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Redactioneel

Verhalen en de 'politisering' van onze
samenleving

'Wat we nodig hebben is een nieuwe
beschrijving van het liberalisme als de hoop
dat de cultuur als geheel kan worden 'gepo-
litiseerd' eerder dan als de hoop van de Ver-
lichting dat ze kan worden 'gerationaliseerd'
of 'verwetenschappelijkt'. Met andere woor-
den, we moeten de hoop dat er gelijke kan-
sen zullen komen voor de vervulling van
idiosyncratische fantasieën in de plaats stel-
len van de hoop dat iedereen 'passie' of fan-
tasie zal vervangen door 'redelijkheid'
(Rorty, 1992: 86-87).

Een willekeurige week in januari: Vrij Neder-
land bevat een biografiespecial. In Health, een
gezondheidstijdschrift uitgegeven door een
grote zorgverzekeraar, staat een serie por-
tretten waarin mensen vertellen hoe ze na een
korte of langere periode van ziekte (bijna hele-
maal) zijn genezen. Het Volkskrant magazi-
ne opent met een persoonlijk interview met de
succesvolle Belgische choreografe Anne-The-
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rese de Keersemaker. Andere media doen ook
driftig mee aan de populariteit van levensver-
halen en confessies in de samenleving. Ken
Plummer (2000) spreekt zelfs van een
'auto/biografische samenleving' waarin het
vertellen een business is geworden met alle
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).
Toch menen wij dat de aandacht voor de
levensverhalen van mensen ook positieve kan-
ten kent. In levensverhalen staat het mense-
lijke subject centraal. Een individu kan zich
persoonlijk uitdrukken, diens uniciteit naar
voren brengen, ervaringen delen en door het
gesprek tot inzicht komen. Anderen kunnen
zich troosten met deze verhalen en meer
begrip krijgen voor hun medemensen.
Misschien kunnen we de belangstelling voor
verhalen en vertellen zien als een tegenhan-
ger van de tendens om onze cultuur te ratio-
naliseren en te verwetenschappelijken.
Verhalen en narratieve benaderingen implice-
ren immers een waardering van het concre-
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te, menselijke en ingewikkelde leven, terwijl
rationaliseringsprocessen beheersing nastre-
ven via abstracties. Verhalen vormen daarmee
een uitdrukking van de wens om onze samen-
leving te politiseren (Rorty, 1992).

Narrativiteit

Ook in de sociale wetenschappen en filosofie
zien we een toenemende belangstelling voor
verhalen. Binnen de Universiteit voor Huma-
nistiek is er zelfs een speciale onderzoeks-
groep actief op het terrein van narrativiteit. Het
begrip narrativiteit is afgeleid van narrare, het-
geen vertellen betekent. Het begrip narrative
verwijst naar de sociale en talige constructie
van ervaringen; onderscheiden gebeurtenissen
worden met elkaar verbonden tot een beteke-
nisvol geheel. Gebeurtenissen hebben met
andere woorden geen inherente betekenis. Wij
moeten ze duiden en interpreteren zodat ze
betekenis krijgen. In het leven van alledag zijn
we geneigd om wat ons is overkomen begrij-
pelijk te maken voor onszelf en anderen door
er een verhaal over te vertellen dat een begin,
midden en eind kent. In de praktijk van weten-
schap is het daarentegen gebruikelijk om los-
staande feiten betekenisvol te maken door er
een theorie of model over op te stellen. Zo zijn
verhalen en theorieën te zien als uiteenlopen-
de narratieve genres.
Oorspronkelijk wordt aan verhalen geen hoge
status toegekend in de wetenschap en de filo-
sofie. Verhalen zijn voor kinderen en vrouwen.
Ze zijn louter fictioneel en ogen vaak wat
ongestructureerd. Waarschijnlijk staan ze daar-
om in lager aanzien dan theorieën en model-
len die wel feitelijk en gestructureerd schijnen.
Meer en meer erkennen filosofen en weten-
schappers dat alledaagse verhalen wel dege-
lijk een ordening kennen, maar dat deze
ordening temporeel (niet per se chronologisch)
in plaats van causaal van aard is. Verder is het
deze filosofen en wetenschappers opgevallen
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dat verhalen anders dan modellen worden
bevolkt door karakters met vele gezichten in
plaats van mensen met eenduidige strevingen
zoals de homo economicus. En dat, zo zeggen
ze, is nu juist de kracht van verhalen. Verha-
len blijken dankzij hun structuur zeer geschikt
om de grilligheden en dubbelzinnigheden te
representeren die onze (sociale) levens ken-
merken.
Filosofen met een interesse voor verhalen
menen dat we veel kunnen leren van alle-
daagse vertellingen en literatuur. Waar filoso-
fie en literatuur in de Platoonse traditie
tegenover elkaar worden geplaatst, probeert
bijvoorbeeld Martha Nussbaum (1990) in
navolging van Aristoteles de literatuur weer
binnen te brengen in de filosofie. Zij meent dat
klassieke Griekse tragedies en romans bijdra-
gen aan onze morele ontwikkeling. Romans
maken ons duidelijk dat het goede niet in
kwantitatieve en metrische termen kan wor-
den gerangschikt en maken ons gevoelig voor
de concrete en specifieke kenmerken van een
bepaalde situatie en onderstrepen daarmee
het belang van context en particulariteit.
Bovendien onderkent literatuur de ethische
waarde van emoties als belichaming van waar-
den en de ethische relevantie van onverwachte
en niet te beheersen gebeurtenissen. Achter-
liggend idee is dat ethiek niet in algemene
regels en principes is te vangen. Wat goed is,
is situationeel bepaald. Terwijl Nussbaum zich
richt op het binnenbrengen van de klassieke
literatuur in de filosofie, zijn er andere filoso-
fen die zich meer richten op de ethische waar-
de van alledaagse verhalen (Widdershoven en
Smits, 1996).
Onder wetenschappers leidt de erkenning van
het 'narratieve weten' (dat wil zeggen de
inzichten die in verhalen worden verteld en
doorgegeven) ertoe dat zij studie maken van
persoonlijke verhalen van bijvoorbeeld patiën-
ten met een bepaalde ziekte, slachtoffers van
de Holocaust en immigranten. Lezing van de
bevindingen uit die studies maakt duidelijk dat
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verhalen bij uitstek geschikt zijn om verwar-

rende ervaringen, momenten van besluitloos-
heid en contradicties zichtbaar te maken.
Verhalen vormen bovendien een goed tegen-
wicht voor de neiging om ervaringen te her-
leiden tot categorieën en abstracties. En zo is
ook de toegenomen belangstelling voor de
verhalen van beroepsbeoefenaren in diverse
praktijken te begrijpen. Studies van de ver-
halen en ervaringen van managers, bestuur-
ders, dokters, onderwijzers etcetera blijken
ons een diepgaand inzicht te geven in de
dynamiek van hun werk en de wijze waarop
zij daaraan vorm proberen te geven.
Kortom, verhalen vormen een belangrijke bron
van inzicht (zie voor een geannoteerde biblio-
grafie over de belangstelling voor verhalen en
narratives in uiteenlopende disciplines: Abma,
1999).
Voorts zien we een toenemende interesse voor
het verhaal als een sociaal construct en stu-
dies naar de wijze waarop betekenissen via
vertellingen worden geconstrueerd. Vragen die
dan aan de orde komen zijn: waarom vertelde
die persoon dat verhaal op dat moment? Waar-
om 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. In dit
soort studies zien we dat het vertellen van ver-
halen niet alleen een belangrijke cognitieve
functie heeft, maar dat narratives ook een per-
formatieve functie vervullen. Mensen willen
het gebeurde niet alleen begrijpen, zij trach-
ten via hun verhaal anderen te beïnvloeden of
praktijken te veranderen dan wel te besten-
digen. Voorts is er vanuit een hermeneutisch
perspectief aandacht voor het vertellen als een
dialogisch proces tussen verteller en (denk-
beeldige) luisteraar (Widdershoven, 1993).
Tegelijk met deze toenemende interesse in
verhalen en narratives zien we dat weten-
schappers en filosofen gaan reflecteren op hun
eigen rol in de reconstructie van verhalen en
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hun wijze van representatie. Ze problemati-
seren het idee dat we direct toegang kunnen
krijgen tot de 'echte' (Ievens)geschiedenis.
Deze epistemologische vragen zien we ook
vertaald in nieuwe onderzoeksstrategieën en
vormen van narratieve analyse (Lieblich et al.,
1998) alsmede in experimenten met nieuwe
vormen van kennisrepresentatie binnen de
academie, zoals poëzie, testimonio en auto-
etnografie (zie bijvoorbeeld Denzin en Lincoln,
2000).

Levensverhalen en identiteit

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat het
begrip narrativiteit betrekking heeft op een
zeer breed en rijkgeschakeerd domein van stu-
dies en onderzoekstradities. Om enige diep-
gang in dit nummer te kunnen bereiken hebben
we ervoor gekozen om binnen het overkoepe-
lende thema narrativiteit nader te focussen op
het onderwerp levensverhalen. Dit onderwerp
biedt ons de mogelijkheid om zowel in te gaan
op verhalen als bron van inzicht in de identiteit
van mensen als op de narratieve (re)construc-
tie van het zelf. Onze identiteit is immers niet
gegeven, maar ontstaat in de verhalen die wij
vertellen over onszelf.
De onzekerheid over en reflectie op wie we
waren, wie we zijn en wie we willen worden
verklaart waarschijnlijk de verhoogde inte-
resse in persoonlijke verhalen en confessies.
Die verhalen zijn immers te begrijpen als een
zoektocht naar onze identiteit. Of we daarmee
ons ware ik en onze diepste kern kunnen ken-
nen, is een vraag. Wij zijn geneigd het auto-
biografische verhaal te zien als een
caleidoscoop: tijd en plaats bepalen wat je
waarneemt. Een verhaal vertelt ons niet het
werkelijke leven, maar het gecomponeerde
leven. Daarvan uitgaande zijn de vertelcon-
venties die de compositie bepalen meer dan
eens interessant, maar ook hoe het gebruik
van nieuwe media (zoals video in plaats van
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een geschreven dagboek) en de verschuiving
van "een lees- naar een beeldcultuur het ver-
tellen beïnvloed en zich zal vertalen in een
ander type levensverhalen.

Doel en bijdragen aan dit nummer

In dit themanummer trachten we de boven-
genoemde ontwikkelingen in de samenleving
en cultuur en intellectueel gedachtegoed
samen te brengen. Doel is om het volgende te

laten zien:
• Wat het belang is van levensverhalen in het

algemeen en voor humanistisch raadslie-
den en beroepsbeoefenaren in maat-
schappelijke sectoren meer in het
bijzonder. Hier staat het verhaal als bron
van inzicht centraal.

• Hoe levensverhalen tot stand komen. Hier
gaat het niet om het verhaal als een bron
van inzicht maar om de sociale en dialo-
gische constructie van een levensverhaal.
Begrip hiervan is essentieel wanneer men
als hulpverlener anderen wil helpen bij de
reconstructie van een verhaal.

• Hoe men een levensverhaal kan genereren,
en wat voor dilemma's en problemen zich
voordoen rond de interpretatie en repre-
sentatie van een levensverhaal.

In alle bijdragen komen deze zaken aan de
orde.

De eerste bijdrage is van de hand van Tineke
Abma. In dit artikel staat de organisatie als een
patchwork van verhalen centraal. Werkend
vanuit Bahktin's polyvocale taaltheorie
(1953/1981) onderscheidt zij in organisaties
stabiliserende standaardverhalen en dynami-
serende apocriefe verhalen die verwijzen naar
afwijkende ervaringen van mensen die weinig
stem hebben. Consultants kunnen leer- en
veranderingsprocessen in beweging brengen
door deze verhalen bewust te articuleren en
te benutten, zodat de dialoog tussen verhalen,
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en daarmee de meervoudigheid van organi-
saties, zich kan herstellen.
Ina Brouwer's uitgangspunt in haar bijdrage is
dat mensen zich tot op hoge leeftijd innerlijk
ontwikkelen en dat dit proces zich meestal
'vanzelf' voltrekt. Emoties naar aanleiding van
gebeurtenissen worden verwerkt en middels
de eigen levenshouding en levenskijk omge-
vormd tot een verhaal. Existentieel biografisch
onderzoek richt zich - meer dan biografisch
onderzoek - op de innerlijke ontwikkeling en
de verdieping en verrijking van de eigen
levenshouding en levenskijk. Met voorbeelden
uit haar praktijkervaring in het onderwijs aan
de Universiteit van Humanistiek en enkele
andere beroepspraktijken waarin de methode
wordt toegepast, laat Brouwer zien hoe door
het emotioneel herbeleven van gebeurtenis-
sen een verhaal groeit, hoe mensen dit pro-
beren in te passen in hun groter levensverhaal
en hoe dat kan leiden tot innerlijke groei en
transformatie.
In Merel Visses artikel staat de communicatie-
ve waarde van story telling centraal. Ze ver-
gelijkt het uitwisselen van verhalen met
dansen: een dynamiek van harmonie, ritme,
klank en melodie creëert een geheel. Tegen-
woordig fungeert het Internet steeds vaker als
een virtuele ontmoetingsplek tussen lotgeno-
ten. Door verhalen te vertellen treedt herken-
ning op en zoeken mensen in een interactief
proces naar de betekenis van wat hen is over-
komen. Het verhaal van de ander is een mid-
del om het eigen verhaal te 'rangordenen' of
te plaatsen, maar Visse vermoedt dat experts
bij uitstek geschikt zijn om mensen los te
weken uit hun eigen verhaal.
De meer filosofisch getinte bijdrage van Jan-
Hendrik Bakker spitst zich toe op de beteke-
nis van literatuur in de vorming van onze
narratieve identiteit. Hij beargumenteert dat
romans zowel een afspiegeling zijn van onze
identiteit als constitutief voor hoe wij onszelf
ervaren. Zij functioneren als een narratief
laboratorium doordat zij ons de mogelijkheid
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bieden om fictiefte experimenteren met ande-
re identiteiten. Centrale vraag is of romans
deze functie kunnen blijven vervullen, nu zich
allerlei nieuwe mediale vormen aandienen.
In Ton jorna's bijdrage staat de relatie tussen
zinssamenhang en levensverhaal centraal.
Levensverhalen worden geschreven, is zijn uit-
gangspunt, als mensen door de praktijk van
het leven worden ingehaald. Op dat soort
momenten krijgt het tot dan toe vanzelfspre-
kende verhaal een dubbelzinnigheid. Er doet
zich een breukervaring voor tussen de per-
soon en de wereld. Het onvermogen om een
samenhangend verhaal te denken of te spre-
ken kan leiden tot een zinscrisis. 'Samenhang'
brengen in afzonderlijke ervaringen zietjorna
als de dragende grond van het humanistisch
geestelijk werk. Dan kan het leven weer ver-
haal krijgen.

jan Sitvast laat zien hoe de beleving van patiën-
ten in de psychiatrie door het werken met
levensverhalen meer aan bod kan komen en
hoe dat bijdraagt aan een deconstrueren van
een passieve patiëntenrol. In de psychiatrie is
heel veel beleving opgeslagen in lichaamstaal
en lichamelijk ervaren spanning. De 'bevrijding'
van een verhaal uit de lust- en levensvijandi-
ge boeien van afweer, overdracht en projectie
is niet alleen het domein van de psychothera-
pie maar ook van de verpleegkunde in de
opdracht mensen te helpen hun leven boven de
ziekte uit te tillen. Sitvast laat zien hoe ver-
pleegkundigen de narratieve ruimte en vaar-
digheid van patiënten doelbewust kunnen
verhogen.
Tot slot verhaalt Desanka Kempers over haar
praktijkervaringen met het werken met levens-
verhalen van gedetineerden. Hoewel zij haar
bijdrage niet speciaal voor dit themanummer
heeft geschreven, sluit deze er zeer goed bij
aan. Zij gaat in op de functie van het levens-
verhaal als werkmateriaal voor de geestelijk
verzorger en voor de gedetineerde, en de risi-
co's die ofwel het open en intense contact met
dit levensverhaal, ofwel het gebrek aan inhou-

6

delijke verdieping met zich meebrengen. Deze
risico's kunnen resulteren in geestelijke uitput-
ting en burnout onder geestelijke verzorgers.

Aparte vermelding verdient het werk van de
Belgische kunstenares Claire van den Abbee-
Ie. Wij mochten twee schilderijen en bijbeho-
rende gedichten uit haar boek De kunst van het
afscheid nemen. Beelden van innerlijkheid
(Lannoo, 2001) publiceren. Het boek bestaat uit
een cyclus schilderijen die een symbolische
weergave zijn van haar ervaringen en ontmoe-
tingen met mensen tijdens hun stervensproces.
De cyclus vertelt een verhaal van afscheid
nemen, loslaten, sterven en verrijzen. Elk schil-
derij afzonderlijk is voor Van den Abbeele ook
weer een verhaal zoals het leven; er is een
begin uit het mysterie en het heeft een open,
onbekend einde.
Wat in alle bijdragen aan het themagedeelte
terugkeert is dat verhalen samenhang en zin
geven aan een leven. Dat is een bij uitstek
humanistisch thema, zo steltjorna. Hij verwijst
hierbij naar de stichter van het humanistisch
geestelijk werk, Van Praag die schreef: 'Het zin-
loze is het onsamenhangende en daardoor
betekenisloze, het absurde. Zin kan worden
opgevat als samenhang, ordening. Mensen
beschikken over het vermogen samenhang te
brengen in afzonderlijke ervaringen (... ) Dat
bedoelen we met zingeving als de eigenlijke
inhoud van geestelijk leven' (Van Praag, 1978,
p. 205 in jorna). In het vertellen van verhalen
geven mensen zin en samenhang aan hun
leven. Meestal is dat niet problematisch. Als
mensen door gebeurtenissen echter niet bij
machte zijn om die samenhang en zin opnieuw
aan te brengen kunnen zij steun ondervinden
als anderen (hulpverleners, onderzoekers, lot-
genoten) hen helpen die zin opnieuw te arti-
culeren binnen een daarvoor benodigde
narratieve ruimte. In het herstel van het nar-
ratieve vermogen kunnen niet-talige media
zoals foto's of schilderijen een belangrijke rol
vervullen. We zien dit in het werk van de kun-
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stenares Claire vanden Abbeele. Haar schilde-
rijen en gedichten over het stervensproces van
een geliefde kunnen mensen die rouwen,
helpen om niet te verzinken in zinsloosheid
door een andere taal aan te bieden.

In de recensierubriek bespreekt Beate Giebner
het boek Met meer dan hart en ziel. Levensbe-
schouwelijke diagnostiek, geestelijke zorgver-
lening en context onder redactie van Johan
Brouwer. Hoewel zij de meeste artikelen in deze
bundel de moeite van het lezen waard vindt,
plaatst zij vraagtekens bij de positivistische
benadering die ten grondslag ligt aan de bij-
dragen. 'De auteurs van deze bundel zien het
geestelijk functioneren als een af te bakenen
gebied wat geanalyseerd en gemanipuleerd kan
worden (ten bestwil van de cliënt). Dat is een
valkuil en een gemiste kans. Geestelijk werk is
de enige discipline die in haar vaandel draagt
dat het om de existentie puur gaat.'
Tineke Abma recenseert het proefschrift Meta-
foor tussen methode en magie. Narratief leren
in organisaties en therapie van Heidi Muijen.
Muijen presenteert creatieve therapie als
tegenhanger voor de rationele en verzakelijk-
te cultuur in organisaties, die bij kan dragen
aan een humanisering van management en
organisatiecultuur. Abma waardeert de com-
binatie van filosifische studie en empirische
veldstudie in dit onderzoek, maar betreurt het
dat zij geen empirisch onderbouwde uitspra-
ken doet over de humaniserende meerwaarde
van creatieve processen in de praktijk.
Ter afsluiting van dit nummer worden in de
signalementenrubriek onder andere de jaar-
verslagen 2001 van diverse humanistische
organisaties besproken, evenals enkele recent
verschenen tijdschriften en boeken.

TinekeAbma
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Verhalen in dialoog

Een narratief organisatieonderzoek op
een dansacademie en conservatorium

Tineke A. Abma

Een organisatie is te zien als een door-
gaande dialoog tussen diverse, soms tegen-
strijdige, verhalen. Deze discursieve
metafoor benadrukt het interpretatieve
karakter van organisatieprocessen en de
aanwezige ambiguïteit en meerstemmig-
heid in organisaties. Hiervan uitgaande pre-
senteer ik een narratieve werkwijze om leer-
en veranderingsprocessen in organisaties
te faciliteren. Kernidee is het herstellen van
de stilgevallen dialoog tussen verschillen-
de verhalen. Een praktijkvoorbeeld illus-
treert de betekenis en waarde van deze
narratieve benadering van organiseren in
een zelfzorg project op een dansacademie
en conservatorium.
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De organisatie als een verhalen
vertellend systeem

Metaforen sturen ons denken over organisaties. Domi-
nante metaforen zijn die van de organisatie als 'machi-
ne', de organisatie als 'organisme' in een veranderende
omgeving, en de organisatie als 'informatieverwerkend
systeem' (Morgan, 1986). In opkomst zijnde metafo-
ren zoals de netwerkorganisatie - een sterk vertakte,
decentrale organisatie met vele autonome eenheden
- zijn nog steeds gevangen in deze manieren van den-
ken en daarbij horende hiërarchische en mechanisti-
sche relaties. Dergelijke metaforen doen onvoldoende
recht aan het interpretatieve karakter van organisa-
tieprocessen en de aanwezige pluraliteit en meer-
stemmigheid in organisaties. De betekenis van taak-
en functieverdelingen, beleidsdocumenten en hande-
lingsprotocollen is immers niet gegeven en voor meer-
derlij uitleg vatbaar. En ook al doen managers nog zo
hun best om eenduidige afspraken en regels te for-
muleren, er heerst in organisaties altijd een zekere
mate van dubbelzinnigheid. Deze dubbelzinnigheid
kan zowel bestaan uit een vacuüm aan betekenis als
aan een overdaad van naast elkaar bestaande inter-
pretaties (Weick, 1995). De aanwezige ambiguïteit in
organisaties impliceert dat organisatieleden actief
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betekenis moeten geven aan gebeurtenissen en ver-
halen. Dit veroorzaakt een grote mate van dynamiek
en kan aanleiding geven tot de bekende Babylonische
spraakverwarringen en conflicten (Abma, 1998a).
De discursieve metaforen zoals de 'story telling organi-
zation' (Boje, 1991) en de organisatie als 'Tamara Land'
(Boje, 1995) sluiten goed aan bij deze noties en kun-
nen ons helpen om meer inzicht te krijgen in de pro-
cessen die zich voltrekken in organisaties.!'> In Tamara,
één van de langstlopende toneelstukken in Los Ange-
les, ontvouwt een groot aantal karakters hun verhalen
voor een lopend, soms rennend, publiek. Als bezoeker
kun je zelf een keuze maken uit de diverse karakters
die zich in uiteenlopende settings begeven. Je volgt
enkele karakters, waarschijnlijk die je het meest inte-
resseren, op hun weg door verschillende ruimtes en in
hun ontmoetingen met verschillende tegenspelers.
Afhankelijk van het karakter dat je volgt krijg je uit-
eenlopende verhalen voorgeschoteld. Elke bezoeker zal
dan ook met verschillende verhalen weggaan. Het is
onmogelijk om alle scènes tegelijk te volgen omdat ze
simultaan plaatsvinden. Wel kun je Tamara vaker
bezoeken en zodoende geleidelijk ontdekken hoe de
verhalen zich tot elkaar verhouden. Boje (1995) ziet
Tamara als een metafoor voor de verhalen vertellende
organisatie. Een metafoor die de nadruk legt op inter-
pretatie van verhalen, op betekenisgeving als een inter-
actief proces en op diversiteit en meerstemmigheid.
Uitgaande van deze discursieve metafoor presenteer
ik in dit artikel een narratieve werkwijze om leer- en
veranderingsprocessen in organisaties te faciliteren.
Kernidee is het herstellen van de dialoog tussen ver-
schillende verhalen in organisaties.
De opbouw van mijn bijdrage is als volgt: allereerst
geef ik een nadere uiteenzetting van achterliggende
theoretische noties ten aanzien van processen van sta-
biliteit en dynamiek in organisaties. In de rest van het
artikel presenteer ik de contouren van een narratieve
onderzoeksbenadering van organiseren aan de hand
van een praktijkvoorbeeld. Het betreft een beschrij-
ving van een veranderingsproces op een dansacade-
mie en conservatorium. Tot slot kom ik terug op de
betekenis en waarde van narratief organisatieonder-
zoek.

