'. Dit gebeurt het meest duidelijk als
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er sprake is van een seksuele relatie tussen therapeut
en cliënt. De therapeut gaat dan op in de fantasie of
verbeelding van de cliënt. Deze nabijheid zonder distantie gaat tegen de ethiek van de analyse in, omdat
deze een belangrijk verschil uitwist. In de analyse hebben beiden een verschillende positie. De therapeut
wordt betaald voor het werk dat z/hij doet en is verantwoordelijk voor de voortgang van de analyse op een
manier dat de cliënt dat niet is, en heeft een veel machtiger positie. Dit is één van de verschillen tussen beiden die beslist niet uitgewist mogen worden, en door
de therapeut bewaakt moeten worden.

Persoonlijke

identiteiten

Behalve vanwege haar aandacht voor het lichaam is
Luce Irigarays werk ook vanwege haar aandacht voor
identiteiten door veel feministes van de hand gewezen.
In navolging van Simone de Beauvoir zijn zij van
mening dat 'je niet als vrouw geboren wordt, maar tot
vrouw wordt gemaakt'. Met andere woorden: de betekenissen die worden toegekend aan vrouw-zijn, aan
het vrouwenlichaam en aan vrouwelijkheid staan altijd
onder invloed van de context waarin men zich bevindt,
zoals de cultuur en het tijdperk waarin we leven. Daarom wijzen zij zoiets als een 'vrouwelijke identiteit' van
de hand, die alle vrouwen, waar dan ook ter wereld,
ongeacht de cultuur en de tijd waarin ze leven, met
elkaar zouden delen. Omdat Luce Irigaray zich bezighoudt met identiteiten en seksuele differentie, wordt
zij ervan verdacht wel een dergelijke, door alle vrouwen gedeelde identiteit aan te hangen, waardoor ze alle
onderlinge verschillen tussen vrouwen, zoals in seksuele voorkeur, in klasse, in leeftijd, in etniciteit, enzovoorts, zou uitwissen.
Maar ook dit verwijt, zo laat ik in mijn boek zien,
berust op een misvatting. In mijn derde en vierde
hoofdstuk werk ik uit hoe Luce Irigaray in discussie
met psychoanalytische theorieën een identiteitsbegrip
ontwikkelt dat veraf staat van zoiets als een door alle
vrouwen gedeelde vrouwelijke identiteit en een door
alle mannen gedeelde mannelijke identiteit, die alle
onderlinge verschillen uitwist. Zij houdt zich namelijk
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niet bezig met zo'n groepsidentiteit, maar roept de
vraag op wat het voor een concrete vrouwen een concrete man betekent om deze vrouw of deze man te zijn.
En daar zijn heel veel uiteenlopende, persoonlijke antwoorden op mogelijk. Zij stelt met andere woorden in
haar werk de vraag 'wie ben je?' aan de orde - en dit
is de vraag naar een persoonlijke identiteit en naar de
manier waarop verschillen persoonlijk geleefd worden. En deze vraag is in mijn ogen uitermate relevant
voor het doordenken van vele verschillen.
In mijn derde hoofdstuk werk ik uit hoe de ontwikkeling van persoonlijke identiteiten langs een talige en
een lichamelijke component verloopt. Dit houdt in dat
een individu een gevoel of idee van 'ik', van een 'zelf'
ontwikkelt, door zich het eigen levensverhaal en het
eigen lichaam 'eigen' te maken, dat wil zeggen door
deze twee als onlosmakelijk met zichzelf verbonden te
beschouwen. De betekenis van mijn verhaal en van
mijn lichaam is altijd bemiddeld door de cultuur en
het tijdperk waarin ik mij bevind. Dat wil zeggen dat
mijn verhaal altijd beïnvloed is door de verhalen die
er in mijn cultuur en tijd verteld worden, door de verhalen die anderen over mij vertellen en door de verhalen die anderen over zichzelf vertellen. Daarom is
het schrijven van een 'auto'biografie in strikte zin
onmogelijk: ik schrijf mijn levensverhaal nooit alleen.
Hetzelfde geldt voor mijn lichaam. De betekenis van
mijn lichaam is altijd beïnvloed door de lichaamsbeelden die in een cultuur en tijd, bijvoorbeeld in de
media of de kunst, naar voren worden gebracht; door
de betekenis die anderen aan mijn lichaam toekennen;
en tot slot door de betekenis die ik aan de lichamen
van anderen hecht. Er is daarom in vergaande mate
sprake van invloed van de cultuur en het tijdperk
waarin je leeft op de betekenissen die je in je identiteit
verwerkt. Al deze betekenissen zie ik als draden die
tussen een individu en de wereld om hem afhaar heen
gesponnen zijn. Deze draden zijn op een voor ieder
individu unieke wijze met elkaar verknoopt. Sommige knopen verdwijnen in de loop van de tijd, van een
aantal knopen zul je nooit weten dat ze er zijn en andere knopen worden pas later gelegd. De persoonlijke
identiteit - het identiteitsbegrip waar ik mij in mijn
interpretatie op richt - is die unieke samenstelling van
knopen. Door deze unieke samenstelling verschilt
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ieder individu van een ander. Niemand vertelt mijn
verhaal op de manier waarop ik dat doe en niemand
kan de betekenis van mijn lichaam ervaren en beleven
op de wijze waarop ik dat kan.

De dialogische

overdracht

Hoe kan nu in het samenleven recht gedaan worden
aan al die verschillende, unieke, persoonlijke identiteiten, aan al die verschillen in verhalen, in ervaren betekenissen, en in geleefde lichamelijkheid? Volgens Luce
Irigaray kan dat alleen als daar in de eerste plaats de
lichamelijkheid van ieder bij betrokken wordt. Simpel
gesteld: zonder lichamelijkheid geen leven, en al helemaal geen samenleven. Dit betekent dat we meer aandacht zouden moeten hebben voor de manieren
waarop mensen zich lichamelijk presenteren. Want
lang niet alles wat voor iemand van belang is, kan verwoord worden. We kennen allemaal ons onvermogen
om bijvoorbeeld te vertellen waarom we van iemand
houden, waarom onze relatie met ons kind uniek is,
waarom je je vandaag zo gelukkig voelt. Maar ervaren,
leven en fysiek uitdrukking geven aan al deze belangrijke elementen van ons leven gaan bijna als vanzelf.
Ook communiceren we door ons lichaam, vaak onbewust en tegen onze wil in, heel veel betekenissen. We
blozen als er veel mensen naar ons kijken en we moeten doen voorkomen alsof we ons op ons gemak voelen; we kunnen lichamelijk een heel duidelijk 'nee' tot
uitdrukking brengen, terwijl we tegelijkertijd tijdens
een vergadering zeggen: '0, die taak neem ik er ook nog
wel bij'; we krijgen allerlei lichamelijke klachten als we
te vaak krampachtig dezelfde beweging moeten maken
- iets wat bij computergebruik wordt opgelost door
andere muizen, een betere bureaustoel en dergelijke,
maar wat wellicht ook wel een signaal is dat het helemaal niet leuk is om voortdurend dezelfde dingen te
moeten doen. Ook dit soort zaken maakt deel uit van
wie we zijn en hoe we met elkaar omgaan. Daarom
moet in het denken over het goede samenleven 'de taal
van het lichaam' serieus genomen worden.
In de tweede plaats houdt recht doen aan alle verschillen tussen ons in dat we steeds opnieuw met
elkaar de dialoog aangaan. En in deze dialoog zouden
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wij idealiter zo veel mogelijk ruimte moeten creëren
voor het verhaal van ieder en voor ieders imaginaire.
Want de verschillen tussen ons en binnen ons gaan
gepaard met veel plezier, fantasieën, verlangens, maar
bijvoorbeeld ook met angsten, je bedreigd voelen,
woede, agressie. Zoals het in de psychoanalytische
praktijk volgens Luce Irigaray beter is om zowel deze
emotionele als de meer rationele aspecten van beide
deelnemers aan het gesprek in te brengen (de wederzijdse overdracht), zo is het dat volgens haar ook in
onze dagelijkse omgang met elkaar. Daarom heb ik in
mijn zesde en laatste hoofdstuk een ideaal typische
dialoogmodel ontwikkeld dat ik dialogische overdracht
heb genoemd. Het inbrengen of articuleren van deze
emotionele en rationele aspecten kan verbaal gebeuren, maar ook door middel van beelden, schilderijen,
en ook in de lichamelijke presentatie. Want het imaginaire neemt, zoals we zagen, ook lichamelijke gestaltes aan in de vorm van houdingen, gebaren,
handelingen en gedrag, die niet zonder meer in taal
om te zetten zijn. Let wel: deze dialogische overdracht
is ideaaltypisch, wat betekent dat het iets is waar we
naar kunnen streven, wat we als ideaal voor ogen kunnen houden, maar wat we in de praktijk zelden tot
nooit zullen bereiken. Veelal zullen we in het omgaan
met verschillen blijven steken in 'afsplitsingen', in het
toeschrijven van laag gewaardeerde andersheid aan
anderen, in angst voor het anders zijn van de ander
of voor te veel verschil, in het uitsluiten daarvan of juist
in het claimen van te veel verschil. Deze kanten dragen
wij allen in meerdere of mindere mate met ons mee.
Dit zijn wat ik noem 'de zwarte kanten van het samenleven'. Maar in plaats van deze zwarte kanten te verdoezelen, kunnen we er volgens Luce Irigaray beter
naar streven er in onze omgang met elkaar zo open
mogelijk mee om te gaan. En dit is geen gemakkelijke opgaaf. Het is niet voor niets dat we vaak pas binnen de veilige setting van een therapie of
psychoanalyse, ofbinnen een heel hechte relatie durven uitdrukking geven aan deze zwarte kanten van ons
zelf.
Toch denk ik met Luce Irigaray, dat, als we serieus
ruimte willen bieden aan het anders-zijn van de ander
en aan de verschillen tussen en binnen ons, wij deze
zwarte kanten van het samenleven moeten trachten te
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onderkennen en ernaar moeten streven ze in onze verhoudingen te 'herbergen'. Want alleen door verschillen
in al hun facetten te onderkennen en een plaats te
geven in onze dialogen met elkaar, kunnen wij steeds
weer opnieuw met elkaar de discussie aangaan over de
vraag welke verschillen er wel toe moeten en welke er
niet toe mogen doen. Op deze vraag is geen definitief
antwoord mogelijk, omdat de betekenissen die mensen aan verschillen hechten, veranderen, en omdat het
antwoord persoonlijk is en niet in algemeen geldende termen geformuleerd kan worden. Daarom moet
steeds opnieuw de dialoog worden aangegaan, waarin
we met elkaar trachten plek te geven aan de verschillen die we belangrijk vinden. En als we dat doen volgens het model van de dialogische overdracht, dan is
dat een zeer risicovolle onderneming, waarin we onszelf en de relatie met anderen voortdurend op het spel
zetten. Want het articuleren van verschillen kan heel
goed een onoverbrugbare afstand tussen ons scheppen, kan ons zelf heel klein doen lijken. Maar alleen
door dit risico te nemen, door onszelf en onze verhoudingen in de waagschaal te stellen, kunnen we
samen het leven ten volle leven en zo een bijdrage leveren aan het goede samenleven.
(Deze tekst is gebaseerd op de lezing die Tonja van den
Ende in december 1999 hield op de openbare verdediging van haar proefschrift In levende lijven. Identiteit, lichamelijkheid en verschil in het werk van Luce
Irigaray aan de Universiteit van Humanistiek.)
Tonja van den Ende isfilosofe en eindredacteur
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schrift voor Humanistiek.
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Van stairmaster

naar yoga

Denise de Costa

De belangrijkste vragen die Tonja van den Ende in
haar boek wil beantwoorden, zijn, in haar eigen woorden, hoe de verwevenheid
van identiteiten,
lichamelijkheid en verschillen te denken en hoe dat
dan vervolgens een bijdrage kan leveren aan het (ethische denken over het) goede samenleven. Het denken
is dus heel belangrijk in dit proefschrift en dat is ook
niet gek, want Tonja is filosofe en filosofen hebben, als
het goed is, een passie voor het denken. Tonja in ieder
geval wel, dat blijkt uit elke pagina van haar boek. Ze
houdt van nadenken, doordenken, nog eens overdenken, en ze is er nog goed in ook. Hersengymnastiek ligt
haar wel. Nu is het niet zo dat ze louter denkt om het
plezier van het denken. Nee, de vragen waar ze over
denkt, zijn ethische vragen. Ze wil in haar proefschrift
een bijdrage leveren aan die ethiek waarin inhoudelijke visies op de samenleving ontwikkeld worden.
Binnen deze op inhoud georiënteerde ethiek kunnen
meerdere richtingen onderscheiden worden. Tonja
noemt er drie (Van den Ende 1999: 150-153). Er zijn
ethici die zich bezighouden met concrete invullingen
van het goede leven; er zijn ethici die zich meer buigen
over de principes waarop een goed samenleven gebaseerd moet zijn en er zijn ethici die het thema van
'zorg' centraal stellen. Luce lrigarays werk raakt het
meest aan het werk van deze zorgethici, vandaar dat
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de zorgethiek het meest uitgewerkt wordt in dit boek,
met name in het laatste hoofdstuk. Tonja noemt de eerste twee stromingen alleen zijdelings, en noemt er
enkele namen bij. Zo noemt ze Martha Nussbaum, eredoctor van de UvH, als voorbeeld van een ethica binnen de eerste groep. Verder komt Martha Nussbaum
in Tonja's boek niet voor, ook niet in de index, behalve eventjes op pagina 150.
Zo beschouwd is er dus geen reden om in de context
van dit boek bij haar stil te staan, ware het niet dat zij
toch steeds in mijn geest kwam. Dat kwam omdat
Martha Nussbaum net op televisie verscheen in de
periode dat ik Tonja's boek aan het lezen was. Wellicht
hebben jullie haar ook gezien. Op een zondagavond in
februari 2000 was zij de gast in het programma van
Wim Kayzer, Over de schoonheid en de troost. Zij sprak
een hele middag met hem, waarvan anderhalf uur uitgezonden werd. Maar niet alleen haar spreken kwam
in beeld. Martha Nussbaum sloot het gesprek met Wim
Kayzer af met een half uur rennen op de stairmaster,
een of ander renapparaat, dat ze voor de rijk gevulde
boekenkast had neergezet. Wim Kayzer had de volgorde omgedraaid, dus het eerste beeld dat je van
Martha Nussbaum zag was een vrouw voor de boekenkast, in een blauw hemdje, zwetend, bewegend, half
afwezig. 'Versplinterde, droomachtige ideeën doemen
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tijdens het hardlopen op: vertrouwde ze Wim Kayzer
toe, de beroemde filosofe en classica die een groot oeuvre op haar naam heeft staan, op de stairmaster. Als
kijker werd je op het verkeerde been gezet. Ik verwachtte een uiteenzetting over haar liefde voor het
denken, over de schoonheid en de troost van het filosoferen, en ik zag haar minutenlang op een renapparaat. Hoe ligt hier de relatie tussen identiteit,
lichamelijkheid en verschil?
'Ik zie het Sartre of Wittgenstein nog niet nadoen:
merkte Wim Kayzer op. Rennen is een deel van Nussbaums identiteit. Ze wordt chagrijnig als ze het niet
doet. Ze moet het doen, ze kan het niet laten. Is dit wat
Luce Irigaray beoogt met een denken dat geworteld
is en gevoed wordt door lichamelijkheid? Ik betwijfel
het. Het rennen van Martha Nussbaum kwam op mij
over als te maken hebbend met doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, presteren. En ook vroeg ik
mij af: Is haar rennen niet een weglopen voor? 'Als ik
wandel kan ik filosofie bedrijven, niet als ik ren: zei
Martha Nussbaum. Het eerste wat ze deed na de dood
van haar moeder, was kilometers rennen.

Het rennen van Martha
yoga van Luce Irigaray

Nussbaum

en de

Irigaray heeft een prachtige tekst geschreven over haar
yoga-ervaringen (I 999). Het belangrijkste dat de yoga
haar heeft geleerd, is het bewustzijn van het ademen.
Tijdens de zwangerschap ademt de moeder voor het
kind, schrijft Luce Irigaray. Na de geboorte gaat het kind
zelf ademen en neemt daarmee de zorg voor het eigen
leven op zich: ademen als ultieme zelfzorg. Irigaray
schrijft hoe de yoga haar heeft teruggebracht naar de
zintuiglijke waarnemingen. Door de yoga heeft ze ontdekt dat er een verbinding is tussen lichaam en geest,
tussen lichamelijkheid en spiritualiteit, waar ze ook de
term 'sensibel-transcendentale' voor gebruikt. Luce Irigaray bekritiseert de westerse yogacursussen die
gedegradeerd zijn tot een soort gymnastiekoefeningen,
waarbij geen beroep wordt gedaan op het denken. Yoga
en meditatie zijn van oudsher juist nauw met elkaar
verbonden: yoga verbindt juist lichaam en geest; niet
alleen het lichaam, ook de geest wordt aangesproken.
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Yoga past bij Luce Irigaray, omdat zij steeds pleit voor
een filosofie waarin de band met het materiële, het zintuiglijke, niet doorbroken hoeft te worden, zoals we van
de traditionele filosofie gewend zijn. Bij Tonja kunnen
we opnieuw lezen hoezeer Luce Irigaray in dit verband
ook opkomt voor een leven en een denken waarin de
relatie met de oorsprong, met het moederlijke, niet verdrongen wordt. Zij bekritiseert de norm van de 'echte'
filosoof die de relatie tot de moeder-materie achter
zich moet laten (anders is het niet wetenschappelijk)
en alleen betekenissen moet produceren die in haar
plaats gesteld worden en die geen uitdrukking geven
aan de relatie tot haar. Woorden in plaats van de moeder, de lichamelijk materiële band met haar moet
doorbroken worden.
Inderdaad, zo gaat het er in het dominante filosofische
vertoog nog steeds aan toe. Het is Martha Nussbaum
kwalijk genomen dat zij de dood van haar moeder,
haar relatie tot haar moeder, in een lezing verwerkte.
Dat zou niet gepast zijn geweest, niet wetenschappelijk, niet professioneel. Was ze daarom zo geneigd in te
gaan op Wim Kayzers bijna psychoanalytische benadering? Hij vroeg maar door over haar relatie tot haar
ouders, en zij wou graag, veel, gedetailleerd daarover
vertellen. Ze was bezig met een nieuw boek, over emoties, maar daar ging het niet over. Ze was geëmotioneerd door het vertellen over haar ouders. Ze was een
rouwende vrouw. Niet alleen om de dood van haar
ouders. Ze rouwde ook om het verlies van de gelukkige kinderjaren, waaraan een einde kwam toen zij een
jaar of negen was en haar moeder aan de drank ging.
Martha en haar zusje reageerden verschillend op de
drankzuchtige moeder. Martha lijkt de mannelijke
positie te kiezen, die van kleine Ernst. Haar zusje kiest
de vrouwelijke positie, die van de dochter uit de film
Maternale (cf. Van den Ende 163- 179)
Martha voelt zich verantwoordelijk. Ze wil er met haar
moeder over praten. Maar haar moeder wil dat niet. Ze
zegt: 'Als jij me niet steunt, heb ik niets meer om voor
te leven: Het enige dat er voor Martha overblijft, is haar
best doen. Ze is haar moeders steun en toeverlaat. Ze
wordt de beste van de klas en dat blijft ze haar leven
lang. Ze stelt de cultuur, de taal, de woorden in plaats
van haar moeder. Haar zusje reageert tegengesteld. Ze
wil niet meer naar school. Ze wil niets meer, ze
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reduceert zichzelf tot'zelfde als zij', ze identificeert zich
met de moeder, waardoor ze zichzelf een subjectpositie ontneemt (ibid.) Martha is ingehouden boos op
haar moeder en haar zusje, ze bekritiseert hen. Zij
identificeert zich met haar vader. Hij neemt het leven
tenminste in eigen handen, hij kan hard werken. Zo wil
Martha ook leven.
Wat Martha in de vijftien jaar dat haar moeder alcoholiste was, heeft moeten ontberen, is iets heel essentieels: ruimte en respect. In de relatie tussen moeder
en kind zouden beiden moeten kunnen bestaan als 'ik'
en 'jij'. Taime à toi' in plaats van 'Je t'aime' (ibid. 184).
Niet de ik, de moeder, die het kind bezit, maar ruimte en respect voor elkaar, vanaf het allereerste begin in
de baarmoeder. Irigaray spreekt ook wel over een
placentaire verhouding. Uit het 'ik' en 'jij' kan dan een
'wij' ontstaan, een intersubjectiviteit: een ruimte tussen twee mensen. Door deze ruimte kunnen beiden er
zijn, met hun 'imaginaires', hun gevoelens en gedachten, hun dromen en hun daden. Zij kunnen hun imaginaires uiten en uitwisselen, in hun verhalen en in
hun gebaren. Nabijheid en distantie gaan dan samen.
Dit heeft Martha Nussbaum moeten missen. Zij heeft
aan haar jeugd een groot schuldgevoel overgehouden,
dat nog steeds actief en actueel is. Ze voelt zich schuldig omdat ze boos was op haar moeder en omdat ze
haar niet kon helpen. Dit imaginaire van woede en
schuld heeft ze haar leven lang gecompenseerd door
keihard te werken en daarmee iets tot stand te brengen waar de wereld iets aan heeft. Via haar boeken wil
ze iets goedmaken, iets teruggeven aan de mensheid.
Toen ik haar zo zag, zwetend op de 'stairmaster',
geëmotioneerd om de herinneringen aan haar ouders,
dacht ik: 'Meid, doe toch eens rustig aan. Maak eens
pas op de plaats. Zouden yoga-oefeningen niet heel
goed voor jou zijn?'
Volgens Irigaray is de allereerste ervaring met relaties van groot belang voor de latere ontwikkeling.
Daarom onderzoekt zij de relatie tussen moeder en
kind en met name wat een ethische verhouding tussen beiden in de weg staat. Zij doet daarbij voorstellen
voor een taal en een lichaamstaal tussen beiden die bij
kunnen dragen aan het vergroten van ruimte en
respect voor het anders-zijn van de ander. Tonja werkt