10

Patchwork van standaard- en
apocriefe verhalen

Verhalen vervullen belangrijke cognitieve en psycho-
logische functies voor individuen; ze hebben ook een
belangrijke culturele functie voor collectieven. Cul-
tureel antropologen benadrukken bijvoorbeeld dat
gedeelde verhalen, volksvertellingen en mythen raam-
werken verschaffen om collectieve ervaringen te inter-
preteren, om conflicten te hanteren en morele waarden
te bevestigen. Dit betekent dat verhalen niet privé en
subjectief zijn, maar publiek en gedeeld. Verhalen gaan
vooraf aan de geboorte van mensen en worden gecon-
tinueerd na hun dood. Verhalen verbinden verleden,
heden en toekomst.
Elke cultuur beschikt over een verzameling van min of
meer duurzame en bevestigende standaardverhalen
en discoursen (Bakhtin, 1981). Deze verhalen blijven
levend zolang de leden van de cultuur ze blijven ver-
tellen en aan elkaar overdragen. De uitwisseling van
verhalen is een fragiel interpretatief proces dat onder-
hevig is aan verandering, en zo zullen bepaalde bete-
kenissen in sommige subculturen op de voorgrond
treden terwijl ze in andere over het hoofd worden
gezien. De culturele vertellingen vormen op een
bepaald moment een patchwork van verhalen, elk met
zijn eigen geschiedenis en gebruikscontext. Om rela-
ties te onderhouden en tot gecoördineerde acties te
komen kunnen we niet heen om de kant-en- klare set
van overgedragen verhalen. We moeten ons die ver-
halen eigen maken, ze gebruiken en bijstellen zodat ze
ons ten dienste staan. Tegelijkertijd omvatten duide-
lijk herkenbare culturen ook een set van min of meer
samenhangende, duurzame en bevestigende verhalen.
Het belangrijkste onderscheidende kenmerk van een
standaardverhaal is gelegen in de relatieve onveran-
derlijkheid. Een standaardverhaal is in vergelijking tot
een persoonlijk verhaal tamelijk stabiel en duurzaam,
en verschaft daarmee een grote mate van continuïteit
aan culturen en organisaties. De duurzaamheid van
een standaardverhaal houdt verband met het gezag dat
het heeft verworven. Een standaardverhaal voorziet
het handelen van een legitimatiegrond die onbetwist-
baar is. Standaardverhalen zijn moeilijk ter discussie
te stellen, en goed bestand tegen debat en argumenta-
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tie. De plot ervan heeft een totaliserend karakter (Wit-
ten, 1993). En ook al is het standaardverhaal het pro-
duct van de fantasie, als ze diep verankerd ligt in de
culturele waarden van een groep, heeft ze veel macht
over mensen en hun onderlinge relaties. Zo kan een
standaardverhaal bestendigend werken en dynamiek
belemmeren.
Naast standaardverhalen zijn er verhalen die minder
gewicht hebben of hetzelfde gewicht, maar binnen een
subgroep of subcultuur van de organisatie. Deze 'apo-
criefe verhalen' behoren niet tot de officiële canon
(Sims, 1999). Ze gaan dikwijls in tegen de hegemone
vertellingen en verwijzen naar een afwijkende prak-
tijk en tegengeheugen. Ze worden daarom ook wel eens
'counter stories' genoemd (Giroux, Lankshear, McLa-
ren, Peters, 1996). Het gaat om 'kleine verhalen' die niet
verteld of gehoord worden binnen de ruimere organi-
satiecultuur of daar nauwelijks gewicht hebben. Niet
elk verhaal wordt immers geuit en gehoord en in de
'strijd' rond verhalen speelt macht onvermijdelijk een
rol (Mumby, 1993). Soms staat de omgeving het niet
toe om een verhaal te vertellen. Slachtoffers van poli-
tiek geweld, oorlog, concentratiekampen en seksuele
mishandelingen kunnen ook zichzelf het zwijgen
opleggen of een verhaal vertellen dat niet tot ontwik-
keling komt of niet goed uitdrukt wat ze voelden. In
minder dramatische situaties zal de omgeving de ver-
halen van mensen soms bewust of onbewust negeren
of herleiden tot een eenzijdig heroïsch verhaal. Het zijn
deze afwijkende, apocriefe verhalen die dynamiek
teweeg kunnen brengen binnen organisaties op het
moment dat de meer duurzame standaardverhalen als
beknellend worden ervaren. Dat laatste kan bijvoor-
beeld gebeuren omdat de rol van een van de karakters
niet meer aansluit bij het zelfbeeld of omdat hande-
lingsregels niet langer een goede leidraad vormen voor
de organisatieleden. In die gevallen moeten mensen
andere verhalen construeren en nieuwe plots verwe-
ven in de oude (Abma, 1998b). De'counter stories'ver-
tegenwoordigen het Andere, dat wat niet te herleiden
is tot het standaardverhaal, en het serieus nemen van
deze verhalen kan aanleiding zijn voor reflectie, het
onderzoeken van standaardverhalen en het doorbre-
ken van bijbehorende regels voor interactie.
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Samenspel van centripetale en
centrifugale krachten

Voorlopig samenvattend, kunnen we processen van
organiseren in navolging van Bakhtin's polyvocale taal-
theorie (1981) zien als een spel tussen twee krachten.
De samenbindende en centripetale kracht van de stan-
daardverhalen aan de ene kant. Deze zorgt voor stabi-
liteit in organisaties en kan inertie tot gevolg hebben.
En de uiteendrijvende, centrifugale kracht van de apo-
criefe verhalen aan de andere kant. Deze kan dynamiek
teweeg brengen en verwarring en chaos veroorzaken.
Beide krachten bestaan naast elkaar, maar de centri-
fugale kracht is duidelijk krachtiger. Deze divergeren-
de kracht is altijd present. Bakhtin (1981) gebruikt
hiervoor ook wel de term 'heteroglossia' . De centripe-
tale kracht daarentegen moet actief worden bewerk-
stelligd. In zijn woorden (lees waar 'taal' staat'verhaal'):

A unitary language is not something that is given, but
is in its very essence something that must be posited -
at every moment in the life of a language it opposes the
realities of heteroglossia but at the same time the ideal
of a single, holistic language makes the actuality of its
present feit as a force resisting an absolute heteroglot
state; it posits definite boundaries for limiting the poten-
tial chaos of variety, thus guaranteeing a more or less
maximal mutual understanding' (ibid, p. xix)

Uit dit citaat blijkt dat de centripetale kracht voorkomt
dat de centrifugale kracht leidt tot chaos. Deze rede-
nering volgend kunnen we stellen dat de kwaliteit van
een organisatie samenhangt met de regelmatige afwis-
seling van de sterkte van beide krachten (Van Dongen,
de Laat en Maas, 1996). De taak van een manager en
consultant bestaat uit het ondersteunen van deze rit-
mische afwisseling en de overgang tussen de volgen-
de vier te onderscheiden stadia (Abma, 2000):
• 'Monoloog': de samenbindende centripetale kracht

van de standaardverhalen zorgt voor een situatie
waarin breed onderschreven interactieregels onder-
linge relaties codificeren. De mate en intensiteit van
ambiguïteit is relatief gering. Door de autoriteit en
vanzelfsprekendheid van het standaardverhaal is de
dialoog met andere verhalen stilgevallen.
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• Overgang van 'monoloog' naar 'dialoog': de stan-
daardverhalen en bijbehorende regels worden ter
discussie gesteld. De stilgevallen dialoog komt
weer op gang en herstelt zich.

• 'Dialoog': de standaardverhalen hebben hun gezag
verloren en er wordt gezocht en geëxperimenteerd
met andere verhalen en regels. Er heerst een grote
mate van ambiguïteit en de uiteendrijvende kracht
van apocriefe verhalen is dominant. De dialogi-
sche situatie heeft zich hersteld.

• Overgang van 'dialoog' naar'monoloog': de nieuw
uitgevonden verhaallijnen worden geformaliseerd
in regels die relaties opnieuw gaan codificeren.

In de literatuur zijn verschillende voorbeelden te vin-
den van organisatie-consultants die uitgaande van
deze noties verhalen bewust inzetten om een organi-
satiecultuur te versterken (Breuer,2002) of om een cul-
turele omslag te markeren (Wortelboer, 2002). In feite
zijn deze consultants bezig om de overgang van 'dia-
loog' naar 'monoloog' op een narratieve manier te
begeleiden. De verhalen worden bewust gebruikt om
een nieuw uitgevonden verhaallijn en bijbehorende
interactieregels te symboliseren. Apocriefe verhalen
worden gerespecteerd, maar niet actief benut. Wan-
neer je daarentegen de overgang van 'monoloog' naar
'dialoog' wilt begeleiden is een andere narratieve st ra -
tegie aangewezen. Het doel is dan niet gelegen in het
versterken van de centripetale kracht van de stan-
daardverhalen, maar in het activeren van de dynami-
serende werking van de apocriefe verhalen (Kaminsky,
1999). Zo kan de dialoog tussen de standaardverhalen
en apocriefe verhalen zich herstellen en een weder-
kerig leerproces op gang komen.
In deze paragraaf beschreef ik een aantal theoretische
noties om de dynamiek en stabiliteit in organisaties
inzichtelijk te maken. In de rest van het artikel zet ik
de contouren van een narratieve onderzoeksbenade-
ring uiteen waarin het herstellen van de dialoog tus-
sen verhalen centraal staat.

Zelfzorgproject

Het is al weer enige jaren geleden dat ik werd gevraagd
om een leer- en veranderingsproces te begeleiden op een
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conservatorium en dansacademie van een nabij gelegen
theaterschool. Dit initiatief kwam van de coördinator
van het blessurepreventieprogramma van de dansaca-
demie, een directielid van het conservatorium en een
staflid van de theaterschool. Het betrof een project om
meer aandacht te schenken aan de zorg voor de eigen
gezondheid. Zelfzorg diende een publiekelijk thema te
worden binnen de schoolgemeenschappen.
Aanleiding voor het project was de overtuiging dat het
vak van podiumkunstenaar door de intensieve trai-
ningen en optredens hoge eisen stelt aan de fysieke en
mentale gezondheid. Hierdoor kunnen gemakkelijk
blessures (bijvoorbeeld gewrichtskiachten) en span-
ningen (onder meer tot uitdrukking komend in eet-
en drankstoornissen) optreden. Zo wist een studen-
tenpsycholoog van het betreffende conservatorium te
vertellen dat zij inmiddels 60% van de schoolpopula-
tie had gezien. Ondanks de ernst van de problematiek
was het onderwerp op het conservatorium omgeven
met taboes. Binnen de dansacademie was er reeds een
aantal activiteiten op dit terrein (lessen, preventieve
maatregelen, curatieve zorg, verwijzingenbeleid) ont-
plooid, maar betrokkenen hadden de indruk dat er
relatief weinig systematische aandacht werd besteed
aan zelfzorg en preventie. Zo vormde preventie nog
geen integraal onderdeel van het reguliere curriculum.
Naar de inzichten van de initiatiefnemers was de pro-
blematiek niet direct terug te voeren op een gebrek aan
medische kennis over gezondheidsrisico's en preven-
tieve maatregelen, maar eerder gegrond in bepaalde
vanzelfsprekend geworden lespraktijken. Deze pro-
bleemdefinitie sprak ons, een team van drie onder-
zoekers, aan. We redeneerden dat routinematige
'oplossingen' zich ontwikkelen in reactie op de zorgen
en opgaven in het werk en het vak van dansers en
musici. De routineoplossingen structureren het han-
delen en zijn geënt op relatief onveranderlijke stan-
daardverhalen over wat een goed musicus en danser
is en hoe je iemand daartoe opleidt. Hoewel deze stan-
daardverhalen jarenlang hadden voldaan, betwijfelden
de initiatiefnemers of ze nog wel toegesneden waren
op de veranderende beroepspraktijken. Enerzijds
nemen de eisen toe (op meerdere terreinen moeten
musici en dansers meer kunnen), anderzijds worden
podiumkunstenaars assertiever. Zij accepteren de
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discipline en de alwetende choreograaf of dirigent niet
langer zonder meer. De lespraktijken en standaard-
verhalen dienden daarom onderwerp van discussie te
worden.
In eerste instantie dachten de initiatiefnemers daarbij
aan een discussie onder experts, zoals fysiotherapeu-
ten, artsen en psychologen. Al gauw overtuigden we de
initiatiefnemers dat het belangrijk was om ook docen-
ten en studenten erbij te betrekken. Zij zijn immers
ervaringsdeskundig en degenen die uiteindelijk de
veranderingen moeten dragen. Participatie van direct
belanghebbenden als partners (versus informatiever-
strekkers) is een voorwaarde om een leer- en veran-
deringsproces te verankeren in de betreffende
werkgemeenschap. Meer principieel is participatie
ingegeven door het democratische ideaal van stem
geven aan direct belanghebbenden (Greene, 1997).
Ons idee was dat de leden van de schoolgemeen-
schappen in samenspraak met elkaar bestaande stan-
daardverhalen zouden kunnen verbinden met de
minder gehoorde apocriefe verhalen. Samen zouden
zij eventueel nieuwe verhalen en plots kunnen ont-
wikkelen om het handelen zin en betekenis te geven.

Standaardverhalen reconstrueren en
apocriefe verhalen verzamelen

In eerste instantie zijn via individuele gesprekken met
een tiental studenten en docenten verhalen verzameld
over wat het betekent om danser of musicus te zijn en
om (tijdelijk) te moeten stoppen.
Om verhalen te verzamelen is het conventionele 'vraag-
en-antwoord' interview minder geschikt (Reissman,
1993). Deze interviews zijn goed om opinies te ach-
terhalen, maar genereren geen verhalen. Voor dat laat-
ste is een 'natuurlijke' conversatie meer aangewezen.
Het gesprek wordt geleid door de onderwerpen die de
geïnterviewde aanreikt en niet door de topics die de
consultant vooraf opstelde. De openingsvraag is daar-
om heel belangrijk. Deze was open en uitnodigend
voor de gesprekspartner. In bijna alle interviews kwam
het gesprek spontaan op gang en waren betrokkenen
bereidwillig om in detail hun verhaal te doen. Naast de
interviews participeerde één van ons in reguliere les-
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sen en speciaal ontwikkelde cursussen. Deze onder-
zoeker had bovendien een kamer op beide scholen
zodat zij op informele wijze kennis kon maken met
betrokkenen en de organisatiecultuur. Om terrein-
kennis op te doen bestudeerden we verscheidene bio-
grafieën over podiumkunstenaars.
Op grond van het verzamelde materiaal waren we in
staat om het standaardverhaal over de wijze waarop
podiumkunstenaars omgaan met hun gezondheid te
reconstrueren. Tevens kregen we inzicht in afwijken-
de ervaringen en apocriefe verhalen. Natuurlijk is het
niet zo dat de mondelinge verhalen voor zich spraken.
Wemoesten ze interpreteren. Om zo dicht mogelijk bij
de eigenheid van het mondelinge verhaal te blijven
hebben we het eerst volledig uitgeschreven en het
transcript vervolgens zonder een raamwerk vooraf
heel nauwkeurig gelezen. In de methodologische lite-
ratuur zijn verschillende narratieve analysetechnieken
beschreven (Lieblich, et.a!., 1998). Wij volgden een
inhoudelijke analyse door naar samenhangende the-
ma's in de afzonderlijke verhalen te kijken. Daarnaast
maakten we een vormanalyse door te letten op de
wijze waarop de respondent zijn of haar verhaal ver-
telde. Een vormanalyse is gebaseerd op de veronder-
stelling dat betekenissen niet alleen via de inhoud,
maar ook via de taal wordt gecommuniceerd.
We zijn er in ons onderzoek van uitgegaan dat de ana-
lyse onvermijdelijk een kwestie van interpreteren is.
De tussenkomst van ons als 'lezers' is onvermijdelijk
en zal de betekenis vervormen. Gegeven dit dilemma
is het in de kwalitatieve onderzoekstraditie gebruike-
lijk om gesprekspartners de kans te geven om op de
reconstructies te reageren en om te bezien of zij zich
in de interpretaties herkennen. Deze procedure wordt
aangeduid als de 'member check' en is te zien als toets
op de validiteit of geloofwaardigheid van de gere-
construeerde verhalen (Guba en Lincoln, 1989). In
navolging daarvan hebben wij alle respondenten de
kans gegeven om op onze conceptrapportages te reage-
ren (Abma,De Jongen Van der Zouwe, 1997; 1998).We
stelden ze de vraag of zij zich herkenden in onze
beschrijving en interpretatie en of zij achter de publi-
catie van het rapport stonden. Met uitzondering van
één student, die bang was om haar verhaal openbaar
te maken, was iedereen akkoord.
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Pijnlijke verhalen

Het standaardverhaal op beide scholen vertoonde veel
gelijkenis. Het is een verhaal dat vertelt dat goede dan-
sers en musici op zeer jonge leeftijd beginnen met
trainen. Ze leiden vanaf dat moment een zeer gedisci-
plineerd, monomaan en sociaal geïsoleerd leven om
de absolute top in hun vak te kunnen bereiken. Bijdan-
sers is het uitgangspunt dat het lichaam tot op grote
hoogte maakbaar is. Het lichaam is een instrument.
Musici negeren hun lichaam in hun poging om via de
muziek uit te stijgen boven het alledaagse en materië-
le bestaan. In beide gevallen is de regel dat je doorgaat
als je pijn of blessures hebt. Een concert of voorstel-
ling zeg je niet af. Sterker nog, over grenzen heen gaan
zou juist positief zijn voor de ontwikkeling en pres-
taties. Degenen die dit niet aankunnen, vallen vanzelf
af. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar
gezondheid en aandacht daarvoor vormt geen onder-
deel van het reguliere curriculum. Sterker nog, aan-
dacht voor zelfzorg en preventie is een luxe die de
artisticiteit negatief kan beïnvloeden omdat het teveel
tijd vergt.
We zien dat het standaardverhaal op de scholen nauw
verbonden is met het cultureel gedeelde en romanti-
sche verhaal van de onafhankelijke kunstenaar die
moet lijden om te kunnen excelleren. Originaliteit en
individualiteit zijn daarin belangrijke waarden (Jowitt,
2001). Denk bijvoorbeeld aan de helden in de jazz
muziek, zoals BillyHoliday, die al rokend, drinkend en
snuifend door het leven gaan. Of aan danseressen,
zoals de vermaarde Rachel Beaujean, die vertelt dat zij
ondanks haar kapotte voeten bleef doordansen. In
deze romantische verhalen over het kunstenaarschap
is zelfzorg geen positieve waarde. Integendeel, licha-
melijke pijn en ongemak zijn voorwaarde voor de
artistieke prestatie en ontwikkeling. Het standaard-
verhaal is een weerspiegeling en bestendiging van
masculiene waarden zoals competitie en rivaliteit, de
maakbaarheid van het lichaam en het lichamelijke als
bedreiging van het transcendente.
Het volgende verhaal is van een dansstudent. Haar
'counter story' heeft een goede afloop, maar stelt de
veronderstelling dat het goed is om door te gaan ter-
wijl je pijn hebt ter discussie:
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Marleen is in de twintig en volgt al vanaf haar zeven-
de jaar op zeer doelgerichte manier allerlei dansoplei-
dingen. Tijdens het eerste jaar op de Jazz en Showdans
aan de theaterschool krijgt ze last van haar rug. Het
blijkt een geïrriteerde tussenwervelschijf te zijn. De
wekelijkse 'kraakbeurten' bij de fysiotherapeut geven
enigszins verlichting, maar in de eerste week van het
tweede studiejaar gaat het mis. Ze is ongetraind weer
fanatiek begonnen en een val van de trap doet de rest.
Ze kan niet meer normaal lopen en de pijn straalt uit
naar haar linkerbeen. De fysiotherapeut verwijst haar
door naar een orthopedisch chirurg. Deze constateert
dat het net geen hernia is. Ze krijgt bedrust, spierver-
slappers en paracetamol voorgeschreven. Dagelijks komt
er een manueel therapeut aan huis. Ze omschrijft de
periode als 'een hel'. Ze maakt zich erg ongerust over
haar toekomst: 'Ik denk van "nou dat wordt niks meer,
dat wordt gewoon helemaal niks": Inmiddels danst ze
weer en is ze overgegaan naar het derde studiejaar.

Nog een apocrief verhaal. In dit geval van een ex-dan-
seres die tijdens het interview werkzaam is als bewe-
gingstherapeute op het betreffende conservatorium.

Aya komt uit een familie waar muziek centraal staat. Bij
toeval wordt haar interesse gewekt voor dans. En voor
ze het weet, ze is dan zestien jaar, zit ze op de voorop-
leiding van de Nel Roos dansacademie. Het jaar daar-
op, na het behalen van haar middelbare school diploma,
begint ze aan de eigenlijke balletopleiding. Daar ieder-
een in haar familie studeert, denkt ze aanvankelijk een
psychologiestudie te kunnen combineren met de dans-
opleiding. Al gauw blijkt dit onmogelijk; de dansoplei-
ding eist haar totale overgave. Ze vertelt dat het haar
kwalijk wordt genomen dat ze buiten dansen ook nog
interesses heeft. Het obsessieve bezig zijn met dans en de
'engheid van de balletwereld' gaan haar steeds meer
benauwen. Ook krijgt ze meer en meer moeite met de
nadruk die er in de opleiding ligt op het uiterlijk en
mager zijn. Ze begrijpt niet waarom dat mager zijn zo
belangrijk is, maar vraagt er ook niet naar. Wel voelt ze
zich steeds minder op haar plaats in de opleiding. In
haar eigen woorden: 'ik vond dat echt benauwd worden,
ik werd heel ongelukkig en ik werd heel dik en eh ... ik
was echt wat dat betreft flink gestoord hoor daarin: Ze
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neemt het besluit om te stoppen, gaat werken om geld te
verdienen, maar al gauw komt ze er achter dat ze ook
niet zonder dans kan. Ze gaat een zomercursus volgen
bij een Amerikaanse moderne dansdocente in Parijs en
wordt uitgenodigd om daar het volgende jaar lessen te
blijven volgen. Ze vertelt: en toen ben ik weer gaan dan-
sen en toen was ik weer helemaal gelukkig want ik werd
vanzelf weer dun dus dat was helemaal niet meer aan
de orde.'De lessen in Parijs ervaart ze als een bevrijding.
Deze zijn veel meer gericht op het leren beredeneren van
bewegingen en veel minder gericht op het uiterlijk.
Zodra defysieke obsessie haar niet meer wordt opgelegd
voelt ze zich beter en weer in staat om te leren. In Ayas
woorden: 'en ik denk ook dat ik vrijheid nodig heb
(lachend) ... ik denk dat ik dan beter leer dan wanneer
ik elke ochtend in mijn arm geknepen word om te kij-
ken of ik niet te dik ben of zo.'

Juist doordat het lichaam als maakbaar wordt ervaren,
kan de acceptatie van de grenzen van de maakbaar-
heid moeilijk zijn (Aalten, 2002). Dansers gaan net als
Marleen door met blessures tot zij zich realiseren dat
het lichaam weigert verder te gaan. Of zij ontwikke-
len eetstoornissen zoals Aya in hun poging om hun
lichaam te ontdoen van zijn rondingen. Volgens het
standaardverhaal is dergelijk gedrag nodig om als dan-
ser te excelleren. In de kleine, afwijkende verhalen ech-
ter lezen we over de gezondheidsrisico's en hoe het
obsessieve bezig zijn met het beheersen van het eigen
lichaam uiteindelijk ten koste kan gaan van het werk-
plezier en het leervermogen.
Voor musici is het al niet veel anders, zo lezen we bij-
voorbeeld in een Opzij-interview met violiste Isabella
van Keulen (1997). Zij moest eerst met verlammings-
verschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen
voordat ze zich realiseerde dat het belangrijk is om 'wat
beter op mezelf te letten en minder stoer te zijn: Ook Jan
Wijn, pianodocent op het onderzochte conservatori-
um, benadrukt in een persoonlijk verhaal hoe belang-
rijk het is om je eigen grenzen te kennen en te
bewaken. Hij heeft een ingrijpende blessure aan zijn
rechterhand gehad waardoor hij lang niet heeft kun-
nen spelen. Met bewondering praat hij over Alicia De
La Rochas, een beroemd pianiste, die daar heel dui-
delijk in is. In zijn eigen woorden, zegt hij:
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'Toen ik haar leerde kennen zo'n dertigjaar geleden,
toen zei ze tegen mij 'Oh, nee dat tweede pianoconcert
van Brahms dat kan ik niet spelen. Nee, dat is mijn
muziek niet, dat is geen muziek voor zo'n klein vrouw-
tje, zoals ik ben. Dat vind ik een wijsheid zeg. Als ik
zoveel talent zou hebben zou ik niks anders willen doen
dan dat stuk spelen ... Dat is een teken van wijsheid
natuurlijk.'

Wijn geeft aan dat er moed voor nodig is om voor
jezelf te bepalen dat je iets beter niet kunt doen. Hij
brengt ook nog iets anders naar voren namelijk hoe je
persoonlijk en artistiek kunt groeien in een tijdelijke
rustperiode en dat aandacht voor je gezondheid ook
een positief effect kan hebben op je artistieke perfor-
mance. Zijn verhaal gaat als volgt:
'Er was een moment in mijn leven dat ik eigenlijk vond
dat ik helemaal niet meer goed speelde en ik wist niet
meer precies wat ik met die muziek moest doen en wilde
toen een soort sabbatical year hebben op het podium ...
en mijn gebedje is toen verhoord.' Mentaal verlangde
Wijn naar een time out en een fysieke blessure is uit-
eindelijk de aanleiding. Voor hem is dat duidelijk een
interactie tussen lichaam en geest. Hij heeft die tijd
nodig gehad om zijn geest te ontdoen van Joute ideeën',
zoals hij het noemt, die hem blokkeerden in zijn piano-
spel. Voordat hij er erg in had nam zijn carrière een
enorme vlucht, terwijl hij zelf steeds dacht: 'la, maar ik
ben er eigenlijk nog niet aan toe, ik ben helemaal niet
goed genoeg en iedereen is beter. .. ik had ook het idee
van ik bedrieg het publiek, want ik ben helemaal niet zo
goed maar het lijkt wel wat.' Die onzekerheid inva-
lideerde hem. Toen liet zijn lichaam het afweten. 'Daar
zit een hele duidelijke fysieke kant aan: vertelt hij. De
spieren in zijn rechterhand zijn zwakker, omdat hij
linkshandig is. Pianospelen stelt echter fysiek zwaar-
dere eisen aan de rechterhand. Die fysiek en mentale
component staan in wisselwerking met elkaar, zo heeft
hij bemerkt: 'Dat lichaam reageert feilloos ... dat protes-
teert als er in het hoofd iets fout zit. Dat is altijd waar.'
Zijn sabbatical heeft lang geduurd. Pas toen hij geeste-
lijk weer in balans was, ging het spelen weer goed, al zal
zijn ringvinger nooit meer herstellen. Wijn heeft zijn
handicap overwonnen en is persoonlijk en artistiek
gegroeid.
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Deze apocriefe verhalen zijn tezamen met het stan-
daardverhaal neergelegd in een tussentijds rapport.
Vervolgens zijn we overgegaan tot het organiseren van
verhalenworkshops.

Verhalenworkshops met studenten en
docenten

Verhalenworkshops fungeren als een platform om
ervaringen te communiceren en verhalen aan elkaar
te relateren. Het basisidee van een verhalenworkshop
is dat deelnemers actief worden betrokken in het ver-
tellen van verhalen. Een verhalenworkshop heeft een
dialogisch karakter. Idealiter doen er zes tot acht deel-
nemers mee.
Het publiekelijk vertellen van verhalen vereist een vei-
lige omgeving. Hopkins (1996) suggereert de volgen-
de grondregels: vertrouwelijkheid, respect, niet
interrumperen, niet te vaak en te lang praten, het recht
om je beurt voorbij te laten gaan, alleen vrijwillig deel-
nemen en het zich eigen maken van een gevoel (niet
'sommige mensen voelen', maar 'ik voel'). Naast deze
grondregels vonden wij het in dit geval belangrijk om
studenten en docenten niet gezamenlijk in een verha-
lenworkshop onder te brengen, vanwege hun asym-
metrische relatie. We organiseerden wel een indirecte
'ontmoeting' door de groepen kennis te laten nemen
van elkaars verhalen en functioneerden in dat opzicht
als een soort doorgeefluik.
Om spontane reacties te krijgen legden we de deelne-
mers op het moment zelf een aantal verhaalfragmen-
ten voor die we hadden ontleend aan het verzamelde
materiaal. We lieten ons bij de keuze voor de frag-
menten leiden door de vraag hoe docenten hun ver-
antwoordelijkheid en rol inzake de gezondheid van
studenten zagen en hoe studenten de preventie-acti-
viteiten op de school ervoeren.
We selecteerden de gepresenteerde verhalen voor de
workshops op grond van hun levensechtheid en de kri-
tische houding ten aanzien van het standaardverhaal.
Vervolgens herschreven en redigeerden we de gese-
lecteerde verhalen zodanig dat ze binnen een kort
tijdsbestek te lezen waren. We confronteerden de
docenten van de dansacademie bijvoorbeeld met twee

16

korte verhalen. Eén verhaal was afkomstig van een
student genaamd Johan. Johan is een wat oudere uit
Berlijn afkomstige student die al bij de voorselectie tot
de opleiding Moderne Theater Dans (MTD) te horen
krijgt dat hij eigenlijk te oud is. Hij is een andere
mening toegedaan: '1 lived my life and 1was married,
I've a lot of experience 1think ... 1think I've probably
more to teil.' Zijn strijd om überhaupt de kans te krij-
gen auditie te doen slaagt en hij wordt aangenomen
met de mededeling dat hij het mag proberen, maar dat
hij geen diploma krijgt. Tijdens het interview heeft hij
net te horen gekregen dat hij niet verder mag naar het
tweede jaar van de MTD. Naar zijn zeggen was alleen
de beoordeling van de techniek onvoldoende. Dat hij
het jaar niet mag overdoen, brengt hij in verband met
zijn eigenzinnigheid. Hardop denkend komt hij tot de
volgende redenering:

'1 don't fit in the system and their ways and their
methods, maybe they cannot get more out of me ...1came
already with my own head, 1think they don't like it 50

much when somebody has his own head. .. that you have
your own ideas. lt's easier to deal with twenty year old
girls, which do their program how they want to.'

Hij heeft het idee dat hij niet in het plaatje van de
docenten past en dat de communicatie met de docen-
ten moeizaam verloopt. Zo vertelt hij dat hij het las-
tig vond om de correcties van docenten te
interpreteren. Ook had hij moeite met wat er gebeur-
de toen hij ontdekte dat hij zijn 'hamstring' had ver-
rekt. De massages van de fysiotherapeut maakten hem
bewust van de gespannenheid van zijn lichaam. Op het
moment van het interview worstelt Johan nog steeds
om zich meer assertief op te stellen tijdens de regu-
liere lessen. In het voorgelegde verhaal fragment cite-
ren we Johan, die zijn ervaringen zelf als volgt
verwoordt:

'She ra teacher} told me do it again! Do that! And think
about that! 1said - there was a time when 1really spoke
up - 1said give me some space! 1told her this and she
was like ahhhh, she could not deal with what 1said, but
it was really getting too much for me.'
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We eindigden onze versie van Johan's verhaal met
enkele door ons geformuleerde vragen, zoals 'Ging
Johan te ver, was hij obstinaat? Of ontmoet de docent
nooit studenten die expliciet aangeven dat zij verstikt
raken door het gezag van de docent?' En 'Hoe ervaar je
dat? Is het prettig om een docent te hebben die je pre-
cies vertelt wat te doen? Of is de verlangde gehoor-
zaamheid onderdrukkend?'
Een ander verhaal is van Margot, coördinator van het
blessurepreventieprogramma. Zij vertelt wat ze vindt
van de attitude en relatie tussen docenten en studen-
ten: dat studenten met blessures het vaak moeilijk vin-
den om medische adviezen op te volgen als ze weer
starten met reguliere lessen. Margot signaleert allerlei
communicatieproblemen en we sluiten haar verhaal af
met de volgende vraag: 'Maakt het voor de commu-
nicatie uit dat de docent de student beoordeelt?'.
De vragen die we opnamen waren bedoeld om de
reflectie en het gesprek tussen deelnemers aan de
workshops te stimuleren. Bewust kozen we ervoor om
studenten de verhalen van hun docenten te presente-
ren en vice versa. Dit idee is geworteld in de methode
van rotatie. Deelnemers in een rotatie veranderen rol-
len teneinde zichzelf tijdelijk te herpositioneren en om
vanuit een ander gezichtspunt naar zaken te kijken. Ze
worden daarmee gedwongen om hun eigen territo-
rium voor een moment te verlaten. Nemen zij de ander
serieus dan stelt rotatie hen in staat om een aspect van
de ander in zich op te nemen als een mogelijke manier
om naar een situatie te kijken. Deelnemers kunnen
zodoende sensitiever worden voor de rationaliteit van
de ander. Rotatie kan het inzicht en wederzijdse begrip
van deelnemers verhogen en openingen bieden voor
ongekende rollen en relaties. In dit stadium van het
project probeerden we een veilige omgeving te creëren
waarin deelnemers respect zouden tonen voor uit-
eenlopende ervaringen.

Dialoog over precaire onderwerpen

Het is niet mogelijk om alles wat er in de verhalen-
workshops is besproken te behandelen. Terugkerende
themàs waren het omgaan met pijnsignalen en bewa-
ken van eigen grenzen, het nut van preventie en de
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communicatie tussen docenten en studenten. Om een
indruk te geven van het type conversaties en de dialoog
die zich ontwikkelde een kort fragment uit één van de
workshops. Het betreft een workshop met dansstuden-
ten. Het thema dat aan de orde komt heeft betrekking
op het omgaan met pijn en bewaken van eigen grenzen:

'Kwetsbaar onderwerp' zeggen de deelnemers als ter spra-
ke komt hoe langje doordanst met pijn. Ze discussiëren
fel. Verschillende meningen klinken door elkaar:

'Doorgaan terwijl je weet dat het niet verstandig is. Het
is een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen,je bent
bang dat je anders teveel achterop raakt.'
'le kunt ook door je pijn heen dansen.'
'Het is gewoon niet goed om door te dansen met pijn.'

Een studente die vrijwel altijd pijn heeft en altijd door-
gaat, zegt:

'la, maar ik weet gewoon, het is alleen pijn ... Je kunt wel
aan de kant gaan zitten, rekken enzo ... Dan ben je ver-
keerd bezig.'

De medestudenten reageren met:

'Het is maar wat je er voor over hebt.' De betrokkene haalt
een voorbeeld aan van een danser van 40 met de knieën
van een BO-jarige. 'Maar die heeft wel een pracht carriè-
re gehad; als je er dat niet voor over hebt.'

Dan is er een studente die vertelt dat je in de opleiding
wordt opgevoed met het idee er kan altijd meer.' Zelf werd
ze door een ernstige rugblessure met haar grenzen gecon-
fronteerd. Ze vervolgt: 'Ik heb er veel van geleerd en ga nu
op een hele andere manier om met mijn lijf en signalen
die ik krijg van mijn lichaam.' Dat betekent niet dat ze
aan de kant gaat zitten als ze iets voelt, maar 'het is voor
mij wel een teken dat ik niet verder hoef te gaan, dus niet
nog verder doorstrekken bijvoorbeeld.' Ze benadrukt dat
het heel moeilijk is om te accepteren dat er grenzen zijn.

Het is belangrijk om tevreden te zijn met jezelf, vindt een
andere deelnemer. Niet steeds de lat hoger leggen, zodat
je naar iets streeft dat onhaalbaar is. Daarmee kan je
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jezelf over grenzen heen duwen. Dat is wel moeilijk, want
je hebt een bepaalde droom voor ogen. Die droom moet
je wellicht bijstellen om tevreden te leren zijn met watje
kan.

In de bovenstaande conversatie komt goed naar voren
hoe de dialoog tussen standaardverhalen en apocrie-
fe verhalen zich kan herstellen. Eerst brengen een aan-
tal studenten elementen naar voren uit het
standaardverhaal over het omgaan met pijn. Zij menen
dat pijn erbij hoort en dat het over je fysieke grenzen
heengaan uiteindelijk zal leiden tot grotere prestaties.
Wevernemen ook een ander geluid van een student die
zegt dat het niet verstandig is, dat het voortkomt uit
angst om achterop te raken en tot slot vertelt iemand
een apocrief verhaal waarin juist het belang van het
bewaken van de eigen grenzen naar voren komt. Het
standaardverhaal van doorgaan terwijl je pijn hebt,
raakt verbonden met het apocriefe verhaal van het
leren kennen van je lichaam, weten waar je grenzen lig-
gen en wanneer je moet stoppen.
Ter illustratie van de dialoog tussen verhalen nog een
zich ontwikkelende conversatie tussen een drietal
docenten van het conservatorium. Het thema dat aan
de orde is, betreft de relatie en communicatie tussen
docenten en studenten.

De hiërarchische verhouding tussen docenten en stu-
denten is een precair onderwerp volgens één van de deel-
nemers. Als docent heb je volgens hem duidelijk een
machtspositie. Schnabbels krijgje als student vaak via

je docent, dus Je levert een deel van het werk' en beoor-
deelt hun prestaties. Daarmee creëer je een afhankelijk-
heidsrelatie. Studenten krijgen het gevoel dat ze moeten
beantwoorden aan wat er van hen verlangd wordt.' De
docent vindt dat studenten veel meer voor zichzelf moe-
ten opkomen.

We halen daarop een student aan die ons eerder het vol-
gende vertelde: 'Ik zeg het niet zo snel, ik zeg het wel als
ik echt haast niet meer kan spelen of als ik voel nou het
gaat eigenlijk niet meer, maar goed als hij [de docent]
vraagt of ik nog een keertje dat stuk kan doen, dan doe
ik het wel, dan daarna maar even afzien, want als je zegt
dat je iets hebt wordt het heel manifest dat er iets aan de
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hand is en het afzeggen van een les is al helemaal iets
ondenkbaars want daarmee geef je te kennen dat er iets
is en daarmee geef je een soort zwakte aan van jou.'

'Heb ik nog nooit gemerkt, dat studenten daar huiverig
voor zijn ... In tegendeel, zodra er iets is hoor je het
meteen, tenminste op dat gebied, echt klachten, pijn,' zo
reageert een andere deelnemende docent. 'Als het psy-
chische problemen zijn kan het langer duren: vervolgt
zij. Ze heeft ervaren dat het bespreken van dergelijke pro-
blemen veel tijd vraagt die ten koste gaat van de lestijd.
'Het is ons terrein niet,' luidt daarom haar mening.

De eerste docent vindt het wel belangrijk om aandacht
te besteden aan zaken die studenten dwars zitten: 'Vol-
gens mij heeft het wel heel veel te maken met energie die
ze wel of niet in het studeren kunnen stoppen; het ligt
er natuurlijk wel aan hoe ingrijpend het is.'Je bent geen
therapeut, die rol moet je ook niet willen vervullen, maar
een 'gewillig oor hebben' is wel van belang.

In bovenstaand gesprek zien we dat het standaardver-
haal waarin alle verantwoordelijkheid voor zelfzorg bij
de student ligt en de docent louter verantwoordelijk
is voor de muzikale prestaties, verbonden raakt met het
verhaal waarin student en docent een gedeelde ver-
antwoordelijkheid hebben inzake gezondheid en wel-
zijn. Het gaat hier ook over de relatie; deze kan meer
afstandelijk en hiërarchisch zijn of meer horizontaal
van aard zodat de student gemakkelijk de docent kan
consulteren in geval van ervaren problemen.

Symboliseren

In de laatste fase van het project hebben we het over-
gedragen standaardverhaal uitvergroot en metaforen
geïntroduceerd om de verbeelding te prikkelen ten-
einde te komen tot een nieuw verhaal. Het betreft hier
de overgang van 'dialoog' naar 'monoloog' en de narra-
tieve strategie van symboliseren.
Per opleiding schetsten we een viertal scenario's - de
term 'scenario' geeft aan dat er meerdere toekomsten
mogelijk zijn - waarbij we een tweetal assen onder-
scheidden, te weten de verantwoordelijkheid (gedeeld
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of individueel) en de nagestreefde eindtermen (abso-
lute of individuele top). Het overgedragen standaard-
verhaal hebben we getypeerd als 'Survival of the fittest'
(conservatorium) en 'Solo' (dansacademie). Hier is het
uitgangspunt dat de scholen hun studenten opleiden
voor de absolute top en dat studenten zelf verant-
woordelijk zijn voor hun gezondheid. De gekozen meta-
foren zijn meer dan bloemrijke manieren van spreken.
Het zijn pakkende beelden die het denken en oplos-
singsrichtingen structureren. Nieuwe metaforen sug-
gereren andere oplossingsrichtingen voor de dilemmàs
waarmee de scholen worstelen. Deze metaforen krijgen
een generatief karakter zodra organisatieleden ze gaan
gebruiken en ze onderdeel gaan vormen van nieuwe
verhalen.
Een belangrijke opbrengst van dit narratieve organi-
satieonderzoek is de gecreëerde openheid. Eindelijk
zijn een aantal met taboes omgeven ervaringen publie-
kelijk uitgesproken. Voor het eerst plaatsten betrokke-
nen openlijk vraagtekens bij het idee dat artisticiteit en
gezondheid elkaars tegenpolen zijn. De dialoog bood
betrokkenen de gelegenheid om assumpties en waar-
den die aan de les- en beroepspraktijk ten grondslag
liggen nader uit te diepen, zoals de maakbaarheid van
het lichaam. Verder ontwikkelden we gezamenlijk een
aantal nieuwe gedragsregels, waaronder de regel dat
pijn een serieus signaal is. Belangrijk leeraspect vind
ik ook dat studenten en docenten met elkaar in gesprek
zijn geraakt over hun onderlinge verhoudingen en rela-
ties. De ervaren afstand, hiërarchische relatie en
gehoorzaamheid van studenten zijn onderwerp van
gesprek geworden. Daarmee hebben betrokkenen meer
inzicht gekregen in de politiek van hun praktijk, en is
een begin gemaakt met het leren van een meer demo-
cratische omgang met verschillende perspectieven en
stemmen. De verhalenworkshops stimuleerden een
cultuur van nieuwsgierigheid en reflectie die ontbrak
in de betreffende organisaties.

Tot besluit

Het zelfzorgproject laat zien dat organisaties niet wor-
den gedomineerd door één standaardverhaal, maar
bestaan uit een set van gefragmenteerde, elkaar tegen-
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sprekende verhalen. Er is weliswaar een centripetale
kracht werkzaam die ambiguïteit, inconsistenties en
dissensus uitsluit zodat een monologische situatie ont-
staat, maar deze is niet voldoende krachtig om de cen-
trifugerende kracht van apocriefe verhalen onder
volledig controle te krijgen. Dit betekent impliciet dat
mensen hun omgeving niet 'lezen' als één verhaal en
dat ze hun context bezien vanuit het perspectief van
de dominante groep met de meeste macht. Mensen
zijn interpreterende en dialogische wezens; de orga-
nisatie een doorgaande dialoog tussen verschillende
culturen en verhalen. De opgave en verantwoordelijk-
heid van een consultant is om de dialoog tussen al die
verhalen te faciliteren. Meer specifiek zal de consultant
vaststellen hoe de beide werkzame krachten zich ver-
houden om daar de interventies nader op af te stem-
men.
In het genoemde project overheerste de stabiliseren-
de werking van de standaardverhalen en zijn apocrie-
fe verhalen verzameld en actief benut om een leer- en
veranderingsproces op gang te brengen. Door veel aan-
wezig te zijn, door in interviews door te vragen, door
een veilige sfeer te creëren, was het mogelijk om voor-
bij de officiële verhalen te geraken en kleine afwijken-
de verhalen te achterhalen van personen wier stem
nauwelijks werd gehoord binnen de dominante cul-
tuur. Het weer levend maken van kleine verhalen her-
stelde de dialoog tussen verhalen en de pluraliteit in
betrokken organisaties. Narratief organisatieonder-
zoek kan daarmee een educatieve (in de klassieke zin
van 'Bi/dung) waarde hebben binnen organisaties. En
niet minder belangrijk, mensen weer een stem van
betekenis geven. Want zoals Michael Bakhtin al zei: 'Aly
voice can mean, but only with others: at times in chorus,
but at best of times in a dia/ogue.'

Dr.TinekeAbma is als universitair docent verbonden aan het
instituut voor Beleid en Management van de Gezondheids-
zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam.

19



Noten

(l) Niet alleen binnen de organisatiewetenschap is er een
toenemende belangstelling voor narratives en narratie-
ve analyses om meer inzicht te krijgen in de dynamiek

en microprocessen binnen organisaties. We zien dit ook
binnen de beleidswetenschap en bestuurskunde. Zie
voor een overzicht het themanummer Beleid alsfictie.
Overde rolvan verhalen in de bestuurlijkepraktijk, onder
redactie van H. Wagen aar (Beleid&Maatschappij, 1997,
nr. 1,Amsterdam, Boom).
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Met blote voeten
op zand
zacht en koud
heb ik jou gedragen
als was je
broos, breekbaar en bang
om te leven
om te sterven.

Mijn handen
werden leeg
en ik
eenzaam
om dit onmogelijke bestaan.

CZaire van den AbbeeZe
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De transformerende kracht
van existentieel
biografisch onderzoek
Innerlijke groei door beleving van en reflectie op het
eigen levensverhaal

Ina Brouwer

'louw "zelf" is echt. Het isje kostbaarste bezit. Je kunt het
leren kennen, ervaren en voelen. Niemand kan wan-
hopiger onder het verlies ervan lijden dan jij. Zolang het
in leven blijft, kan het eindeloos groeien, zich ontwik-
kelen en veranderen.
Het ontstaan ervan is een wonder, dat even de vorm
aanneemt die JIJ heet. Belet dat het zich verwerkelijkt
en je verspeelt je rol in het noodzakelijke herschep-
pingsproces van je leven.'
Leo F.Buscaglia (l978: 120)

Er komt steeds meer belangstelling voor werken met
levensverhalen. Existentieel biografisch onderzoek is
een narratieve methode om in groepsverband syste-
matisch het eigen levensverhaal te 'bewerken'. Met een
door hen zelf geformuleerde existentiële vraag als lei-
draad brengen de deelnemers via 'omwegen' hun
levensverhaal en de daaraan gekoppelde emoties en
betekenissen tot uitdrukking. Dat kan leiden tot trans-
formatiemomenten, waarbij ze een nieuwe kijk ont-
wikkelen op hun bestaansvragen. Met existentieel
biografisch onderzoek wordt momenteel onder ande-
re gewerkt door humanistische raadslieden in oplei-
ding, vrouwen die jong hun moeder hebben verloren
en vrouwen in de ouderenzorg.