52

dit proces van het vormgeven van een ethische verhouding tussen beiden uit aan de hand van het model van
de dialogische overdracht, waaronder ze de verhouding tussen twee subjecten verstaat waarin beiden hun
imaginaire en hun lichamelijkheid inbrengen en daarover met elkaar de dialoog aangaan. Dit model van de
dialogische overdracht is zeer relevant voor vormen
van geestelijke begeleiding. Dialogische overdracht is
mijns inziens nauw verbonden met normatieve
professionaliteit. Een goede geestelijke begeleider is
immers iemand die op de eerste plaats vanuit het'ken
uzelf' principe in het werk staat. Niets menselijks is
hem/haar vreemd. De, zoals Tonja het noemt, 'algemene ethische grondregel' geldt ook voor geestelijke
begeleiding: de relatie tussen cliënt en geestelijk begeleider krijgt zodanig vorm, dat recht gedaan wordt aan
de eigenheid van ieder. Dat betekent respect voor de
lichamelijkheid van ieder en voor de verschillen tussen beiden. Het is niet goed als de verschillen tussen
beiden worden uitgewist. Het is wel goed als de verschillen tussen beiden worden uitgewisseld. De geestelijk begeleider luistert niet alleen naar het verhaal
van de ander, maar onderkent ook haar eigen imaginaire. Zij neemt zich waar zoals zij is, zodat zij zonder oordeel naar de ander ka!! luisteren. De rijkdom
en kracht van de dynamiek van de dialogische overdracht is dat zij de zwarte kanten van het leven, van
ieder, en van iedere relatie niet uitwist, maar tracht te
herbergen. De dialogische verhouding biedt een model
dat inzichtelijk maakt hoe twee individuen op elkaar
betrokken kunnen zijn in het uitwisselen van hun verschillen, hun verhalen en hun lichamelijke presentaties en hoe zij kunnen zoeken naar zin en betekenis.
Het harde werken van Martha Nussbaum kan haar
schuld niet inlossen. Dat maakt haar geval zo schrijnend. Want ze voelt zich ook schuldig omdat ze filosofe
is geworden. 'Filosofie, dat heeft ook iets liefdeloos: zei
haar moeder. Ja, die filosofie die de moeder-materie
uitsluit. Dat heeft Martha's moeder goed aangevoeld.
Maar er worden andere filosofieën ontwikkeld. Ze zou
trots kunnen zijn op haar dochter die zulke prachtige
boeken heeft geschreven over de liefde, over de kwetsbaarheid van het goede. Ook Luce Irigarays filosofie
wordt gedragen door een liefde voor het leven zoals het
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zou kunnen zijn. En ook Tonja's filosofie vertrekt vanuit het aardse, de grot, de oorsprong, de moeder-materie. De filosofie van Tonja, over de dialogische
overdracht, over lichaam en taal, over het goede
samenleven, staat niet los ven het leven, integendeel.
Martha rent, Luce doet haar yoga- en meditatieoefeningen. En Tonja heeft aan den lijve de realiteit beleefd
van de placentaire verhouding en de oorspronkelijke
betekenis van differentie, van differre, uiteengaan,
baren. Tonja, ik wens je veel geluk in de filosofie, in de
liefde, in het leven.
Denise de Cosla is sociaal-cultureel

wetenschapster

en gepro-

moveeerd op het boek Anne Frank & Etty Hillesum. Spiritualiteit, schrijverschap, seksualiteit (Balans 1996).
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De grenzen van de
dialogische overdracht
Annemie Halsema

Lieve Tonja,
Na lang aarzelen en rijp beraad heb ik besloten te doen
wat je voorstelt en mijn imaginaire in te brengen. Een
brief lijkt me de meest geëigende vorm daarvoor, nu
onze communicatie op schrift verloopt. Een gesprek is
beter, omdat we dan lijfelijk aanwezig zijn en de mogelijkheid hebben om waar te nemen welk effect onze
woorden teweegbrengen bij de ander. Maar schriftelijk
is een brief de vorm die de juiste afstand biedt en toch
voldoende persoonlijk is.
je pleit, in lijn met Irigaray, voor een ethiek van het
goede samenleven waarin recht wordt gedaan aan verschillen, en kiest daarvoor het model van de dialogische overdracht. Dat houdt in dat je vertrekt vanuit de
werkelijke relaties tussen concrete individuen, in plaats
van uit theoretische constructies voor samenleven.
Relaties zijn in Irigarays optiek pas werkelijk, wanneer
ieder recht doet aan haar of zijn eigenheid en de ander
respecteert. Op basis van een besef van de eigen
begrensdheid kan er ruimte ontstaan voor de ander.
jouw model van de dialogische overdracht houdt in dat
het imaginaire wordt ingebracht in het communiceren
en dat tussen beide imaginaires een dialoog ontstaat.
Je omschrijft dat imaginaire als de angsten, verlangens,
fantasieën, woede, identificaties, projecties en agressie
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die in verhoudingen tussen mensen ook altijd een rol
spelen (Van den Ende 161),en pleit er dus voor om de
niet-talige aspecten van een verhouding tot uitdrukking te brengen.
Dat zal ik doen - al valt het me niet gemakkelijk. je
boek roept heftige en ambivalente gevoelens bij me op
en is daardoor lastig te lezen: het zit me te dicht op de
huid. Het roept bewondering op, omdat je mooi en
bevlogen schrijft en ik je invalshoek om Irigaray te
behandelen heel goed getroffen vind, maar ook
kwaadheid, gekwetstheid en irritatie. Dat heeft te
maken met het feit dat ik ook een boek over Irigaray
geschreven heb, waarnaar je regelmatig verwijst (Halsema 1998). Soms vind ik dat je me onrecht aandoet,
te snel en onwelwillend neerzet, andere keren dat je me
teveel eer doet door mijn visie naast die van invloedrijke Irigaray-interpretatrices te zetten. Dan weer voel
ik me gepasseerd omdat je me niet aanhaalt, terwijl ik
een bepaald thema toch al had uitgewerkt. Het gevolg
van al die emoties is dat ik soms niet meer door kan
lezen of niet lees wat er staat, en dat de grenzen tussen
jou en mij vervagen. Ik wil hiermee niet zomaar mijn
hart luchten, maar iets zeggen over jouw project.
Het fraaie is dat Irigaray juist ook verhoudingen als de
onze thematiseert: zij schrijft over onderlinge concurrentie tussen vrouwen en over het belang van symbo-
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lische uitwisseling om daarmee verhoudingen te creëren van wederzijds respect, waarin verschillen worden
erkend. Die uitwisseling kan op verschillende manieren vorm krijgen: door middel van woorden, beelden,
gebaren, maar bijvoorbeeld ook in een dans. Het gaat
er daarbij om dat het imaginaire wordt uitgedrukt en
een symbolische vorm vindt. Symbolische uitwisseling creëert een tussenruimte die nodig is opdat twee
individuen niet meer in elkaar overvloeien en elkaar
verdringen. Taal schept bij uitstek zo'n tussenruimte.
Zo helpt de verwoording van de emotionele laag die
zich opdringt als ik je boek lees, mij om afstand te
nemen van die emoties en om mezelf te lachen. Daardoor kan ik vervolgens ook je boek met andere ogen
lezen. Verder bevordert verwoording onze communicatie doordat jij te weten komt wat jouw woorden bij
mij oproepen, en erop kunt reageren. Symbolisering
van emoties, het onbewuste en het lichamelijke helpt
om een afstand te creëren die tegelijkertijd een grotere nabijheid mogelijk maakt: nu ik je gezegd heb
welke emoties je boek bij me oproept, kan ik weer
openstaan voor jou en je boek, op voorwaarde natuurlijk dat jij mij niet afwijst.
Maar taal, en het symbolische meer in het algemeen,
heeft ook een andere werking. Taal heeft een dubbel
gezicht: behalve dat ze uitwisseling mogelijk maakt,
heeft ze ook een zekere materialiteit. Zo wordt onze
verhouding door de wijze waarop jij mijn boek neerzet, gefixeerd. Natuurlijk kunnen we in het persoonlijke leven wel blijven praten, is er uitwisseling
mogelijk en daarmee verandering, ontwikkeling, maar
gedrukte letters op papier blijven er altijd op dezelfde manier staan, en gaan gemakkelijk een eigen leven
leiden. Die fixatie van onze verhouding is pijnlijk. Taal
kan kwetsen en uitsluiten, juist vanwege haar materialiteit.
Het verschil tussen onze Irigaray-interpretaties wordt
getekend door de andere accenten die we leggen op de
wijze waarop taal functioneert. Waar jij de positieve
mogelijkheden van symbolische uitwisseling benadrukt, zie ik vooral hoe pijnlijk uitsluitend en fixerend
taal werkt. In het verlengde daarvan schrijf jij over de
niet-talige aspecten van relaties en over Irigarays uitwerking van lichamelijkheid en het imaginaire, terwijl
ik haar voorstel als een politiek filosofe die erop
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gebrand is de symbolische orde te veranderen. Ik denk
dat haar filosofische project gericht is op een omwenteling van de patriarchale symbolische orde, terwijl jij
met haar een andere ethische orde zou willen bewerkstelligen waarin ieders imaginaire en lichamelijkheid
tot uitdrukking kunnen komen. Waarschijnlijk geven
onze beide boeken samen pas werkelijk een beeld van
Irigarays filosofie!
je boek is complementair aan het mijne: het heeft mij
duidelijk gemaakt wat er ontbreekt aan mijn visie op
haar werk (en werpt daarmee ook een licht op mijn
eigen preoccupaties!). Voor de Nederlandse Irigarayreceptie vind ik je boek zeer waardevol, omdat het een
aspect van haar werk belicht dat tot dusver nog niet zo
aan bod gekomen was, namelijk de manier waarop zij
lichamelijkheid uitwerkt. Verder vind ik het erg
belangrijk dat je Irigarays denken vruchtbaar weet te
maken voor de ethiek. je zet haar denken af tegen de
zorgethiek en de ethiek van het goede leven, en laat
zien hoe zij vanuit de psychoanalyse een ethiek ontwikkelt waarin het gaat om respect voor verschillen.
jouw invalshoek heeft echter ook gevaren, namelijk dat
je Irigarays ideale voorstellingen van ethische verhoudingen overneemt, zonder het moment van kritiek
te behouden, dat bij haar ook altijd aanwezig is. Irigaray is immers uitdrukkelijk kritisch ten aanzien van
traditionele voorstellingen van vrouwelijkheid, en van
de man-vrouw-verhouding, die in de symbolische orde
zijn vastgelegd, gefixeerd geraakt. Dit verschil tussen
onze interpretaties brengt me tot een aantal vragen bij
het model van de dialogische overdracht.

Is de dialogische
politiek genoeg?

overdracht

wel

In de symbolische orde - die ik nu min of meer gelijkstel aan de sociaal-culturele orde - circuleren bepaalde
voorstellingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid,
maar ook van hetero- en homoseksualiteit, gezond- en
ziek-zijn, van wat het inhoudt om een witte of gekleurde huid te hebben. Daaraan zijn bepaalde waarderingen gekoppeld. Deze voorstellingen hebben bovendien
een normatieve werking. Ieder wenst, om een term van
judith Butler te gebruiken, 'sociaal bestaansrecht' (But-
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Ier 1997). We pogen te gehoorzamen aan gangbare
beelden, zodat we maatschappelijk niet buiten de boot
vallen. In Irigarays werk spelen dergelijke normatieve
constructies een belangrijke rol, maar dan vooral op
het terrein van de vrouwelijkheid. Zij wijst op patriarchale voorstellingen van vrouwelijkheid, die maken
dat vrouwen enkel en alleen 'een functie voor de man'
kunnen vervullen (moeder, maagd, minnares).
In jouw benadering zie ik niet zoveel mogelijkheden
om dergelijke normatieve constructies ter discussie te
stellen. Voor het tot uitdrukking brengen van verschillen lijkt het model van dialogische overdracht me
niet genoeg: daarnaast is toch kritiek op vastgeroeste
voorstellingen, representaties van identiteiten, op uitsluitende normatieve praktijken onontbeerlijk. Waar
jij, anders gezegd, het accent legt op de beweging'van
aan het lichaam ervaren, niet door taal bemiddelde
betekenissen naar de symbolische articulatie en duiding ervan' (Van den Ende 99), zou ik willen aanvullen dat taal toch ook een sterk uitsluitende en fixerende
werking heeft. Juist om die reden moeten bestaande
representaties voortdurend worden ondervraagd en
ter discussie gesteld.
Een ander probleem dat mijn twijfels oproept bij het
model van de dialogische overdracht, sluit nauw daarbij aan, en komt voort uit de aarzeling om mijn emoties bij het lezen van je boek naar voren te brengen. Wie
ertoe overgaat het imaginaire te symboliseren, maakt
zich namelijk heel kwetsbaar, geeft zichzelf bloot, en
het is de vraag of je dat wel ten overstaan van iedereen
wilt en kunt doen. Is het model van de dialogische
overdracht niet voorbehouden aan intieme relaties:
liefdes- en vriendschapsrelaties,
of in elk geval aan
relaties tot concrete anderen die in je nabijheid verkeren? In hoeverre is dit model hanteerbaar als het gaat
om verhoudingen met onbekende anderen?
Lichamelijkheid lijkt me inderdaad, zoals jij zegt,
veronachtzaamd als het gaat om het denken over identiteit in de hedendaagse filosofle.ll) Met name de feministische theorie levert een belangrijke bijdrage aan
het opnieuw op de agenda zetten ervan.ll) Lichamelijkheid is verder ook relevant om je eigen begrensdheid in te zien en ruimte te creëren voor de ander. Dat
ethische aspect is zeer waardevol aan Irigarays werk:
de wijze waarop zij een lichamelijke basis geeft aan de
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ethische verhouding tot de ander en een ethiek uitwerkt van zelfbegrenzing. Die ethiek kent echter wel
een aantal problemen. Ze hanteert een gedateerd adagio: 'verander de wereld, begin bij jezelf'. Ze begint bij
het individu, ofliever bij de twee-relatie, 'van onderaf'
noem jij dat. Maar komt ze verder dan daar? Zonder
een mogelijkheid tot kritiek op heersende sociaal-culturele constructies waarin verschillen pas tot verschil
worden gebombardeerd, blijft ze steken bij de tweerelatie.
Een vraag die hiermee samenhangt, is welke rollichamelijkheid nog kan spelen in de relatie tot anonieme,
onbekende anderen. In dat geval kan het niet meer
gaan om de lichamelijkheid die jij uitwerkt: een niettalige sensitiviteit voor de ander. Wel kan ze volgens
mij een andere rol spelen. Ik zou de notie van lichamelijkheid willen politiseren. Identiteit is verbonden
met het lichaam, van twee kanten: van buitenaf als toegeschreven identiteit (je wordt waargenomen,geïdentiflceerd als vrouw, et cetera) en vanuit het individu
zelf, omdat het lichaam aanleiding is om een bepaald
soort identiteit te ontwikkelen. Onder lichamelijkheid
kun je behalve gewaarwordingen ook de uiterlijke kenmerken verstaan, die maken dat ik door anderen word
gezien als iemand met een bepaalde identiteit (vrouw,
wit, van een bepaalde leeftijd). Die lichamelijkheid
speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van identiteit, en impliceert een bepaalde verhouding tot macht
of normativiteit. Op verschillende manieren:
1. uitsluiting vindt meestal plaats op basis van het
lichaam: vrouwen, zieken, gehandicapten, zwarte
of gekleurde mensen worden op basis van hun
lichaam uitgesloten;
2. het lichaam is aanleiding om bepaalde normatieve constructies wel en andere niet aan te halen
(bijvoorbeeld: wel die met betrekking tot vrouwelijkheid, maar minder die met betrekking tot mannelijkheid);
3. lichamen zijn op zichzelf iets anders dan de symbolische constructies: ze vallen niet samen met de
normatieve constructies. Je kunt de ervaring hebben niet samen te vallen met die constructies,
zoals sommige transgenderisten vertellen IJ) - en
volgens mij gaat dat eigenlijk op voor iedereen.
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Dit is allemaal tamelijk schetsmatig. Het punt is dat ik
je notie van lichamelijkheid interessant vind, maar
politiek te mager. Ik zou het interessant vinden om in dialoog, met overdracht als dat nodig is - erover verder te denken.

Noten

Maar eerst nog een laatste punt, waarover wij vermoedelijk van mening blijven verschillen: de mogelijkheid om op basis van Irigaray andere verschillen
dan de seksuele differentie te denken. Jij bent wat dat
betreft een stuk optimistischer dan ik, en baseert dat
op de gedachte dat het Irigaray zou gaan om 'de singulariteit van ieder die met de lichamelijkheid is gegeven' (Van den Ende 13). Als je het zo stelt, ben ik
geneigd me direct gewonnen te geven ... en natuurlijk
kan Irigaray, zoals iedere filosoof, op verschillende
manieren worden geïnterpreteerd. Maar als ik haar
laatste werken lees, uit de jaren negentig, waarin steeds
weer een natuur-conceptie opduikt die onproblematiséh twee(ge)slachtig is, ga ik toch ernstig twijfelen
aan jouw welwillende lezing.i'l Er zijn noties in haar
werk, zoals 'het negatieve' en ook de gedachte van zelfbegrenzing op basis van lichamelijkheid, die ik erg
inspirerend vind, en die je natuurlijk kunt uitbreiden
naar andere verschillen. Maar daarnaast lijkt het me
relevant - je raadt het al- om haar werk ook te bekritiseren in zoverre het ons denken blijft vastklinken aan
dat ene verschil.

(2)

Laten we blijven schrijven én praten,

(1)

(3)

i') .

Denk bijvoorbeeld aan C.Taylor, Sources of the Self.
The Making of the Modern Identity. Cambridge
Mass.: Harvard University Press, 1989; P.Ricoeur,
Soi-même comme un autre. Paris: Seuil, 1990.
Zie onder meer K. Davis (Ed.), Embodied Practices. Feminist Perspectives on the Body. London:
Sage, 1997,en J. Price & M. Shildrick (Eds.),Feminist Theory and the Body. A Reader. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1999.
Zie T.de Jong, Man of vrouw. Min of meer.Amsterdam: Schorer, 1999. Sommige van de transgenderisten die in dit boek worden geïnterviewd, kiezen
er uitdrukkelijk voor om zich niet te identificeren
met een van de twee geslachtelijke categorieën.
Met name L.lrigaray,J'aime à toi, Paris: Grasset,
1990; Être deux, Paris: Grasset, 1997, Entre orient
et occident, Paris: Grasset, 1999.

Literatuur

Butler, Judith (1997) The Psychic Life of Power. Theories in Subjection. Stanford: Stanford University
Press
Ende, Tonja van den (1999) In levende lijven, Leende:
Damon
Halsema, Annemie (1998) Dialectiek van de seksuele
differentie. De filosofie van Luce Irigaray. Amsterdam: Boom

Annemie
Annemie Halsema is onderzoeker

aan de Universiteit voor

Humanistiek. Haar interesse ligt op het terrein van de hedendaagse filosofie en feministische

theorie. Zij publiceerde onder

meer over Irigaray en Butler.

Humanistiek nr.6, 2e jaargang juli 200 I

57

De lijdende mens
in de westerse cultuur
Marion de Zanger.

De westerse cultuur is een cultuur waarin het lijden
van de mens een dominante plaats inneemt. De christelijke beeldende kunst is veelal een jubelzang op het
lijden. Het toont in volle glorie het lijden van Christus
en de heiligen. In de meer wereldse voorstellingen van
de christelijke kunst gaan de leken gebukt onder de
last van de erfzonde. De niet -christelijke beeldende
kunst en literatuur van de westerse cultuur is ook
dikwijls een ode aan het lijden van de mens. Vanaf de
Romantiek lijdt de in beeld gebrachte mens vaak aan
Weltschmerz en na de Industriële revolutie aan de vervreemding. Vanaf eind negentiende eeuw doet vervolgens de seksuele mens zijn entree, en de kunsten
wekken de indruk dat zij ofhij er ook niet gelukkiger
op wordt. De beeldende kunst toont veelal een door
haar of zijn seksualiteit getormenteerde mens die haar
of zijn lust steevast met onlust moet bekopen.
Het mensbeeld in de westerse cultuur is er in de loop
der tijd niet vrolijker op geworden. In de hedendaagse cultuurdomeinen als de popmuziek, de cinema, de
nieuwe media en de televisie lijden de verbeelde personages of de performers veelal heftig, en in toenemende mate taboe doorbrekend, aan zielepijn. Het
mensbeeld van de psychoanalyse past binnen deze
eeuwenoude traditie van de westerse cultuur. Ook
Luce Irigaray onttrekt zich er niet aan. Haar filosofie
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is immers gebaseerd op de these dat binnen de westerse cultuur vrouwen lijden, en wel aan 'de ervaring
van symbolische verlatenheid (déréliction)'(Van den
Ende 1999: 102),11) Zowel Irigaray als Van den Ende
menen dat met name dit lijden verlicht moet én kan
worden, wat Irigaray betreft om een gezonde manvrouwverhouding mogelijk te maken. Deze ethische
verhouding is voor Irigaray zowel de voorwaarde voor
een verandering en vernieuwing in de esthetiek als
voor de bloei van het maatschappelijk leven; wat Van
den Ende betreft moet én kan dit lijden verzacht worden om intersubjectieve relaties in het algemeen te
verbeteren en een goed samenleven denkbaar en realiseerbaar te maken. Omdat ik gevraagd ben om vanuit
de kunsthistorische hoek op het proefschrift In levende lijven te reageren, focus ik op hun vooronderstelling en op de consequenties ervan voor de vrouwelijke
kunstenaar en de kunst(geschiedenis).