24

Werken met bestaansvragen

Er klinkt een druk gezoem in het lokaal, waar zojuist
een practicum existentieel biografisch onderzoek is
gestart. Een uur geleden maakten de twaalf deelne-
mers tussen de twintig en dertig jaar kennis met
elkaar. Intussen hebben ze gehoord op welke wijze hun
'begeleid zelfonderzoek' zich zal voltrekken. Op ver-
zoek van de begeleider heeft iedereen een existentië-
le vraag geformuleerd, die op dit moment in tweetallen
wordt besproken. Uit het gezoem hoor je hoe intensief
men betrokken is bij die vraag over het eigen leven.
Zo dadelijk komt de groep weer bijeen. Iedereen leest
dan zijn of haar vraag voor en vertelt aan de anderen
wat hem of haar innerlijk bezig houdt en wat deze
vraag in het dagelijks leven voor hen betekent.
Vaak zijn er 'zware' levensvragen bij, zoals: 'Hoe kan ik
leven met een verlangen naar de dood?' Vragen waar
je van schrikt en even stil van wordt. Aan de meeste
vragen ligt het verlangen ten grondslag om - zonder
dat dit ten koste gaat van anderen - met zichzelf in
balans te blijven en zich persoonlijk te ontwikkelen.
Bij oudere deelnemers klinkt meer reflectie door in
zo'n vraag: 'Ik vind het heerlijk om hard te werken en
veel te geven aan andere mensen om mezelf prettiger
te voelen. Maar hoe kan ik hier goed mee omgaan zon-
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der mezelf voorbij te lopen; hoe kan ik beter in balans
blijven?' De levensvragen van jonge mensen zijn 'pril-
Ier': 'Hoe kan ik mezelf blijven in contacten met ande-
ren, als ik er goed uitzie?'
Zo'n existentiële vraag kenmerkt zich door innerlijke
spanning. Hij vertegenwoordigt iets in jezelf en in je
leven waar je geen raad mee weet, iets waarvoor geen
onmiddellijke oplossing voorhanden is. Gedurende de
acht bijeenkomsten, en tussendoor thuis, zal deze vraag
- ook wel 'biografische vraag' of'instapvraag' genoemd
- een richtinggevende leidraad vormen. De vraag is een
'draad van Ariadne' die je helpt de 'tocht door het laby-
rint' te voltooien, door de innerlijke belevingswereld,
die je zo vaak om de tuin leidt, omdat die haar eigen
wetmatigheden kent (Prinsenberg, 1996:12). Een van
die wetmatigheden is dat je de antwoorden op exis-
tentiële vragen niet kunt bezitten. Een tweede is dat die
antwoorden niet langs lineaire weg te verkrijgen zijn.
Een tocht door een labyrint gaat via vele omwegen.
Daarom zijn ook de oefeningen die de deelnemers
gedurende het practicum doen 'omwegen'. Het zijn zelf-
verhalen die vaak ogenschijnlijk niets met de existen-
tiële thematiek te maken hebben, maar die uiteindelijk
wel tot bevrijdende inzichten kunnen leiden.
In dit voorbeeld vindt existentieel biografisch onder-
zoek plaats binnen de universitaire opleiding tot huma-
nisticus. Studenten leren hoe ze met hun eigen
existentiële vragen en die van anderen kunnen
omgaan. Zo'n cursus kan ook binnen andere opleidin-
gen of trainingen worden aangeboden, zoals voor
ouderenzorg of loopbaanbegeleiding. Op het moment
werken binnen Humanitas lotgenotengroepen 'Doch-
ters zonder moeder' op deze wijze (Krikke, 2002:47-
49). Binnenkort gaat dat ook gebeuren in de groep
'Genezen van een levensbedreigende ziekte, hoe nu ver-
der?' In de ouderenzorg vragen 'Yrouwen van dagen'
zich afhoe ze ouder kunnen worden zonder hun eigen-
heid te verliezen. Afhankelijk van het levensdomein van
zelfonderzoek en het niveau van de groepsleden kun-
nen de opdrachten aangepast, uitgebreid of juist inge-
perkt worden.

Per doelgroep moet men bedacht zijn op andere pro-
blemen in de begeleiding. Jonge studenten beschikken
over veel intellectuele en analytische vermogens en
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kunnen daardoor snel verbanden en samenhangen
zien. Yoor sommigen is daardoor de emotionele bele-
ving minder toegankelijk. In de groep 'Dochters zon-
der moeders' ligt het intellectuele niveau van de
deelneemsters veel verder uit elkaar. Sommigen bren-
gen hun verhaal heel emotioneel, waardoor reflectie en
analyse moeilijk wordt. Bijde 'Yrouwen van dagen' heeft
men soms moeite met het geven van feedback. Men
heeft dat nooit geleerd.

Yaak zijn onderzoek, zorg en hulpverlening gericht op
mensen die in hun bestaan zijn vastgelopen. Maar ook
'gezonde' mensen worstelen met existentiële vragen. Zij
hebben ook baat bij ondersteuning en bemiddeling bij
hun zoektocht naar zelfrealisatie.
Om die reden heb ik binnen de Universiteit voor
Humanistiek existentieel biografisch onderzoek ont-
wikkeld als een vorm van begeleid zelfonderzoek.
Humanistici, in het bijzonder diegenen die worden
opgeleid tot raadsvrouw of raadsman, leren hier op
narratieve wijze omgaan met existentiële vragen van
zichzelf en anderen. Narrativiteit houdt in dat men-
sen de door hen beleefde werkelijkheid verhalender-
wijs tot expressie brengen.
De laatste jaren vormt het verhaal een dankbare invals-
hoek in wetenschap en psychotherapie. Zo is onderzoek
gedaan over identiteitsvorming middels het schrijven
van autobiografische verhalen (James, 1994).Uit onder-
zoek in de psychiatrie is gebleken dat de gestandaar-
diseerde hulpverleningsmodellen soms niet of slecht
aansluiten bij het persoonlijk levensverhaal, waardoor
genezing wordt vertraagd en de patiënt terugvalt in
oude gedragsvormen (Abma, 1998). In therapeutische
behandelmethoden biedt het levensverhaal aankno-
pingspunten om door te dringen tot de verdrongen
beleving en ervaring van de cliënt, die te diagnostice-
ren en te behandelen (Olthof e.a., 1994). In verpleeg-
huizen met demente ouderen werkt men met
levensboeken, waardoor iets van de vroegere identiteit
van de patiënt bekend blijft.
Yooral in pastoraal en humanistisch geestelijk werk
vormt het zelfverhaal van de cliënt voor pastores en
raadslieden een invalshoek voor geestelijke begelei-
ding. Men treft in dat verhaal de mens aan in een
bestaanscrisis, die zijn greep op het eigen bestaan tij-
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delijk heeft verloren. Zo'n levensverhaal wordt in het
pastoraal werk gelezen als een living human document,
dat weergeeft hoe men er innerlijk (in het licht van
Gods verhaal) voor staat en waarin nieuwe aankno-
pingspunten en bronnen voor spiritualiteit en zinge-
ving te vinden zijn (Heitink, 1999:25). De pastor wordt
als hermeneut gezien die in het levensverhaal van de
cliënt bemiddelt om het proces van zingeving te acti-
veren (Van Wouw, 1998:29).
Al deze invalshoeken dragen bij aan het ontwikkelen
van narratieve kennis binnen de sociale wetenschap-
pen en professionele hulpverlening, waar existentieel
biografisch onderzoek als (ped)agogische werkwijze
haar plaats zoekt. De opvattingen van de theologe en
pastor Roukema-Koning, die meent dat verbeelding
een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van het
levensverhaal, zijn daarvoor ook van belang. Mensen
vormen zich beelden over zichzelf, anderen en de
wereld, die hen in staat stellen de gecompliceerdheid
en meervoudige gelaagdheid van de werkelijkheid te
begrijpen en uit te drukken (Roukema-Koning, 1998).
Soortgelijke gedachten zijn ontwikkeld door de huma-
nistisch georiënteerde filosofe Martha Nussbaum. Zij
ziet verbeelding als een gevoelvol oordeelsvermogen
dat onszelf verbindt met mensen en zaken buiten ons
(Willemsen 2002: 171).
Existentieel biografisch onderzoek vertoont overeen-
komsten en verschillen met bovengenoemde benade-
ringswijzen. Het is geen wetenschappelijk onderzoek
volgens geobjectiveerde methoden, maar een subjec-
tief onderzoek dat doorleefde kennis over het eigen
leven wil genereren. Er is ook geen sprake van psy-
chotherapie, omdat het hier niet gaat om psychisch
disfunctionerende deelnemers en er niet wordt
gewerkt met diagnoses telling en behandelmethoden.
Het is wel gericht op 'heling' en zelfverwerkelijking. De
betrokken deelnemers zitten niet in een existentiële
crisis, maar het is wel een vorm van geestelijke bege-
leiding, waarin ook gewerkt wordt met verbeelding,
imaginatie. Tenslotte is het niet gericht op het schrij-
ven van een levensverhaal waarin de identiteit van de
persoon voorgoed wordt vastgelegd, maar op het erva-
ren van nieuwe, diepere inzichten in het eigen bestaan,
die ook weer nieuwe twijfels, vragen en onzekerheden
oproepen.
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Het programma

Een practicum bestaat uit (minstens) acht bijeenkom-
sten. Die acht bijeenkomsten hebben enerzijds de
structuur van een levensloop, die zich voltrekt langs de
lijnen van heden, verleden en toekomst. Anderzijds
hebben ze een narratieve structuur: de opbouw van de
oefeningen beweegt zich van oppervlakkige belevin-
gen naar de 'plot'. Die plot is in dit geval het herkennen
en beschrijven van de eigen existentiële thematiek, en
het verwerken van nieuwe inzichten in het eigen levens-
verhaal. Na die acht bijeenkomsten schrijven de deel-
nemers een eindwerkstuk, waarin zij reflecteren op alle
gemaakte oefeningen, het groepsproces en de in hun
logboek beschreven overpeinzingen en al dit materiaal
analyseren zij nog eens vanuit hun 'instapvraag'. Soms
bespreken deelnemers dit voor hen belangrijke docu-
ment met hun partner, ouders, vrienden of kinderen.

De eerste bijeenkomst is gewijd aan kennismaking met
elkaar, toelichting op de werkwijze en het maken van
afspraken. Iedereen formuleert een existentieel bio-
grafische vraag, die richtinggevend zal zijn voor het
onderzoek.
Afhankelijk van de doelstellingen van het practicum
volgen dan een drietal bijeenkomsten waarin men
werkt met belevingsbeschrijvingen: een zo concreet
en zintuiglijk mogelijk beschreven jeugdherinnering,
fantasieverhaal of actuele situatie. Of men bespreekt
een fragment van een boek waardoor men ooit is
geraakt. Soms wordt een levenspanorama
uitgewerkt: een overzicht van hoogte-, diepte-, keer-
en kruispunten in het eigen leven in de levensdomei-
nen gezondheidIziekte, studie, werk/carrière,
relaties/familie en levensbeschouwing. Zo'n panora-
ma geeft de emotionele betekenis weer van die gebeur-
tenissen, waardoor een 'grafiek van de belevingswereld'
zichtbaar wordt. Daaruit blijken soms hele verrassen-
de samenhangen.
Het keerpunt ligt in de vijfde bijeenkomst als, naar
aanleiding van een gezamenlijk bekeken film of door
iedereen gelezen roman, vanaf wat meer afstand de
eigen levensthema's worden herkend en benoemd.
Men zoekt uit waarom een bepaald fragment uit boek
of film zo'n impact had door middel van een fenome-
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nologische film- ofliteratuuranalyse (Dienske: 1987).
Door deze vorm van analyse ontstaat er niet alleen
doorleefde kennis over het leven en de levenshouding
van de roman- of filmfiguur, maar de film of roman
vormt ook een spiegel waarin de persoon zichzelf ziet,
met de blinde vlekken of schaduwkanten die hij liever
niet zag of wilde zien. De deelnemer wordt hiermee
geconfronteerd door zijn eigen analyse en door de
feedback van de groepsleden.
In de bijeenkomsten zes, zeven en acht wordt er van-
uit het perspectief van (mogelijk) nieuw verworven
inzichten naar de zelfverhalen gekeken. Zo bespreekt
men in de zesde bijeenkomst een autobiografisch ver-
haal, waarin de effecten van een belangrijke gebeur-
tenis over een langere levensperiode worden
beschreven. De aandacht concentreert zich op de
levenshouding en levenskijk die daarin tot uitdruk-
king komt. Dit geeft vanuit zo'n nieuw perspectief weer
stof tot nadenken.
Gedurende de zevende bijeenkomst wordt de student
gevraagd z'n existentiële beleving van dit moment op
non-verbale wijze uit te drukken via het maken van
een kunstwerk, vaak een schildering met de nat-op-
nat-techniek. Zo'n kunstwerk wordt opgevat als een
expressieve uitdrukking van de innerlijke belevings-
wereld en fenomenologisch besproken: kleurgebruik,
dynamiek, mate van expressie, bladvulling en pen-
seelstreek drukken vaak de grondhouding van de kun-
stenaar uit. Met enige toelichting van diens kant wordt
zo de existentiële thematiek ter sprake gebracht.
Bovendien is het prachtig om al die verschillende schil-
deringen naast elkaar te zien en te bespreken.
In de achtste en laatste bijeenkomst schrijft iedereen,
vanuit een retrospectieve terugblik, een toekomst-
scenario in de vorm van een brief aan zichzelf, aan een
bekende of aan een gefingeerd persoon. Men beeldt zich
in acht jaar ouder te zijn. Er is in het leven veel veran-
derd. Wensen zijn wel of niet uitgekomen. Hoe dit ima-
ginaire leven verlopen is, beschrijft men in deze brief.
Nadat deze scenario's zijn besproken, krijgt ieder de
opdracht om voor een andere deelnemer een verhaal,
brief of gedicht te schrijven, en wel zodanig dat men
de existentiële ontwikkelingsgang van de ander - in
bemoedigende en ondersteunende termen - verwoordt.
De begeleiding moet voldoende structuur bieden en
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tegelijkertijd zorgen voor de ruimte en empathische
aandacht die de deelnemers nodig hebben om zulke
persoonlijke verhalen te vertellen. Op dit punt kan er
van alles mis gaan in een groep met twaalf mensen. De
factor tijd speelt daarbij een grote rol. Bestaansvragen
zijn niet alleen traag, maar ze vragen tijd, aandacht en
een goede behandeling. Daarbij blijven het verhaal van
de hoofdpersoon en de betekenissen die hij of zij daar-
aan geeft, altijd centraal staan. Zelfs als de feedback
van alle deelnemers erop wijst dat de hoofdpersoon
blind is voor bepaalde aspecten van zijn of haar grond-
houding en levenskijk, wordt dit geaccepteerd. Er vin-
den dus geen harde confrontaties plaats, maar er wordt
gerespecteerd wat ieder te berde brengt. Het gaat erom
dat de hoofdpersoon zelf de verbindingen moet kun-
nen ervaren tussen de feedback en het eigen verhaal.

Werken met existentiële dynamiek

Omdat het gaat om een persoonlijk ingrijpend exis-
tentieel zelfonderzoek moet de cursus goed doordacht
en opgebouwd zijn. Het moet voor de deelnemers dui-
delijk zijn wat er van hen wordt verwacht, wat de
regels, afspraken en verplichtingen zijn. Bovendien
moeten ze voldoende aansturing krijgen, zodat
gezwabber of ontsporing op het toch al zo kwetsbare
gebied van bestaansvragen zo veel mogelijk wordt
voorkomen. Als een zelfverhaal in beweging komt,
drukken dieper liggende dimensies van de persoon-
lijkheid zich uit in onbewuste dynamieken en ver-
schijnselen. De begeleiding moet dit kunnen
herkennen en benoemen.
In de eerste plaats moet er een grondvorm aangereikt
worden. Die grondvorm, opgevat als een driehoek,
geeft een perspectief, een belichting van waaruit het
levensverhaal wordt benaderd en dat bepaalt welke
thema's wel of niet aan de orde komen. De polen van
deze driehoek worden gevormd door de volgende
invalshoeken: 'ik-als-persoon - mijn dagelijks leven-
de ontwikkeling van mezelf, van mijn verhaal'. Bij een
practicum voor een specifieke doelgroep worden deze
invalshoeken toegespitst op dat bijzondere levensge-
bied, bijvoorbeeld: 'ik-als-ambtsdrager - mijn beroep
- het verhaal over mijn professionaliteit'. Bij de groep
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van dochters die jong hun moeder verloren hebben,
gaat het om: 'ik-als-dochter zonder moeder - het ver-
lies van mijn moeder - wat betekent dit in mijn leven,
voor mijn verhaal'. Deze grondvorm kan worden uit-
gebreid met nog eens drie polen die een soort 'meta-
driehoek' aan de reeds bestaande driehoek toevoegen:
'mijn levenshouding - mijn theorie/ideologie - mijn
(morele) ontwikkeling; mijn spirituele ontwikkeling'.
In de tweede plaats is sfeer belangrijk. Mensen moeten
zich kunnen thuis voelen in de groep.

'Een sfeer ervaren we (lichamelijk) als meer of minder
vertrouwd, als meer of minder vreemd. We worden aan-
getrokken of afgestoten door de sfeer die wij ervaren,
waardoor lichamelijke afstand en nabijheid voor ons
betekenisvol worden. Dat geldt voor personen, maar ook
voor de sfeer van een groep waar we graag zijn of die we
liever vermijden. In het ervaren van sfeer klinkt een
zelfopvatting en waarderealisering door. Sfeer is er altijd
- we kunnen er wel of niet in ademen. Sfeer is het omvat-
tende, onuitsprekelijke, die de grens vormt van de leef
wereld zoals we die ervaren' (Dienske, 1987:69).

In de derde plaats is er de functie van de existentiële
vraag. Deze vormt de ruggengraat van het zelfonder-
zoek en geeft richting en structuur aan een grote hoe-
veelheid ervaringen en belevingen, waarin de persoon
is vastgelopen of die nog een chaotisch geheel vormen.
De vraag ontwikkelt zich in de eerste bijeenkomt: de
'instapvraag' wordt uit een rijtje bestaansthema's
geplukt die de deelnemer intuïtief op een rijtje zet. Ver-
volgens moet die instapvraag vanuit een concrete
bestaanssituatie worden toegelicht en wordt dan een
biografische vraag. Tot slot moet de persoon voor zich-
zelf aangeven wat de belevingen en ervaringen rond
die vraag zijn en wat daarin knelt of drukt. Daarmee
is de vraag een existentiële vraag geworden. Als die
vraag dat stadium heeft bereikt, mag hij gedurende de
rest van het zelfonderzoek niet meer worden bijgesteld.
Voor de duur van de cursus dient de vraag dan als
'parameter', een vast terugkerend punt, om na iedere
oefening na te gaan of er nieuwe verbindingslijntjes
naar de vraag zichtbaar worden.
In de vierde plaats is er het verschijnsel synchronici-
teit. Existentiële processen die in beweging komen,
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ontwikkelen een krachtige dynamiek, waarin de inner-
lijke beleving en de gebeurtenissen in de leefwereld
nauw met elkaar verbonden blijken te zijn. Kort nadat
men z'n vraag heeft geformuleerd en er serieus aan-
dacht aan schenkt, wordt men vaak geconfronteerd
met allerlei 'toevallige' gebeurtenissen die met die the-
matiek te maken hebben. Opeens zijn er TV- pro-
gramma's, vrienden en familieleden die ongevraagd
over de thematiek beginnen. Mensen komen met boe-
ken en artikelen aandragen, er worden over de voor jou
belangrijke onderwerpen lezingen en symposia geor-
ganiseerd. Een niet gekende vader duikt op, of een
vriendin die men jaren niet gezien heeft, schrijft een
brief. Verklaringen voor dit verschijnsel zijn door vele
wetenschappers gegeven (Brouwer, 1996). Hoe dit ook
zit, door deze synchroniciteit krijgen deelnemers de
kans hun innerlijke zoektocht te intensiveren.
In de vijfde plaats is er de compensatorische werking
van innerlijke dynamiek. Hierop is gewezen door de
psycholoog Jung. Mensen ervaren regelmatig
momenten waarin ze hun bestaan niet als een totali-
teit beleven en hun evenwicht wankel voelt. Er zijn
altijd belevingen en gevoelens die niet geassimileerd
worden en niet doordringen tot het bewustzijn. Juist
die niet geassimileerde indrukken creëren een stu-
wingsproces om het verloren gegane evenwicht te
herstellen. Als we een verhaal horen, een film zien,
een roman lezen of een kunstwerk bekijken of
maken, dan worden die niet geassimileerde indruk-
ken geprojecteerd, waardoor bepaalde verhaallijnen
als symbolen ervaren worden. Zo'n verhaal wordt
dan een soort spiegel waarin we kunnen ervaren wat
er zich aan onbewuste processen in ons zelf afspeelt
(Van den Berk, 1994:22-24).
De film- en romananalyse zijn in existentieel biogra-
fisch onderzoek geïntroduceerd als hulpmiddelen om
jezelf op een dieper existentieel niveau te leren ken-
nen. Een voorbeeld uit een eindwerkstuk:
'Ik vond de film wel heftig en de uitwerking van de
thema's schokkend. Het heeft nog een hele tijd op m'n
netvlies gestaan ... Ik denk dat de dood van mijn zusje
daar wel mee te maken heeft, maar daar zal ik nog
eens goed over nadenken. Ik zie dat mijn biografische
vraag verband heeft met deze filmfragmenten. Ik ga
'geven' als anderen veel pijn en verdriet hebben, waar-
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door mijn verdriet kleiner wordt. Voor mij is mijn
biografische vraag hierdoor helder geworden'.

Naast deze verschijnselen die zich afspelen op de grens
van het bewustzijn, zijn er de meer concrete aan-
dachtspunten zoals het omgaan met de emotionele
beleving en feedback. De emotionele beleving, en wat
die bij de hoofdpersoon en de groepsgenoten oproept,
is een voortdurend punt van aandacht. Als de deelne-
mers zo concreet, zintuiglijk en levendig mogelijk hun
verhaal voorlezen en toelichten, blijken die verhalen
vaak kleine ontroerende verhaaltjes te bevatten waar-
in een complete levens tragiek of levenshouding van
de hoofdpersoon als 'rode draad' zichtbaar wordt. Die
belevingen worden meestal intuïtief gekozen. Tijdens
het vertellen komt er soms - onverwachts - een huil-
bui. Daarna voelt men zich opgelucht. Veelal wist men
niet dat er zulke emoties aan die belevingen ten
grondslag lagen. Soms blijven emoties steken. Dit kan
worden herkend doordat de persoon op geen enkele
wijze z'n verhaal kan toelichten. Als dit gebeurt, wordt
dit geaccepteerd. Men heeft meer tijd nodig om de
betekenissen ervan te doorgronden. Soms voelt een
deelnemer zich gekwetst door een opmerking van een
ander groepslid. Dat komt hard aan, en verdient de
nodige aandacht.
Ook het leerproces rondom het geven van feedback
vergt veel aandacht. Er wordt veel gewerkt met beel-
den of metaforen omdat deze een 'taal'bieden om de
meervoudige en complexe gelaagdheid van bestaans-
vragen te benoemen. Daardoor kunnen diepere
dimensies van zelfverstaan zich in de hoofdpersoon
ontwikkelen. Niet iedereen kan even gemakkelijk met
beelden werken. Vooral rationeel ingestelde deelne-
mers lukt dat niet altijd even goed. Bij een meer op
de ratio ingestelde feedback moet men goed letten op
een aantal valkuilen, zoals over het verhaal gaan pra-
ten, een betoog of preek houden, doorvragen of het
verhaal afleiden naar een eigen verhaal.

Narratieve werkwijze

Zo'n zelfverhaal vertellen, roept vaak een diepe weer-
stand op bij de deelnemers, ook als zij besloten heb-
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ben er helemaal voor te gaan. Dit is een natuurlijke
bescherming van het 'ik', die altijd wordt gerespec-
teerd. De deelnemer moet zelf de stap zetten om met
z'n verhaal te komen. De in de groep ontstane sfeer
maakt dit wel gemakkelijker. Een enkele keer besluit
een deelnemer slechts oppervlakkig mee te doen. Dat
kan verschillende oorzaken hebben. Zo wil iemand
bepaalde gebeurtenissen in het levensverhaal ver-
zwijgen, of is het innerlijk 'in nevelen gehuld'. Soms
heeft men geen zelfverhaal of vindt men het daarmee
bezig zijn 'vaag geklets'. Sommige mensen hebben ook
nooit geleerd iets over zichzelf te vertellen.
Als meerdere personen in de groep existentieel niet in
beweging komen, beïnvloedt dit de diepgang van het
zelfonderzoek. Dit bemoeilijkt het groepsproces,
omdat de sfeer van veiligheid en intimiteit zich niet
goed kan ontwikkelen. Er wordt dan gewerkt met wat
zich aandient, zonder dit te forceren. Toch ontstaan er
ook dan soms plotselinge 'doorkijkjes', momenten van
inzicht, die een handvat bieden om een eigen levens-
houding of kijk beter te doorzien.
Niet de persoon, maar zijn of haar verhaal staat cen-
traal. De persoon wordt niet direct aangesproken op
houding en gedrag of geconfronteerd met z'n blinde
vlekken of vooroordelen. De groepsleden ontrafelen
met elkaar de structuur van een vertelling, waardoor
zichtbaar wordt welke belevingen en gevoelens heb-
ben geleid tot juist deze betekenisstructuur. Noch het
'ik' van de persoon, noch het'zelf' van de persoon met
z'n onbewuste krachten worden direct aangesproken,
maar de narratieve identiteit: de wijze waarop de per-
soon zijn zelfverhaal tot uitdrukking brengt. Hierin
helpen de groepsleden elkaar met inzet van hun
empathisch, reflexief en analytisch vermogen. Door
deze benaderingswijze ervaren de deelnemers,
ondanks de weerstand, de groep als 'veilig'. Het eigen
'zichzelf zijn' wordt niet bedreigd, maar bemoedigd,
ondersteund en geholpen in z'n verdere ontwikkeling.