'11 manque I'éthique d'un coupie'

(2)

Dit gevoel van onbehagen bij vrouwen, de ervaring
van symbolische verlatenheid, wordt veroorzaakt
doordat zij in de orde van de taal zijn afgesneden van
haar lichamelijke c.q: seksuele ervaringen. (3) De
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huidige symbolische orde kent en herkent deze ervaringen niet, omdat de orde van de taal de orde van de
vader is. Binnen de orde van de taal is de fallus het
identificatiesymbool. De fallus is het referentiepunt
voor dat wat meer of minder gelijk aan hem is. Dat wat
anders is, valt erbuiten. Toegang tot de symbolische
orde vereist dan ook van meisjes dat zij zich met de
vader identificeren.
Het kleine maar fijne verschil tussen Irigaray en de
psychoanalytici is dat Irigaray meent dat dit lijden van
vrouwen uit de westerse cultuur verbannen zou kunnen worden. Dit psychisch lijden aan symbolische verlatenheid en aan de daaruit voortvloeiende verziekte
man-vrouwrelatie is een cultureel probleem en zou
daarom met culturele middelen verholpen kunnen
worden. Wat zou moeten gebeuren, omschrijft Luce Irigaray aldus: 'Om een niet-destructieve relatie met
mannen te kunnen aangaan, is het noodzakelijk dat de
vrouw zich binnen de intersubjectieve relatie met haar
moeder én binnen die met andere vrouwen kan uiten
in woorden, beelden en symbolen: (41 Binnen het denken van Irigaray moeten vrouwen hun zwijgen doorbreken en de culturele communicatiemiddelen
optimaal benutten, om te beginnen binnen hun relatie met de moeder, vervolgens binnen hun relaties met
andere vrouwen. Pas daarna is er een dialoog tussen
man en vrouw mogelijk. En deze dialoog is op zijn
beurt de voorwaarde voor culturele revolutie.
Van den Ende vooronderstelt evenals Irigaray dat de
mens behoefte heeft haar of zijn gevoelens en gedachten uit te drukken. IS) Veel minder dan Irigaray maakt
Van den Ende het tot een vrouwenprobleem. In het
proefschrift van Van den Ende is het koppel geen heteroseksuele man-vrouwrelatie, maar een tweespan van
twee subjecten die per definitie van elkaar - willekeurig om welke verschillen - verschillen:
'In een ethische verhouding tussen mensen vindt
een dialoog plaats tussen singuliere, belichaamde
subjecten. Ieder kan het eigen verhaal kwijt. Dit
verhaal omvat de angsten, verlangens, fantasieën,
projecties, identificaties kortom het imaginaire
van ieder. Het inbrengen of articuleren daarvan
kan zowel verbaal gebeuren als in de lichamelijke presentatie'.(p. 196)
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Het denken van verschillen en het vormgeven van verschillen acht Van den Ende van groot belang om
dezelfqe reden als Irigaray, namelijk om een denkkader te schetsen voor een goed (samen)leven waarin de
mens minder lijdt aan symbolische verlatenheid of
- in de woorden van Van den Ende - aan een betekenisovervloed.161

'De kunstenaar'
De westerse cultuur kent twee kunstenaarsconcepten.
Het ene type kunstenaar werkt, sinds de Middeleeuwen, in opdracht; richt zich naar de vraag en laat zich
betalen naar arbeidsuren en materiaalkosten. Daarnaast, vanaf de Renaissance, en hernieuwd en aangepast vanaf de Romantiek, ontstond het type
kunstenaar dat zich wil uitspreken, zich wil uitdrukken, ongeacht of iemand daarin geïnteresseerd is. Het
is dit laatste kunstenaarsconcept dat perfect past in de
traditie van het menselijke lijden in de westerse cultuur. Het heeft dan ook het rijk verbreide idee gevoed
dat de kunstenaar 'egocentrisch, temperamentvol,
neurotisch, rebellerend, onbetrouwbaar, lustvol, extravagant, geobsedeerd door zijn werk is; kortom dat er
heel moeilijk mee samen te leven is' (R. & M. Wittkower xix).
Wanneer er over de kunstenaar wordt gesproken, heeft
men bijna nooit het eerste type kunstenaar op het oog,
maar bijna altijd het tweede. Het beeld van deze kunstenaar is dat zij/hij meer dan de medeburger psychisch sensibel is, of een dunnere huid dan de meeste
mensen heeft. Deze kunstenaar schermt zich minder
af en/ofheeft minder afscherming voor het turbulente psychische leven. Dit idee is aan het einde van de
negentiende eeuw bij kunstminnende psychiaters en
psychoanalytici en bij kunstenaars die in psychiatrie
en psychoanalyse waren geïnteresseerd, ontstaan. Hierover wordt nog steeds in medische vakbladen en in de
kunsttheorie gedebatteerd. Onlangs schreef de psychiater Frank Kortmann daarover nog het artikel Bij
zinnen; Kunstenaar en geestesziekten. Op zijn beurt
stelt hij: 'Nadere verkenning van de vraag naar een
mogelijke relatie tussen kunstenaarschap en geestesziekten doet vermoeden dat de veelal gepassioneerde
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karakterstructuur van kunstenaars predisponeert tot
"onwelbevinden" of"lijden" :(2000) En Kortmann is
nog voorzichtig, want hij vermoedt het. Als tegenargument wijst hij de lezer erop dat bijvoorbeeld de psychiater/dichter Rutger Kopland deze gedachte naar het
rijk der fabelen van de anti-psychiatrie verwijst.
Buiten de psychiatrie is het concept van dit type kunstenaar echter allang volkswijsheid geworden. De kunstenaar is degene die meer dan alle anderen in staat is
een stem aan de bestaande culturele en persoonlijke
psychische verschrikkingen en beperkingen te geven.
Zo las ik onlangs dat de - vanwege haatdragende teksten inmiddels in de VS omstreden - rapper Eminem
gezien kan worden als de ultieme vertegenwoordiger
van de hedendaagse westerse jeugd. Hij weet te vertolken 'what it really feels to be young in de 21st. century (smart, cynical and borderline insane)' (Patterson
4000:141 ).
Stel dat de vooronderstelling juist is dat de kunstenaar
psychisch extra gevoelig is en in onze cultuur de waardevolle taak verricht om op man- of vrouwmoedige
wijze het psychische lijden in beelden, muziek of woorden vorm te geven, dan zou je verwachten dat zowel
lrigaray als Van den Ende de kunstenaar in hun vertogen betrekt. Irigaray ruimt inderdaad voor de vrouwelijke kunstenaar een weliswaar beperkte, maar
cultureel gezien belangrijke functie in. Maar in de
adaptie van Van den Ende is deze taak van de vrouwelijke kunstenaar in de beoogde culturele revolutie
uit het zicht verdwenen.

Een te smalle basis voor
culturele
vernieuwing
Irigaray adviseert de vrouw, vrouwen en de vrouwelijke kunstenaar niet in de klassieke fout te vervallen
zich met haar vader te identificeren en zich aan haar
broeders te meten. Pas als zij niet meer de relatie met
haar moeder afbreekt en vervolgens ook die met andere vrouwen opbouwt, heeft zij kans op een beter leven
en kans ander werk te maken dan zij die de symbolische orde vertegenwoordigen en bewaken. De vrouwelijke kunstenaar heeft dus bij lrigaray een rol en
zelfs een belangrijke rol: de ervaring van symbolische

60

verlatenheid uit het eigen leven en uit de cultuur te verbannen. Maar deze rol kan zij alleen vervullen als zij
tot deze mentaliteitsverandering
bereid is. lrigaray
leest de vrouwelijke kunstenaar dus de les voor, maar
wel om haar te stimuleren dat te gaan uitdrukken
waarvoor in de westerse cultuur geen oog en oor was.
Het is wel een riskant advies, want volgens de psychoanalyse (Julia Kristeva incluis) is de breuk met de
moeder en identificatie met de vader een voorwaarde tot gezond volwassen worden.
Van den Ende benadrukt op haar beurt het belang van
woorden, symbolen, lichaamstaal en gebaren voor een
betere toekomst. Het articuleren van angsten, verlangens, fantasieën, projecties en identificaties in beelden
speelt daarentegen in haar uitwerking van de dialogische overdracht bijna geen rol. Van den Ende realiseert zich het belang van beelden wel: 'in de westerse
culturen (zal) meer ruimte gecreëerd moeten worden
voor een denken over en betekenen van lichamelijkheid met behulp van woorden, beelden en gebaren'
(p. 77), maar meestal benadrukt zij het belang van taal
en lichaamstaal en vergeet de beeldtaal te noemen (p.
12). De minimale aandacht voor het beeld valt mede
op omdat Irigaray voor een filosofe wel opmerkelijk
veel belangstelling voor beelden heeft (cf. Vincenot
1993). Van den Ende verbindt bovendien 'het zichzelf
tot uitdrukking willen brengen' van de een sterker dan
Irigaray aan een gewillig oor en een waakzaam oog van
de ander. 'Om je eigen verhaal en je eigen lichamelijkheid een plaats te geven is er een ander nodig die luistert, geraakt wordt en jou (be)roert:(ibidem) Sterker
dan lrigaray geeft Van den Ende een invulling aan een
ethische verhouding en meer dan Irigaray plaatst Van
den Ende 'het zichzelf tot uitdrukking willen brengen'
in de privé-sfeer: 'Op intersubjectief niveau betekent
dat dat in de relatie tot de ander de lichamelijkheid en
het persoonlijk verhaal tot uitdrukking kunnen komen
en gezien, gevoeld, gehoord kunnen worden: (p. 104)
De ethische verhouding zoals Van den Ende die
omschrijft, is dus meer dan die van Irigaray gebaseerd
op wederkerigheid. En het is deze wederkerigheid in
spreken en luisteren, in zichzelf willen uitdrukken en
gehoord voelen, waardoor het theoretisch kader van
Van den Ende nog minder dan dat van Irigaray zowel
de vrouwelijke kunstenaar als de kunst nieuwe ins pi-
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rerende mogelijkheden biedt. Immers, stel dat het juist
is dat vrouwen heden ten dage lijden aan de ervaring
van symbolische verlatenheid, dan is deze lijdende
vrouw niet geholpen met een voorstelling van een idyllische relatie. De door Van den Ende gegeven schets
van een ethische verhouding herinnert vooral aan dat
wat misschien eens zal komen, of bevestigt misschien
dat wat door een godswonder reeds aanwezig is. Aangezien aangenomen wordt dat de vrouw de kunst van
het 'spreken' nog ontbeert, zal een voorstelling van een
perfecte wederkerige relatie 'haar' psychisch leed eerder voeden dan genezen. Het andere nadeel van de
koppeling van het zich uitdrukken en het goede
samenleven is dat het zich uitdrukken primair binnen
het paar - tussen twee subjecten die van elkaar verschillen - is gesitueerd.
Bovendien, stel dat in de toekomst door een mentaliteitsverandering
meer 'koppels' erin slagen goed
samen te leven omdat ieder het 'eigen verhaal' kwijt
kan, dan lijkt het belangrijkste reeds uitgedrukt te zijn.
Het middel heeft tot het doel (het goede (samen)leven)
geleid. De vrouw kan in haar intersubjectieve relatie
haar angsten, verlangens, fantasieën, projecties en
identificaties uitspreken en daarmee lijkt de noodzaak
om kunst te maken en om de symbolische orde op zijn
grondvesten te doen wankelen, verdwenen. Als beiden
het willen en kunnen, even gemotiveerd, ja, dan is er
sprake van een zeer ethische verhouding. Maar het lijden van vele vrouwen in de westerse cultuur was toch
juist ontstaan omdat vaak - binnen haar intersubjectieve relatie(s) met de man, mannen of anderen - de
een of de ander daarin meer of minder faalde. Zolang
de droom geen werkelijkheid is geworden - en hoogstwaarschijnlijk ook in de nabije toekomst geen werkelijkheid zal worden - staan de vrouw die aan de
ervaring van de symbolische verlatenheid lijdt twee
wegen open. Ze kan werken aan haar intersubjectieve relatie door te proberen de dialoog tussen haar en
de ander te verbeteren. Of ze kan, als ze zich in haar
'spreken' van deze andere afkeert, haar klaagzang in
kunst ofliteratuur vorm geven. Ze past .dan weer zowel
in het concept van de lijdende vrouw als in dat van de
kunstenaar die zich uit - ongeacht of iemand daarin is
geïnteresseerd - inzake psychische problemen en niet
tot goed samenleven in staat is. Het is dit type kun-
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stenaar dat sinds de Romantiek in de westerse cultuur
een vruchtbare bodem vindt en zal vinden, want geen
enkel teken wijst erop dat de westerse cultuur is uitgekeken op mensbeelden van de lijdende mens. Ik
vraag me dan ook af of een culturele revolutie in eerste instantie vraagt om een 'ethiek van het paar'. Misschien is het loslaten van het concept van de lijdende
mens wel veel belangrijker.
Marion de Zanger is kunsthistorica

Noten
(I)

(2)

(J)

(4)

(5)

Luce Irigaray, Sexes et parentés, Éditions de Minuit, 1987,p. 146
Ik spreek over vrouwen en mannen, alhoewel ik
besef dat dit in de lijn van Van den Ende een vereenvoudiging is. Ik meen echter dat ik wel over
vrouwen en mannen mag spreken, maar realiseer
me dat Van den Ende liever spreekt over een intersubjectieve relatie waarin een verschil of verschillen spelen. In de versie van Van den Ende lijden
mannen eveneens, maar minder sterk, aan betekenisovervloed, omdat de symbolische orde hen
meer speelruimte biedt.
Luce Irigaray, 'Vne chance de vivre', in: Le Temps
de la différence; Pour une révolution pacijique, Le
livre de poche, 1989, p. 37, en in: Sexes et parentés,
Éditions de Minuit, 1987, p. 211: 'Il faut que la
femme puisse se dire en mots, en images et symboles dans (la) relation intersubjective avec sa
mère, puis les autres femmes, pour entrer dans
une relation non destructrice aux hommes.'
Tonja van den Ende, In levende lijven, p. 54: 'De
mens is een homo parlans en wil zichzelf in taal
tot uitdrukking brengen.'
Tonja van den Ende, ibid. p. 53: 'Het "ik" in de uitspraak dekt nooit de lading van het (ik) dat deels
onbewust is en ernaar verlangt zich te articuleren.
Er is sprake van een betekenisovervloed.' En p. 54:
'( ...) "de betekenisovervloed" (...). Wat van belang
is, is dat Luce Irigaray het niet (geheel) kunnen
articuleren van het (ik) niet alleen koppelt aan een
onbewuste en aan een tekort van de taal (...) maar
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het ook verbindt met maatschappelijke verhoudingen:
Tonja van den Ende, ibid., bijvoorbeeld p. 80, p. 99,
p. 104,p. 158,p. 162.
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Whatever happened to
sexual difference?
Rosi Braidotti

Although as a supervisor ofTonja van den Ende's dissertation I feel closely involved in it, it is a pleasure to
be able to address again some of the issues raised in
this book.
I can say with absolute convict ion that I am pleased
th at the dissertation has been published and that I
consider it a very important and relevant event in academic feminism. This is due not only to the rigorous
scholarly quality of this work, as weil as to the tone of
dialogue and respect in which it is written. It also has
to do with the particular historical context in which
this book has appeared and with the peculiar status of
difference and embodiment in the present context. Let
me explore this further.
Feminist philosophies of difference, as Tonja van den
Ende has argued, engage critically with the crisis of
classical notions of the subject. This includes a critique of philosophy as a discipline; of Europe and Eurocentrism and other related issues. This crisis and the
feminist interventions on it coincide historically with
emerging claims to subjectivity by many'others', those
who had historically been constructed and treated
pejoratively as 'others' . This simultaneous yet dissymetrical relationship to the crisis of the subject is constitutive of feminist philosophy.
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The feminist philosophies of difference have pointed
out th at th is notion has historically functioned as the
site for systematic dis-empowerment and humiliation
of the female and of other subjects. One of the aims
of feminist practice, therefore, is to overthrow the pejorative, oppressive connotations that are built not only
into the notion of difference, but also into the dialectics of Self and other. This transmutation of values
could lead to re-asserting the positivity of difference
by enabling a collective re-appraisal of the singularity
of each subject in his/her complexity. In other words,
the subject of feminism is not Woman as the complementary and specular other of man, but rather a complex and multi-layered embodied subject that has
taken her distance from the institution of femininity.
'She' no longer coincides with the disempowered
reflection of a dominant subject who casts his masculinity in a universalistic posture. She, in fact, may no
longer be a she, but the subject of quite another story:
a subject-in-process; a mutant; the other of the Other;
a post- Woman embodied subject cast in a female
morphology, who has already undergone an essential
metamorphosis.
Approached from this angle, feminist philosophies of
the subject also raise the question of both the epistemic status and representation of differences as a mark
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of pejoration. This monstrous, pathological, abject way
of representing the other as a threatening presence is
built into the conceptual and iconographic repertoire
of'difference as negation'. In other words, the task of
recoding difference positively needs to go through the
painful deconstructive process of confronting the pejorative sign which has historically been granted to different others. This is one of the points of intersection
between feminism and post-structuralism.
Feminist philosophy is about multiple locations and
multiple differences among and also within women.
I define locations as geo-political but also temporal
zones, related to memory, consciousness and self-narrative. Feminism is not about restoring another dominant memory, but rather ab out installing a
counter-memory, that is to say, to paraphrase Foucault,
a critical genealogy. Accordingly, I see feminist theory as the activity aimed at articulating the questions
of individual gendered identity with issues related to
political subjectivity, the production of knowiedge,
representation, desire and epistemologicallegitimation.
I think that the challenge for feminism and philosophy alike is how to think about and account adequately
for changes and changing conditions: not the staticity
of formulated truths, but figurations th at express the
living processes of transformation. In other words, I
think that feminism shares with poststructuralist philosophies not only the sense of a crisis of the Logos,
but also the need for renewed conceptual creativity
and for politically informed cartographies of the present.
The subject of feminism is thus the nomadic female
feminist subject; s/he is motivated by the political
consciousness of inequalities and is committed to
asserting diversity and difference as a positive and
alternative value. The feminist subject of knowledge is
an intensive, multiple subject, functioning in a net of
inter-connections. I would add that it is rhizomatic
(that is to say non-unitary, non-linear, web-like),
embodied and perfectly artificial; as an artifact it is
machinic, complex, endowed with multiple capacities
for inter-connectedness in the impersonal mode.1t is
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abstract and perfectly, operationally real and one of the
main fields of operation is sexual difference.
In this respect the work ofTonja van den Ende is significant, because she applies the paradigm of feminist
sexual difference theory to a more global horizon,
showing the effectiveness and the relevance of the
feminist approach to a number of ethical and political
discussions of other differences and other embodied
'others'. Similarly, I have argued for an alliance between
feminist philosophies of difference and postcolonial
and anti-racist politics. I think that the feminist philosophy of sexual difference is historically embedded
in the decline and crisis of western universalist ic
humanism and European identity with it. I have
argued earl ier on, in fact, that the notion of'difference' as pejoration goes to the heart of the dialectics of
SelflOther in European thought.As a foundational concept, it has been colonized by hierarchical ways of thinking. Irigaray adds that it functions as a
pseudo-universal, predicating its monological unity in
a set of binary opposites - such as maleIfemale,
white/black, active/passive - th at posit asymmetrical
power relations between the terms. Irigaray addresses
this lethallogic in her work on difference and attempts
to undo it from within. As both land Tonja van den
Ende argue, the fact th at she considers sexual difference as the matrix of power does not mean th at she
neglects or down-plays other differences. On the contrary, Irigaray broadens the range of her intervention
to cover spatio-temporal co-ordinates and a number
of many constitutive relations, including race and ethnicity and especially religion.

The transatlantie

diseonneetion

Considerations of contexts and receptions of these
theories are very important today. They also help to
contextualize and to illuminate the relevance of Tonja
van den Ende's work. Considering the wealth, political
charge and sophistication of sexual difference theory, I do wonder why its reception in the USA has been
so mixed. Bythe late 1990's, in academie and especially
philosophical circles the theory was marginal at best,
half-forgotten and in genera] assessed negativeJy. The
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same goes for Lacanian psychoanalysis.As Tina Chanter (1995) brilliantly argues, the ideas of Irigaray and
of sexual difference have received quite a superficial
recept ion in the USA; the opposition to it generally
coalesced around the concept of'gender', which was
constructed in direct opposition to Continental theories of sexual difference.
I find th at the charges made against sexual difference (Felski 1997) are very similar to the general critiques that are made of post -structuralism across the
big Tians-Atlantic divide. They rest on three crucial
points: essentialism (sexual difference is allegedly anhistorical and deterministic and thus leaves no room
for social change); universalism (it makes over-general claims and disregards cultural diversity) and heterosexism (it down-plays the creative subversive force
of homosexual desire). It is important to stop and
ponder about the nature of the opposition to sexual
difference. I am no longer satisfied with putting it
down to 'misreadings' and basic lack of familiarity
with Continental philosophy. I think we need to go
further now.
Some contextual considerations come to mind. The
North American reception of sexual difference in philosophy - as opposed to literary and cultural theories
- was indeed reductive and often ill informed.
'The likes of Hegel, Heidegger, and Derrida were regarded at best with mild suspicion, at worst as charlatans
who had little to say about the real world - little more
than a series of self-indulgent esoterie musings. The
result was that Kristeva and Irigaray were judged in
terms of the liberal discourse of equal rights and the
ideal of sameness that, however inexplicit, tended to
accompany it. Not surprisingly, French feminists were
found wanting by these standards: (Chanter 1995: 35)
Moreover, the historical context for the philosophical
recept ion of these theories in the USA was far from
ideal. Whereas the 1980's in Europe was a period of
expansion of social democracy that saw the collapse
of the Berlin wall, in the USA it was the era of Reagan
and star wars: a period of generalized back-lash which
was hardly favorable to critical thought.
While on the Continent feminism went into experi-
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mentation with writing, eroticism, and the exploration
of ways and means of making difference into an effective tooi for social policy and legislation, in the USA
the 1980's was the era of the feminist 'sex-wars'.
Documented by scholars like Hester Eisenstein (1983),
Carol Vance (1984) and Ann Snitow (1983), the American feminist discussion on sexuality took a very
negative turn. Monopolized by the quarrel over pornography and prostitution, sexuality came to be identified with issues of violence and domination, that is
to say negatively. This was the case of anti-pornography campaigners, as weil as in the polemical and often
parodie reappraisal of sexual transgression by the lesbian sado-masochists and eloquently expressed by Pat
Califia (1988) and other sexual radicals. The mainstream 'liberal feminist' organizations like N.O.W.
(National Organization ofWomen) increasingly skirted the issue, focusing instead on the socio-political
and economie agenda. Exit sex.
This left all issues related to bodies, pleasures, eroticism and the specific ways of knowing of the human
flesh sort of hanging nowhere. Jane Gallop (1997), in
one of the most remarkable cartographies of the era
of the sex-wars, den ounces the situation. She criticizes the extent of the sexophobic approach to the body,
which led some of the anti-pornography
feminist
campaigners to strike an alliance with the right-wing
Moral Majority in order to ban pornography and criminalise prostitution. Gallop also points out that this
wave of aggression could not fail to affect the women's
movement within. She defends a position that I partly share, namely that in the USA in the 1990's sexual
harassment has replaced pornography as the key feminist issue. Both have produced what strikes me as a
dogmatic and primitive type of feminist practice,
which stigmatizes sexuality.l share with Gallop the
belief th at this comes down to yet another form of
repressing women's desires.
The other significant point Gallop makes - though she
pushes it to conclusions that I do not share entirely is th at the feminist pursuit ofknowledge mobilizes the
whole of the woman's self - body as weil as mind. There
is a fundamental aspiration towards non-dualist ie
thinking in feminist theory, a rejection of binaries on
theoretical as weil as political grounds. Feminist
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consciousness re-unites that which has been dis-connected under patriarchy; knowledge and/as pleasure
therefore become all one. 'I learnt that desire, even desire unacted upon, can make you feel very powerful. And
the pi ace where I learned desire - where it filled me
with energy and drive - I call feminism:( Gallop 1997)
Gallop then emphasizes what an aberration it is to target feminist knowledge practices and the sexual experimentation, which they entail for sexual harassment
law-suits. After all, such legal action was intended as a
stop to abuses of power and disadvantage, not as an
end to sexuality and pleasure. Sexual harassment cases
are all the more violent when they take place among
women, especially feminist women.
A European feminist reading Gallop's account of a
sexual harassment law-suit by lesbian students against
their bisexual professor, does feellike she has landed
on a different plane!. As a matter of fact, throughout
the 90's it appears th at sexuality in the USA lost
grounds in the politica! arena, but it scored highly in
the courts of law. Racialisation was built into this
script, witness the escalation of sexual harassment
law-suits from Mike Tyson to O.J.Simpson, to culminate in the strings ofWhite House scandals up to the
Lewinsky case.
If I were to attempt a translation of th is in the language of feminist theory, I would say that 'the body' in
USA feminism cannot be positively associated with
sexuality in either the criticalor the public discourse. Sexuality, which is the fundamental paradigm in
the critical discourses of psychoanalysis and poststructuralism, simply has no place to be in American
political discourse: it got side-lined, erased or st rangled. In such a context it is not surprising that Europebased theories of sexuality, psychoanalysis and sexual
difference struck at best a marginal, 'radical chic' note.
What chance, then, did Irigaray have?
In American feminist discourse, the sex/gender dichotomy swung towards the pole of gen der with a vengeance, embracing it under the joint cover of liberal
individual 'rights' and social constructivist 'change'.
It was left to the gay and !esbian and queer campaigners to try and re-write sexuality into the feminist
agenda. In this framework, sexuality is almost always
synonymous with transgression. For instance, T. de
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Lauretis returns to issues of psychoanalytic desire in
order to provide a foundational theory for lesbian desire as something specific in its 'perverse' and non-procreative or non-maternalist logic. Judith Butler also
makes an important intervention, pointing out that the
distinction sex/gender is, in fact, untenable. If anything, argues Butler, it is the always-already sexualized
matter that constructs the possibility of this dichotomy in the first piace.
I think that a proper, scholarly, comparative analysis of
the Trans- Atlantic dis-connection ab out sexuality in
the 80's and 90's and of the ways in which it fueled the
opposition between 'gender' and 'sexual differe!lce'
would deserve more time and care than I can give it
here. In any case, by the dawn of the new millennium,
it is accepted that gen der has become too polyvalent
as a concept to be really universally helpful (Hawkesworth, 1997). It is in th is context that I want to praise
Tonja van den Ende's work as a timely and necessary
intervention in an international debate which somewhat lost its focus and its impetus. In this respect, the
scholarly qualities of Tonja's work are such as to constitute a true source of inspiration and consequently a
new beginning for th is debate. I am particularly
impressed by the Van den Ende style which consists of
a mixture of close readings and accurate commentary
of the texts on the one hand, and original thinking and
creative innovation on the other.1 think this mixture
of loyalty and independence of thought is the best
guarantee not only of Tonja's own intellectual quality,
but also of the enduring importance of the questions
she is asking.
(Deze tekst is gebaseerd op een hoofdstuk uit het boek
Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming, dat dit jaar za! verschijnen bij Polity Press)
Rosi Braidotti is hoogleraar vrouwenstudies

aan de UU en

visiting professor op het Gender Institute van de London School
of Economics. Van haar hand verschenen vele publicaties over
feministische

theorievorming

en Franse filosofie, waaronder

Nomadie Subjects: Embodiment and Sexual Difference in
Contemporary Feminist Theory (1994).
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als ik de godin van de tijd was
mijn liefste
dan zou ik je laten komen
in de winter
door mijn achtertuin
je laten staan onder de appelboom
dan zou ik elke dag
aan je ruiken
en naar je zwaaien
tot de eerste lentebloesem
dan zou ik zeggen
ja nu, kom nu maar binnen
ach en jullie
mijn innig geliefde zonen
voor jullie
zou ik elke dag
een eeuwigheid laten duren
spelen spelen
nog niet, niet nog
deze wereld in
langer in mijn armen
tot ik zou zeggen
ja nu, ja, ga nu maar