Existentiële ontwikkelkracht en
transformatie

Volgens ontwikkelingspsychologe Lenie Verhofstadt-
Denève wordt innerlijke ontwikkeling bepaald door
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het wel of niet kunnen omgaan met existentiële vra-
gen. Existentiële vragen vormen de motor van inner-
lijke ontwikkeling. Veel psychische en relationele
problemen ontstaan doordat mensen er niet in slagen
hun levensvragen te verwerken. Daardoor stagneert de
herschepping van het 'zelf'. In haar existentieel dia-
lectische ontwikkelingspsychologie laat Verhofstadt
zien hoe psychisch/geestelijke ontwikkelingskrachten
dit transformatieproces bewerkstelligen.
Gedachten, belevingen, inzichten en ervaringen zijn
met tegengestelde, botsende emoties - en dus beteke-
nissen - geladen. Dit leidt tot een drang tot oplossen en
verwerking. Door these en antithese van de op elkaar
botsende, met emotie geladen ervaringen, ontstaat
onder bepaalde condities een synthese: een moment
van integratie. Bij ieder moment van integratie komen
energie en ruimte vrij. Zo'n integratiemoment wordt
door de persoon als bevrijdend ervaren (Verhofstadt-
Denève, 1994:64). In geval van een existentiële crisis
loopt de innerlijke dialectiek van het opheffen van
botsende spanningen vast. Ricoeur spreekt in dat geval
van 'de nacht van de persoonlijke identiteit' (Ricoeur,
1992: 166). Persoonlijke identiteit ontwikkelen doet
ook pijn. Op de weg naar zeltbestemming wordt veel
geleden.
Soms worden tijdens het zelfonderzoek dieper in de
existentie gelegen stagnaties ervaarbaar, ook voor de
persoon zelf. Dit kan aanleiding zijn om in therapie
te gaan. Maar 'normale' stagnaties doen zich in ieder
ontwikkelingsproces voor. Iedere overgangsfase in de
levensloop vraagt om een nieuwe afstemming op het
leven, een opnieuw ordenen van belangrijke aspecten
in het levensverhaal. Dat gebeurt bij de puberteit, de
midlifecrisis en het ouder worden.
De 'normale', bij het leven behorende, ingrijpende of
belangrijke gebeurtenissen vragen om innerlijke her-
oriëntatie: uit huis gaan, een nieuwe relatie, een ver-
huizing, een verre reis, de dood van een geliefd persoon.
Bij de acceptatie en verwerking van zo'n gebeurtenis
hoef je niet in therapie, maar kun je wel ondersteuning
gebruiken. Zo'n gebeurtenis 'herschikt' het zelfverhaal.
Verwerkte gebeurtenissen geven energie en ruimte om
nieuwe ervaringen toe te laten (van Weil, 1999).
In existentieel biografisch onderzoek worden kleine
verschuivingen in het zelfverhaal van de deelnemers
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beoogd. Het gaat niet om revolutionaire veranderin-
gen, krachtige doorbraken als gevolg van te hoog opge-
lopen innerlijke tegenstellingen die plotseling een
uitweg vinden. Voorbeelden van zo'n revolutionaire
verandering zie ik in programma's van de EO, waar
mensen hun bekeringsverhaal vertellen. Mensen wor-
stelen al jarenlang innerlijk met problemen, zonder
daarop te kunnen reflecteren. Zij zijn gevlucht in drank
of andere verslavingen. Hun existentiële vragen bleven
geïsoleerd en niet bespreekbaar. Plotseling hebben zij
de ervaring te worden 'geroepen'. Er vindt een beke-
ring plaats, waarbij God de leiding krijgt toebedeeld
over hun innerlijk proces.
Existentieel biografisch onderzoek richt zich op een
meer evolutionair transformatieproces, waarin kleine
momenten van inzicht, van bevrijding worden erva-
ren. De kracht van deze werkwijze zit in het systema-
tisch op gang brengen van een proces waarin mensen
wat hen innerlijk bezighoudt, meer bewust herkennen
en serieus leren nemen. Hoe zo'n transformatieproces
werkt, komt tot uitdrukking in de eindwerkstukken
van de deelnemers:

'Ik merk, nu ik terugkijk op mijn ebo-practicum, dat
ik mezelf bewuster ben gaan zien. Ik heb geleerd din-
gen van mezelf te zien en uit te spreken. Ik merk ook
dat mij dat nog steeds moeite kost, ergens wil ik het
liefst in het straatje van iemand anders passen. Dan
zoek ik die bevestiging daar. Het geeft me veel ener-
gie om me daar niet meer zo mee bezig te houden, om
juist te zien wat er echt in mij leeft en dat te uiten'.

Existentieel biografisch onderzoek richt zich op de in
ieders leven aanwezige, actuele existentiële thematiek.
Die kan veroorzaakt worden door verwaarloosde, niet
verwerkte levensthema's, die in actuele situaties weer
gaan opspelen, of door nieuwe ingrijpende gebeurte-
nissen of veranderingen in het leven. Tijdens zo'n zelf-
onderzoek stuit men geregeld op niet vermoede
hindernissen. Maar zo'n tocht is ook boeiend, span-
nend. Je leert jezelf en anderen op een andere manier
zien, kennen en waarderen. Tussen de groepsleden
wordt een bijzondere band gesmeed, die naarmate de
inzet groter kan zijn, meer diepgang krijgt.
Waar bestaansvragen ruimte krijgen, ontstaat intimi-
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teit, liefdevolle aandacht, respect, een holding environ-
ment, waar men elkaars bestaan tijdelijk even 'mee-
draagt'.
Die draagkracht kan ook in het eigen innerlijk ervaren
worden. Dat maakt het mogelijk om op een persoonlijk
gefundeerde wijze richting te geven aan het eigen leven
en anderen bij hun zoektocht te ondersteunen.

Drs. [na Brouwer studeerde (wijsgerige) pedagogiek. Zij werkt
aan de Universiteit voor Humanistiek als docente praktische
humanistiek, in het bijzonder existentieel biografisch onderzoek.
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Er is geen lege ruimte
geen zinloos bestaan
geen geschreeuw zonder echo
geen hartstocht zonder geliefden.

Mijn ziel kan vastlopen
mijn hart kàn breken
mijn lichaam kan kronkelen
in een oceaanvan pijn.

Maar diep in mij
roept en duwt leven
in mij hunkert eeuwigheid
die zal overwinnen
en altijd zal zijn.

Claire van den Abbeele
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De Virtuele Dans *

Over identiteit, storytelling en coupling

Merel Visse

Dit artikel start met een fragment van een
dialoog tussen twee mensen op een Inter-
netforum voor zelfhulp. Dergelijke fora wor-
den ook wel virtuele communities of
ontmoetingsplekken genoemd. Elkaar ont-
moeten betekent dan communiceren door
verhalen te vertellen. Op die manier creëren
we onze wereld en een beeld van onszelf.
Dit artikel bevat enkele noties over de bete-
kenis van verhalen voor identiteitsvorming,
waarbij enkele gedachten over coupling
worden geïntroduceerd.
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Posted 05/03/13: 22:34

denk dat ik het allemaal opgeef. waarom moeten
mensen eigenlijk van elkaar houden? k wil het niet.
hoe noem je t, als iemand steeds maar weer auto-
ongelukken heeft?dat heb k nou met mannen....die
mannen gaan allemaal weg. k was vijftien en de
1ste keer dat ik werd gekust, was op een begraaf-
plaats, waar we altijd gingen roken. hij heette peter.
k heb gewoon een talent om op de verkeerde man
verliefd te worden ... de laatste was een directeur
van een vaag bedrijfje, toen ze bij de belasting ont-
dekten dat hij enorme schulden had. na allerlei
gedoe moest hij nog zitten ook. hij vroeg me op
hem te wachten .... oh, shit, ik ben zo aan het stui-
teren...ik kan niet meer.. enige dat ik wil is... DOOD.
Mijn pot met pillen staat al te wachten. Vanavond
is het tijd.

Posted 05/03/13: 23.15

g
Ik weet hoe je je voelt. Je denkt dat dit het eind van
de wereld is- maar dat is het niet, echt! Ik ging door
precies hetzelfde. Nou, misschien niet helemaal
hetzelfde, ik probeerde het met aceton. Ze was de
vrouw van mijn beste vriend en ik was echt gek op
d'r. Maar ik wist dat het hopeloos was, dus besloot
ik ermee te stoppen. En het was echt niet makke-
lijk hoor. Zat ik daar, met een fles drank en ace-
ton, belachelijk gewoon. Ik zat er maar naar te
staren en deed niks, ik scheitte echt zowat in m'n
broek. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Eengoeie
vriendin kwam langs en zei: kom op, je moet vech-
ten, je bent niet alleen!'. Het kostte me een jaar
voordat ik weer gewoon buiten kon lopen zonder
bang te zijn dat ik mijn vriend tegenkwam. Nu doet
het me niets meer, ik heb leuk werk, maar je moet
doorgaan, doorgaan, doorgaan. Wij helpen je wel

Posted 07/03/13: 9.35

heb het dus niet gedaan. weet dat jullie er zijn, dat
geeft goed gevoel. .. maar ik voel me zo vreslijk rot
en in in de steek gelaten ... zo vervelend ...jullie kun-
nen helpen, maar k voel me nog steeds rot... k
vecht als een gek, jullie moeten me geloven ... maar
hierdoor weet ik ook niet wat ik nog meer moet
doen
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Nieuwe, virtuele ontmoetingsplekken

Het uitwisselen van verhalen op ontmoetingspiekken
gebeurt al eeuwen. Oud voorbeeld is de Plaka in Athe-
ne, waar Sokrates zijn dialogen voerde. Vandaag de dag
zijn er plekken als het café, de school of thuis. Tech-
nologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe manie-
ren van het uitwisselen van verhalen. Denk aan de
telefoon en de fax. De computer voegt er een hele nieu-
we dimensie aan toe. Janet Murray, voormalig direc-
teur van PAINT (Program in Advanced Interactive
Narrative Technology, vertelt:

'The networked computer acts like a telephone in offe-
ring one-to-one real-time communication,like a tele-
vision in broadcasting moving pictures, like an
auditorium in bringing groups together for lectures
and discussion, like a library in offering vast amounts
of textual information for reference, like a museum
in its ordered presentation of visual information, like
a billboard, a radio, a gameboard, and even like a
manuscript in its revival of scrolling text' (l997: 27).

Het gebruik van de computer heeft geleid tot nieuwe
vormen van verhalen-uitwisseling: 'The computer is
providing us a new stage for the creation of participa-
tory theatre' (l997: 125).
De metafoor van het 'participatory theatre' is van toe-
passing op de vele forums op het World Wide Web.Het
zijn ontmoetingspiekken waar mensen verhalen uit-
wisselen; niet zozeer in zender-ontvanger vorm, maar
op een participatieve manier. De forums zijn de basis
van virtuele communities (gemeenschappen). Voor-
beelden zijn er genoeg: van forums om recepten uit
te wisselen tot forums van zelfhulpgroepen, zoals de
Anonieme Alcoholisten. Het forum op www.psycholo-
gie.nu is een snel gegroeide ontmoetingsplek waar lot-
genoten ervaringen delen. De bovenstaande
uitwisseling is daarvan een voorbeeld. Psychologie.nu
kent ongeveer 1900 geregistreerde leden, waarvan zdn
500 deelnemers actief zijn. Om een indruk te geven
van de achterliggende visie van dit forum volgt hierna
een fragment uit de voorwaarden voor registratie, die
iedere poster heeft geaccepteerd:
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'Deze site is er voor mensen met psychische problemen,
hun familie en partners. Je kunt hier met lotgenoten van
gedachten wisselen als je dat wilt, zowel op het forum
als in de chat. Het motto van de site is:'Helpjezelf, daar-
mee helpje anderen'. Professionelehulp wordt niet gebo-
den.

Psychologie. nu is een trefpunt voor mensen met psy-
chische moeilijkheden. Door met anderen over je pro-
blemen te praten krijgje vaak meer duidelijkheid over
wat je bezighoudt. De kans is groot dat je hier lotgeno-
ten vindt die met dezelfde psychische problemen of ziek-
te worstelen als jij. Ze hebben vaak gezocht naar een
eigen manier van omgaan met de moeilijkheden die ze
tegenkomen in het dagelijks leven, met de gezond-
heidszorg, met artsen, met medicatie en met hun omge-
ving, net als jij wellicht. Vanuit die ervaring kan je
anderen helpen. Soms is alleen luisteren naar elkaar al
voldoende om de ander over een dood punt of een diep-
tepunt heen te helpen. Op deze site kan je geen profes-
sionele adviezen verwachten. Je vindt hier ook geen
oplossingen voor je problemen. (... ) De site wordt
gesponsord door René Diekstra.

Deforums zijn gewijd aan een scala van onderwerpen,
van medicijngebruik tot verslaving, van verlies en ver-
driet tot zelfdoding, van psychologie tot depressie of
traumaverwerking. Sommige forums zijn bedoeld om
het contact te verstevigen tussen mensen die de chat
bezoeken, voor stevige discussies over onderwerpen van
algemeen belang, of voor gewone huis- tuin- en keu-
kennieuwijes. Posten op deforums kan alleen alsje gere-
gistreerd bent. (... )'

Waarom zoeken mensen elkaar op en vertellen ze
elkaar soms hun meest intieme verhalen? Wat gebeurt
er binnen en tussen mensen? Wat heeft dat te maken
met het begrip identiteit? Welke rol spelen verhalen en
identiteit in virtuele ontmoetingspiekken als psycho-
logie.nu? Op deze vragen formuleer ik in dit artikel een
mogelijk antwoord. Ik schrijf 'mogelijk' omdat er
slechts meer en minder passende antwoorden bestaan
- er zijn geen 'goede' antwoorden. Dit artikel is daar-
om een momentopname van mijn huidige inzichten.
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Identiteit als emergent behavior

We vertellen verhalen zodat anderen ons zullen begrij-
pen én omdat we daarmee onszelf kunnen begrijpen.
Het vertellen van een verhaal stelt ons in staat onze
persoonlijke mythologie samen te stellen, waarvan
onze identiteit onderdeel uitmaakt. Wanneer we met
elkaar communiceren, komt er een proces op gang
waarin van alles gebeurt. Sommigen zeggen dat we
onze identiteit moeten kennen, willen we de inter-
actie met de ander begrijpen. 'Identiteit' wordt dan als
een entiteit gezien, iets dat losstaat buiten onszelf als
'observator'. Anderen zeggen dat dat niet kan; zij zijn
van mening dat we onze identiteit tijdens het gesprek
of tijdens de uitwisseling op een forum als psycholo-
gie.nu creëren. Zo vind ik 'in identiteit zijn' een meer
passende combinatie, het proces van het creëren van
een identiteit die continu aan verandering onderhevig
is.
Identiteit zie ik dan ook meer als een soort emergent
behavior. Er zijn allerlei stukjes 'infrastructuur', zoals
Auyang ze noemt, die met elkaar tot een bepaalde reso-
nantie komen en de uikomst daarvan noemen we
identiteit (Auyang, 2000: 189-190). Identiteit is vloei-
end in de tijd, het is als een samenspel van verhalen.
De 'observator' is continu bezig om verhalen in één lijn
te brengen, een coherent geheel te vormen. Eigenlijk
voegen we 'causaliteit' toe. We willen ons verhaal
begrijpen, in een oorzaak-gevolg verband. Onze ver-
halen hoeven niet 'waar' te zijn. Identiteit wordt
geconstrueerd doordat we onze ervaringen een plek
geven. Ontmoeten we anderen en maken we gebeur-
tenissen mee, dan kan het zijn dat a. het in ons verhaal
past; b. het niet past; of c. we geen betekenis zien. Past
het niet in ons verhaal, dan treedt een verstoring op:
we zijn in de war en zoeken naar een nieuwe balans,
een nieuwe resonantie van alle verschillende stukjes
'infrastructuur', de bouwstenen van ons verhaal. Past
het wél in ons verhaal, dan is er sprake van resonantie
met de afzonderlijke deeltjes ervan; de logische con-
structie van oorzaak-gevolg blijft in stand.
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Identiteit in de virtuele wereld

Er wordt wel gezegd dat er verschillen zijn tussen iden-
titeitvorming in reallife en in een virtuele context
(Smith, 1999: 29). Normaliter kunnen we aan iemands
lichaam(staal) zien wie hij of zij is. De norm is: één
lichaam, één identiteit. Ondanks dat onze identiteit
in interactie met anderen vervormt, hebben we iets
'zekers' wat we ons lichaam noemen. Lakoff & Nunez
(2000) stellen dat onze opvattingen over identiteit
lichamelijk zijn gefundeerd. Dat zou betekenen dat als
we in een virtuele wereld mensen niet zien, identiteit
op een andere manier wordt geconstrueerd. Daar ont-
breekt immers het 'zien' van het lichaam van de ander.
Daar kunnen mensen zich zelfs anders voordoen dan
wie ze zijn, zonder dat een ander dat (makkelijk) kan
controleren.
Toch vermoed ik dat de constructie van identiteit in de
virtuele wereld niet wezenlijk verschilt van dat proces
in het 'echte' dagelijks leven. Wel denk ik dat het pro-
ces van identiteitsvorming in een virtuele context dui-
delijker te achterhalen is, omdat het gaat over
geschreven taal die we terug kunnen lezen. In boven-
staand voorbeeld is duidelijk het verschil in schrijfstijl
waarneembaar. Aan de schrijfstijl kan iemand relatief
eenvoudig worden herkend. Taal is een belangrijke
indicator van identiteit, zeker op het Internet (Smith,
1999: 39).

Waarom vertellen we verhalen?

Hierboven schreef ik dat mensen verhalen vertellen
om zowel henzelf als de ander te begrijpen. Schank
(l990b) is van mening dat we verhalen vertellen van-
wege me goals, you goals en conversational goals. Me-
goals hebben te maken met een verhaal dat we vooral
voor onszelf vertellen. Schank onderscheidt vijf inten-
ties: om tot een catharsis te komen; om aandacht te
krijgen; om goedkeurig te krijgen; om advies te vra-
gen; of om jezelf te beschrijven. Deze intenties zijn
vaak tegelijkertijd in één verhaal aanwezig. Het verhaal
van Mrs X uit bovenstaand voorbeeld is hiervan een
voorbeeld. Het lijkt erop dat Mrs X in eerste instantie
vooral vertelt om haar eigen verhaal inzichtelijk te
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krijgen. Het maakt haar op dat moment, zo lijkt het,
niet zoveel uit wat de luisteraar ervan denkt. Er zijn
geen gerichte vragen aan anderen gericht. Mocht de
lezer er toch iets van denken, ofbij voelen, dan kan hij
dat kenbaar maken. Dat gebeurt ook als Mr Y reageert.
Hij vertelt een verhaal om een gevoel van 'je bent niet
alleen' over te dragen. Wat opvalt is dat Mr. Y zijn ver-
haal redelijk gestructureerd vertelt, alsof hij het al eer-
der had verteld. Mensen houden ervan om
vergelijkbare verhalen te vertellen en horen. We ver-
tellen steeds weer verhalen die op een gegeven
moment de essentie bevatten van wat we over onszelf
denken. Zijn de verhalen eerst nog omkleed met anek-
dotes en beschrijvingen, later zeggen ze iets over ons
beeld van onszelf. Bijvoorbeeld:

M: Nu zou je moeten stoppen met huilen, je schiet er
niets mee op. Kom op, en ga verder, laat je niet op je kop
zitten.
G: Ja, maar ik huil de hele tijd en ik lach altijd op de
verkeerde plek, op de verkeerde plaats.

Het verhaal 'ik huil de hele tijd en ik lach altijd op de
verkeerde plek, op de verkeerde plaats', is een voor-
beeld van een persoonlijk verhaal, teruggebracht tot
een essentie over hoe G over zichzelf denkt. Het ver-
haal is gedurende het meermalen vertellen geredu-
ceerd tot alleen de essentie overblijft. Het veranderen
van die essentie is lastig; we zijn gaan geloven dat we
dat werkelijk zijn, terwijl we het hebben gedestilleerd
uit een groter verhaal, gekoppeld aan een speciale con-
text, tijd en plaats.
Wanneer we een ander iets willen overdragen, spreekt
Schank van you goals. We vertellen anderen verhalen
om: iets duidelijk te maken; de luisteraar een bepaald
gevoel te geven; de luisteraar ergens in mee te nemen;
informatie over te dragen over bijvoorbeeld een theo-
retisch onderwerp; en om betekenisvolle gebeurtenis-
sen samen te vatten (Schank, 1990b: 48). Dit soort
verhalen zijn anders van aard dan bij me goals. Wan-
neer iemand vanuit een you goal een verhaal vertelt,
zijn de verhalen vaak cultureel, officieel van aard en
soms verzonnen. Me goal-verhalen zijn vaak erva-
ringsverhalen. Dan kan het gaan om eigen ervaringen,
of ervaringen uit de tweede hand.
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Tenslotte benoemt Schank een derde categorie: con-
versational goals. Hierin staat het proces van verhalen
vertellen centraal, wat ik story telling noem. Dit pro-
ces is vaak verweven met me- en you-goals. In een con-
versatie spelen intenties als het aandragen van een
nieuw verhaal, het veranderen van onderwerp, door-
gaan of stoppen met de bespreking van een onder-
werp. Een belangrijk aspect van story telling is de relatie
tussen deelnemers en hun gedrag. Er is sprake van
responsiviteit: we reageren op onszelf en elkaar. Met
die notie als uitgangspunt maak ik een volgende stap
richting het onderwerp dat het interactieaspect van
story telling verder uitdiept: coupling.

Coupling

Hiervoor heb ik het met name gehad over het uitwis-
selen van verhalen vanuit een zender - ontvanger
optiek. De één vertelt, de ander luistert, reageert terug
enzovoorts. Het is een lineaire opvatting dat we bij het
concept 'communicatie' denken aan een zender en ont-
vanger waartussen informatie 'heen en weer gaat'.
Schank beschrijft het als volgt:'Communication con-
sists of selecting stories that we knowand telling them
to others at the right time' (Schank, 1990:12).
Op het WWW passen de vele websites, die continu
under construction zijn, bij deze lineaire opvatting over
communicatie (I). Om de interactie op online forums
zoals psychologie. nu te begrijpen, belicht ik een ande-
re, niet-lineaire visie: coupling.
Communicatie is mogelijk doordat er sprake is van
coupling (McWhinney, 2002). Coupling lijkt op dansen
waarbij de rytmische processen tussen de betrokke-
nen worden gecoördineerd. Het gaat om de niet-line-
air en waarneembare aspecten van een proces tussen
één of meerdere mensen. Het lijkt te gaan over de vol-
gende uitspraak die Dian Marie Hosking tijdens een
gesprek deed: 'putting the magie back into the world'.
In de natuurkunde is het fenomeen 'ontdekt' door
Christiaan Huygens, waar onlangs in de Volkskrant
over werd geschreven:

'Een medewerker van de Britse Royal Society ontving in
maart ]665 een brief van Christiaan Huygens, waar-
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mee al geruime tijd contact werd onderhouden, waar-
in deze een vreemde waarneming aan zijn zelfontwor-
pen slingeruurwerken beschreef Huygens had twee
extra zwaar uitgevoerde klokken, bedoeld voor gebruik
op zee, dicht bij elkaar aan eenzelfde stevige draagbalk
opgehangen en vastgesteld dat de slingers van die klok-
ken vroeg oflaat volmaakt synchroon gingen slingeren
(...)' (de Volkskrant, 24/02/02: 41).

Ik vermoed dat we de metafoor van de klokken kun-
nen gebruiken om interactie tussen mensen te
beschrijven. Denk aan het voorbeeld dat mensen die
in eenzelfde huis wonen, vaak trekjes van elkaar gaan
vertonen. Iedereen kan zich daarbij wel iets voorstel-
len. Zijn er twee of meer mensen met elkaar in gesprek,
dan treedt er na verloop van tijd coupling op, die twee
of meer individuen doet 'verweven'. Het is net als de
afzonderlijke stukjes van onze identiteit, die we tot één
verhaal willen smeden over onszelf. McWhinney haalt
Pierce aan: 'All communication is not a transmission
of information, but rather a coordination of behavior
among living organisms through mutual structual
coupling' (2002: 10). Pierce spreekt van coordination
of behavior tussen mensen. In een gesprek komt er een
uitwisseling tot stand, die niet in een 'zender-ontvan-
ger' model te bevatten is, maar veel meer gaat om een
wederzijds coärdinatieproces, zowel tussen mensen
als binnen mensen. Net als bij het proces van de vor-
ming van identiteit, kunnen we de uitkomst ervan sig-
naleren, maar de afzonderlijke onderdelen moeilijk
beschrijven.

Story telling & coupling in een virtuele
context

Wat maakt verhalen van lotgenoten zo bijzonder in
vergelijking tot bijvoorbeeld de adviezen van experts?
Grofweg kan ik antwoorden dat er tussen lotgenoten
een sterkere coupling is, dan tussen lotgenoten en
experts. Bij lotgenoten vindt de coupling plaats op basis
van ervaring. Daarom is het credo voor psychologie.nu
ook: help elkaar, help jezelf. Maar werkt dat ook zo?Of
zijn mensen meer geholpen met interactie met een
'expert'?
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Lotgenoten typeer ik als 'ervaringsexperts' en 'kennis-
experts' als mensen die vanuit een theoretisch model
spreken. De eerste hebben in het verleden een verge-
lijkbare ervaring gehad en hebben een werkbare oplos-
sing gevonden. Ze kunnen deze oplossing delen met
de probleem-hebber. Ervaringsexperts vertellen hun
ervaringen in de vorm van een verhaal (een case) (2).

Kennisexperts (leraar, specialist, wetenschapper) heb-
ben een model gevonden dat de situatie verklaart.
Meestal hebben ze het model niet zelf ontdekt maar
hebben ze het van een ander overgenomen (Konsta-
pel, 2002). Bateson schreef dat coupling tussen twee
mensen eerder zal ontstaan wanneer tussen twee of
meer personen sprake is van een verschil dat een ver-
schil uitmaakt (Bateson, 1972), maar ze mogen daar-
entegen weer niet teveel van elkaar verschillen. Een
proces van betekenisgeving, van zoeken naar identi-
teit bijvoorbeeld, komt niet op gang als de twee klok-
ken teveel van elkaar verschillen. Lotgenoten hebben
een grotere kans gelijkheden (in ervaring) te vertonen,
dan wanneer een theoretisch expert tegenover een
ervaringsexpert (lotgenoot) zit. Daarmee is nog steeds
de vraag niet beantwoord, wat beter is voor iemand
zoals Mrs X,die een eind aan haar leven wilde maken:
een koppeling met een ervarings- of met een theore-
tisch expert.
Ik vermoed dat wanneer er sprake is van coupling tus-
sen mensen, er 'bevestiging' plaatsvindt. Op psycholo-
gie.nu is dat waarneembaar. Iemand vertelt over een
slechte ervaring, en de ander bevestigt de ernst van de
ervaring en zegt vervolgens iets in de trant van: kop
op, na regen komt zonneschijn. Veelal wordt een erva-
ren oplossing gedeeld. Mensen die worden bevestigd,
houden dezelfde redeneringen, hun verhaal verandert
niet. Het vermoeden bestaat dat'niet-coupling' echte
verandering bewerkstelligt (Konstapel, 2002). Iemands
verhaal wordt dan verstoord en diegene gaat (bewust
of onbewust) op zoek naar een nieuw, aangepast ver-
haal (3). De-coupling met het eigen verhaal kan door
interactie met een kennisexpert gebeuren. Zo'n expert
kan iemand naar een ander abstractieniveau 'tillen' en
daarmee de noodzaak tot het creëren van een ander,
meer passend verhaal, stimuleren. Wordt Mrs Xvoort-
durend in haar verhaal bevestigd, dan geeft dat haar,
zoals zij zelf schrijft, wel een 'goed gevoel', maar in
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essentie verandert het niets aan haar verhaal. In theo-
rieën over hypnotherapie wordt gezegd dat Mrs X in
dezelfde trance blijft (Overdurf, 1957). Mijn conclusie
is dan ook dat wanneer lotgenoten verhalen delen, er
sprake is van een copingstrategie: middels het delen
van ervaringen leer je omgaan met je verhaal. Willen
mensen hun verhaal transformeren, dan kan een com-
binatie met expertverhalen zinvol zijn. Op psycholo-
gie.nu is dat (nog) niet het geval; de site is (vooralsnog)
bedoeld voor lotgenoten.

In bovenstaande tekst heb ik een aantal begrippen
geïntroduceerd die een rol spelen bij communicatie in
het algemeen en in een virtuele context in het bijzon-
der. Zoals ik al schreef, zijn dit vermoedens. Om de
inzichten over bovenstaande themàs te verrijken, wor-
den momenteel diverse plannen voor onderzoek ont-
wikkeld. Eén van deze plannen gaat over onderzoek
naar processen als coupling op virtuele communities.

Drs. Merel Visse is onafhankelijk onderzoeker, consultant en
schrijfster. Haar emailadres:story.engineering@wxs.nl.

Met dank aan Hans Konstapel voor zijn ideeën
en kritische blik tijdens het schrijfproces van dit
artikel.

Noten

(I) Frissen en DeMul (2000, p. 34) schrijven dat de wijze
waarop websites continu 'under construction' zijn, een
mooie weerspiegeling vormt van de manier waarop op
het WWW aan persoonlijke en culturele identiteit
gestalte wordt gegeven. Websites zijn echter totaal
anders dan de forums waar het nu over gaat.

(2) Het koppelen van problemen aan oplossing met behulp
van cases is de basis van Case- Based-Reasoning en
Case-Based-Learning, zie Schank, 1990a.

(3) Schank (1990a, 1990b)spreekt hiervan het bewust creë-
ren van een faalsituatie en vlak na dat moment een
oplossingsverhaal introduceren.
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Wat romans ons
(nog) te vertellen hebben
De roman als narratief laboratorium van
de (Iaat-)moderne identiteit

jan-Hendrik Bakker

De roman is een vertelvorm die verhaalt
over de individuele mens in zijn dagelijk-
se wereld. Zo heeft de roman vanaf eer-
vantes gefunctioneerd als spiegel waarin de
moderne mens zichzelf leerde herkennen.
Nieuwe multimediale vertelvormen kunnen
die spiegelfunctie in principe overnemen,
maar zij kunnen ook een ernstige bedrei-
ging gaan betekenen voor het menselijke
begrip van zichzelf. Alles hangt af van de
vraag of het reflectieve en narratieve karak-
ter van de moderne identiteit zal blijven
bestaan. De roman.kan in dat voortbestaan
in elk geval een belangrijke rol spelen.
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Mensen vertellen elkaar op vele manieren over de
wereld waarin zij leven, over de zin ervan en de plaats
die zij er zelf denken in te nemen. Waarschijnlijk is dat
vertellen reeds begonnen met de eerste vormen van de
dans, in een tijd dat homo sapiens nog niet eens in de
geschiedenis was verschenen.!') In dat perspectief
bezien is de roman nog een erg jong narratief medi-
um. Desondanks vormt hij een populair genre binnen
de literatuur; zijn hoogtijdagen hebben ongetwijfeld
in de negentiende eeuw gelegen toen radio, televisie en
film nog niet bestonden. Maar ondanks het feit dat de
roman nadien menig maal dood is verklaard, is hij aan
het begin van het nieuwe millennium nog steeds
gezichtsbepalend voor de literaire cultuur. Schrijvers
zijn over het algemeen romanschrijvers; essayisten,
dichters, (auto- )biografen of auteurs van andere lite-
raire (non- )fictie hebben doorgaans een kleiner
publiek.
De geboorte van de roman is nauw verbonden met het
ontstaan van het moderne levensgevoel. Romans heb-
ben het zelfbeeld van de moderne mens diepgaand
bepaald. De personages van Don Quichot, Jozef K.,
Anna Karenina, Emma Bovary, Eline Vere, Leopold
Bioom, Frits van Egters en vele anderen, zijn uitver-
grotingen geworden van 'de mens' zoals die zichzelf in
Europa is gaan zien vanaf de Verlichting, het moment
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in de geschiedenis dat doorgaans genomen wordt als
startpunt van humanistische emancipatie. Romanfi-
guren zijn dikwijls articulaties van aspecten binnen
de moderne identiteit. Zij maken concreet en tastbaar
voor de verbeelding wat voordien nog niet-verteld en
daarmee niet-begrepen was binnen het wereldlijke
bestaan.
In dit artikel wil ik onderzoeken wat de roman als nar-
ratief medium ons en onze kinderen nog te bieden kan
hebben. Mijn these zal zijn dat de roman zowel in his-
torische als in hermeneutische zin actief deel uitmaakt
van de humaniteit, van de wijze derhalve waarop de
mens in de recente geschiedenis zijn menselijkheid
is gaan benoemen. Die functie kan hij blijven behou-
den, ook onder de sterk wijzigende omstandigheden
waar wij nu reeds getuige van zijn. Maar veel zal daar-
bij afhangen van onze behoefte aan identiteit, zal ik
betogen. Dat betoog bestaat uit vier facetten. Allereerst
komt de relatie tussen roman, narrativiteit en identi-
teit aan de orde. Vervolgens ga ik nader in op de al aan-
gestipte band met de moderne identiteit. Daarna waag
ik me aan een blik in de toekomst, die nieuwe vertel-
vormen met zich mee zal brengen. In de conclusie
keren enkele eerdere begrippen in een breder verband
terug.

Vertellen en zijn

De identiteitsvormende waarde van de roman is, denk
ik, een gegeven. De roman onderscheidt zich van het
autobiografische levensverhaal door fictionaliteit, ver-
beeldingskracht en stijl. Hij zet niet alleen levensfeiten
van personages in een bepaald verband, maar doet dat
op een bepaalde toon en volgens een esthetisch inzicht.
Tussen het subject van de roman en dat van de lezer
bestaat een vrije ruimte, die enerzijds geschapen wordt
door een spel van mogelijkheden, zoals wisselende
perspectieven en de fictionaliteit zelf, maar zeker ook
door de stijl en de toon van het proza, dat door middel
van ironie, sarcasme, lyriek, ja zelfs door de spelling
een speelse afstand van het eigenlijke onderwerp kan
laten bestaan. In die vrije ruimte, die ook letterlijk
begrepen kan worden omdat de communicatieve han-
deling van het lezen het subject een veel grotere vrij-
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heid laat dan wanneer hij in de cinema zit of het
theater bezoekt, wordt de lezer als het ware uitgeno-
digd zich te identificeren met karakters, zijn gedach-
ten te bepalen, sympathieën of antipathieën op te
sporen et cetera, zonder direct ethische of praktische
verplichtingen.12l De roman is daarom mijn mogelijke
autobiografie; in het leven van anderen herken ik de
mogelijkheden van het leven, dus ook dat van mij, zon-
der dat het mijn leven wordt.
Dit losse spelelement is wezenlijk voor de roman; door
de mengeling van intimiteit en afstand kan de lezer als
het ware een flirt aangaan met het leven van een ander,
zonder dat hij zich daarmee voorgoed hoeft te verbin-
den. Iedereen die aan Het proces van Kafka begint, zal
zich een moment afvragen wat hij zou doen als op een
ochtend op de deur werd geklopt en twee gerechtsdie-
naars hem een arrestatiebevel onder de neus zouden
schuiven. Maar hij is niet gehouden het lot van Jozef
K., de hoofdpersoon, vervolgens ook ten einde te leven.
De vrije ruimte tussen roman en lezer is daarmee ver-
gelijkbaar met het experimentele karakter van een
laboratorium, waar met een zekere mate van vrijblij-
vendheid onderzoek wordt geïnitieerd en weer afge-
broken. Grote ontdekkingen worden daar gedaan,
andere initiatieven lopen op een teleurstelling uit of
leiden tot nieuwe benaderingen. Precies zo vergaat het
de romanlezer.
Wat is precies een roman? Het is helaas niet mogelijk
om het genre met juridische klaarheid te onderschei-
den van andere narratieve vormenY) In plaats daar-
van zal ik een ideaaltypische benadering kiezen. Ik
sluit mij daarbij aan bij wat Milan Kundera in De kunst
van de roman (1987) over het genre heeft gezegd. Voor
Kundera begint de roman, zoals hij die ziet, met Cer-
vantes' Don Quichot. Vanaf Cervantes (1547-1616)
kunnen wij een ontwikkeling zien waarbij schrijvers
proberen mens en wereld in hun specifieke en concrete
samenhang te tonen. Hier ligt de kracht en de eigen-
heid van de roman. De romankunst, zou men kunnen
zeggen, beschrijft de gevoelens en innerlijke ervaring
van concrete individuen in een concrete wereld. De
roman is daarmee een kind van de Verlichting, die de
wereld niet meer in een mythisch en religieus per-
spectief ziet, maar als seculier hier en nu. Elders heeft
Kundera betoogd dat de muziek (het Gregoriaans) de
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aanzet tot de culturele eenheid van Europa heeft gege-
ven, waarbij de roman later gezorgd heeft voor de
innerlijke reflectie op die eenheid (Kundera, 1987b).
Kundera verwijst in zijn essay expliciet naar Heideg-
gers ideeën over de zijnsvergetelheid. Omdat de schrij-
ver het idee slechts aanstipt, zal ik hier het kader iets
nader geven, omdat het cruciaal is. Men kan, zo denk
ik, in Kundera's essay een praktisch-literaire geloofs-
belijdenis lezen van wat Heidegger in theoretische zin
betoogd heeft in Sein und Zeit en later vooral in Über
den Humanismus, waar hij het belang van de openheid
van het menselijk zijn benadrukt. Mens-zijn is bij-de-
dingen betrokken zijn. De wereld van de mens is daar-
mee niet neutraal, maar altijd 'beleefd' .ln Heideggers'
jargon: het menselijk zijn is 'een zorgend openstaan
naar de dingen', waarbij men het woordje 'zorg' breed
op moet vatten. Heidegger maakt onderscheid tussen
zijnden (de dingen) en het zijn zelf (het gebeuren van
de dingen). Ook de mens is geen ding - Heideggerver-
wijt het humanisme juist dat het van 'de' mens een abs-
tract dingmatig begrip heeft gemaakt - maar allereerst
een 'gebeuren'. Zijn leven is beweging en dat leven weet
van zichzelf dat er een einde aan komt. In het mense-
lijk zijn onthult zich zo het zijn als tijd. In de ontwik-
keling van het westerse denken, metafysica en
wetenschap, is dit aspect geheel verloren geraakt, aldus
Heidegger. Vanaf Plato hebben wij ons liever met de
duurzame objectiviteit beziggehouden. Het standpunt
zou nu heel goed verdedigd kunnen worden dat in de
romankunst de subjectiviteit van het zijn opnieuw ont-
dekt wordt. In de roman kan het 'zorgend in de wereld
zijn' op allerlei wijzen tot uitdrukking komen. Boven-
dien is de roman bij uitstek een temporele kunstvorm.
Hij beschrijft de tijd niet alleen in taal (als concrete
geschiedenis), maar ook als tijd (de vertelling
'gebeurt'). Grote Europese romans als De toverbergvan
Thomas Mann of Op zoek naar de verloren tijd van
Marcel Proust zijn een verbeelding van de tijd in aller-
lei vormen (cf. Ricoeur, 1984: 212 e.v.). Sterker dan
welke kunstvorm ook is de roman in staat de mense-
lijke existentie te verbeelden en te exploreren.

Wat kan in dit opzicht de eigen relatie van de roman
met narrativiteit en identiteit te betekenen hebben? Als
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mogelijke autobiografie heeft de roman op filosofisch
niveau twee dimensies:
1. De dimensie van het zijn. De roman is een gebeur-

tenis in taal. Er voltrekt zich een beweging, die wij
als lezer begrijpen als verhaal. Dat verhaal behoort
toe aan concrete individuen. Het is belangrijk ons
daarbij te realiseren dat over persoonlijke identi-
teit niet besloten wordt door het paspoort of de
DNA-structuur, maar in het vertellen zelf (Ricoeur,
1990). Wat hetzelfde blijft in mijn leven moet ik
mijzelf (en anderen) vertellen om van het levens-
verhaal (geboorte, midden, dood) mijn levensver-
haal te maken. In dit opzicht zien wij dat er in de
roman ook een beweging van (algemeen) zijn naar
individueel er-zijn is, hoewel Heidegger zelfliever
de andere kant uit dacht: personages individueren
zich uit een stroom naar een concreet 'dit zijnde',
deze man of deze vrouw. Wie zo leest, hoewel de
herkenning vaak pas achteraf in een retro per-
spectief plaats vindt, realiseert zich dat hij mada-
me Bovary had kunnen zijn, evenals Harry Haller
uit De steppenwolf of wie dan ook. De zijnsdi-
mensie maakt de identificatie mogelijk. Geen
mens valt naadloos samen met zijn geschiedenis
noch met de plaats daarvan; het leven overkomt
ons in zekere zin. Dat tekent ten dele onze indivi-
dualiteit, maar het had ons ook op een andere
manier kunnen overkomen en met een andere
uniciteit van plaats en tijd. Precies die reflectie op
de 'geworpenheid' van het individuele leven is een
grote kracht van de roman.

2. De dimensie van de betekenis. Elke serieuze lezer
komt er al snel achter dat betekenissen niet vast-
liggen, maar zich voegen naar de context van zijn
eigen bestaan. Wie eenmaal zo leest, realiseert zich
dat de toe-eigening van narratieve betekenis uit de
roman een terugslag heeft op wie ik zelf ben of
denk te zijn. Zo realiseer ik me dat een roman
diverse betekenislagen kan hebben: het verhaal
kan op verschillende wijzen uitgelegd worden
(overigens binnen bepaalde grenzen) en in die
interpretatie spreekt ook mijn eigen levensverhaal.
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De moderne identiteit

Romans waren er al voordat het eigenlijke tijdperk van
de roman aanbrak. In de hellenistische tijd waren
pikante boeken als Daphnis en Chloë nogal in zwang
en de late Middeleeuwen kenden natuurlijk de rid-
derromans. Die laatste werden overigens vooral door
adellijke vrouwen gelezen (ook toen al moest de lite-
ratuur het van de vrouwen hebben), de ridders waren
nog niet geletterd. Maar het lezen als algemeen tijd-
verdrijf kan pas ontstaan als de boekdrukkunst haar
revolutionaire werking heeft gehad en de kunst van het
vlot lezen in brede kringen is doorgedrongen. Pas dan
krijgt de roman zijn populariteit.
Cervantes' Don Quichot verschijnt op het breukvlak
van de 'oude' en de 'nieuwe' tijd. De heer van La Man-
cha is niet toevallig een dolende ridder die, verloren
tussen het nieuwe individualisme en het oude ridder-
ideaal, de komst van de moderne tijd is gaan symbo-
liseren. Hij is het zinnebeeld van de uit de hoofse
traditie gelichte edelman, die maar niet kan wennen
aan het triviale bestaan van de individuele burger, die
immers in snel tempo aan het emanciperen is. In Don
Quichot zien wij hoe bepaalde eigenschappen van de
latere hoogconjunctuur van de roman zich al aankon-
digen. Zo is er duidelijk een schrijver aan het woord,
die zich als persoon kenbaar maakt, die een publiek
zoekt, dat toespreekt, die zijn hoofdpersoon ironiseert,
grapjes maakt en bovendien ook nog ingaat op het
metier van het schrijven zelf. Don Quichot en zijn hulp
Sancho Panza zijn bovendien, hoe allegorisch ze
bedoeld kunnen zijn, getekend als figuren van vlees en
bloed in een concreet (Spaans) landschap.
Het met de Verlichting intredende humanisme, dat let-
terlijk aandacht vroeg voor de humaniora in plaats van
de religiosa, vindt zijn weerspiegeling in de opkomst
van de roman. Nu het Grote Verhaal van de schepping
Gods op de achtergrond raakt, komt het kleine verhaal
van de individuele mens naar voren. In Italië, bijvoor-
beeld, is een eeuw eerder de autobiografie als genre in
zwang gekomen (Bakker, 2000). De mens schept zijn
eigen levensverhaal, maakt van zijn lot een plot. De
roman zal in fictionele zin de individuele burger - zijn
liefdesleven, zijn morele problemen, zijn strijd om het
bestaan, zijn psyche, zwakte en grootheid - in alle
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mogelijke vormen uittekenen, voorzien van commen-
taar en beschouwing door de schrijver. Het proces
loopt ten slotte vast in het naturalisme van de late
negentiende eeuw. Het modernisme van Proust, Joyce,
Kafka, Musil en anderen zal deze fixatie van de vertel-
kunst op de 'kopieerlust' van het dagelijks leven weer
doorbreken. Daarmee herneemt het modernisme (een
verwarrende term in dit geval omdat wat in de litera-
tuurwetenschap 'modernisme' genoemd wordt al trek-
ken vertoont van wat later 'postmodernisme' is gaan
heten) wat de moderne roman eigenlijk al begonnen
was, het onderzoek van de wereldlijke mens, en werkt
dat uit naar de huidige, late moderniteit met haar ken-
merken van fragmentatie, accentuering van de taal en
argwaan tegen uniformiteit.
Georg Lukács heeft aan het begin van de twintigste
eeuw, in een periode dat hij nog geen marxist was en
het modernisme nog door moest breken, zijn visie op
de roman heel instructief, bijna profetisch geformu-
leerd. Lukács schildert de roman als domein van
immanente zingeving in een tijd van 'transcendenta-
le dakloosheid'. De mens is een nomade geworden.

'De roman is het epos van een tijdperk waarvoor de
extensieve totaliteit van het leven niet meer duidelijk
en direct gegeven is, waarvoor de immanentie van de
zin in het leven tot een probleem is geworden en dat
toch nog steeds naar de totaliteit streeft: (Lukács, 1973:
56)

Het metafysische of mythische verhaal van het zijn als
totaliteit is weggevallen. De romanschrijver probeert
daarvoor in de plaats het individuele bestaan als basis
voor een (humanistische en seculiere) zingeving te
vinden. Maar zoals elk kunstwerk, claimt ook de
roman, juist in de bijzonderheid, de totaliteit; Jozef K.,
Anna Karenina, MeursauIt ... ze zijn allemaal 'de' mens.
Wie is die wereldlijke mens precies? Charles Taylor
heeft in zijn studie van het moderne zelf geprobeerd
de historische wortels van de seculiere mens te trace-
ren (Taylor, 1989). Het is zeer verrassend te ervaren
hoe deze verworteling van de moderniteit, zoals Tay-
lor haar ziet, terug te vinden is in de Europese roman-
kunst. Taylor noemt allereerst de conditie van een
zekere innerlijke gerichtheid, die de westerse mens
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vanaf Plato en Augustinus heeft ontwikkeld. Welnu,
romans zijn bij uitstek het podium van een innerlijk
theater. Gedachten, gevoelens, introspectie, morele
twijfels, arglist, verdringing, herinneringen zijn men-
tale handelingen die dikwijls vanuit het subject zelf
beschreven worden. De menselijke 'ziel' is in de roman
de innerlijke activiteit zelf; een hoogtepunt daarin is
het werk van Dostojevski, maar ook de techniek van
de monologue interieur en de stream of consciousness
van latere auteurs als Proust, Joyce en Faulkner heb-
ben die innerlijkheid verder vorm gegeven. Ten twee-
de is er het kenmerk van aandacht voor het dagelijkse
leven. In het licht van het bovenstaande behoeft het
geen betoog, dat de roman (in tegenstelling tot de hel-
denepiek, de lyriek of de mythologie) ook hierin excel-
leert. Tenslotte is er wat Taylor noemt de stem van de
natuur. Hij bedoelt hier het besef van de natuur als een
het individu overstijgende kracht. In de Romantiek
heeft de natuur als bron van betekenis en zingeving
een prominente plaats gehad, maar ook daarbuiten is
zij een overwegende rol blijven spelen. Natuur is soms
nog steeds letterlijk natuur, in de zin van het andere
van de cultuur (bijvoorbeeld in de romans van de
Canadese schrijfster Annie Proulx of het werk van
Koos van Zomeren), maar veel vaker landschap, plaats
of'milieu' waarin de hoofdpersoon leeft. De mens is
doortrokken van de plaats waar hij leeft. Wereld en ziel
spiegelen zich aan elkaar.
Maar behalve deze wederkerigheidsrelatie - die nooit
honderd procent kan zijn omdat zij immers gereflec-
teerd wordt!') - is er nog een belangrijk aspect in het
natuurbesefbewaard gebleven, dat duidt op het men-
selijk bewustzijn van 'lot'. De onherroepelijkheid van
de dood, van natuurgeweld, ziekte en onze biologische
uitrusting was - in elk geval tot op heden - een gege-
ven waarmee de mens moest zien te leven. Dit 'zien te
leven' berust uiteindelijk op het narratieve vermogen
toeval en noodlot, waaruit de contingentie van het per-
soonlijk leven bestaat, de ontwikkelingen die ik niet
zelf in de hand heb kortom, te begrijpen als bouwste-
nen van mijn levensverhaal. Die toe-eigening vindt ook
in de roman plaats en is misschien een van de wezen-
lijkste funderingen ervan. Zelfs, of juist, in romans als
Walging van Sartre, De vreemdeling van Camus, Her-
mans' De donkere kamer van Damocles of recentelijk
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nog American psycho van Brett Easton Ellis, is het
thema van identiteitsverlies in een wereld vol blind
toeval in feite een narratieve triomf over de chaos, want
het gaat altijd nog om verhalen met een begin, midden
en einde. Daarmee schept de roman een vorm van
omgang met het onherroepelijke. In andere woorden:
de roman humaniseert het inhumane.