Elisabeth Sara van Aarle
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Zorgen: conventie,
of wat anders?
Zeventiende

keuze,

Socrateslezing

Annelies van Heijst

Op dinsdag 6 maart 2001 organiseerden het
Humanistisch Verbond en het Humanistisch
Kenniscentrum in de Blauwe Zaal van de
Stadsschouwburg in Utrecht voor de zeventiende maal de jaarlijkse Socrateslezing.
Hieronder volgt de tekst van dr. Annelies
van Heijst, docent ethiek en vrouwenstudies
aan de Theologische Faculteit Tilburg.
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Inleiding
Toen mijn moeder in 1992 onverwacht kwam te overlijden, zei mijn oma (mijn moeders moeder, geboren
in 1898): 'Och kind, je hoeft niet thuis te komen om
voor je vader te zorgen, hoor: Ik was 36 en woonde
sinds mijn 21ste zelfstandig. Mijn proefschrift was net
af en ik was net begonnen aan een nieuwe baan als universitair docent. Oma's opmerking ontregelde me. Zij
ontsloeg me van een verplichting die ik zo niet had
ervaren. Ja, ik maakte me zorgen om hoe het verder met
mijn vader moest. Weer bij hem wonen was echter niet
bij me opgekomen - bij hem trouwens ook niet, zo stelde hij me gerust. Waarom oma mij van die verplichting
ontsloeg, valt niet moeilijk te reconstrueren. Mijn broer
kwam niet in aanmerking; als enige dochter was ik de
aangewezen kandidaat. Waarom oma mij van die verplichting ontsloeg, is moeilijker na te gaan. Had ze deze
oplossing overwogen en weer verworpen? Of wilde ze
een verplichting van mijn schouders nemen waarvan
ze dacht dat ik die voelde? Waarom mijn oma dit zei,
geeft ook te denken. Niemand anders sneed dit
gespreksonderwerp aan. Zij kwam tussenbeide vanuit de vanzelfsprekendheid dat de herinrichting van de
situatie (wie zorgt voortaan voor de weduwnaar van
mijn overleden dochter?) als familie-oudste mede haar

Humanistiek nr.6, 2e jaargang juli 200 I

verantwoordelijkheid was. Haar woorden luchtten me
niet op. Misschien was helder wat ik niét hoefde. Wat ik
wel moest, was onduidelijker.
In m'n familiegeschiedenis zal ik u verder niet verwikkelen - ik refereer aan deze gebeurtenis, omdat die
in een notendop elementen bevat die ik wil bespreken.
Mijn beschouwing gaat over zorgen in niet-professionele settingen (I) en waaruit dat zorgen voortkomt: uit
conventie, uit keuze, of uit wat anders, maar wàt dan?
Voorheen, in een niet zo gemakkelijk af te bakenen
'vroeger', gebeurde zorgen uit conventie. Vrouwen en
andere sociaallaaggeplaatste
groepen waren belast
met het directe zorg dragen en kregen daarvoor weinig materiële en immateriële waardering. Daarop
kwam een emancipatorische reactie. (2) Ik heb daar
bedenkingen bij, maar die brengen me in een lastig
parket. Ik zie de noodzaak van de bevrijding uit de
conventie, maar geloof niet dat die loopt via de weg van
het kiezen. Ik zet een parcours uit naar een denken
over zorg voorbij conventie en keuze, naar iets wat
vooralsnog moeilijk te omschrijven is.

Zorgen

uit conventie

Wie voor wie zorgde, lag tot voor kort in grote lijnen
vast. Het was amper onderwerp van discussie of
openlijke maatschappelijke strijd, maar onderdeel
van een hiërarchische ordening van de samenleving.
Zorgverhoudingen, zo stelde loan Tronto al puntig
vast, weerspiegelden
en weerspiegelen
sociale
machtsverhoudingen tussen groepen onderling en tussen afzonderlijke individuen. (3) Historisch hebben twee
typen sociale bewegingen het zorgen uit conventie ter
discussie gesteld: antislavernijbewegingen
en vrouwenbewegingen. De vrouwenbeweging van de tweede
helft van de twintigste eeuw maakte twee thema's tot
speerpunt van strijd, namelijk zorg en seksualiteit (en
hun onderlinge verstrengeling) en stelde in het verlengde daarvan de scheiding tussen de publieke en de
private sfeer ter discussie. Een van de grootste successen van de vrouwenbeweging was het conceptualiseren van zorg in termen van onbetaalde arbeid. Dat
leidde tot de eis van materiële gelijkstelling tussen
informele zorg en arbeid. Deze herdefinitie was een
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geniale miskleun. Geniaal, omdat vrouwen met één
klap van de periferie in het centrum van de sociale
orde werden geplaatst. Een miskleun, omdat zorgen
werd gereduceerd tot arbeid en in dit louter economische model in vergetelheid raakte dat zorg ook andere aspecten heeft, minstens zo wezenlijke, die niet in
termen van hoeveelheid, nut en betaling zijn uit te
drukken. Zoals relationele en houdingsaspecten, motivationele en spirituele aspecten. Wat zorgen méér en
anders was dan arbeid verdween buiten beeld. Van die
conceptuele reductie proberen zorgethici tot op de dag
van vandaag het denken over zorg te bevrijden. We
prijzen zorg aan als bestaansethiek en levenskunst. We
wijzen op de waarde van zorg en de plaats van zorg,
maar we stuitten op de realiteit dat de waarde van zorg
eigenlijk alleen nog in klinkende munt kan worden uitgedrukt.
De herdefinitie van zorg als arbeid maakte dat vrouwen zich konden losmaken uit de conventie eerst-aangewezenen en enig-aangewezenen te zijn voor het
zorgen. Met de feministische conceptualisering van
zorg als onbetaalde arbeid ging nog iets anders
gepaard, namelijk het verzet van vrouwen tegen de
conventie dat zorgen, op grond van sekse, hun plicht
zou zijn. Er kwam een ontkoppeling op gang tussen
zorgen en plicht. Plicht was trouwens toch al een verkeerd woord geworden. Zoals de Franse filosoof André
Comte Sponville, terugkijkend op 25 jaar geleden stelt,
plicht en heil kwamen niet in mijn woordenschat voor:
'Het waren tegelijk abstracte en verouderde begrippen
die we - voorgoed, dachten wij - naar de vuilnisbak van
de geschiedenis moesten verwijzen. Wat was er vervelender dan plichten? Het begrip leek ons te behoren tot
een repressieve, culpabiliserende, castrerende moraal
waarvan 1968 ons gelukkig had bevrijd: (4) Ten slotte
hebben ook zorgethici bijgedragen aan het in onbruik
raken van het woord plicht door onze kritiek op de
plichtsethiek en de ethics ojjustice. (5)
In haar oratie bepleitte Marian Verkerk 'een ontmoralisering van het zorgconcept'. De moderne ethiek
sinds Kant, aldus Verkerk, beantwoordde de vraag'Hoe
moet ik leven?' in termen van verplichtend handelen.
Bespiegelingen over hoe lief te hebben en wat van
waarde is, raakten uitgesloten uit het morele domein.
De ander en zijn appèl op mij dringen zich alleen dan
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gerechtvaardigd op, wanneer dat appèl uitgedrukt
wordt in taal van morele verplichting. (In het contractuele model is dat in de vorm van het aangegane contract.ln het communitarisme zijn dat die plichten die
vanuit en omwille van gemeenschap zijn opgelegd.)
Verkerk poogde zorg te bevrijden uit deze kluisters van
verplichting en stelde voor zorg te zien als een gift en
als een waarde. (6) Verkerk beoogde dus met de 'ontmoralisering van het zorgconcept' een herwaardering
van zorg: uit de sfeer van de drukkende plicht naar de
sfeer van positieve waarden. Zorg is niet lastig en vervelend, maar maakt deel uit van ieders leven en draagt
bij aan de kwaliteit van dat bestaan - ik ben het daar
van harte mee eens. (7)
Ontmoraliseren betekent hier: zorg beschouwen als
altijd aanwezig bestanddeel van het dagelijkse en
maatschappelijke bestaan, als vormgeving van dat
bestaan, dat wezenlijk fragiel en eindig is, en waarin
zorg een dimensie is van allerlei relaties (Verkerk, oratie, 17). Verkerk wil af van de opvatting dat zorg een
vangnet is voor ongelukkige zielenpieten. Dan is zorg
inderdaad een morele last die alleen kan worden opgelegd: een morele verplichting. Kern van Verkerks
bezwaar tegen het verplichtende is dus de rolverdeling
van ongelukkige versus gelukkige, machtige versus
onmachtige, verzorger versus object van zorg, én het
daaraan gekoppelde idee dat zorgen zo vervelend is dat
het alleen plichtmatig kan worden afgedwongen. Ze
formuleert dus twee objecties in één. Ze deconstrueert
a) de oppositie verzorger - verzorgde door erop te wijzen dat ook degene aan de zorgende kant van de polariteit zelf zorg behoeft en dankzij zorg leeft, en b) ze
werpt tegen dat zorgen niet per se vervelend is, maar
ook vrijuit, graag zelfs, gegeven kan worden.
Wat behelst dit'ontmoraliseren'? De inzet is zorg uit de
sfeer van het moralisme te halen. Iets anders is of zorgen uit de sfeer van de moraal moet verdwijnen. Zorg
bevrijden uit moralisme onderschrijf ik. Maar ik zie
het gevaar dat door een oppervlakkige interpretatie
van 'ontmoralisering' de band tussen zorg en moraal
verdwijnt en, in het verlengde daarvan, zorg en plicht
radicaal worden ontkoppeld. (8) Wat we nodig hebben
is, ook en juist in het kader van een ethiek van de zorg,
zicht op wat Margaret Farley obligatingfeatures of persons noemt: is er iets intrinsiek aan personen dat ons
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inspireert voor hen te zorgen, dat ons respect oproept,
en onze liefde wekt? (9)
Zorgen

uit keuze

Nu zorgen uit conventie passé is, moet het zorgen op
een nieuwe ideologische leest worden geschoeid. Die
leest is er en heet: zorgen, omdat je ervoor kiest. Allerwegen zingt die visie rondYO)Om niet te verzanden in
algemeenheden stel ik zorgen-uit-keuze ter discussie
aan de hand van een recente publicatie, namelijk het
rapport Geven en claimen. Burgerschap en informele
zorg in Europees perspectief(Utrecht
2000). Het rapport is geschreven door Monique Kremer en uitgebracht door het Nederlands Instituut voor Zorg en
Welzijn. (11) Ik bespreek het hier als rapport met een
institutionele afzender en een institutioneel gewicht;
niet als rapport van een individuele auteur, waarbij ik
niet bedoel de auteur onrecht te doen. Wat wordt in
het rapport betoogd?
In Geven en claimen wordt een overgang bepleit van
zorg uit de sfeer van de moraal naar de sfeer van het
recht. Moraal en plicht moeten plaats maken voor
recht en vrije keuze; en deze verandering wordt voorgesteld als een vooruitgang. (12) Zorg wordt in de sfeer
van burgerschap geplaatst en de overheid is de centrale instantie die de rechten tussen de diverse partijen garandeert. In totaal postuleert het rapport drie
nieuwe rechten - let op de volgorde! -: ten eerste het
recht op niet -verzorgen door mantelzorgers, ten tweede het recht op verzorging, te claimen door mensen
die zorg behoeven, ten derde het recht op zorg geven
mits mantelzorgers dat wensen. Uitgangspunt van de
gehele beschouwing, en herhaaldelijk genoemd als
cruciaal argument, is het tekort aan burgerschap van
mensen [in casu: vrouwen] die tot voor kort informele zorg verstrekten aan kinderen, ouderen, buren
en vrienden (Kremer, 5). Wat voor tekort? Een tekort
aan burgerschap op het vlak van inspraak in dienstverlening van de overheid, voldoende inkomen, deel
hebben aan arbeidsmarkt, tijd om een privé-leven
te leiden en om vriend of geliefde te kunnen zijn. (13)
De argumentatie loopt aldus: mantelzorgers zijn voor
twee-derde vrouwen, doorgaans tussen 55 en 65, zon-
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der recht op inkomsten, zelf vaak ook niet goed
gezond. Ze delen de beperkingen in burgerschapsmogelijkheden van hen die ze verzorgen. Dat leidt tot
sociale ongelijkheid naar sekse, terwijl het doel van
burgerschap juist was het bijstellen van onevenwichtige machtsconstellaties (Kremer, 23-24). Deze mantelzorgers moeten dus het recht krijgen niet te hoéven
zorgen. Dit recht vereist een voorziening aan de andere kant, namelijk het recht op zorg claimen door zorgbehoevenden. Twee van elkaar afgeleide rechten
vervangen hier de traditioneel verplichtende verbintenis tussen mantelzorger en verzorgde. In derde
instantie volgt nog een recht, en wel voor mensen die
ervoor kiezen om zorg te verlenen. De overheid moet
hen in de gelegenheid stellen zorg te geven.
In deze schets van nieuwe rechten intervenieert de
overheid in wat voorheen een primair morele relatie
was. De overheid komt tussenbeide als instantie die
richting zorg gevende en zorg behoevende rechten
garandeert. Waar plicht was, komt recht. Op het oog
reuze emancipatorisch,
want mantelzorgers zijn
bevrijd van zorgverplichtingen en zorgbehoevenden
zijn niet meer op welwillendheid aangewezen. Beide
partijen zijn met rechten beklede burgers geworden.
(14) Mij valt op dat primair
het recht op niét-zorgen
wordt genoemd en de andere twee rechten daarvan
zijn afgeleid. Een stilzwijgende morele paradigmawisseling: waar voorheen wèl-zorgen uitgangspunt
was, geldt nu niet-zorgen als normaal. De almaar herhaalde normatieve boodschap in het rapport is, wie
niet wil, hoeft niet te zorgen, ofwel het is verkeerd om
mensen tegen hun zin te laten zorgen.
Opmerkelijk is verder dat de argumentatie loopt vanuit het standpunt van de zorggever en diens tekort aan
burgerschap. Het rapport is feitelijk geschreven vanuit
een (onbewuste) identificatie met dat perspectief. De
behoeften en wensen van zorgdragers domineren de
enscenering van rechten in Geven en claimen. Het is
het beeld van centrum en periferie: mantelzorgers zijn
in de periferie geraakt, maar behoren eigenlijk in het
centrum van het volle burgerschap. Zij kunnen een
gelukkig en zinvol leven realiseren, als ze in het centrum van de maatschappelijke stroomversnelling kunnen participeren. (IS) Pas daarna, als figuren in de
marge, krijgt het rapport de zorgbehoevenden in het
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vizier. Over hen staat veel minder geschreven. (16) Hoe
hun werkelijkheid er uitziet, of zij ook een tekort aan
burgerschap hebben en waaruit dat dan specifiek zou
bestaan, komt niet in beeld. Toch is goed te verdedigen
dat een verhandeling over zorg juist vanuit dat perspectief, of in ieder geval mede vanuit dat perspectief,
zou zijn opgesteld. (17) Is het niet de taak van de overheid de zwakste onder de burgers extra te behoeden,
hun kwaliteit van leven speciaal te garanderen, in
plaats van regelingen te scheppen voor de meest zelfredzame onder haar burgers? Hoe schrijnend is niet
het tekort aan burgerschap - of moet ik deze term verlaten, omdat die niet adequaat is, en spreken over
schending van de humaniteit - van mensen die bijvoorbeeld iedere dag door iemand anders van de
thuiszorg worden gewassen, die maandenlang op een
wachtlijst staan, die hun leven slijten in een instelling
met amper iets van zichzelf, in sociaal isolement? Een
heel ander, maar niet minder gewichtig argument is
dat mensen die zorg behoeven, worden gedegradeerd
tot enkel objecten van zorg; dat doet afbreuk aan hun
'socius', in de gemeenschap zijn. (18)
Denken over zorg vanuit het perspectief van mensen
die zorg behoeven, had geleid tot een andere enscenering van rechten. Het eerste dat dan moet worden
veilig gesteld, is wèl-zorgen. Hoe kan de overheid dat
bevorderen? Kan dat zonder burgers aan te spreken op
hun morele kwaliteit? Kan dat zonder een visie op de
samenleving als een morele gemeenschap? Is de taal
van burgerschap en recht dan wel toereikend?
Wordt bovendien geen al te hoog gespannen verwachting geschapen van de overheid als een geseculariseerde goddelijke voorzienigheid, die zal voorzien
in alle wensen en noden van al haar burgers? Nu dat
in een economische hoogconjunctuur op het vlak van
de zorg niet eens blijkt te lukken, hoe moet dat dan als
het ooit weer materieel slechter gaat? (19) En bovendien,
niet alle zorg kan toch worden afgeschoven naar de
professionele sector en de publieke sfeer? (20)
Ogenschijnlijk is het rapport Geven en claimen moreel
neutraal. Er wordt immers uitsluitend in termen van
burgerschap en recht gesproken? Toch beoogt en sorteert het wel degelijk moreel effect. Het poneert namelijk met kracht nieuwe mores, al wordt dat helaas
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onvoldoende onderkend en beretlecteerd in het rapport zelf. Opvallend is bijvoorbeeld het pejoratieve
gebruik van het woord plicht. Enkele voorbeelden:
pagina tien stelt: 'Burgers [moeten 1 niet een plicht hebben om te zorgen, maar het recht om niet te zorgen'.
Waaróm wordt de lezer geacht zelf te weten. Op pagina 88 staat een seksespecifieke toelichting: 'Het formuleren van de rechten op zorg is vooral bedoeld als
tegenwicht tegen morele plichten, die nog steeds vooral voor vrouwen gelden' (Kremer, 25). Elders kritiseert
het rapport 'een vage algemene "morele plicht'" (Kremer, 25), omdat die in de huidige culturele praktijk
neerkomt op een appèl op vrouwen. Die vanzelfsprekendheid moet worden 'ontmanteld' - als ware het een
explosieve lading (Kremer, 25). Een andere mogelijke
oplossing, namelijk gelijkelijk spreiden van zorgplichten, wordt niet eens in overweging genomen. Dé
oplossing is plicht verruilen voor recht.
(21)