Het einde van de roman?

Kunderàs De kunst van de roman is veel meer dan een
theoretische verdediging van zijn eigen schrij-
verspraktijk. Het is een verdediging van de roman als
een culturele waarde van het Avondland, om het dra-
matisch te zeggen. In de roman realiseert zich de zelf-
reflectieve kant van de moderne mens. Op zijn eigen
lichte toon, heen en weer springend van essay naar ver-
telling, heeft Kundera in zijn recente korte romans,
waaronder Identiteit, De traagheid en het dit jaar ver-
schenen, meesterlijke, Onwetendheid de geest en de
thema's van onze tijd gepeild. Ook elders in de wereld,
uiteraard, worden romans geschreven die dezelfde
soort mengeling van ironie en ernst kennen, dezelfde
betrokkenheid bij de geestesgesteldheid van de huidi-
ge mensheid. Ik noem bijvoorbeeld het werk van José
Saramago, Salman Rushdie of in ons land van A.F.Th.
v. d. Heijden. Toch is er al sinds decennia sprake van
dat de roman ten einde loopt als kunstvorm. Kunde-
ra noemt de kwestie zelf ook in zijn essay. Maar in de
kracht van het genre gelooft hij nog steeds. De kwes-
tie is niet dat de roman uitgeput raakt, maar dat men-
sen er geen behoefte meer aan hebben. 'Indien de
roman werkelijk dient te verdwijnen, is dat niet omdat
hij aan het einde van zijn krachten is, maar omdat hij
zich bevindt in een wereld die de zijne niet meer is:
(Kundera, 1987a: 20)

Op dit moment verschijnen er meer romans dan ooit,
lijkt het wel. Paradoxaal genoeg echter zou de stelling
verdedigd kunnen worden dat de roman als eigen
genre op zijn retour is en misschien zelfs nog maar
heel weinig te betekenen heeft. Bijna alle fictie die in
ons land verschijnt wordt tegenwoordig als 'roman' ver-
kocht; thrillers, filosofie, (auto- )biografie, journa-
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listiek - uitgevers kiezen al heel snel om commercië-
le redenen voor de opdruk 'roman'. Als de toon maar
een beetje vertellend is. Een boek met de genre-aan-
duiding 'roman' verkoopt nu eenmaal veel beter dan
een met de aanduiding 'essay'.
Misschien is het inderdaad waar dat het genre van de
roman door overproductie wordt uitgehold. Daarover
beslist de toekomst. Zelf meen ik dat er voorlopig
genoeg tegenvoorbeelden te vinden zijn, die erop wij-
zen dat de zelfreflectieve waarde van de roman nog
functioneert. Maar het is zeker een feit dat de negen-
tiende-eeuwse situatie, waarin de roman een spiegel-
functie had in grote morele en sociale conflicten,
voorbij is. In de twintigste eeuw is die functie door de
film overgenomen. Ook een erudiet criticus als Geor-
ge Steiner meent dat de hedendaagse roman niet meer
streeft naar het exploreren van de hedendaagse vra-
gen. Proust, Musil en Mann waren volgens hem nog in
staat zich te verdiepen in de grote implicaties van de
wetenschap voor het mens-zijn. In een gesprek dat ik
met Steiner over het onderwerp had noemde hij '( ...)
de luiheid van de hedendaagse literatuur (... ) ver-
schrikkelijk. Verhaaltjes over overspel in Harlem, wie
interesseert dat nu? Wat een tijdverlies. Terwijl je elk
moment kunt leren over de eerste gekloonde mens.'
(Bakker, 2000b)
In dit gesprek gaat Steiner in op de grote ontwikkelin-
gen in de biomedische wetenschap, die op het punt
staan ons mens-zijn ingrijpend te veranderen. Het is
niet waar dat hedendaagse romanschrijvers deze
onderwerpen systematisch mijden, maar hij heeft
zeker gelijk in die zin dat de roman in meerderheid een
massaproduct is geworden, met massaconsumptie als
belangrijkste oogmerk. (S) Zijn laboratoriumfunctie
dreigt hij kwijt te raken.

Is de roman ten einde? Het antwoord op die vraag
hangt af van hoe men die andere vraag beoordeelt:
Bevindt de roman zich al in een wereld 'die niet meer
de zijne is'? Als wij de drie dimensies van moderni-
teit van Charles Taylor overnemen dan lijkt het er
inderdaad verdacht veel op. Gemeten' naar het besef
van innerlijkheid: de huidige cultuurcritici zullen erop
wijzen dat het uiterlijk steeds belangrijker wordt, zeker
in de massacultuur. Wat de liefde en aandacht voor het
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alledaagse leven betreft, misschien is de zucht naar
avontuur en nieuwe ervaringen, samen te vatten onder
de noemer van de hedonistische kick-cultuur, nog
nooit zo groot geweest. De dagelijkse werkelijkheid
wordt ontvlucht in de sensationele ervaring. En de
natuur als aanduiding voor het andere van de mens -
het toeval, de geworpenheid van de mens, en de natuur
als niet-humane levenskracht - wordt langzaam ver-
drongen door het besef van maakbaarheid. De mens
maakt zijn eigen lichaam en zijn eigen lot, we zijn op
weg naar een soort geknutselde onsterfelijkheid en
hebben de narrativiteit niet meer nodig om ons te ver-
zoenen met de ongerijmdheden van het lot; daarvoor
hebben wij de plastisch chirurg, de psychofarmaca en
allerlei bio-implantaties.
Zo'n transhumanistische visie (de mens is zijn eigen
schepper geworden) berust uiteraard op een extrapo-
latie van tendensen, niet op de actualiteit zelf die veel
ingewikkelder en pluriformer is. Maar de argumen-
tatie is krachtig genoeg: de mens is bezig de afstand
tot zichzelf, wat zijn bespiegelend vermogen in feite is,
te verliezen. Als schuldigen worden vaak de moderne
massamedia aangewezen. De humanisering van de
bonae litterae is verdrongen door het bestialiserende
geweld van massamedia. Deze door Peter Sloterdijk
met veel aplomb geponeerde, maar vrijwel onweer-
sproken gebleven veronderstelling is gelukkig veel te
schetsmatig (Sloterdijk, 2000). Zolang er romans
bestaan, zijn er pulpromans geweest, waarin geweld en
seks een even grote rol spelen als in de huidige amu-
sementscinema of computerspelen. Dat de cinema heel
belangrijke films heeft afgeleverd, die bepalend zijn
geweest voor het zelfbeeld van de westerse mens,
behoeft ook nauwelijks betoog. Films als Taxi driver,
Una giornata particolare, Sophie's Choice, Ordinary
People, et cetera, behoren tot de moderne 'humaniorà.
Cruciaal is daarom niet de vraag naar de aard van de
media, maar de vraag of de menselijke, zelfreflectie-
ve narrativiteit zich zal kunnen handhaven binnen
deze media. 'Post-literair' is niet hetzelfde als 'post-
humanistisch' ,zoals Sloterdijk provocatief beweert.
Hieronder zal ik kort schetsen, hoe de roman in zijn
gedaante van hypertekst -roman en multimediale holo-
roman zijn laboratoriumfunctie kan blijven behouden.
Dat laat uiteraard onverlet dat de gewone, gedrukte
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roman naast de andere media voort kan bestaan (om
allerlei invloeden met deze media uit te wisselen).

Nieuwe vormen

Hypertekst is tekst zonder vaste, voorgeschreven volg-
orde (Landow, 1994; Bakker, 1999: 217 e.v.). Ted Nels-
on, de uitvinder van de term, voegde daar nog aan toe:
'...Tekst die vertakt en de lezer keuzes toestaat' (Nels-
on, 1993: 04). Vooral dat laatste is cruciaal, want in de
modernistische literatuur is het verlangen naar flexi-
biliteit altijd al groot geweest, lang voor de komst van
de pc. De gedachte dat de wereld geen vaste vorm
heeft, maar vorm krijgt in de grammaticale structuur
van de taal en de interpretatie van de woorden, had tot
gevolg dat de positie van de lezer sterker werd. Hij of
zij immers is degene die beslist over de uiteindelijke
bestemming van de woorden. Het modernisme is ook
vaak fragmentarisch en collagevormig, omdat de
auteur zelf de wereld zo ervaart. De 'ouderwetse' nar-
ratieve vorm met zijn min of meer lineaire patroon van
begin, midden en eind vonden sommige modernisten
al te beperkend. In zekere zin bood de hypertekst daar-
mee het instrumentarium voor een nieuwe vorm van
realisme. De elektronische tekstverwerker, die het heel
makkelijk maakt dwarsverbindingen en doolhofcon-
structies te fabriceren, moet voor de moderne schrij-
ver dus eigenlijk een uitkomst zijn geweest. En dat was
hij zeker in de Verenigde Staten, waar een groep
van hypertekstschrijvers, met Stuart Moulthrop en
Michael Joyce voorop, het programma Storyspace ont-
wikkelden (Bakker, 2001). Daarmee waren zij in staat
om verhalen op een niet-lineaire manier te vertellen.
Inmiddels zijn er vele hypertekstschrijvers, die zich, al
dan niet via internet, van de conventionele literatuur
onderscheiden door hun voorliefde voor elektronische
tekst, voor het visuele element daarin en de grote mate
van flexibiliteit in het vertellen (Van den Bos, 2000).
Ten opzichte van de conventionele romanvertelling
heeft de hypertekstuele vertelling het kenmerk van
principiële openheid. Het verhaal komt eigenlijk nooit
tot een einde, omdat steeds nieuwe einden geconstru-
eerd kunnen worden. De afloop van een verhaal is
lange tijd in zekere zin de 'clou' van een verhaal
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geweest. In het slot lag de zin besloten, zoals aan het
eind van een mensenleven een totaliteit wordt afge-
rond. Hypertekst kent die 'sluiting' niet. Wat eeuwen-
lang in het aristotelische begrip van de teleologie (waar
het einde doeleinde is) samengevat lag, de zingeving
gedacht vanuit de voltooiing, zet de modernistische
literatuur nu overboord. Hypertekstschrijvers komen
uit deze modernistische traditie voort. Het mensenle-
ven heeft geen doeleinde of doeloorzaak, maar bestaat
uit honderden facetten van andere verhalen, scherven
en fragmenten; een vaste lijn bestaat niet.
Het is niet moeilijk te zien dat hypertekstliteratuur
eigenlijk in het geheel geen bedreiging vormt van
de meer conventionele roman. In feite is de hyper-
tekstroman een radicalisering van wat onder de
modernisten al begonnen was. Hij is de vorm die het
bewustzijn van de laat -moderne mens eigenlijk zelfs
heel goed benadert. In Michael Joyce's afternoon, a
story (1993) vormen de belevenissen van een geschei-
den man het uitgangspunt. Deze man is getuige
geweest van een verkeersongeluk, waarbij, zo realiseert
hij zich, zijn ex-vrouwen zoontje wel eens betrokken
zouden kunnen zijn. De centrale zin van deze roman
is'What I want to say is I may have seen my son die this
morning. Rond dit narratieve centrum liggen allerlei
andere verhaallijnen, honderden, bij elke lezing weer
veranderend in nieuwe relaties tussen teksteenheden.
Deze kernachtige onbeslisbaarheid spiegelt, denk ik,
de staat van de hedendaagse 'postfeministische' man:
schuld en onzekerheid, een machteloze vader die zich
afvraagt waar zijn kind is, maar niet eens weet wie hij
zelf is. In deze zin past afternoon, a story in alle opzich-
ten in onze visie op de roman als narratief laborato-
rium van de hedendaagse mens. Die mens is inmiddels
postmodern geworden, verloren in een net van ande-
re verhalen. Die mens zoekt niet meer naar het doel-
einde als zingeving, maar het zoeken zelf heeft nog
steeds zin, omdat hij, dankzij de non-lineaire vertel-
techniek, aan zichzelf tegenwoordig blijft in dit
zoeken.
Een tweede, veel meer omvattende, nieuwe roman-
vorm is de holoroman, ook wel holodeck genoemd.
Beide termen hanteert Janet H. Murray in haar futu-
rologische verkenningen van de menselijke narrativi-
teit Hamiet on the holodeck (1996). Anders dan in de
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hypertekstroman speelt in de holoroman de taal maar
een ondergeschikte rol. In deze totaalroman komen er
allerlei nieuwe technische mogelijkheden samen. Mur-
ray heeft haar idee ontleend aan een aflevering uit de
serie Star Trek, die een millennium verderop in de tijd
gesitueerd dient te worden. In een van die afleveringen
zien wij hoe het personage Captain ]aneway zich zo nu
en dan tijdens haar interstellaire arbeid ontspant door
zich terug te trekken in een apart verblijf in het ruim-
teschip. Daar geniet ze van een holoscopische en inter-
actieve weergave van een van haar favoriete
negentiende-eeuwse romans. Captain ]aneway is
namelijk dol op de Victoriaanse geest, waarin ze veel
van zichzelf herkent, zoals een zekere hang naar
preutsheid en overgave aan zuiverheid.
Dagelijks projecteert ]aneway stukjes uit ]ane Eyre of
Woeste Hoogten om zich heen. Zij vertoeft een tijdje in
die wereld, identificeert zich langs virtuele weg met de
hoofdpersonen uit deze vertellingen en zet de holodeck
dan weer af om de draad van haar eigen dagelijkse
leven op te nemen.
Het zou te ver voeren om alle technische details hier te
bespreken, maar waar het Murray om te doen is, is dat
in de manier van 'lezen' van ]aneway'het menselijke
en betekenisvolle vertellen' bewaard is gebleven. Daar
tegenover plaatst zij het genre van de totale film, de
'feely', zoals die in Huxley's Brave New World voorkomt.
In de feely wordt de toeschouwer, zoals men zich zal
herinneren, niet alleen een verhaal toegediend, maar
ook de daarbij behorende gevoelens. Murray zegt dan:

'De holoroman biedt een model van artistieke vorm
aan dat gebaseerd is op de krachtigste technologie van
zintuiglijke illusie die men zich maar voorstellen kan,
maar dat niettemin in de brede, menselijke traditie
staat van het vertellen, een traditie die begint bij de
heldhaftige barden en ook de negentiende-eeuwse
romanschrijvers omvat. De feely (en haar opvolgers)
bieden een tegengesteld beeld van een op sensatie
gebaseerd verhalend medium, dat in zichzelf ontaar-
dend is, fragmenteert en betekenis vernietigt, een
medium waarvan het succes de dood impliceert van
de grote tradities van het humanisme ..: (Murray, 1996;
24/25).
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Conclusie van dit korte uitstapje naar nieuwe moge-
lijkheden van de roman is dat zolang het vertelmedi-
um een ruimte blijft creëren waar de 'lezer' zijn of haar
eigen leven kan spiegelen aan dat van de vertelde
personages, de identiteitsvormende kracht van de
roman behouden is gebleven. Op het moment echter
dat het vertelmedium volledig bezit neemt van de
lezer, door bijvoorbeeld ook het sensorische apparaat
over te nemen, is er eerder van identiteitsvernietiging
sprake. Dat laatste zou kunnen gebeuren wanneer de
narrativiteit van temporeel naar ruimtelijk verschuift,
waarbij mensen volledig ondergedompeld worden in
een gebeurtenis, die niet meer met de eigen verbeel-
dingskracht geïnterpreteerd moet worden, maar uit-
sluitend beleefd, zoals in themaparken of in real-live
ensceneringen. Narrativiteit wordt dan reflectieloos
avonturisme of vrijblijvend toerisme.(6)

Besluit

Mythologie vertelde over de orde van de kosmos, en
dat niet alleen, zij bracht deze orde al vertellende tot
stand. Op dezelfde manier schiep de epiek de helden
van deze kosmische orde, verhalenderwijs. De moder-
ne mens is op vergelijkbare wijze tot stand gekomen,
toen de romankunst ging vertellen over de anti-helden
van het dagelijks leven. Zo maakte de identiteit van de
kosmos plaats voor de identiteit van de mens. De mens
ontdekte zijn eigenwaarde. Maar het zelf van de
moderne mens is geen vast gegeven gebleken. De iden-
titeit ontwikkelt zich. Alleen al de enorme verlenging
van de individuele levensduur in de afgelopen eeuw
heeft grote consequenties gehad voor ons denken
over seksualiteit, huwelijk, liefde en dood. De laat-
moderne mens verenigt vele 'zelven in zich. Zijn posi-
tie in het netwerk van relaties noopt hem voortdurend
van identiteit te wisselen (De Mul, 2001; Bakker,2000a;
Coolen, 1997). In de huidige literatuur vertellen vele
romans over de conflicten en bijzonderheden van dit
versnipperde bestaan, waar een duidelijke verhaallijn
lijkt te ontbreken, maar flarden van levensverhalen
kriskras door elkaar lopen. Vanaf Robert Musils Der
Mann oh ne Eigenschaften heeft de roman de geboorte
van de laat-moderne mens kritisch begeleid. Want hier

Humanistiek nr.11, 3e jaargang september 2002



ligt in het algemeen de kracht van de roman, dat hij de
mens van binnenuit een spiegel kan voorhouden. Men-
selijke identiteit is altijd narratief. Ook nieuwe, mul-
timediale en interactieve vormen van de roman
beschikken in principe over dit verhalende, zelfreflec-
terend vermogen, dat tot de kern van de humaniteit
behoort. De vraag is daarom niet of de nieuwe media
de mensheid van dat zelfreflecterend vermogen weg
zullen voeren, maar of de mens de media niet zal gaan
gebruiken om een nieuwe kosmos te scheppen, waar
hij voorgoed verlost is van de afstand tot zichzelf. Als
literatuur al een taak heeft, dan is het aan de roman
om ons voor die illusie te behoeden.

Dr.Jan-Hendrik Bakker (1953) is filosoof en journalist. Hij
promoveerde in 1999 op een studie over de literaire verbeel-
ding. Dit jaar verschijnt bij Contact/Atlas Toewijding. Over
literatuur, mens en media.

Noten

(l) De evolutionair cognitiepsycholoog Merlin DonaId
veronderstelt bijvoorbeeld dat de eerste rituele dansen
van homo erectus bedoeld waren om de raadselen van
het heelal te duiden (DonaId, 1991; Bakker, 1999: 67

e.v.).
(2) Wat betreft de grotere vrijheid van het lezen: ik kan

niet alleen lezen waar ik wil, maar ook wanneer ik wil.
Dit is een voor de hand liggende eigenschap van het
boek, maar wel een heel essentiële die vaak over het

hoofd wordt gezien.
(3) Geïnteresseerden verwijs ik naar de vele handboeken,

bijvoorbeeld het uitgebreide lemma 'roman in De
moderne encyclopedie van de wereldliteratuur, Bussum

1980.
(4) Men Ieze: Stefan Heiland: Naturverständnis, Darm-

stadt 1992.
(5) Steiner doelt hier op de roman Vreugdevuur der ijdel-

heden van Tom Wolfe, waarin een bankier in de pro-
blemen komt na overspel in de New Yorkse wijk
Harlem. Maar het kan ook anders: met name Michel
Houellebecq heeft in Elementaire deeltjes de menselij-
ke seksualiteit in contrast gebracht met het streven
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naar geslachtloze voortplanting, eigenlijk zoals het al
beschreven staat in Brave New World van Aldous Hux-

ley.
(6) Pakkende voorbeelden van dat laatste treffen wij aan

in bekende films als ExistenZ, The Truman Showen
Game. De hoofdpersonen zitten daar opgesloten in

een avonturenspel.
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'Wederom laten
de woorden mij in de steek'

(Taal)crisis en werkelijkheidsbeleving in

Hofmannsthals Chandosbrief als verhaal

van breukervaring tot zinssamenhang

Tonjoma

Na de teloorgang van de collectieve levens-
beschouwingen en de grote verhalen, waar-
in gewerkt werd met voorgeprogram-
meerde zingeving als mal voor het wel en
wee voor het individu an sich, beleeft in
onze tijd de mens op geheel eigen wijze
nieuwe mogelijkheden tot zingeving aan
zijn persoonlijke 'kleine verhaal'. Dit levens-
verhaal is te ontdekken op het moment dat
iemand door de praktijk van het leven
wordt ingehaald en de eigen weg naar zin
open komt te liggen. Wanneer een breuk-
ervaring tussen de persoon en de wereld
zich voltrekt, is iemand daardoor niet meer
zeker van zijn of haar plaats in het tot dan
toe bekende verhaal van zijn of haar leven.
Endan dient zich - paradoxaal genoeg - een
mogelijkheid aan in de diepte van de ver-
warring waarin angst en verlangen ervaren
worden, zin en samenhang te vinden.

Het levensverhaal mag zich tegenwoordig verheugen
in een grote waardering en ruime belangstelling, zowel
bij de verteller zelf die zich bewust geworden is van zijn
of haar leven, als bij de onderzoeker die zich afvraagt
hoe de moderne mens omgaat met en uiting geeft aan
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het verlangen naar zin; wat het betekent zin te verlie-
zen; en wanneer sprake is van zinvervulling. In deze
beschouwing geef ik aan wanneer van levensverhaal
gesproken kan worden, en wat de potenties ervan zijn.
Aan de hand van een voorbeeld van crisis breng ik het
levensverhaal in verband met breukervaring en zins-
samenhang, waarin taal en werkelijkheidsbeleving een
centrale rol spelen. Tenslotte zal het levensverhaal
betrokken worden op de praktijk van geestelijke of
existentiële begeleiding, alwaar de mens in de span-
ning van verbrokkeling en zins samenhang niet alleen
zichzelf tegenkomt, maar ook met zichzelf verder
moet.