De nieuwe norm die het rapport installeert luidt: Prima
als mensen niet willen zorgen, willen ze dat wel, ook
goed. Plicht en zorg zijn ontkoppeld en zorg is verplaatst
van de moraal naar het recht. Mijn bezwaar daartegen
is dat zorg niet meer als een goed kan verschijnen, als
iets dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van leven, en
als iets dat te maken heeft met verantwoordelijkheden
en menselijke verbintenissen ofwel met moraliteit. Zorgen verwordt in het rapport tot slechts een optie onder
vele andere. Het is moreel neutraal geworden, een amorele categorie. (22) Je kunt als burger zorg geven of niet,
dat is je eigen keuze. (Merk op dat dit is gesteld vanuit
zorgverleners, want mensen die zorg behoeven hebben
aanmerkelijk minder te kiezen ...) Kiezen moet, kiezen
doet de burger goed. Sommigen zijn nou eenmaal dol
op het casino, anderen houden liever reptielen. Maar de
objecten van vrije keuze zijn onttrokken aan morele
beoordeling. Kiezen is zelf verheven tot hoogste waarde. Dat noem ik geen ontmoralisering van zorg meer,
zoals Verkerk voorstond, maar de-moraliseren van zorg.
Opvallend is in dit verband hoe weinig woorden het
rapport besteedt aan wat mensen beweegt om wel te
willen zorgen. Terloops wordt opgemerkt dat in heel
Europa het zorgethos is toegenomen en mensen graag,
en in steeds grotere getale, zorgen voor kinderen, zieken en stervenden (Kremer, 78). Welke visie deze zorgende mensen hebben, hoe dat is verbonden met hun
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kijk op het goede leven, hoe zij hun verbintenissen met
anderen waarderen en daaruit verantwoordelijkheden
atleiden - om het beladen woord 'plicht' maar even te
vermijden - dat alles is in het rapport de uitweiding niet
waard.
Vat ik mijn bedenkingen bij het rapport samen, dan
komen die hierop neer: Ten eerste is het perspectief
van de zorgverlener, diens tekort aan burgerschap,
diens vrije keuze om al of niet zorg te geven, vertreken brandpunt van beschouwing. Daardoor wordt
onvoldoende recht gedaan aan de wensen, noden en
het gebrek aan keuze dat vaak zo kenmerkend is voor
degenen die zorg behoeven. Hun situatie wordt slechts
in tweede instantie en complementair aan die van de
zorgverlener besproken, en het specifieke van hun situatie - met name het gebrek aan keuzes en de gevolgen
daarvan - wordt niet doordacht.
Ten tweede worden moraal en recht afgeschilderd als
concurrerende sferen die stuivertje moeten wisselen. Ik
beschouw ze daarentegen als twee naast elkaar bestaande repertoires om over het goede leven en zorg te spreken, ieder met eigen geldigheid, met eigen mogelijkheden en beperkingen. Nu wordt gesuggereerd dat de
taal van het recht meer afdoende is om over zorg te spreken dan de taal van de moraal. Dat lijkt me een gevaarlijke misvatting die tot moreel minimalisme leidt. Als de
overheid meent dat het goed is dat mensen voor elkaar
zorg dragen, dan zal ze een moreel geladen visie op zorg
moeten durven uitdragen, in plaats van de moraal te
laten verdampen in het recht.
Ten derde: Door uit te gaan van het recht op niet -zorgen
en te benadrukken dat zorgverleners kiezen voor zorg,
wordt zorg tot een a-morele categorie. Niet zorg, maar
kiezen verschijnt als een goed. (23) Deze rangorde van
waarden is de mijne niet. Mij lijkt morele evaluatie van
de objecten van vrije keuze meer dan wenselijk om een
menswaardige samenleving overeind te houden.
Ten vierde verschijnen mensen in Geven en claimen
alleen in de hoedanigheid van burger en worden hun
onderlinge relaties enkel in termen van burgerschap
gedefinieerd. De eerste drie punten zijn inmiddels
besproken; het laatste licht ik nog wat uitvoeriger toe.
In Geven en claimen verschijnen mensen ten opzichte van elkaar enkel als medeburgers, allen tezamen
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onder de koepel van de overheid die ieder individueel
rechten garandeert. Zie bijvoorbeeld hoe het recht om
niet te zorgen wordt geponeerd: 'Van familieleden kan
niet verwacht worden dat zij zorg aanbieden, omdat dit
indruist tegen het recht van iedere burger om niet te
zorgen' (Kremer, 25). Ontleed deze zin. Familieleden
hoeven elkaar geen zorg te bieden, want als burger hebben ze het recht om niet te zorgen. Ofwel: De morele
plicht die vroeger bestond tussen verwanten, houdt op
te bestaan, want de onderlinge verhouding wordt niet
meer gedefinieerd in (moreel geladen) terminologie
van 'familie' (met alles wat daarbij komt op het vlak van
verbintenissen en verantwoordelijkheden), maar in termen van burgerschap. Als burgers zijn familieleden
elkaar niets verplicht of verschuldigd en kunnen ze
ieder afzonderlijk ten overstaan van de overheid een
beroep doen op individuele rechten.
De verhouding van mensen tot de overheid, hun burgerschap, wordt uitgeroepen tot de alomvattende en
constituerende wijze van bestaan. Volgens mij is dit een
blikvernauwing met hvee kwalijke gevolgen: Burgers zijn
volkomen geïndividualiseerde wezens, en van elkaar zijn
ze niets anders dan medeburgers. Vanuit zorgethisch
oogpunt zou ik bij die geïndividualiseerde burger willen
aantekenen dat de norm van zelfstandig burgerschap,
gebaseerd op een individualisme, aanvechtbaar is, omdat
mensen elkaar nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden en slechts als individu bestaan door en via zorgende relaties met anderen. En ook de voorstelling als
zouden mensen niets meer en anders van elkaar zijn
dan medeburgers juich ik niet toe. Geven en claimen
plaatst alle menselijke verhoudingen in het kader van
burgerschap. Familieleden heten niet meer elkaars
familie, maar elkaars medeburgers. De betekenis van
hun familie-zijn is tot nul gereduceerd. Als burgers zijn
familieleden elkaar niets verplicht of verschuldigd. Ze
kunnen rechten doen gelden ten overstaan van de overheid, want de primaire en alles dominerende verhouding van mensen, nee 'burgers', is die tot de overheid.

danigheden zijn bijvoorbeeld de betrekkingen van
mensen tot hun huisgenoten, geliefden, kinderen, vrienden, verwanten, buren, collega's, tot de natuur of God.
In het rapport worden al die andere betrekkingen onder
geordend aan burgerschap. Welke waarde mensen eraan
hechten dat zij elkaars familie, geliefde, buur, collega of
vriend zijn en welke verantwoordelijkheden zij daaraan
al of niet verbinden en op welke gronden - kortom de
morele dimensie van hun leven - wordt niet gethematiseerd. Integendeel, het wordt besproken als een relict
uit een voorbije tijd, toen men 'nog' bevangen was door
de idee van morele plicht.
Door kiezen uit te roepen tot hoogste goed gaat het vermogen verloren van de onderscheiding en kunnen
sommige keuzes niet meer worden aangemerkt als verkieslijker dan andere. Dat leidt tot waardenonverschilligheid en getuigt van liberaal minimalisme: Als
groepen in een samenleving niet met elkaar spreken en
redelijk van mening verschillen over welke waarden zij
hoogachten, is dat de laatste kern van moraliteit die rest.
Door mensen te reduceren tot burgers en intermenselijke verhoudingen enkel te zien als verhoudingen tussen medeburgers
worden verhoudingen
gejuridiseerd. Zo verschraalt de mensopvatting en worden
morele overwegingen op grond waarvan mensen
feitelijk voor elkaar zorg dragen en van elkaar zorg aanvaarden tot een particuliere aangelegenheid, een kwestie van smaak. Ook wordt mensen het referentiekader
ontnomen waarin ze hun eigen zorgende handelen
(zowel zorg geven als ontvangen) kunnen begrijpen en
zin geven. Als zorg enkel nog in termen van burgerschap
en recht aan de orde wordt gesteld, verliezen we het vertoog waarin we - zowel in de publieke sfeer als in de private sfeer - aan de orde kunnen stellen dat zorgen een
goed is, waarom en onder welke condities zorg een goed
is (en tot een kwaad kan verworden), binnen wat voor
type verbintenissen mensen zich geroepen voelen en
gehouden weten om elkaar zorg te geven en van elkaar
zorg te aanvaarden.

Mij lijkt dat het begrip 'burger' slechts op één hoedanigheid van mens-zijn slaat, namelijk de mens in relatie tot de overheid. In de beleving van de meeste mensen
is dat niet bepaald de hoedanigheid die het meeste
vorm, diepte en kleur aan hun leven geeft. Andere hoe-

Waartoe, zo vraagt u zich intussen misschien ongerust
af, voert dit betoog? Belanden we straks met een reactionaire ruk naar rechts weer in de afgrondelijke zorgplicht waarvan mijn oma mij zelfs had ontslagen? Laat
me een andere uitweg schetsen.

(24)

(25)
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Of wat anders?

Zorgen

'con amore'

Mijn vertrekpunt is niet het recht van mensen om niét
te zorgen, maar het gegeven dat ze het wél doen: dat ze
elkaar zorg geven en van elkaar zorg ontvangen en wat
hen daarbij beweegt. Ik verken dus morele dimensies
in zorgpraktijken en de visie op het goede leven, die
dergelijke praktijken motiveert.
Duidelijk is waarom de plicht oude stijl, ingegeven
door sociale druk of een louter aan het morele subject
externe zedelijke wet niet terug kan en moet keren.
Terecht stelt Harry Kunneman in zijn verhandeling
over postmoderne moraliteit dat de kritische impuls
van de jaren zestig moet worden behouden: Ruimte
om verlangens te articuleren en voor het scheppen van
een levensstijl waarin het unieke en eigene vorm krijgt.
(28) Tegelijk stelt hij dat een moreel constructieproces
nodig is en postmoderne beddingen moeten worden
ontwikkeld voor de behoedende impuls die de moraal
altijd heeft gekenmerkt. (29) Beddingen waarin een
betrokkenheid op de werkelijkheid ontstaat met minder lijden, meer ruimte voor genieten, meer vormen
van verbindingen met anderen die niet alleen toe-eigenen en uitbuiten inhouden, maar ook respect, tederheid en trouw oproepen. (30) Terecht waarschuwt
Kunneman dat dan nodig is het van je afschudden van
fantasieën over een bestaan dat alleen door liefde
wordt bepaald en het onder ogen zien van de toe-eigenende structuur van het verlangen en van het geweld
en de agressie die daarmee zijn verbonden - zonder
deze het laatste woord te geven (Kunneman, 97-98).
Twee elementen staan op gespannen voet. Enerzijds de
respectvolle, tedere en trouwe verbintenissen met
anderen, anderzijds de toe-eigenende structuur van
het verlangen. Kunneman signaleert de spanning,
maar zet hem niet op scherp. Merk op dat hij het
woord 'plicht' vermijdt en spreekt over verbintenissen
die respect en trouw 'oproepen' en er als het ware
intrinsiek uit voortvloeien, in volle instemming met
wat de betrokkenen zelf willen. Maar is dit geen al te
paradijselijke opvatting? Doordenkt Kunneman wel
voldoende wat hij zo goed heeft gesignaleerd? Is het
morele probleem niet precies dat bepaalde verbintenissen, op een zeker moment en vaak juist in crisismomenten of, zoals Kunneman het noemt, ten tijde
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van 'bestaansknopen' en in ervaringen van eindigheid,
juist geen duurzame nabijheid meer oproepen, maar
eerder zin om weg te lopen? In het vocabulaire van vandaag: 'Ik kies er niet meer voor: Ging de vermaledijde
categorie van de 'plicht' niet precies over de noodzaak
om in dergelijke situaties, in zekere zin tegen de eigen
spontane gemoedsbeweging in, toch betrouwbaar en
respectvol te blijven? Moet om, met andere woorden de
toe-eigenende structuur van het verlangen in toom te
houden niet op een of andere wijze dat aspect van het
verplichtende worden mee bedacht? Vergelijk de reeds
genoemde Comte Sponville die afstand neemt van
Kants zedelijke wet maar hem in een opzicht 'fenomenologisch gelijk' geeft: het zou voldoende zijn te handelen uit liefde en compassie en ons verstand te
gebruiken, maar het ontbreekt ons vaak aan moed en
edelmoedigheid om dat te doen, zodat 'ons medelijden
door ons egoïsme wordt verstikt'. Daarom, aldus ComteSponville, hebben we een moraal nodig en daarom heeft
het woord plicht een betekenis. (31) Hoe nu een notie van
het verplichtende betekenis te geven zonder terug te vallen in de oude beklemming?
Een aanknopingspunt zie ik bij de Engelse filosofe Margaret Urban Walker. Uitgangspunt voor Walkers
beschouwing over moml understandings is niet wat
mensen zeggen als hoogste goed te beschouwen, maar
wat ze feitelijk doen. Daar blijkt waaraan ze het meeste waarde toekennen. Walkers analyse van 'praktijken
van verantwoordelijkheid' is kentheoretisch een omkering van de denkweg die doorgaans in de ethiek wordt
gevolgd. Aansprekend vind ik dat Walker uitgaat van
het feit dát mensen zijn verwikkeld in praktijken van
verantwoordelijkheid en in dat kader zin geven aan hun
eigen en elkaars bestaan. Ze gaat dus niet uit van het
neo-liberale apart staande morele subject, maar van
het reeds geëngageerde morele subject, dat bovendien
niet moreel handelt, omdat een of andere externe
instantie daartoe verplicht, maar omdat die verbintenissen en de waarde die men daaraan toekent iets vragen. Praktijken van verantwoordelijkheid hebben een
zekere duurzaamheid. Ze overstijgen de momentane
impuls van waar iemand op een bepaald moment wel
of geen zin meer in heeft. Wat is het karakter van die
duurzaamheid, van het verplichtende?
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Walker zelf zegt hierover helaas niet veel. Ze zou wat
mij betreft minder descriptief en meer normatief
mogen spreken. Welbrengt ze me op het idee om nieuwe vindplaatsen te zoeken voor morele kennis, namelijk praktijken van verantwoordelijkheid
waarin
mensen daadwerkelijk hun lot aan elkaar verbinden
en voor elkaar instaan. Die praktijken zijn een mengeling tussen lots- en keuzegemeenschap. Lotsgemeenschap is geen natuurtoestand en evenmin een
abstract samen geworpen zijn, maar de met een
geschiedenis en reeds bestaande betrekkingen vervulde gemeenschap waarin we onszelf aantreffen. Van
die lotsgemeenschap is geen volstrekte keuzegemeenschap te maken van preferentiële betrekkingen en
vriendschappen, maar wel is het mogelijk er - op politieke en morele wijze - ordening in aan te brengen
(Vosman, rede, 12-13).ln praktijken van verantwoordelijkheid gaan dus lot en keuze samen; beide aspecten zijn wezenlijk.
Typologisch onderscheid ik twee soorten praktijken.
Ten eerste zijn er praktijken van verantwoordelijkheid
waarin mensen die niets van elkaar zijn, behalve
elkaars medemens, toch hun lot aan elkaar verbinden.
Een publiekelijk bekend voorbeeld is Miep Gies. Zij
was een van degenen die Anne Frank en haar medeonderduikers in het achterhuis voorzagen van alles wat
nodig was om in leven te blijven. Vaak is Miep Gies
gevraagd waar ze toch de moed vandaan had gehaald.
In de Anne Frankbiografie van Melissa Müller geeft ze
eindelijk antwoord op die vraag, in slechts drie pagina's. Om te beginnen had haar die vraag altijd onaangenaam getroffen. Zelf vond ze het niets bijzonders: 'Ja
natuurlijk heb je vaak moed nodig om je menselijke
plicht te doen (...) maar dat geldt immers voor zo veel
situaties in het leven: (J2)Geleidelijkmeende ze te snappen, waarom mensen die vraag stelden en aarzelden
anderen te helpen, want die mensen waren opgevoed
met het idee dat als ze zich fatsoenlijk gedroegen hen
geen onheil zou treffen. Dat had Miep Gies wel anders
ervaren. In Wenen geboren, was ze vijf jaar toen de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. In het kader van een
hulpverleningsproject voor hongerende kinderen werd
de elfjarige ondervoede en zieke Miep op de trein gezet
naar Nederland. Miep Gies: 'Ik ervoer dus al op mijn
elfde hoe snel je totaal onschuldig in moeilijkheden
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kunt komen: (B) Precies dat zag ze ook gebeuren met
de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Daarom vond ze
het vanzelfsprekend te helpen, zoveel het in haar macht
lag. De onderduikers kruisten haar pad, zij had deze
mensen niet uitverkozen als haar vrienden, maar
omdat ze hulp nodig hadden verbond Miep Gies haar
levenslot aan dat van hen. Ze wist heel goed dat op het
helpen van Joden zware straffen stonden. Wat me vooral treft in het verhaal van Miep Gies, is dat ze haar
eigen inzet doodnormaal vindt, niks bijzonders. Dat
geeft te denken. Ik zou graag systematisch studie
maken van dit type in praktijk gebrachte lotsverbondenheid waarin mensen verantwoordelijkheid nemen
voor nagenoeg onbekende anderen, dat vanzelfsprekend als hun plicht ervaren, en dat ook nog eens volhardend en liefdevol doen.
Het trefwoord 'plicht' is voor Miep Gies positief. Zij
interpreteerde de behoefte aan hulp als een appèl, een
oproep die haar verplichtte, en dat plichtsbesef was
geworteld in haar eigen levenservaringen als kind,
want zo was ze te weten gekomen dat mensen onschuldig in moeilijkheden kunnen verkeren en daarom op
hulp van anderen aangewezen zijn. (34) De niet uitgesproken levensbeschouwelijke grondslag van deze
morele motivatie is die van de humane verwantschap,
de overtuiging dat mensen, zelfs als ze vreemden voor
elkaar zijn, met elkaar van doen hebben, in ieder geval
als ze in nood verkeren. Voor Miep Gies sprak dat zo
vanzelf dat ze er geen woord aan vuil maakte. Maar
staat die vanzelfsprekendheid tegenwoordig nog overeind? We ontberen niet alleen levensbeschouwelijke
'grote verhalen' die deze postuleren, maar hebben ook
te weinig collectieve kleine verhalen, zoals die van
Miep Gies, waarin over deze humane verwantschap
wordt verteld.
Dichterbij de ervaring van de meesten van ons liggen
praktijken van verantwoordelijkheid waarin levensgeschiedenissen al verknoopt zijn. Bijvoorbeeld omdat
mensen elkaars familie, geliefden, vrienden of buren
zijn. Ze bevinden zich in situaties waarin zij zich tot
elkaar verhouden. Om enkele voorbeelden te noemen:
ouders van kinderen met een verstandelijke handicap,
de partner wiens geliefde een psychiatrische stoornis
krijgt, volwassen kinderen van wie een ouder dement
wordt, een vriend die een terminale ziekte blijkt te heb-
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ben. In dergelijke situaties heb ik meerdere mensen
om mij heen een haast bovenmenselijke solidariteit
met elkaar zien opbrengen. Ik zag hoe zij hun eigen lot
aan dat van de ander verbonden, vanuit het diepe besef
dat die ander evenmin voor deze situatie gekozen had.
Zo je lot aan dat van een geliefde ander verbinden is
een vorm van instemming én liefde betuigen. Het is
ingaan op een situatie die geen van de betrokkenen
gekozen of gemaakt heeft, maar waarin men samen
verzeild is geraakt. Dat instemmen is, van de zijde van
de zorggever, responsief. Kiezen is het werkwoord niet.
Het is meer een vorm van antwoord geven dan zelf initiatief nemen of vrijelijk een situatie creëren. Het is
ingaan op een appèl, zich geroepen voelen, en verantwoordelijkheden op zich nemen. (35)
Ik heb twee praktijken van verantwoordelijkheid aangeduid, die allebei niet adequaat te beschrijven zijn
met het werkwoord kiezen. Zoals Annemarie Mol in
haar oratie Wat is kiezen? verzuchtte (p. 3) over het krijgen van kinderen: 'Ik zou andere woorden willen hebben voor dergelijke levenservaringen'. Koos Miep Gies
ervoor om voor de onderduikers te zorgen? Zo kun je
het noemen, maar dan druk je je weinig precies uit.
Het lijkt me passender om dit te omschrijven als zorgen con amore. Con amore heeft die dubbele lading van
'instemming betuigen' en 'met liefde'. Laat me, tot slot
van mijn betoog, wensenderwijs spreken over de
morele woordenschat die mij voor ogen staat in het
denken over zorg.
Ik zou weer een taal willen hebben waarin kan worden
uitgedrukt dat mensen, vooral onder grote druk, niet
meer kunnen terugvallen op wat goed voelt (omdat
daarvan weinig over is), terwijl ze dan toch menen een
noodlijdende ander niet in de steek te moeten laten.
Noem het trouw of desnoods plicht, maar noem het
geen keuze. Als mensen in dergelijke situaties blijven,
gaan ze af op wat ze ooit hebben beaamd als goed en
daarom nu niet los willen laten. Als ze blijven, koersen
ze niet meer primair op hun gevoel, maar op een vorm
van weten die de vrucht is van wat ik het geëvalueerde goede zou willen noemen. Dat is niet de subjectieve en momentane kant van instemming, maar meer
de objectieve pool ervan. Niet het zich geroepen voelen, maar het zich gehouden weten. Niet de affectieve
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kant van de moraal maar de cognitieve. Deze meer
objectiverende en cognitieve zijde van de moraal is wel
degelijk instemming. Het gaat terug op een moreel
oordeel dat wortelt in een geschiedenis (geschiedenis
zowel in de historische als narratieve zin). Bijvoorbeeld, omdat ik een relatie ben aangegaan met deze
geliefde, die nu aan een ernstige ziekte lijdt, wil ik onze
verbondenheid niet opgeven, want ik zou de ander
schaden en mezelf ook. (36) Deze objectiverende en cognitieve zijde van de moraal, weten dat iets goed is en
dat doen, ook en juist als het moeilijk is, is de waardevolle dimensie van plicht die we naar mijn stellige
overtuiging in het denken over zorg niet kunnen missen.
Ik zou wensen dat er een moreel vocabulaire ontstaat,
waarmee we de nuance kunnen benoemen van enerzijds de onvrijwillig gekozen situatie, die geen van de
betrokkenen zo in regie zou hebben gezet (noem het
lot), en anderzijds het bewust zorgend in die situatie
gaan staan. Zodat we kunnen uitdrukken dat het altijd
gaat om een combinatie van passiviteit en activiteit,
van wat mensen overkomt en hoe ze daarop ingaan en
verantwoordelijkheid nemen. Ik wens me een moreel
vocabulaire dat iets zinnigs te zeggen heeft over de
structuren van menselijke verbintenissen, over hoe
mensen met elkaar verknoopt zijn, hoe ze zich met
elkaar verbinden en waartoe ze zich vervolgens verplicht voelen.
De taal van de liefde is dan geëigender dan die van de
keuze. Mits ... we de opvatting over liefde bevrijden uit
het keurslijf van de uitverkiezende liefde voor de
vriend (ft/ia) en de geliefde (eros) of de gehechtheid
die vaak, niet altijd, voortvloeit uit banden van het
bloed. Het is hoog tijd om in termen van brede humane verwantschap te gaan denken, noem het mensenliefde of naastenliefde (agape), en de zorg daarvoor
niet af te schuiven naar de overheid. Anders vallen
mensen van wie niemand houdt als vriend, geliefde of
familielid, buiten de samenleving. Met een knipoog
naar de naamgever van deze lezing: Socrates mag zo'n
inclusieve opvatting over humaniteit misschien niet
hebben onderschreven; het lijkt me wijs die niettemin
te bepleiten ...
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Noten
(I)

(2)

(3)

(4)
(5)

Kennelijk leeft die vraag, zie het publieke debat op
11 december 2000 in De Rode Hoed te Amsterdam: 'Waarden debat 2, Van familiezorg naar individuele vrijheid'. (Met onder meer Ali de Regt,
JooP Wijn, Marion Bloem en Nella Bosman. )
Margaret Farley (1996), 'A Feminist Version of
Respect for Persons', in: Charles E. Curran, Margaret Farley, Richard McCormick (red.), Feminist
Ethics and the Catholic Moml Tmdition, Readings
in Moml Theology No. 9, New York. Mahwah, pp.
164-183: p. 176. Als feministen nu het zorgen van
vrouwen ter discussie stellen dan niet de waarde
van de verzorgde personen, of zorg als een goed,
maar de sociale constructie van vrouwen als zorgdragers, onder de druk van rolverwachtingen.
Joan Tronto merkte dit al op in haar Moml Boundaries (1993). Voor sommige feministische theoretica's was dit precies het argument waarom ze de
relatie zorg-vrouwelijkheid van de agenda schrap-.
ten, zie voor die laatste positie bijvoorbeeld:
Catharine MacKinnon (1989), Toward A Feminist
Theory of the State, Cambridge, p. 51: Van vrouwen
wordt gezegd dat ze zorg zo hoog schatten; misschien wel omdat mannen vrouwen zo waarderen
naar gelang ze zorg geven. Van vrouwen wordt
gezegd dat ze in relationele termen denken; misschien omdat hun existentie is gedefinieerd in
relatie tot mannen.
André Sponte Comville, Dialoog, p. 203-4.
Zie ook de filosofe Annette Baier, die weliswaar
niet bekend staat als een echte zorgethicus, maar
wel, in aansluiting bij Hume, zoekt naar een andere fundering van ethiek dan in de Kantiaanse
plicht, en tevens in overeenstemming met ervaringen van vrouwen. Volgens Baier is 'obligation'
een preoccupatie van mannelijke ethici. Door verplichting uit te roepen tot sleutelconcept moesten zij zich wel afvragen wat maakt dat een
persoon moreel gebonden of verplicht is om iets
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(6)

(7)

(8)

te doen en dat leidde weer tot het probleem van de
(on )vrijheid: Annette Baier (1994), Moml Prejudices, Cambridge Mass., p. 4-5: 'Sinee to be bound
is to be unfree, by making obligation central one
at the same time makes central the question of justification of coereion, of forcing or trying to force
someone to act in a particular way. The concept of
obligation as justified limitation of freedom does
just what one wants a good theoretical concept to
do - to divide up the field (as one looks at different
ways one's freedom may be limited, freedom in different spheres, different sorts and versions and
levels of justification) and at the same time to hold .
the subfields together.'
Marian Verkerk (1996), oratie Mijnheer, heb ik met
u een zorgrelatie? Over ethiek, over zorg en over een
ethiek van de zorg, Utrecht, p. 15:'Zorg als gift onttrekt zich bijvoorbeeld aan de taal van verplichting. Maar ook blijft onbereflecteerd hoe zorg voor
de ander - anders dan als morele verplichting - een
waarde kan zijn voor mijn bestaan als zin-ervarend bestaan.' Zie ook Selma Sevenhuijsen (2000)
De plaats van zorg: over de relevantie van zorgethiek voor sociaal beleid, UU (Oratie 11),p. 14-15,
waar ze stelt dat iedereen verschillend is gepositioneerd en een bestaan leidt dat niet tot dat van
enige ander te reduceren is. Onderlinge morele
communicatie is volgens Sevenhuijsen mogelijk
in asymmetrie: zich openstellen voor de ander is
een gift.
Vergelijk Harry Kunneman in: 'Gelouterd humanisme' (ongepubliceerde lezing), p. 23 waar hij over
huishoudelijk werk opmerkt 'Het is een dagelijks
terugkerende taak, die niet alleen moeite kost
maar ook in de manier waarop en de middelen
waarmee het verricht wordt, bepalend is voor de
sfeer in huis, voor de kwaliteit van de eigen leefwereld.'
Misschien hebben zorgethici, onder wie ikzelf, een
te radicale oppositie geschapen tussen plichtsethiek en zorgethiek. Zie bijvoorbeeld Sevenhuijsen, oratie 11,p. 22-23, waar de term plichtsethiek
een louter negatieve connotatie heeft. Vele soortgelijke voorbeelden zijn te vinden.
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(9)

Margaret Farley,'A Feminist Version of Respect for
Persons' . Farley zet feministische dubbel positie
uiteen van strijd tegen vrouwenexploitatie enerzijds en een lege vrijheid anderzijds (p. 165). Zorgethiek, bij Gilligan begonnen als descriptieve
theorie en gevolgd door normatieve debatten heeft
echter het belangrijkste onderliggende issue
onverkend gelaten, namelijk waarom zorg een
morele eis zou moeten zijn. Zorgethiek kritiseert
rechtsethiek en fundeert eigen denken in concrete realiteit van personen en relaties: 'Yet,why persons are valuable, or why caring is a sign of moral
maturity, are questions whose answers are more
often assumed than examined' (p. 166). Farley
zoekt een antwoord op die vraag in obligating
features of persons: 'Is there anything intrinsic to
persons that inspires us to care for them, that
claim our respect, that awakens our love?'. Ze ziet
twee van zulke features, namelijk autonomie en
relationaliteit: 'It is persons we are obliged to
respect, not features' (p. 168). Als er intrinsieke
gronden zijn voor die verplichting, moet het iets
aan of van personen zijn dat respect afdwingt en
vertelt wat respect moet zijn. Deels grijpt Farley
terug op Kants autonomieopvatting: Mensen zijn
een doel in zichzelf en op radicale wijze autonoom
omdat ze rationaliteit hebben, met name hun vermogen zelf te (h)erkennen wat geldt als een morele verplichting en daarnaar al of niet te handelen.
Autonomie is geen complete determinatie door
oorzaken die buiten de wil en de rede liggen, zelfs
niet de eigen verlangens en inclinaties. Negatief
vrij (ongedetermineerd) kunnen personen hun
eigen wet ontdekken (de rede is wetgevend voor
zichzelf) en daarom zijn ze ook positief vrij (zelfgouvernementeel) om de betekenis van hun leven
vast te stellen in een ultieme morele zin. Dit
beaamt Farley als basis van menselijke waardigheid. Tegelijk integreert ze (p. 169) de feministische kritiek daarop: onlichamelijk zelf, vrijheid
zonder sociale context, geen affectieve banden,
geen geschiedenis van het verlangen. Ze vindt
Kants autonomiebegrip nodig, maar onvoldoende en verkent de andere obligatingfeature van personen, namelijk relationaliteit. Daarvoor grijpt ze
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(10)

(11)

terug op Aristoteles, de mens als van nature een
sociaal en politiek wezen. Ook feministen benadrukken relationaliteit en gemeenschap maar distantiëren zich doorgaans van communitarisme,
omdat ze niet terug willen naar traditionele seksenrollen, geen nieuweenheidsideaal willen krijgen opgelegd, maar ruimte voor differentie willen
laten. Al met al stelt Farley wel een zeer wezenlijke vraag maar komt ze niet echt uit bij een nieuwe
positie.
In termen van Robin Collingwood: absolute presupposition, een vooronderstelling die absoluut,
want in een bepaald tijdvak door een grote groep
mensen wordt gedeeld, maar als zodanig niet ter
discussie staat. De absolute vooronderstelling dat
je - natuurlijk - kiést voor zorg, past in de omvattender aanname dat kiezen de belangrijkste structurerende handeling is in het vormgeven van het
leven, zie Annemarie Mol (1997), oratie Wat is kiczen? Een empirisch-filosofische verkenning, Universiteit Twente.
Vergeleken met andere rapporten is het een van de
betere. Zie bijvoorbeeld het CDA-rapport, Het
wachten moe. Een nieuwe christen-democratische
visie op de structuur en financiering van de gezondheidszorg, uitgebracht door het Wetenschappelijk
Instituut voor het CDA,Den Haag 2000. Daarin (p.
16) keert men zich tegen meer overheid en meer
regulering, alsmede tegen commercialisering van
de zorg, die moet op het non-profitbeginsel geënt
zijn. CDAwil verantwoording terugleggen bij burgers (mensen moeten zelfkiezen - ook hier de taal
van het kiezen) en bij zorgaanbieders en -verzekeraars. Mantelzorg wordt niet beleidsmatig doordacht, enkel wordt opgemerkt (p. 10) dat er
gelukkig nog mensen zijn die hulp bieden aan
familie, buren of vrienden. Herwaardering van
professionele zorg wordt voornamelijk in de financiële sfeer gezocht (p.26). Een reflectie op de maatschappelijke betekenis van zorg, als bijdrage tot
persoonlijk geluk en sociale cohesie, ontbreekt.
Over waarden gaat het alleen onder het kopje commercialisering van de zorg (p. 16). Die wordt afgewezen met waarden als argument: dienstbaarheid
aan de zorg behoevende mens, omzien naar elkaar
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en het bijstaan in moeilijke omstandigheden moet
met de cultuur van de zorginstelling verbonden
(12)

(IJ)

(14)

blijven.
Als het gaat over vriendschap en liefde vinden we
een vooruitgangsgeloof dwaas: wij geven er misschien anders vorm aan dan duizend jaar geleden
maar niet noodzakelijk beter. Inzake zorg heerst
wel een vooruitgangsgeloof. Nieuwe denkbeelden
over zorg worden geïntroduceerd door de oude
zorgpraktijk voor te stellen als ouderwets en achterhaald. Nieuwe zorgvisies in instellingen worden
gepresenteerd als stap voorwaarts, weg van oude
betuttelende praktijken. Zorgverleners die de
vraag durven opwerpen of alle verandering werkelijk verbetering is, wordt verweten niet met hun
tijd mee te gaan. Die retorica van de emancipatorische vooruitgang is ook aanwijsbaar in Geven en
claimen: er wordt niet eens onderzocht of er iets
goed was aan het zorgen uit plicht (bijvoorbeeld
dat zorgbehoevenden niet aan hun lot werden
overgelaten toen er amper sociale zekerheid
bestond), het wordt met een klap van tafel
geveegd.
Kremer, 10.Vergelijk ook p. 17,waar nog het recht
op consumeren wordt genoemd naast het cliënt
zijn van de overheid - beide worden genoemd als
criteria voor volwaardig burgerschap. Het rapport
onderkent dat de genoemde burgerrollen zich
voornamelijk in de publieke sfeer bevinden, hetgeen kenmerkend is voor liberale theorie. Daarom
stelt ze voor deze sfeer aan te vullen met nog een
andere, namelijk: zorgen in de privesfeer als ook
een van de sferen van participatie (p. 18). Niet duidelijk is hoe en waarom de overheid voor dat laatste verantwoordelijkheid draagt, bedoeld lijkt de
voorwaardenscheppend
sfeer te zijn, niet hoe
maar dat mensen in de private sfeer elkaars geliefde of vriend kunnen zijn.
Kremer herhaalt verschillende keren (onder meer
op pagina 33,50 en 88) dat Nederlandse ouderen,
als ze ziek zijn, liefst niet zijn aangewezen op hun
kinderen, maar op professionele zorg. De voor de
hand liggende tegenwerping zou kunnen zijn dat
de huidige generatie in de jaren zestig is voorgespiegeld dat zij goed verzorgd oud konden worden
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(15)

(16)

(17)

in een bejaardentehuis. Hun verwachtingspatroon
heeft zich daaraan aangepast, evenals de levensstijl van jongere generaties. Ouderen voelen zich
een last, als ze het zouden wagen te zeggen graag
te worden verzorgd door bekenden! Dat is een
sociaal onwenselijk antwoord.
Ik pas de beeldspraak van centrum en periferie toe
vanuit de rede van Vosman, 18.
Het lijkt me niet te ver gezocht deze structurele
onderbelichting van groepen mensen die zorg
behoeven te verbinden met wat Iris Young (1990)
in ]ustiee and the Polities of Differenee (Princeton)
opmerkte over'moral responsability and unintended action'. Volgens Young (p.148) duurt oppressie in de samenleving mede door onbewuste
aannames, stereotypen en groepsgerelateerde
gevoelens van nervositeit en aversie. Groepsonderdrukkingen komen niet primair tot uitdrukking in wetten en politiek maar in informele, vaak
niet opgemerkte en onreflexieve spraak, lichamelijke reacties, conventionele praktijken van alledaagse interactie, esthetische oordelen en grapjes
en beelden in de media. Young doelt op seksisme,
racisme en homofobie maar ik zet deze argumentatie over op de groepen mensen die (intensieve)
zorg behoeven en niet of nauwelijks beantwoorden aan de standaarden van mondig burgerschap,
zelfredzaamheid en rationaliteit. Omdat, aldus
Young (p. 149) sociale filosofie vertrekt vanuit de
dichotomie tussen rede en gevoel is dat veld van
het onbewuste geen onderwerp van reflectie. Politieke theorie gaat over wetten en beleid, grootschalige verdeling van sociale goederen en niet
over lichamelijke reacties en gevoelens. Een normatieve theorie over gerechtigheid zou daarover
wel moeten nadenken, aldus Young (p. 150): 'If
unconscious reactions, habits, and stereotypes
reproduce the oppression of some groups, then
they should be judged unjust, and therefore should
be changed:
Voor een reflectie op dit vraagstuk waar recht
wordt gedaan aan het specifieke van hun situatie
en kritiek wordt uitgeoefend op het ideaal van het
'genormaliseerde
leven', zie Hans Reinders'
beschouwingen in j.S. Reinders (2000), Ethiek in
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de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, Amsterdam.
(18)
Vosman (p. 15) merkt dit op, in het bijzonder over
het sociusschap van ouderen in onze samenleving,
maar het geldt ook voor andere groepen mensen
die zorg behoeven. Als zij louter worden gezien als
objecten van zorg, participeren zij niet meer in het
samen leven. Vosman (p. 21) ontleent deze notie
aan Cicero, die vond dat iemand respect toekwam
op grond van feit dat hij de staat mede had opgebouwd. Bij Cicero gold dat respect enkel de regerende vrije mannen. Vosman meent dat dit respect
allen toekomt op grond van het feit dat zij als mens
in de politieke orde van de lotsgemeenschap van
mensen hebben geparticipeerd.
(19)
Vergelijk de kritische noot van het uit Marokko
afkomstige Tweede Kamerlid Khadija Arib in Het
Volkskrant Magazine, 17 februari 2001, p. 15.Arib
vertelt hoe ze haar kinderen heeft leren delen,
omdat solidariteit centraal is in de islam. Maar
haar kinderen bleken de enigen die partjes van
hun mandarijn afstonden en hielden daar dus
weer mee op. Als de interviewer opmerkt dat delen
ook tot de christelijke waarden behoort, antwoordt
Arib: 'Ik ben bang dat het in dit rijke land zo ver
op de achtergrond geraakt is, dat veel kinderen
helemaal niet meer weten dat het eigenlijk zo
hoort. In Marokko is het bittere noodzaak dat
familie en vrienden en buren elkaar helpen, ook
met geld. (... ) Het is geweldig dat hier al zo lang
sociale zekerheid is. Maar de gedachte dat daardoor ook altijd wel opvang is voor alles en iedereen, klopt niet.'
(20)
Zie Sevenhuijsen, oratie II, p. 29. Ze stelt dat ook
nieuw sociaal beleid grenzen moet trekken tussen
het publieke en private, hetgeen een verplaatsing
impliceert van zorg uit het private naar het publieke domein (van binnen naar buiten). Deze beweging heeft volgens haar alleen kans van slagen, als
er ook een omgekeerde beweging plaats vindt: van
buiten naar binnen: 'Dit veronderstelt dat mensen
zorg niet ondoordacht aan "anderen" uitbesteden,
maar zich willen en kunnen identificeren met de
waarden van de zorgethiek.' Over dat niet uitbesteedbare van bepaalde vormen van zorg, ofwel
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(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
(26)

(27)

een niet overdraagbare zorgverantwoordelijkheid,
zou diepgaander moeten worden nagedacht: waarom zijn welke vormen van zorg niet uit te besteden? Sevenhuijsen noemt in dit verband
'intimiteit' en 'de emotionele dynamieken die daarmee samenhangen'.
Zie bijvoorbeeld de normatieve wijze waarop Kremer (p. 45) het in haar ogen ideale Scandinavië
beschrijft: 'Burgers hebben het individuele recht
op zorg en hoeven niet eerst bij familie aan te kloppen' (curs.AvH).
In het zorgen als conventie was zorg een goed dat
onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld
wanneer het te bezwarend was voor de zorgverlener kon worden geweigerd, maar de waardentoekenning zelf stond niet ter discussie.
Annemarie Mol beschrijft in Wat is kiezen? (p. 34) het kiezen als een stevig geworteld nieuw ideaal in de (professionele) gezondheidszorg en ook
breder, in humanistische kring hoe kiezen is uitgeroepen tot een goed, hetgeen begrijpelijk is
tegen rigide traditionalisme van puur noodlotsdenken.
Dat de verhouding van mensen inderdaad primair
wordt gedacht in relatie tot de overheid en niet tot
elkaar, blijkt ook uit de volgende uitlating in Geven
en claimen (p. 25): '( ...) we zijn niet verplicht om
voor onze ouders te zorgen omdat we ooit goed
onderwijs hebben genoten of omdat dit onderdeel
zou zijn van goed burgerschap.'
Vergelijk Sevenhuijsen, oratie II, 9.
Charles Larmore (1994), 'Pluralism and Reasonabie Disagreement' , in: Ellen Frankel Paul, Fred MilIer,Jeffrey Paul (red.), Cultural Pluralism and Moral
Knowiedge, Cambridge, pp. 61-80. Larmore (p. 66)
bepleit een ander model. Hij vindt dat redelijke
wezens niet alleen geneigd zijn om van mening te
verschillen over de aard van het goede en hoe zij
hun leven zouden moeten inrichten, maar vindt
dat publieke debatten daarover zouden moeten
worden geëntameerd.
Een niet waardevrije benadering is te vinden in:
Selma Sevenhuijsen (2000), De plaats van zorg.
Over de relevantie van zorgethiek voor sociaal
beleid, Utrecht, p. 26. Spil van Sevenhuijsens den-
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(28)

(29)

(30)

(31)

ken is niet vrije keuze, maar herwaardering van
zorg in de publieke sfeer en politiek. Zorgend burgerschap is haar ideaal, zorgend handelen als
onderdeel van het samen handelen in de publieke
sfeer. Zie ook p. 7-8: het gaat niet om een nieuwe
relatie tussen overheid en individu in termen van
rechten en plichten over zorg (want dat breekt
onvoldoende met idee dat politiek de samenleving
kan sturen, zoals een vliegtuig vanuit de cockpit
wordt aangestuurd). Het gaat wel om zorg als
onderdeel van een politiek van behoef ten interpretatie, als dimensie van culturele identiteit en als
voorwerp van smaak en opinie, om zorg als moreel
perspectief, als vorm van bestaansethiek en medium van binding en betrokkenheid. Toch is Sevenhuijsen (p. 18) niet tegen een zekere mate van
keuze: 'Het past bij een modern geïndividualiseerd
burgerschap om mensen de vrijheid en de mogelijkheid te garanderen om regelingen te kiezen die
passen bij hun situatie:
Harry Kunneman (1998), Postmoderne moraliteit,
Amsterdam, pp. 91-92.
Kunneman, Postmoderne moraliteit, p. 114. Hij
focust daarbij op het sociale weefsel, te weten de
rechtvaardige verdeling van materiele rijkdommen
op wereldschaal en op twee gedaantes van kwetsbaarheid namelijk: a) de kwetsbaarheid van individuen
In hun bijzonderheid
en hun
onafgestemdheid, en b) het ecosysteem, mondiaal.
Ik zou, meer dan hij, ook de kwetsbaarheid van
individuen benadrukken als fragiele wezens, die
voor het overleven op elkaars ondersteuning en
zorg zijn aangewezen, sommigen van hen meer
dan anderen.
Zie Kunneman, Postmoderne moraliteit, p. 106: De
verzelfstandiging van het economische en politieke systeem ten opzichte van morele, in de leefwereld verankerde kaders.
Comte-Sponville, p. 212. Hij onderscheidt scherp
moraal van ethiek. Moraal is wat we doen uit
plicht, ethiek wat we doen uit liefde of verlangen.
De verhouding denkt hij zich zo: (p. 214-215)
'Omdat de liefde zich niet laat dwingen, blijft de
moraal, die beveelt wat de liefde aanbeveelt (rechtvaardigheid, zachtzinnigheid, edelmoedigheid ...)
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noodzakelijk'. Comte (p. 215) noemt ethiek fundamenteler, want gebaseerd op primaat van het
verlangen, en hoger (want de liefde is superieur),
en in die zin waarachtiger. Grondbeginsel van de
ethiek is - ontleend aan Augustinus! - 'Heb lief en
doe wat je wilt'. Grondbeginsel van de moraal is:
'Handel alsof je liefhebt en doe wat je moet doen'.
Deze twee gaan in dezelfde richting. Samengevoegd wordt het: 'Heb lief en doe wat je doen moet:
(Vergelijk ook p. 219: we zijn veroordeeld tot de
moraal en mogen ons er niet mee tevreden stel(32)

(33)
(34)

(35)

(36)

len.)
'Nawoord van Miep Gies', in: Melissa Müller
(1988), Anne Frank. De biografie, 1988, pp. 241243, p. 241.
Miep Gies, p. 242.
Vergelijk Vosman, p. 24: hij wil voorbij aan de verhouding van burgers ten opzichte van elkaar als
volkomen asymmetrisch (volstrekte zorgzaamheid) dan wel puur symmetrisch (vriendschappelijk) en zoekt naar het waartoe van het ordenen
van de samenleving. In dat verband noemt hij
vriendschap een morele positie, geen emotie of
gevoel van welwillendheid. Ik zou liever niet de
notie van filia (vriendschap) maar die van agape
(als naastenliefde of mensenliefde) of invoeren,
omdat vriendschap altijd het aspect van persoonlijke uitverkiezing bevat. En dat is juist niet kenmerkend voor wat Miep Gies deed, zij zou iéder
joods meisje hebben geholpen. Deze (aanvankelijke) anonimiteit - die later tijdens de onderduik
uitgroeide tot vriendschap - is in mijn ogen
wezenlijk.
Ik denk hier aan de wijze waarop Emmanuel Levinas de heteronome oorsprong van de moraal
beschreef: het gelaat van de ander (in nood) wekt
in het morele subject zoiets als moraliteit. Niet ik
ben de oorsprong ervan maar de ander.
Deze visie op persoon-zijn als de resultante van
communicatieve interactie wordt door zorgethici
uitgedragen, zie Verkerk, oratie, 18:'Ik kan mijzelf
geen betekenis geven, niet bestemmen zonder de
ander:
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Strijd om en over zorg
Kort commentaar
van Annelies

op de Socrateslezing

van Heijst

Marian A. Verkerk

Kort geleden is mijn schoonvader dicht bij ons in de
omgeving komen wonen. Hij is een man alleen, in zeer
goede gezondheid, maar de jaren gaan toch tellen. De
keus van een aardige woning met tuin in het landelijke Drenthe boven een kleine etage in de dichtbevolkte Randstad was snel gemaakt, zowel door hem als
door ons. 'Had je dat niet tegen kunnen houden?',
vroeg een aantal vrienden, toen wij vertelden over het
nieuwe plan. Zij waren nog meer verbaasd, ja bijna
geschokt, toen wij antwoordden dat wij het plan zelf
hadden geopperd. Hoe dom moet je zijn om vrijwillig te kiezen voor een (toekomstige) slavernij in zorg?
Zo ongeveer was de reactie. Door enkelen werd daaraan toegevoegd: 'Nu ja, jullie zijn natuurlijk twee vrouwen die samenwonen en geen kinderen hebben, dus ..:
En die reactie bevreemdde ons weer.
Ook Annelies van Heijst begint haar Socrateslezing
met een eigen ervaring over zorg. Dat doet zij niet zonder reden, net zomin als ik nu. Een eigen verhaal over
zorg is méér dan een persoonlijke anecdote. Het verhaal is de plaats waarin (morele) betekennissen worden toegedeeld en waarin wordt gewaardeerd en
geoordeeld (Sevenhuijsen 41). Beide verhalen, zowel
van Annelies van Heijst als dat van mijzelf, moeten
daarom gelezen worden als verhalen waarin betekenis
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gegeven wordt aan zorg, aan wie verantwoordelijkheid
wordt toegeschreven en waarom die verantwoordelijkheden zo liggen en niet anders en hoe dat iets uitmaakt. Eénzelfde verhaal kan verschillende morele
vocabulaires tegelijkertijd bevatten. In het verhaal van
Van Heijst spreekt haar oma vanuit een moreel vocabulaire van 'zorgen uit conventie', reageert Van Heijst
op het zorgvocabulaire van het 'zorgen uit keuze' en
zoekt zij tegelijkertijd naar een ander, meer passend
vocabulaire van zorg, wanneer zij schrijft: 'Haar woorden luchtten me niet op. Misschien was helder wat ik
niet hoefde. Wat ik wel moest was onduidelijker'.
Annelies van Heijst sluit daarmee aan bij de kennistheoretische opvatting van zorgethiek als een praktijkgebonden ethiek. Het neemt de ervaring als
uitgangspunt en onderzoekt die praktijk op aanwezige morele vocabulaires: hoe kijken we tegen zorg aan,
wat vinden wij daarin van belang en waarom? Anders
dan sommigen denken, is zorgethiek geen aanklacht
tegen de samenleving als zou er niet of onvoldoende
worden gezorgd. In tegendeel zelfs. Er wordt gezorgd,
dagelijks en voortdurend. Zorgethiek is geïnteresseerd
in het vocabulaire of de vocabulaires waarin die zorg
haar morele pointe krijgt.
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Tenminste twee vocabulaires over zorg zijn bekend:
die uit conventie en die uit keuze. De taal van de conventie stelt de plicht tot zorg centraal. Een plicht die
door de feministische kritiek is ontmaskerd als een
gender- en machtsgerelateerde plicht. Het moge duidelijk zijn dat Annelies van Heijst als feministisch
theologe deze taal afwijst.
Het tweede vocabulaire is die van het kiezen. Haar
afwijzing van dit taal spel is scherpzinnig en interessant. In 'zorgen als keuze' staat de 'keuze' centraal: Je
mag zorgen, maar je hoeft het niet. Van de overheid
moet verwacht worden dat zij burgers in staat stelt te
zorgen wanneer zij dat willen, maar ook dat zij burgers niet verplicht te zorgen wanneer zij dat niet willen. De inspanningsverplichting van de overheid ten
aanzien van burgers is zowel gekoppeld aan het recht
tot zorgen van burgers als aan hun recht tot niet-zorgen. Het instellen van een zorgverlof is een voorbeeld
van het eerste geval; in het tweede geval wordt de
overheid aangesproken op een goed georganiseerde
professionele zorgsector.
Op het eerste gezicht zal dit beeld van zorgen voor
velen aansprekend zijn. En wat is er eigenlijk ook mis
mee? Je hoeft niet te zorgen, maar je mag het wel en
als je het wilt, dan wordt je daartoe ook in staat
gesteld. Is dat niet precies waar vrouwen vele jaren
voor hebben gepleit en gestreden? Is dit dan niet precies de situatie waarin zorg en emancipatie elkaar niet
meer uitsluiten, maar juist omarmen? Het vereist tenminste nogal wat moed om als feministisch theologe
in een Socrateslezing voor een publiek van humanisten die het recht op vrije keuze als kenmerkend zien
voor hun gedachtengoed, vraagtekens te plaatsen bij
een dergelijk vocabulaire. Ik ben blij dat Van Heijst
die moed heeft gehad en ik onderschrijf haar stellingname ten volle. Het probleem met het morele taalspel van 'zorgen als keuze' is dat het het kiezen en niet
het zorgen op de voorgrond plaatst. In het vocabulaire gaat het niet om wat er wordt gekozen, maar dat er
wordt gekozen. Van Heijst wijst daarom het kiezen
niet als zodanig af, maar wijst ons erop dat het vocabulaire te smal of te reductionistisch is om als zelfstandig moreel vocabulaire - en dus ook als moreel
vocabulaire van zorg - op te treden.
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Kiezen is gepast wanneer het gaat om vragen van nietmorele aard, zoals de keuze tussen pindakaas of hagelslag. Bij moraal en dus ook bij een zorgmoraal staat er
méér op het spel dan datgene wat ons genoegen verschaft.
Daarmee schaart Van Heijst zich bij andere filosofen
als bijvoorbeeld Charles Taylor en Bernard Williams
die eveneens het reductionistische karakter van
bepaalde morele vocabulaires als die van de vrijheid en
de keuze bekritiseren. Charles Taylor verwijt de ethiek
van de vrije keuze dat zij opvattingen over wat het leven
is of wie wij zijn ongearticuleerd laat. In die vocabulaires onthoudt men zich van iedere uitspraak over het
zelf, de ander en de wereld. En dit is ernstig - zo gaat de
kritiek verder - omdat het juist die morele ontologie
is die motiverende en rechtvaardigende kracht geeft
aan onze morele oordelen. Het betuigen van mijn
moreel respect voor iemand is meer dan iets wat ik nu
eenmaal doe of voel, meer dan een gut feeling zoals Taylor zegt (Taylor 7). In het betuigen van mijn respect,
erken ik tegelijkertijd datgene wat mijn respect
oproept, bijvoorbeeld de mens als rationeel persoon of
als schepsel naar Gods beeld. Maar ook inspireren deze
beelden mij in wie ik wil zijn of wat ik zal doen in de
toekomst. De filosoof Stephen White spreekt over de
noodzaak van het articuleren van een morele ontologie als een 'activity that breathes a certain spirit into
our lives, th at taps and cultivates a motivational force
for our judgments' (White). Een ethiek over zorg kan
daarom niet volstaan in het centraal stellen van de
keuze van het al dan niet geven van zorg. Een ethiek
over zorg dient uitspraken te bevatten over wat in die
keuze tot uitdrukking wordt gebracht als datgene dat
ons ook motiveert te zorgen. Hetgeen dat ons motiveert
tot zorgen, noemt Van Heijst het'geëvalueerde goede'.
Van Heijst wijst het kiezen niet af, maar wijst ons erop
dat in het kiezen altijd verborgen morele bronnen
schuil (dienen te) gaan die vervolgens om articulatie
vragen (Zie ook Charles Taylor).
In onze morele keuze tot zorg dient dus tot uitdrukking
te komen, wie wij zijn en hoe wij met elkaar verbonden
zijn. Of zoals Margaret Urban Walker stelt: 'In morality we learn who we are, to whom we are connected and
what matters enough to care about and care for'.
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Vanuit deze invalshoek is ook te verklaren, waarom
Annelies van Heijst zich toch ongemakkelijk voelt
onder de situatie met haar vader. Zij weet dat zij niet
verplicJ:tt is haar vader te verzorgen, maar 'wat ik wel
moest, was onduidelijker'. Het gevoel dat zij iets moest,
is alleen maar te begrijpen wanneer we bedenken dat
het nu eenmaal haar vader is waarover het gaat. Zij is
verbonden met haar vader en die relatie vraagt ook iets
van haar. Deel van haar identiteit is dat zij dochter is
van haar vader. En de waarde en betekenis van die relatie en identiteit wordt erkend in de wijze waarop zij
haar zorg voor haar vader tot uitdrukking brengt.
Uit het voorafgaande mag worden opgemaakt dat ik
het met veel van wat Van Heijst naar voren brengt, eens
ben. Haar betoog is verfrissend, niet in het minst vanwege de moraliserende toon die zij aanslaat. Ik heb
echter ook wat bedenkingen. Voor een deel vind ik Van
Heijst soms nog te weinig expliciet in wat haar drijft
in haar denken over zorg. Zo blijft veel onduidelijk over
het precieze karakter van die liefde, agape, die ons
inspireert en motiveert. Aan het einde van haar lezing
zoekt zij naar een opvatting over liefde die bevrijd is
uit het keurslijf van de uitverkiezende liefde voor de
vriend (filia) en de geliefde (eros) of de gehechtheid
die vaak, niet altijd, voortvloeit uit banden van bloed.
Het lijkt haar daarentegen te gaan om een liefde in termen van een inclusieve opvatting over humaniteit.
Door de term 'agape' te laten vallen, is de vindplaats
van die liefde niet moeilijk aan te wijzen. De morele
bron van waaruit zorg ontstaat, is die van een christelijk denkkader. Opnieuw is de overeenkomst van het
denken van Van Heijst met Charles Taylor opvallend.
Ook Charles Taylor vindt de belangrijkste morele bron
in een theïstisch kader. Over deze bron schrijft Taylor:
'The original Christian notion of agape is of a love that
God has for humans which is connected with their
goodness as creatures. Human beings participate
through grace in this love. There is a divine affirmation of the creature, which is captured in the repeated
phrase in Genesis labout each state of the creation,
'and God saw that it was good'. Agape is inseparable
from such a "seeing-good:' (Taylor 516). Dit omarmen
van het theïsme is Taylor op kritiek komen te staan. Zo
keert Quentin Skinner zich, aanvankelijk zeer gechar-
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meerd van Taylors pleidooi voor een 'retrieval of moral
sources' in het denken over moderne morele identiteit,
teleurgesteld af op het moment dat Taylor het theïsme
als uiteindelijke morele bron aanwijst. Immers met die
laatste beweging logenstraft Taylor zijn eerdere pleidooi voor een diversiteit in morele bronnen. Keren we
terug naar de tekst van Van Heijst, dan valt op dat ook
Van Heijst zinspeelt op een theïsme door het laten vallen van een term als 'agape', waardoor haar opvatting
van inclusieve humaniteit meer invulling en reliëf
krijgt. Anders dan Taylor is zij daar niet expliciet over.
Ik vraag mij af waarom dat zo is. Haar betoog zou aan
kracht hebben gewonnen, wanneer zij zich meer gearticuleerd daarover had uitgelaten. Kiest zij ervoor dat
niet te doen, omdat zij wil ontkomen aan de kritiek die
Taylor hierin trof? Immers het benadrukken van diversiteit in moraal is onlosmakelijk verbonden met het
feminisme waarin haar denken wortelt.
In haar betoog worstelt Van Heijst met het op één lijn
brengen van diversiteit en het algemeen verplichtende. Dat wordt met name duidelijk in haar kritiek op
Margaret Urban Walker. Walker beschrijft zorg in termen van praktijken van verantwoordelijkheid. Het
startpunt van Walker is de relaties die wij met elkaar
onderhouden. Iedere relatie bevat een verhaal over wat
wij van elkaar en van onszelf mogen verwachten. Zo
bevat mijn relatie met mijn studenten een verwachtingspatroon van verantwoordelijkheid, geeft het uitdrukking aan mijn identiteit als docent, alsook aan wat
van waarde wordt geacht in het onderwijzen. Ik ben
niet alleen docent, maar ook levenspartner van mijn
vriendin, burger, buurvrouw enzovoorts. Mijn identiteit bevat dus vele verhalen van verantwoordelijkheid, waarbij die verhalen op hun beurt weer historisch
en veranderend in de tijd zijn. Tenslotte kunnen die
verantwoordelijkheden met elkaar botsen. Mijn verantwoordelijkheid als docent botst soms met de verantwoordelijkheid die ik heb naar mijn partner. Maar
ook kan mijn opvatting van verantwoordelijkheid botsen met de verwachtingen rondom verantwoordelijkheid die studenten van mij hebben als docent. Op
eenzelfde manier is een zorgpraktijk te beschrijven in
termen van botsende verantwoordelijkheden. De wijze
waarop in de gezondheidszorg aan 'patiëntgerichte
zorg' invulling wordt gegeven, is het resultaat van
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onderhandeling tussen de verschillende 'spelers' met
hun eigen posities en opvattingen in die zorg. In de
plaats van het wegpoetsen van die botsingen is het
naar mijn idee noodzakelijk dit inherent conflicteuze
karakter van zorg als startpunt van het denken over

een opvatting van 'inclusieve humaniteit' als normatieve waarborg in zorg lijkt mij een overbodige ballast
en dreigt het conflictueze karakter van zorg opnieuw
te versluieren.

zorg te kiezen.
Dat ik het een goed idee vond dat mijn schoonvader
dichter bij ons in de buurt kwam wonen, zegt iets over
hoe ik mijn relatie met hem zie en wat daarin van
waarde is. Ik sluit niet uit dat in de toekomst mijn
schoonvader zorg van mij verwacht die ik niet wil
geven. Het bij ons inwonen strekt als verwachte verantwoordelijkheid verder dan ik nu zou willen onderschrijven en botst ook met de verantwoordelijkheden
die ik als partner voel naar mijn vriendin. Zo verschilde mijn perceptie van verantwoordelijkheid ook
van degenen die het uiteindelijk toch wel weer 'normaal' vonden dat twee vrouwen zonder kinderen de
verantwoordelijkheid
voor een man alleen zouden
kunnen dragen. Zo zie ik mijzelf niet en bijgevolg zag
ik daarin ook niet mijn motivatie tot zorg. Dat alles
maakt echter het karakter van mijn verantwoordelijkheid voor mijn schoonvader niet minder duurzaam.
In het verantwoordelijk zijn voor mijn schoonvader
bevestig ik datgene wat voor mij van waarde is in die
relatie. In een toekomstige situatie waarin mogelijk
mijn verantwoordelijkheid botst met de verwachting
van de ander daaromtrent, mag van mij verwacht worden dat ik mijn keuze verantwoord. Die verantwoording zal ook moeten geschieden in het licht van vorige
morele opvattingen over verantwoordelijkheid en ik
zal moeten aangeven hoe de nieuwe situatie nu verschilt met de vorige. In die zin is moraal volgens
Walker een praktijk van elkaar wederzijds ter verantwoording roepen waarbij in dat proces van verantwoorden opnieuw moral understandings
worden
bevestigd of herijkt. Het verbaast mij dan ook, waarom Van Heijst het relatief duurzame karakter van verantwoordelijkheidspraktijken onvoldoende normatief
vindt en zij toch op zoek gaat naar iets wat ons algemeen verplicht. Het feit dat we botsen in het nadenken
over zorg, maakt die zorg niet minder normatief. Er
staat immers nogal wat op het spel in zorg: wij bevestigen elkaar en ol)szelf daarin en de (waarde van) relaties die wij met elkaar hebben. Het introduceren van

Marian Verkerk is als bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Socrates bij de Rijksuniversiteit Groningen.
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Een reflectie
Anton Westerlaken

In the end, more than they wanted freedam, they
wanted security. They wanted a camfartable lift and
they lost it all- security, comfort and freedam.
When the Athenians finally wanted not ta give to
society but far society ta give ta them, when the
freedam they wished far most was freedam from
respansibility, then Athens ceased ta befree.
Edward Gibbon (Rise and fall of the Roman Empire 1778)
Dit citaat is een goede vertolking van een 'gevoel' dat
ontstond bij het doornemen van de Socrateslezing,
vooral totaan het punt waar Annelies van Heijst haar
eigen criteria en opvattingen formuleert. Veel van wat
vandaag gezegd en gedaan wordt, lijkt namelijk op dat
resultaat van de Atheense samenleving. Door meer te
willen, verliezen we alles. Door van iets verlost te willen worden - verantwoordelijkheid - raken we veel
kwijt. En we beseffen de waarde daarvan pas als we het
al kwijt zijn. Tegen deze achtergrond formuleer ik een
aantal reflecties op de Socrateslezing.
Ik denk dat de vraag scherper gesteld moet worden
wat zorg is en wie zorg verleent. Annelies van Heijst
verbindt zorg in haar lezing heel direct aan de 'underdog'. Via emancipatiestromingen
komt zorg in een
bepaald daglicht te staan. Vanuit dat 'underdog' -concept ontstaat iets van het beeld van de uitgebuite, buiten de maatschappij opererende vrouw. Dit is niet
onjuist, maar geeft ook geen volledig beeld. Vervelend
is wel dat zorg daardoor een sterk negatieve kleuring
krijgt. De indruk ontstaat dat zorgen altijd gebeurde
vanuit conventie (plicht). Ik vraag mij af of dat uitgangspunt (ook vroeger) wel juist is. Zorg is, in de
brede definitie, ook een keuze (geweest) om tot zingeving, ontplooiing te komen.
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Voor scherpte in het betoog komt Marian Verkerk naar
voren, die een ontmoralisering van het zorgconcept
voorstaat. Zij stelt dat de moderne ethiek zorg vooral
als iets verplichtends definieert. Je leest de worsteling
om af te raken van dit verplichtende element, de basis
voor de introductie van zorg als gift. Daarmee wordt
iets van een 'plus' gezet op zorg, wordt er een specifieke waarde toegekend. Daardoor wordt zorg in ieder
geval mooi, met een dimensie van allerlei relaties. Dat
is al een duidelijke verbetering. Sterk in deze analyse
is dat zorg bij de mens hoort, onlosmakelijk verbonden is met leven, zoals doodgaan dat ook is.
Ik onderschrijf de conclusie dat ethiek als bestaansethiek gezien moet worden, waarin zorg de structurerende term is met de twee hoofdmotieven van de
westerse moraal (zorgen voor de ander en het waarborgen van de autonomie). Feitelijk vindt hier plaats
het verbinden van de autonome, vrije mens, die zijn
eigen handelen structureert, maar die in zijn vrijheid
toch rekening te houden heeft met (verantwoordelijk
is voor) de ander, zijn naaste. Op het moment dat één
van de twee elementen uit het lood gaat, komen er problemen (zie de voorbeelden slavernij en onderdrukking van vrouwen). De lezing is soms een worsteling
om die balans terug te krijgen, zonder een expliciete
waardenhiërarchie of waardenoriëntatie.
Van een keuze om te zorgen, zoals Monique Kremer
stelt, kan vanuit dit verantwoordelijkheidsdenken dan
geen sprake meer zijn. Zorg hoort bij mensen, is daar
onlosmakelijk mee verbonden. Je kiest toch ook niet
om geboren te worden?
Het pleidooi van Monique Kremer is een pleidooi voor
een vorm van volwaardig burgerschap. Feitelijk is hier
sprake van verabsolutering van het aspect van de autonome mens die zelf bepaalt (kiest). Vervolgens wordt
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dit ondersteund door de overheid, die voorwaarden
voor een dergelijke keuze mogelijk moet maken. De
overheid doet dit door rechten toe te kennen. Zo grijpt
de overheid heel sterk in in menselijke verhoudingen.
Niet het voorwaardenscheppende
van de overheid
staat hier centraal, maar veeleer het dirigistische.
Immers, er wordt ingegrepen in intermenselijke verhoudingen, relaties worden geregeld die feitelijk tot het
beslisdomein van de mens zelf behoren. Je komt dan
al snel in de buurt van een staatsalmachtsvisie, een
ontkenning van fundamentele verantwoordelijkheden
die ieder mens heeft. Deze worden doorgeschoven naar
de staat, buiten jezelf geplaatst.
In de Socrateslezing wordt hier, terecht, afstand van
genomen en gezocht naar een overbrugging. De notie
om plicht in de zorg overeind te houden, maar niet als
conventie (sociale druk of externe zedelijke wet). Plicht
wordt dan enerzijds een niet geheel vrijwillig gekozen
situatie en anderzijds lotsverbondenheid.
Ik kan dit zoeken volgen, maar vanuit mijn eigen concept van de werkelijkheid niet onderschrijven. Het is
van tweeën één. Of je hebt een (christelijke) visie waarin verantwoordelijkheid een eminente rol speelt, waarin zorg een eigen dimensie heeft, of je hebt hem niet.
In dat laatste geval kom je uit bij een Monique Kremer,
die eigenlijk de verantwoordelijkheid
ontkent en
afschuift naar de staat. De tussenoplossing zweeft en
kan hooguit worden gezien als een feitelijke beschrijving van het gevoel dat je bij verzorgen van naasten
kunt hebben. Het is zeker geen verklaring van het
waarom van het verzorgen.
Een tussenstand die wel wat zegt over conventies gerelateerd aan klasse en sekse, maar minder over levensbeschouwelijke overtuiging. Dit geeft een soort
zoektocht naar het verklaren van iets dat je vanzelfsprekend vindt, zonder de uitgangspunten
(een
'geloof') te expliciteren. Immers, ook een externe zedelijke wet heeft wortels, een bron, als basis van ontstaan
en vooral voortbestaan.
Terecht wijst de auteur op dit risico van waardenonverschilligheid, juridisering van menselijke verhoudingen en het definiëren van maatschappelijk gedrag
tot een particuliere aangelegenheid, een kwestie van
smaak. Het wegvallen van een oriënterend kader leidt
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tot zinloosheid van handelen en Babylonische spraakverwarring.
De 'oplossing' in de Socrateslezing is een uitdagende
en tegelijkertijd risicovolle. Kijken naar wat mensen
doen, is inspirerend en motiverend, zeker in de zorg.
Dit niet bij voorbaat voorzien van termen als plicht en
keuze is uitdagend. Het appelleert aan gevoel, warmte, vertrouwen, oprechtheid.
Er zitten risicovolle kanten aan. Liefde en gevoel zijn
sterke, innovatieve en veelal ook duurzame krachten.
Maar je mag en moet ze kunnen motiveren, structureren om ze ook duurzaam te laten zijn in zorgverhoudingen. Dit vraagt een normatief kader, een
positiekeuze. Voor mij is dat verantwoordelijkheid. Niet
als last, maar als een overtuigend antwoord naar
Schepper en medemens. Je bent er niet voor jezelf,
maar voor de Ander/ander en in die wederkerige relatie word en blijf je mens.

Samenvattend
Reflecties doen deze indrukwekkende Socrateslezing
te kort, die verdient herlezen en besproken te worden.
Ik volg en ondersteun Annelies van Heijst in de benadering en motivatie waar het gaat om de 'ontlasting van
de zorg'. De creativiteit in het vinden van een nieuwe
taal, nieuwe taalbegrippen smaakt naar meer. Het kritiseren van de eenzijdige rechtenoriëntatie is terecht.
Een dergelijke positionering van zorg leidt tot een verschraling van zorg en het vastlopen van zorgrelaties.
De praktijk van alledag laat dit helaas zien. Onderbelicht blijft de nadere onderbouwing, uitwerking van
een onderliggende mens- en maatschappij opvatting.
Het is nodig om tot een oriënterend en onderscheidend (waarden)kader te komen. IJkpunten waaraan je
ontwikkelingen kunt toetsen en kunt sturen. Voor mij
is 'verantwoordelijkheid' daarbij het kernthema, zingevend en zorgsturend en effectief voor een zorgcultuur(verandering)
die ook in deze Socrateslezing
perspectief schetst en tot activiteit oproept.
Anton Westerlaken is voorzitter van de Raad van Bestuur van
de 5 Heeren Loo Zorggroep

89

Recensie

Ken Plummer (2001).Dacuments

tatian ta a critical humanism.
pag. ISBN: 0-7619-6132-1.

afLife 2.An inviLondon:SAGE. 306

Mensen associëren het onderzoek naar levensverhalen vaak met humanisme en postmodernisme, twee
overtuigingen die dikwijls tegenover elkaar worden
gezet. Met deze paradox begint Ken Plummer zijn boek
Dacuments of Life 2. Hij gaat er daarbij vanuit dat het
hier om een schijntegenstelling gaat.
Het postmodernisme bekritiseert een naïeve, en soms
simplistisch voorgestelde, variant van het humanisme.
Deze kritiek is gericht op de rationele, witte, masculiene en Westerse voorstelling van het menselijke subject, en geldt niet voor het eigentijdse humanisme
waarin mensen worden beschouwd als gefragmenteerde, gesitueerde en belichaamde subjecten. Bovendien zijn er ook binnen het postmodernisme diverse
varianten te onderkennen. Terwijl de sceptische en
cynische variant niet gelooft in een meer humane
samenleving en anti-humanistisch is, willen affirmatieve en kritische postmodernisten zich inzetten voor
een minder onderdrukkende
en onrechtvaardige
wereld. De meer affirmatieve vorm van het postmo-
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dernisme staat daarmee niet zo ver van het eigentijdse humanisme, en daarmee is de tegenstelling tussen
postmodernisme en humanisme veel kleiner dan verondersteld. Het is dan ook begrijpelijk dat zowel het
humanisme als het postmodernisme interesse hebben
voor het onderzoek van levensverhalen. Deze methode kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek een menselijker gezicht geven. Door het menselijke subject
centraal te stellen wordt tegenwicht geboden aan de
neiging om te abstraheren en te classificeren. Het
levensverhalenonderzoek benadrukt dat het menselijke leven altijd in beweging is en niet herleid kan worden tot typologieën. Levensverhalen verschaffen een
diepgaand inzicht in de concrete ervaringen van mensen; hoe zij reageren op beperkingen en actief vormgeven aan hun levens. Voorts geven levensverhalen
inzicht in de wijze waarop verhalen levens reflecteren
en constitueren.
In zijn voorwoord constateert Plummer verder dat hij
in vergelijking met twintig jaar geleden, toen de eerste
versie van het gelijknamige boek uitkwam, veel meer
moeite moet doen om het humanisme te verdedigen,
terwijl het veel gemakkelijker is om gehoor te vinden
voor narratieve onderzoeksbenaderingen.
Dat het
humanisme het moeilijk heeft, is begrijpelijk gezien
de kritiek door gedragspsychologen en meer recente-
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lijk postmoderne denkers. Voor Plummer reden
temeer om de taal van het humanisme voor de sociale wetenschap te revitaliseren. Velen hebben die taal
overigens niet opgegeven. Dat het nu gemakkelijker is
om mensen te overtuigen van de waarde van de levensverhalenmethode, brengt hij onder meer in verband
met de populariteit van persoonlijke verhalen en confessies in de samenleving. Plummer spreekt zelfs van
een 'auto/biografische samenleving' waarin het vertellen een business is geworden met alle positieve en
negatieve effecten van dien, zoals controle, excessief
individualisme en commodificatie (het herhalen van
verhalen van anderen alsof ze van onszelf zijn, daarmee het verhaal tot een product makend dat is te verhandelen).
Documents of iife 2 is, zoveel is nu wel duidelijk, een
pleidooi voor een kritisch-humanistische benadering
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek via de levensverhalenmethode. Nu de inzet helder is, iets meer over
het boek. Dat omvat twaalf hoofdstukken en een
appendix waarin nieuwe technologieën en bronnen
(waaronder internetsites en archieven) staan opgesomd. Elk hoofdstuk eindigt met suggesties voor verdere lezing. Ook vindt de lezer een index naar
onderwerp en een namenregister.De opbouw van het
boek is als volgt: hoofdstuk 1 vormt een introductie op
het boek en het 'kritisch-humanistische'
perspectief
van waaruit de auteur werkt. Hoofdstuk 2 bespreekt
soorten verhalen (lang versus kort; naturalistisch versus reflexief; familieverhalen et cetera). Hoofdstuk 3
geeft een opsomming van uiteenlopende bronnen voor
levensverhalenonderzoek, waaronder dagboeken, brieven en video's. In hoofdstuk 4 volgt een meer sociologische analyse van de plaats van verhalen in onze
hedendaagse samenleving. Hoofdstuk 5 schetst de
intellectuele geschiedenis van de levensverhalenmethode. De volgende drie hoofdstukken gaan over het
doen van levensverhalenonderzoek;
het verzamelen
van levensverhalen (6), het denken over 'data' (7) en
opschrijven van levensverhalen (8). Hoofdstuk 9 gaat
over levensverhalen en de narratieve wending in de
sociale wetenschappen. Hoofdstuk 10 handelt over de
ethiek van het doen van levensverhalenonderzoek. De
mogelijkheid om de 'ware' geschiedenis van mensen
te kennen en de invloed van het geheugen staan cen-
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traal in hoofdstuk 11. Het boek eindigt met een epiloog waarin het kritisch humanisme wordt besproken
in het licht van de postmoderne samenleving.
Om de uiteenlopende potenties van de levensverhalenmethode te verduidelijken, maakt de auteur een
onderscheid tussen levensverhalen als bron en levensverhalen als onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in het verhaal van Rigoberta Menchu
omdat het je iets vertelt over haar leven als een jonge
revolutionair in Guatemala. Het fungeert dan als een
bron van inzicht. Je kunt haar levensverhaal ook zien
als een sociaal construct, en het bestuderen om meer
te weten te komen over de wijze waarop betekenissen
via vertellingen worden geconstrueerd. Vragen die dan
opkomen zijn: waarom vertelde ze haar verhaal op dat
moment? Waarom en wat voor gevolgen had dit? Nu
staat niet de inhoud van het verhaal centraal, maar de
sociale constructie ervan, dat wil zeggen de sociale
condities en overgedragen narratieve structuren die
het vertellen beïnvloeden.
Als bron van inzicht kunnen levensverhalen je iets vertellen over de relatie tussen de geschiedenis en het persoonlijke leven; over de wijze waarop het leven
verloopt en verandert door de tijd, en de wijze waarop
de 'externe' tijd het leven beïnvloedt. Levensverhalen
zijn ook bij uitstek geschikt om verwarrende ervaringen, momenten van besluiteloosheid en contradicties
zichtbaar te maken. Deze aspecten blijven in conventioneel onderzoek vaak onderbelicht in het streven
naar generaliseerbaarheid. Ten derde bieden levensverhalen inzicht in het leven als een geheel. Dat is
uniek, omdat vanuit verschillende disciplines vaak
slechts een aspect van het leven wordt uitgediept. Door
deze amputatie ontstaat een beperkt zicht op het leven
als geheel. Het levensverhalenonderzoek richt zich op
totale biografische ervaring en zo blijven lichamelijke
behoeften, sociale verbanden, persoonlijke definities
van de situatie en historische veranderingen verweven.Onderzoek is volgens Plummer een persoonlijke
en relationele activiteit met implicaties voor het 'zelf'.
Onderzoek is meer dan een techniek. Daarom staat hij
uitvoerig stil bij diverse onderzoeksrollen (vreemde;
kennis; vriend; geliefde) en de emoties die onderzoek
kan oproepen. Onderzoekers zouden continu op hun
gevoelswereld moeten reflecteren, en zich vragen moe-
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ten stellen zoals: Waarom doe ik deze studie? En vind
ik de persoon die ik interview aardig of niet, en wat
voor consequenties heeft dat voor mijn werk? Ook
komt ethiek aan de orde. Hij gaat onder andere in op
de vraag wie eigenaar is van een verhaal; de verteller
of de onderzoeker? Ook komen kwesties aan de orde
zoals vertrouwelijkheid en de moeilijkheid om anonimiteit te waarborgen, eerlijkheid en het verdraaien
van verhalen, misleiding en het niet goed informeren
van respondenten, en uitbuiting van respondenten die
veel tijd in het onderzoek steken maar daar vaak nauwelijks iets van terug zien.
Ondanks de potentie van de levensverhalenmethode
wijst de auteur ons voortdurend op de beperkingen
ervan, en problematiseert hij het idee dat we direct toegang kunnen krijgen tot de 'echte' levensgeschiedenis.
Centrale vragen waar we bijvoorbeeld niet om heen
kunnen zijn de volgende: Wat is een leven? Kunnen we
inderdaad een leven kennen? Wat is de verbinding tussen het vertellen over een leven en het leven van een
leven? Hoe verschilt het schrijven van een leven van
het vertellen? Hoe is een levensvertelling verbonden
met een cultuur en haar historie? Hoe is het 'lezen' van
een leven verbonden met het vertellen van een leven?
En waarheid? Zijn alle levens het waard om verteld te
worden of zijn sommige beter?
De auteur laat zich in dit boek, zoals gezegd, leiden
door een kritisch-humanistisch
perspectief. Dit perspectief kenmerkt zich door een oriëntatie op de concrete menselijke ervaringen in hun sociale context,
zodat onderzoek een bijdrage levert aan een samenleving die minder onderdrukkend en onrechtvaardig is.
De benadering die Plummer schetst en de standpunten die hij inneemt zijn begrijpelijk vanuit dit perspectief. Zo zal de lezer tevergeefs zoeken naar
aanwijzingen omtrent het analyseren van levensverhalen. Vanuit het gekozen perspectief is dat logisch,
omdat de auteur zich verre houdt van theoretische
concepten om verhalen te analyseren. Hij wil dicht bij
de concrete ervaringen van mensen blijven en
abstracties zoveel mogelijk vermijden. Om lezers te
helpen geeft hij wel een aantal voorbeelden van de
manier waarop je verhalen kunt bewerken en presenteren. Lezers moeten de voorbeelden zelf opzoeken om
te bepalen waaraan zij in hun situatie de voorkeur
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geven. Het boek is in dat opzicht eerder een kennispolitiek manifest, dan een praktisch handboek voor
het doen van levensverhalenonderzoek.
Een sterke
kant van dit boek is de consistente wijze waarop de kritisch-humanistische benadering van de levensverhalenmethode is uitgewerkt. Voor onderzoekers die al
overtuigd zijn van deze methode, kan het boek fungeren als een bron van legitimatie. Het is ook informatief doordat de meest actuele inzichten op dit terrein
erin zijn verwerkt. En het stemt tot nadenken door de
vele vragen die de auteur oproept. Dat geldt ook voor
degenen die niet op strikt onderzoeksmatige basis
bezig zijn met levensverhalen, maar deze wel gebruiken in hun praktijk, zoals medici, therapeuten, onderwijzers en bestuurders.
Een minder sterk punt is de opbouw. Deze is niet altijd
logisch, en rommelig. Zo vinden we dezelfde onderwerpen op diverse plaatsen terug. Het presenteren van
verhalen staat bijvoorbeeld centraal in hoofdstuk 8,
maar komt opnieuw aan de orde in hoofdstuk 11. De
barokke stijl met vele voorbeelden in de tekst en een
overdaad aan informatie dragen verder bij aan de rommeligheid.
Ondanks deze zwakke punten is Documents of Life 2
een boek dat degenen met interesse in een humanistische onderzoeksbenadering en levensverhalen argumenten geeft om daadwerkelijk aan de slag te gaan
met levensverhalen.
TinekeAbma
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Signalementen
André Hielkema
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Zomerschool 200 I
Evenals vorig jaar wordt de Zomerschool van het
Humanistisch Verbond dit jaar georganiseerd in
samenwerking met de Internationale School voor
Wijsbegeerte (ISVW). De drie thema's zijn dit jaar:
Identiteit en Multiculturaliteit: in het weekend van 20
tot 22 juli. Kosten f 366,50 (f 145,- cursusgeld en
f 221,50 pensionkosten). Zonder logies / ontbijt zijn
deze laatste kosten f 93,-.
Filosofie van de levenskunst; hoe te leven en er ook nog
een kunst van te maken. Wanneer spreken we van een
geslaagd leven? Van 20 tot 24 augustus. Kosten f 885,50
(f 345,- cursusgeld en f 540,50 pensionkosten). Zonder logies / ontbijt zijn deze laatste kosten f 628,50.
Schrijven wat je denkt is een praktische cursus waarbij deelnemers aan de hand van schriftelijke oefeningen een persoonlijke filosofische visie ontwikkelen op
een humanistisch thema die vervolgens uitmondt in
een zelfgeschreven tekst. Ook deze cursus vindt plaats
van 20 tot 24 augustus en kost hetzelfde als de cursus
over levenskunst.
Meer informatie en een folder met uitgebreid programma zijn te krijgen bij: ISVW,tel. (033) 4227200 of
e-mail: info@isvw.nl
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Humanitas
Landelijke vrijwilligersdag
Op 8 september 200 I wordt voor alle vrijwilligers van
Humanitas een feestelijke vrijwilligersdag georganiseerd. De binnenstad van Zwolle is dan van 10.30
uur tot 17.00 uur het decor voor activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur, sport en spel en natuureducatie.
Vrijwilligers doen hun werk op de achtergrond. Doen
wat je moet doen, is hun slogan. Vanuit de overtuiging
dat iets doen voor een ander je eigen leven zin geeft,
werken duizenden vrijwilligers aan een betere
samenleving. Om het belangrijke werk van vrijwilligers niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden
door afdelingen en districten van Humanitas regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Een dag voor vrijwilligers uit het hele land was er echter nog niet. In het Internationaal Jaar van Vrijwilligers vindt daarom een primeur plaats voor alle
vrijwilligers die Humanitas telt. Voor hen wordt de
landelijke vrijwilligersdag Humanitas georganiseerd.
Alle vrijwilligers van Humanitas zullen in het zonnetje worden gezet. Zij worden van harte uitgenodigd
om alleen of in groepsverband verwend te worden.
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Nadere informatie is te verkrijgen bij het Landelijk
Bureau van Humanitas, tel. 020-5231100.

Humanistisch

Overleg

Mensenrechten

Met recht een vrouw
Wat doet u als u zich als vrouw gediscrimineerd of
achtergesteld voelt? Klagen en bij de pakken neerzitten, of actie ondernemen en uw recht halen? Als u voor
uzelf opkomt, is dat niet alleen in uw eigen belang,
maar ook in het belang van anderen die in dezelfde
situatie zitten. Discriminatie en achterstelling van
vrouwen moeten en kunnen ook worden aangepakt.
Het boekje Met recht een vrouw. Het VN- Vrouwenverdrag toegelicht (ISBN 905592 105 X, 56 blz., gratis,
individuele bestellingen tegen verzendkosten) zet
informatie over de inhoud van dit mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties op een rij en geeft aan,
hoe u het kunt gebruiken om uw recht te halen. U
heeft, net als een man, onder meer recht op een eerlijke verdeling van zorg en werk, een gelijke beloning
voor hetzelfde werk, bescherming tegen armoede en
discriminatie en tegen seksuele intimidatie of misbruik zowel thuis als op het werk.
Het VN-Vrouwenverdrag bestaat al twintig jaar, maar
geniet in Nederland weinig bekendheid. Dat is
jammer, omdat het Verdrag meer betekenis krijgt,
naarmate het vaker wordt aangehaald door rechtshulpverleners die vrouwen bijstaan in discriminatiezaken. Het Verdrag wint echter ook aan betekenis,
wanneer het vaker wordt gebruikt bij het beoordelen
van overheidsbeleid.
Als U meent dat een van de rechten uit het VN-Vrouwenverdrag u onthouden wordt, kunt u een klacht hierover aan de rechter voorleggen. Daarnaast moeten
belangenorganisaties het overheidsbeleid kritisch volgen en toetsen aan het VN-Vrouwenverdrag. Zo kunnen
discriminatie en achterstelling van vrouwen systematisch en consequent worden aangepakt. Want hoe meer
vrouwen hun recht halen, hoe groter de kracht van het
VN-Vrouwenverdrag en des te meer vrouwen die zich
'met recht een vrouw' kunnen noemen.
Exemplaren van Met recht een vrouw (auteurs: Winde
Evenhuis en Esther van Eijk van het Humanistisch
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Overleg Mensenrechten) kunnen voor verdere verspreiding gratis worden besteld bij: Greber Uitgever &
Distributeur, Plantage Middenlaan 2 L, 1018 DD
Amsterdam, fax 020-3302825, e-mail: info@greber.nI.

Humanistisch

Vredesberaad

Verhalen van 2000 en één Nacht
Onder de noemer'Rondom Erasmus' organiseren het
Humanistisch Vredesberaad en de vredesorganisatie
Pais, tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad van
Europa (R 200l) diverse manifestaties. Deze omvatten debatten en programma's met scholen en kunstenaars die in het teken staan van de Cultuur van
Vrede en Geweldloosheid. In het bulletin 'Rondom
Erasmus' en op de website www.vredesdebat.nlis
daar meer over te lezen.
De Nobelprijswinnaars voor de Vrede en de Verenigde Naties hebben een oproep aan alle wereldburgers
gedaan om zich in dit decennium in te gaan zetten
voor het bevorderen van de Cultuur van Vrede en
Geweldloosheid. Met daarbij de nadrukkelijke bedoeling'de kinderen van deze wereld' perspectieven te
bieden op een leefbare samenleving. Wij willen deze
uitdaging aangaan en zo veel mogelijk mensen bij het
thema zien te betrekken We nodigen daarom iedereen uit een steentje bij te dragen.
Schrijf uw visie op en stuur deze aan ons toe, in de
vorm van een opstel, essay of gedicht. De verhalen
zullen wij niet alleen meenemen in de debatten, maar
wij gaan de mooiste, meest ontroerende en inspirerende uitgeven in de bundel Verhalen van tweeduizend en één nacht, te presenteren tijdens 'De Nacht
van de Vrede' in oktober a.s.
Waar het over kan gaan: Wat vind u nou van die
vredes cultuur? Is zo iets wel mogelijk? Wat zijn de
oorzaken van geweld? Wat zijn uw ervaringen met de
huidige cultuur? Maar vooral ook, welke ideeën heeft
u om geweldloosheid te bevorderen? In uw naaste
omgeving, in de wereld? Laat het ons weten! Van jong
tot oud, Iedereen wordt gevraagd om mee te doen.
U kunt uw verhaal opsturen naar Rein Heijne, Oostplein 541,3031 EP Rotterdam, tel. (010) 4049148,
e-mail: r.heyne@freeler.nI
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Humanistische

geestelijke verzorging

Cursus Geestelijke Verzorging en organisatie
Introductieweken Geestelijke Verzorging en organisatie in Amersfoort, Symfora Groep, locatie Zon & Schild,
voor geestelijk verzorgers werkzaam in psychiatrie,
verpleeghuizen, zwakzinnigenzorg, revalidatiecentra.
Cursusleider: mevr. drs. H. Kievit-van den Hoogen.
Datum: 26 - 29 november 2001 en een startbijeenkomst (één dagdeel) in oktober 200 I.
Introductieweken Geestelijke Verzorging en organisatie in Nijmegen, UMC St. Radboud, voor geestelijk verzorgers werkzaam in algemene ziekenhuizen.
Cursusleider: drs. W. Smeets.
Datum: 14- 13 mei 2002.
Het secretariaat van de Raad voor Klinische Pastorale Vorming in Nederland die de cursussen organiseert,
is bereikbaar op dinsdag van 9.00 uur - 14.00 uur en
op vrijdag van 9.30 uur - 1400 uur. Op overige tijden
kunt u een boodschap achterlaten op het antwoordapparaat, tel. (033) 4609641, fax (033) 4650463.
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STICHTING
De stichting

SOCRATES
Socrates,

Humanistisch

Verbond,

humanistische

vestigt

bijzondere

re Nederlandse

alsmede

een werkstichting

worden

kelijk voor alle belangstellenden
principe

voor studenten

zijn toeganin
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gende onderwijsprogramma's
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De colleges

gegeven
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Universiteit Maastricht Prof. dr. Henk Visser
- Cursus

Wetenschapsfilosofie.
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en inlichtingen:

verkrijgen

h.visser@gironet.nl

Socrates zijn thans bekend:

Erasmus Universiteit
Technische Universiteit

Delft.

nus, Montaigne,
penhauer,
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Voltaire,
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Rousseau,
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Freud, Rorty, Nussbaum,
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Sartre, Nussbaum,
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inleiding.
Martha

en inlichtingen:
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De docent is bereikbaar
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perspectief

in humanistisch
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Inschrijving

en inlichtingen:

verkrijgen

Inschrijving

Rotterdam

Prof. dr. Heleen Pott

Prof. mr. dr. Paul Cliteur
- Cursus Filosofische

zijn te

tel. 023 - 5276613, e-

bij de docent,

mail-adres:

Intelligentie.

Inlichtingen

bij de docent:
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via het e-mail-adres:p.b.cliteur@law.leidenuniv.nl
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020-6755300

(hs), 071-5277651

(kt) & 071-5277548

Rijksuniversiteit

Groningen'

(secr.).

Universiteit

Utrecht.

Prof. dr. Ruut Veenhoven
- Cursus Kwaliteit
Inschrijving

Prof. dr. Marian Verkerk

cursus is mogelijk

- Cursus Ethiek in de gezondheidszorg
lichaam
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11:het

(samen met dr.
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tel. 050 - 3635568, of bij de docent via het em.a.verkerk@med.rug.nl
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geraadpleegd.
krijgen

van de cursus
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maar
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worden
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handelen
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perspectief

en inlichtingen:

Inlichtingen

Faculteit

der Wijsbegeerte,

Leiden, Postbus 9515,

2300 RA Leiden,

-

Prof. dr. Wouter Achterberg
- Cursus Inleiding

zijn te

bij mevr. E. Akkerman,

tel. 071 - 5272031,
Universiteit

der Sociale

Zuid, Heidel-

kamer

TC Utrecht,

siteit Rotterdam,

Prof. dr. Jan Bransen

verkrijgen

gebouw

I, 3584 CS Utrecht,

kan ook de beschrijving

adres:

Inschrijving

van de Faculteit
Centrum

bus 80/40,3508

voor de

Bij het Bureau studievoortgangs-administratie

Inschrijving

Universiteit

Inschrijving

bij het Bureau Studie voort-

gangsadministratie

berglaan

Over grenzen

den van autonomie.

mail-adres

van leven (Engelstalig).

en inlichtingen:

Inschrijving

Natuur

en Samenleving.

en inlichtingen:

te verkrijgen

Nadere

bij het secretariaat

Toegepaste

Filosofie,

Wageningen,

informatie

is

van de Vakgroep

Hollandseweg

1, 6706 KN

tel. 0317- 484178, of bij de docent,

via het e-mail-adresachterb@hum.uva.nl
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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 gezonden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BS Utrecht, tel. (030)2390 100,
fax (030)2390100,e-mail: tvde@uvh.nl
2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij beoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid, adequaat gebruik van de lijdende
vorm) en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies). Schemàs, 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 aansluitend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiesecretariaat).Maximaal4 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 nadrukkelijk 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 attachmentvia e-mail. De tekst wordt aangeleverd als WP51-document; indien wordt gewerkt met een hogere versie van WP of met Wordfor Windows: het document opslaan als WP51document (Bewaren als... of Opslaan als WPS/-bestand). Als Worddocument aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per
begeleidende brief of e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 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 zónder opmaakcodes en zonder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het document 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 Boekje', zoals empowerment of attachment. Doe het eveneens
bij alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.
d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van
congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
, Voorbij het produkt'.
e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie f). Neem de tekst letterlijk
over en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [...].
( 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. Opbouw en volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:
a. De titel ( < 8 woorden)
b. Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14 woorden)
c. De naam van de auteur (geen titulatuur)
d. De zgn./eader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e. De tekst zelf met:
I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alineàs
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. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bijmeerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (l993a),
(l993b), et cetera. Hanteer interpunctie, opbouw én volgorde als in de volgende voorbeelden (vetmarkeringen dienen hier slechts ter verduidelijking):
a. Boek met een of meerdere auteurs:
Carr, A. (1993), Psych%g)', University Press, London.
Carr,A. & Barret, RC. (1993), Psycholog)', ...
Carr, A, Barret, RC. & Yalom, D.E. (l993), Psych%g)', ...
b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red. (1994), Essays on Rogers, VUB-Press, Brussel.
Carr,A. & Barret, B.C. red. (1994), Essays on Rogers, ...
c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), . Client-centered Therapy', in: Carr, A. red. (l995),
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, Org. 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!! Literatuurverwijzing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurverrnelding 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),Psycho!0g)', 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 Ba-b, inclusiefiSBN-nummer ~n prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7( 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.