Levensverhaal

Van levensverhaal kan naar mijn mening worden
gesproken vanaf het moment dat er iets in het leven
van een mens gebeurt dat hem of haar als afzonder-
lijke entiteit op zichzelf terugwijst, als een 'ik' dat op
pijnlijke wijze geconfronteerd wordt met de afge-
scheidenheid van de omgeving en een onbekend doch
zeer roerend innerlijk tegenkomt. Een situatie of
gebeurtenis kan een breuk teweegbrengen in de mens
zelf en tussen deze mens en zijn of haar wereld; alles
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wordt anders, betekenissen worden op losse schroe-
ven gezet, en dat brengt soms een noodzaak tot ver-
halen met zich mee. Mogelijk kan en moet iemand
direct vertellen, maar als dat niet het geval is - om
welke reden dan ook - dan kan de persoon er ook mee
blijven rondlopen en erover zwijgen. Wanneer het niet
lukt de ervaring in directe zin kenbaar te maken - en
soms is een heel leven nodig om daartoe te komen -
zal de situatie of gebeurtenis eerder reactief en con-
ceptueel gehanteerd worden teneinde weer grip te krij-
gen op het leven. Een gemiste kans: het eigen verhaal
wordt niet doorleefd, en de persoon kan zo de eigen
bestemming als 'de onwillekeurige werking van de
existentie' (Buber z.j.: 154) niet op het spoor komen.
leder mens denkt in zijn of haar leven de eigen gang
en stand van zaken te kennen, maar als door een
gebeurtenis de vanzelfsprekendheid hiervan door-
broken wordt, is het zaak de ontstane openheid aan
te houden en die openheid niet 'dicht te reflecteren' of
met activiteiten te vullen. De gebruikelijke impuls is
echter om op de ontstane situatie te reageren en die
naar believen te veranderen in een nieuwe, naar eigen
wens geconstrueerde samenhang die daarmee ook het
ik veilig stelt. Het bewustzijn beperkt zich daarmee tot
een ik dat door begripsdenken is geconstrueerd en
gaat voorbij aan de mogelijkheid van een luisteren
naar een dieper en wijder zelf.Aan de hand van de fei-
ten van de breukervaring tracht men te komen tot
betekenisgeving, interpretatie, verklaring of recht-
vaardiging (Nijhof 2000:59). Op deze wijze wordt
omgegaan met zowel de 'ontologische onzekerheid' van
de (post)moderne cultuur als met het verlangen het
leven te benaderen als een eigen ontwerp. Het levens-
verhaal wordt dan gezien als het verhalend verslag van
de actor zelf die op de een of andere wijze vertelt van
dat wat hij of zij in zijn of haar leven heeft meegemaakt
in termen van interpretaties, als reactie op de situatie
die zich heeft voorgedaan. Hoewel in sommige situ-
aties heel begrijpelijk, wordt door het gebeuren te stol-
len tot een bedachte betekenis of rationele verklaring,
ontvankelijkheid voor de diepte die in de situatie van
de betrokkene ligt opgesloten, tegengehouden. Voor de
exploratie van het levensverhaal is dat steeds weer een
gemiste kans om tot een vollediger leven te komen. Elk
gebeuren kent een dubbelheid, want elk verhalen daar-
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van draagt ook een diepte in zich die een potentieel
blijkt te hebben aan zin van nog onbekende betekenis.
Als echter een rechtstreeks belevend contact met dat
wat is en gebeurt, wordt vermeden, of wanneer het
gebeuren nog voor het kan worden doorleefd, wordt
dichtgeduid waarmee de ontstane openheid verloren
gaat, kunnen oppervlakte en diepte, het bekende en
onbekende, het zichtbare en onzichtbare elkaar niet
raken. De rijkdom van de werkelijkheid en de eigen-
heid van elk individu kunnen zich niet manifesteren
indien kennis en toepassingen van die kennis de wer-
kelijkheid bezetten. De persoon in kwestie wordt in
feite het ontdekken van diepere lagen in zichzelf ont-
houden. Met het levensverhaal is onlosmakelijk ver-
bonden het vertellen van verhalen, om 'de materie van
het leven door te nemen', om door 'de door de verha-
len geboden rotatie' (Moore 1993:30) nieuwe diepten
van betekenis te vinden.

Vertellen

Het feit dat het leven opschudding teweegbrengt, hoe
dan ook en wanneer dan ook - wat leidt tot een inner-
lijke noodzaak om te vertellen en te zoeken naar zin -
moet vanaf het eerste moment van bewustwording
benaderd worden in het besef van de eigen levensgang
in kwetsbaarheid en ontwikkeling van de persoon.
Juist het denken vanuit eindigheid geeft de mens zijn
tijd en plaats van leven terug. De opschudding doet
elke keer weer de vanzelfsprekendheid van de tot dan
toe vertrouwde verbanden wankelen. Want waar zin
gewaarborgd leek door voorspelbaarheid, wordt onzin
beleefd wanneer iemand de ervaring heeft door de
praktijk van het leven te zijn ingehaald. Een mensen-
leven als geheel is niet afdoende in een mal te vangen,
en steeds weer moet een mens z'n gang gaan, het wel
en wee van alledag aankijken en daarop een antwoord
geven. Voorgeprogrammeerde zingeving blijkt dan niet
te voldoen, maar zelf aangebrachte zinsverbanden blij-
ken evenzeer een beperkte geldigheidsduur te hebben.
De beschouwing die iemand had over zijn leven, zal
plaatsmaken voor de levendigheid van het levensver-
haal als hij bereid is, aanvankelijk wellicht aarzelend,
met de gebeurtenissen mee te schrijven en zo het leven
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op te pakken. Ieders levensverhaal is immers een exis-
tentieel fenomeen dat niet ontkomt aan de weerspan-
nigheid van het dagelijks leven. 'Door te spreken en
te vertellen vormt een mens zichzelf en haar of zijn
wereld in een steeds voortgaande beweging', zo schrijft
Buikema (1992:24). Juist het levensverhaal als verhaal
is betrokken op de werkelijkheid zoals deze zich in het
persoonlijke leven manifesteert, in concreto en als
geheim. Enerzijds ontstaat betekenis 'doordat dingen
en gebeurtenissen zich tot elkaar kunnen verhouden'
(ibidem), anderzijds kan door de opeenvolging en
rotatiewerking van het vertellen de persoon vanuit een
steeds dieper belevend ik spreken en zo toekomen aan
het eigen wezen dat hem of haar in aanleg is gegeven,
wetende dat 'zijn wezen andere wetten volgt dan zijn
bewustzijn (Buber z.j.: 125). In die zin mag het levens-
verhaal niet gereduceerd worden tot sociologische of
psychologische concepten - dat zijn slechts deelreali-
teiten die het zicht op het geheel ontberen ofbelem-
meren.
De innerlijke betekenis die in het vertelde levensfrag-
ment kan worden gevonden is de zingevende potentie
van de feitelijke gang van zaken in het levensverhaal.
Een levensverhaal, hoe concreet ook, kent meer
dimensies dan de feiten laten zien of uit het reflexie-
ve bewustzijn is op te maken. Een levensverhaal geeft
daarom de mogelijkheid opnieuw in beweging te
komen in het moment van vertellen, ook als hetzelf-
de opnieuw verteld wordt. De door de opschudding
ontstane openheid moet bewaard blijven of weer kun-
nen ontstaan. Het vertelde verhaal is altijd weer een
uittreksel van een beleven of gebeuren. Nimmer kan
alles weergegeven worden, maar juist in de fragmen-
ten kan het geheel van dit leven worden meegemaakt.
Een mens verlangt er dan ook naar steeds weer zijn
verhaal te doen over wat doorgemaakt wordt en juist
in die herhaling kan vreemd genoeg blijken dat de din-
gen steeds weer anders zijn. Waar het leven zich tel-
kens opnieuw als verbrokkeld aandient en de persoon
het gevoel van eenheid niet kan vasthouden, ontstaat
door te verhalen aan de hand van volgende gebeurte-
nissen telkens weer een openheid, die achter het ver-
haal een ander verhaal kan doen oplichten. En door
zich uit te spreken in directe taal, dat wil zeggen door
als eerste persoon in het vertelde te blijven in plaats
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van het gebeuren als derde persoon te reflecteren, kan
het ik toegang krijgen tot een diepere en wijdere laag.
Het is alsof de binnenkant van al het leven zich ruimer
laat horen en meespreekt met het eigen spreken. Tot
eigen verbazing - 'De bron vanwaaruit het leven
stroomt, is zo diep dat zij als "ander" wordt ervaren:
(Moore 1993:307) - wordt een andere samenhang
ervaren, d.i. zich opgenomen 'weten in een zinrijk
geheel; een samenhang die aan het vertelde zin en aan
het verdergaande leven richting geeft. Wie levensver-
haal zegt, denkt aan al het geleefde leven van dat indi-
vidu, maar in werkelijkheid voltrekt het levensverhaal
zich in vele momenten van beleven en herbeleven, die
bij nader inzien drijven op eenzelfde onderstroom.
Zowel van de verteller als van de toehoorder vraagt dat
een gevoeligheid voor wat er onder de taal en achter
het verhaal te horen is.

De andersheid van het leven

Eenmaal bewust geworden van het eigen levensver-
haal, liggen er dynamiek en avontuur in het verschiet
omdat aan de hand van het wel en wee van het dage-
lijks leven bij stukjes en beetjes verder kan worden
geschreven als voortgaande ontdekking van de anders-
heid van de dingen, en van de betekenisvolle plaats van
de gehele mens daarin. Dit gaat gepaard met worste-
ling, verwarring en lijden, niet alleen in de confron-
tatie met de tegenwerkende buitenwereld die eerder
aanpassing verlangt dan eigenheid, maar ook in het
innerlijk zelf waar leven toch tot richting en bestem-
ming moet, wil en kan komen en het oude en nieuwe
ik strijd leveren. De ontsporing van het leven wordt een
mogelijkheid tot spoorzoeken, telkens opnieuw, mits
deze dubbelheid niet wordt vermeden. Deze paradox
blijft bestaan en wordt ook in het verdere levensver-
haal zichtbaar: terwijl de dingen in het algemeen min-
der vanzelfsprekend zegbaar worden, kunnen ze op
sommige momenten juist treffend gezegd worden:
meer dingen kloppen minder dan ooit, wezenlijke din-
gen kloppen meer dan ooit. Wat komt, is niet te voor-
spellen, het conceptuele taalgebruik schiet tekort:
denken over het leven in differentiaties vanuit begrip-
pen betekent immers nog niet een deelname aan de
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onmiddellijkheid van het leven. Wie uitgaat van wat er
van binnen leeft en het verlangen ziet gloren naar een
waarachtig leven, blijkt bij het hervinden van zichzelf
in het heden vaak de juiste woorden te spreken. Wan-
neer mensen door het vertellen en het beluisteren van
het vertelde werkelijk in het hier en nu gebracht wor-
den, kan het doornemen van het gebeuren zich trans-
formeren tot inzicht in een geheel van verhoudingen.
In dat ogenblik van de ervaring van 'het oneindige in
het hart van het eindige' (Bonnefoy 2002:80) zijn ver-
teller en toehoorder verbonden en ligt het leven zelf
ten grondslag aan deze verbondenheid. Dan kan de
andersheid van het leven blijken, zowel in het ik, in
de ander, als in de dingen. Iemand wordt in zo'n ogen-
blik 'iets' van de eigen herkomst en bestemming
gewaar; nieuwe taal kan opwellen waarin de gevonden
eigen richting wordt verwoord.
In het oplichten van een dergelijke zinssamenhang
worden de dingen zowel persoonlijk als bovenper-
soonlijk herkend. Ook kan men zich, tot zijn schaam-
te, bewust worden van het ik- gerichte leven tot dan toe
en de schade die anderen daarmee is aangedaan. Zo
kunnen door het vertellen de diepte van het leven en
het verhaalde leven van deze mens samenkomen in het
beleven, waardoor er sprake is van opademing en het
verhaal weer doorgang vinden kan. Dergelijke per-
soonlijke levensverhalen met een bovenpersoonlijk
karakter komen we in allerlei vormen tegen. Behalve
verteld in gesprekken, worden ze opgetekend in brie-
ven, in autobiografieën, dagboeken, en behalve in
romans ook verwerkt in andere kunstuitingen of in
wetenschappelijk werk, voorzover persoonlijke bele-
venissen als innerlijke noodzakelijkheid ten grondslag
liggen aan uitdrukking en presentatie. Elk verhaal ont-
hult en verhult tegelijkertijd; in de verwarring van het
beleefde persoonlijk verlies ligt de mogelijkheid ver-
borgen iets heel anders te vinden dat toch heel eigen
blijkt te zijn en wezenlijk voor die persoon. 'Was ein
Mensch erzählt soli man nicht nur als Tatsache, son-
dern als Äusserung seines Wesens annehmen.' (Hil-
lesum:17)
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Ein Brief

De ervaring van deze mogelijkheid iets 'wezenlijks' te
vinden wordt in dit vertoog in beschouwing genomen
aan de hand van een verhaal in de vorm van een gefin-
geerde brief uit 1902 van Hugo von Hofmannsthal, die
op 18 en 19 oktober 1902 verscheen in het grote Ber-
lijnse dagblad Der Tag.Het verhaal bevat tal van ele-
menten die de lezer een inkijkje geven in de
ontwikkeling van de crisis en in de geboorte van het
levensverhaal: het al vertellend ontvouwen van wat er
gebeurd is en gebeurt laat de lezer zowel de moeilijk-
heden die zich voordoen meebeleven als de mogelijk-
heden die zich daardoor aandienen. Dit verhaal raakt
vanwege de existentiële en autobiografische inhoud
ervan aan de mogelijkheid van levensverhalen voor
individuen in onze tijd, en is om die reden gekozen als
voorbeeld van wat geestelijke of existentiële begelei-
ding vermag als het gaat om breukervaring, levens-
verhaal en zinssamenhang. In 'Ein Brief' wordt in
evocatieve zin de dynamiek van een mensenleven
beschreven, waarin een ommekeer leidt tot het anders
zien van de dingen van het leven. De tekst getuigt van
een zinscrisis, namelijk de ervaring van het uiteen-
vallen van taal en werkelijkheid: vertrouwde woorden
hebben de tot dan toe geldende zekerheid verloren, zij
vallen letterlijk stil, en de ontstane kloof wordt als een
afgrond ervaren.
In de brief (een prozagedicht dat geschreven zou zijn
in 1609 en was ondertekend door ene Lord Chandos
en gericht aan Francis Bacon) wil Chandos zijn vriend
Bacon na een 'twee jaar durend stilzwijgen' volledige
openheid geven ten aanzien van zichzelf. Zijn levens-
verhaal, zo schrijft hij, is begonnen met de ervaring
van onvermogen 'om over welk ding dan ook maar
samenhangend te denken of te spreken' (Hofmanns-
thai, 1994:94).
In de vele studies die aan dit werk van Hofmannsthal
zijn gewijd, wordt met name gekeken naar de psycho-
logische, cultuur-contextuele of literatuurweten-
schappelijke aspecten. In psychologische analyses
wordt veelal de nadruk gelegd op de depersonalisatie
en de gespletenheid van het ik in crisis, in cultuur-con-
textuele onderzoeken wordt gewezen op de jahrhun-
dertwende, de overgang van symbolisme naar
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modernisme, de dichterlijke inspiratie en het Wenen
van die tijd, terwijl in literatuurwetenschappelijke
commentaren de Sprachkritik en Sprachskepsis cen-
traal staan (zie bijv. Broch en Van Straten). Deze taal-
scepsis verwijst in eerste instantie naar de beschreven
breukervaring tussen taal en werkelijkheid, die het
gevolg is van het niet langer kunnen ophouden van het
beeld dat het personage van zichzelf had opgebouwd.
Er ontstaat een crisis in taal en zin. Maar behalve het
ontstaan van leegte, eenzaamheid en het besef van een
onvervuld verlangen komen we in het vervolg van het
verhaal ook het vrijgekomen en vrijkomend innerlijk
tegen dat deelheeft aan de werkelijkheid zoals deze
toevalt en binnenkomt. Door deze nieuwe samenhang
is de lezer getuige van een taal kracht, die eerst alleen
van binnen wordt ervaren en verwoord en toch op een
gegeven moment deze andere vorm van taalscepsis
overwint en een treffende uitdrukking naar buiten
krijgt.
Pestalozzi (1991 :242) onderscheidt in 'Ein Brief' drie
episodes of fasen: Sprachtrunkenheit, Sprachverzweif-
lung en neue Sprache. De fase van Sprachtrunkenheit
heeft betrekking op de beleving van eenheid met en
samenhang tussen alle dingen zoals die van aanvang
bestond, en die de ik-figuur, Chandos, in de conven-
tionele taal naar zijn hand kon zetten. Chandos leef-
de en weefde al lezend en dichtend volledig in de
antieke overlevering die hij zich eigen had gemaakt.
Zijn werken uit die periode kwamen tot stand door
reproductie, imitatie en navolging van eerdere voor-
beelden. De tweede fase wordt Sprachverzweijlung
genoemd: tussen woorden en werkelijkheid bestaat
niet langer een één-op-één relatie, zodat gesproken en
geschreven taal niet meer overeenkomen met de
beleefde werkelijkheid. Het onvermogen een samen-
hang te beleven in wat geuit wordt, ervaart de ik-figuur
als afgrond van taal-vertwijfeling. Alleen met behulp
van gewoontes, door opvoeding eigen gemaakt, kan
Chandos überhaupt verder leven.
Deze betekenisvolle fase in de driedeling van Pesta-
lozzi,juist ook met het oog op geestelijke of existen-
tiële begeleiding, laat een nadere uitsplitsing en
verfijning toe: door (I) het stilvallen van de taal wordt
het (2) eerst leeg in en om de persoon. Omdat de wer-
kelijkheid ogenschijnlijk zinloos is en niet meer
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ingekaderd wordt, ontstaat de mogelijkheid van (J) een
andere werkelijkheidsbeleving: in de leegte vallen hem
namelijk na verloop van tijd, en gaandeweg steeds
intenser, onverwachte momenten toe die hem 'sprach-
Ios' verblijden. Zo krijgt de werkelijkheid de 'ruimte'
om zich direct te manifesteren, die evenwel (4) onuit-
sprekelijk lijkt: 'In ihnen erfährt er ein inneres und
äusseres Jenseits der Sprache' (idem:242). Wanneer
Chandos in zulke momenten direct deelheeft aan het
gebeuren om hem heen, ondergaat hij met zijn 'inner-
lijk oog' wat hij ziet. Over 'deze vreugdevolle en
bezielende momenten' (S) kan hij 'nu' in treffende
bewoordingen schrijven aan zijn vriend:

'Het valt mij niet gemakkelijk u aan te duiden waarin
deze goede momenten bestaan; wederom laten de woor-
den mij in de steek. Want wat zich op zulke momenten
voor mij aandient, en wat een of andere verschijnings-
vorm van mijn alledaagse omgeving vervult met een
overstelpende vloed van hoger leven als een vat, is iets
wat volledig onbenoemd en waarschijnlijk ook onbe-
noembaar is. Ik kan niet van u verwachten dat u mij
zonder voorbeeld begrijpt, en ik moet u om uw clemen-
tie verzoeken vanwege de onnozelheid van mijn voor-
beelden. Een gieter, een op het veld achtergelaten eg, een
hond in de zon, een armoedig kerkhof, een kreupele, een
kleine boerenhoeve, dat alles kan het vat van mijn open-
baring worden. Elk van deze dingen, en de duizend
andere vergelijkbare waar het oog anders met vanzelf-
sprekende onverschilligheid overheen glijdt, kan voor
mij plotseling, op een of ander moment dat ik op geen
enkele manier vermag op te roepen, een verheven en
ontroerend karakter krijgen, waarvoor alle woorden mij
te arm lijken om het tot uitdrukking te brengen.' (Hof-
mannsthaI2000:96)

Dit citaat toont de nieuwe werkelijkheidsbeleving, en
markeert tevens de overgang van Pestalozzi's tweede
fase naar de derde, die van de neue Sprache: de woor-
den blijken hem te vinden in de verrassende momen-
ten dat hij een nieuwe samenhang gewaar wordt. In
deze directe werkelijkheidsbeleving in de persoon en
tussen hem en de omgeving wordt een geestelijke
werkzaamheid ervaren die een en al zin is en een oor-
spronkelijke uitdrukking genereert. In de diepte van
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de beleving wordt de werkelijkheid gezien en de taal
geboren, en blijken taal en werkelijkheid dus wel dege-
lijk met elkaar verbonden te zijn. Zo verschaft gaan-
deweg de teloorgang van de vanzelfsprekende taal van
de ik-persoon, die aldus de vaste verhouding tot de
werkelijkheid is kwijtgeraakt, de mogelijkheid tot een
'nieuwe' taal die in en door momenten van beleving
kan ontstaan en zo de beschouwing van de werkelijk-
heid een ware richting meegeeft. De 'onuitsprekelijke'
werkelijkheidsbeleving genereert paradoxaal genoeg
zeggingskracht in de vertelling aan de oplettende
ander. Zo kan 'Ein Brief' gelezen worden als een ver-
teld levensfragment en in het verhalen ervan kan de
dynamiek van het leven beleefd worden dat raakt aan
het eigen levensverhaal of dat van de cliënt.

Taal, werkelijkheid en
werkeli jkheids beleving

Als we de 'tijdloze' lotgevallen van Chandos vergelij-
ken met het 'actuele' vertoog over bewustzijn, taal en
werkelijkheid van Duintjer, wordt wat speelt in 'Ein
Brief' niet alleen spiritueel inzichtelijk, maar kan ook
een brug geslagen worden van toen naar nu. In de tijd
van 'Ein Brief'wordt noodgedwongen ruimte bevoch-
ten voor een persoonlijk bewustzijn los van de kaders
die boven en buiten de ik-figuur het dagelijks leven
bepaalden. In onze tijd is het persoonlijk bewustzijn
als verworvenheid ook een probleem geworden. De
overdosis autonomie en het resultaatgerichte denken
en handelen, die zo gangbaar zijn in de huidige maat-
schappij, maken tezamen mensen dorstig naar inspi-
ratie en doen hen hunkeren naar levensvervulling.
In dit verband ontstaat ook de vraag hoe het ik met
zichzelf en de wereld kan omgaan als inmiddels waar-
heden niet meer of louter naast elkaar bestaan. Dit
individuele gefragmenteerde bestaan komt ook tot
uiting in een maatschappelijk en geestelijk klimaat
waarin voor velen alles vooral prettig moet zijn en out-
put en directe bevrediging van behoeften voorop
staan. En toch lijkt in de realiteit van het moderne
leven als nooit tevoren - diep van binnen of gewoon er
dik bovenop - het verlangen te leven naar iets dat wer-
kelijk zin geeft aan het leven en samenhang verschaft
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aan de eigen bestaansuitingen. 'Wat de mens, ook de
moderne mens, ten diepste verlangt, is de gelukte ont-
moeting met het andere, met het onverwachte, in één
woord, met de werkelijkheid "buiten ons".' (De Dijn
1999:34)
Het één-en-al-ik-geworden ik is toe aan een ruimer
bewustzijn van werkelijkheid, een bewustzijn dat de
betrokkenheid op zichzelf verruimt tot een één-en-al-
open aanwezigheid voor de ander en het andere. Dit
geschiedt aan het ik door een receptieve levenshou-
ding waardoor in een stapsgewijs leerproces van
gewaarwording aan de hand van de dagelijkse gebeur-
tenissen, deze omvorming in het hart mogelijk wordt
in het telkens aangaan van een nieuwe situatie. Zo kan
een intuïtief besef van wezenlijke verhoudingen gelei-
delijk aan manifest worden in en door de praktijk van
overgave aan datgene waarom het gaat: goedheid,
waarheid en schoonheid. Vanuit deze directe ervaring
spreekt Duintjer (2002: 25 e.v.) van het primaire
bewustzijn als een 'laag' in ons bewustzijn die niet
samenvalt met ons persoonlijk bewustzijn of met ons
groepsbewustzijn, en dus ook niet met het (weten-
schappelijke) idee dat menselijk bewustzijn zonder
meer zou samenvallen met cultuur, taligheid en den-
kend waarnemen. Dat primaire bewustzijn is het
startpunt van ons bewust-zijn: het is eraan vooraf-
gaand en er voorbij; het is de mogelijkheidsvoor-
waarde van ons bewuste ik dat zich centrum weet
van allerlei relaties en uiterlijke verbanden. Als voor-
cultureel en voor-talig bewustzijn ontleent het zijn
rijkdom aan het feit dat het openstaat, aanwezig is,
voor alles wat er binnenkomt, voor wat te horen, te
zien, te voelen of anderszins te vernemen valt. Het
wordt ook wel zeer beeldend omschreven als 'tegen-
woordigheid van geest'. Dit primaire bewustzijn
'betreft een onafgrensbaar wijde manifestatie-ruimte
en elke taalcultuur heeft plaats daarbinnen, zoals een
eindig gebouw in een open landschap' (idem:56).
Wanneer het persoonlijk bewustzijn (als 'eindig
gebouw') waar het ik zich van bedient, opengebroken
wordt, is dat een teken dat het open bewustzijn (als 'in
een open landschap') zich heeft gemeld: de afgegrens-
de identiteit van het ik is in contact gekomen met een
ruimere werkelijkheid die zich manifesteert en nu
opgemerkt kan worden. We kunnen zeggen dat Chan-
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dos in feite uit de zich eigen gemaakte mal van de
gevestigde orde van taal en werkelijkheid viel en dat
hij zich door deze breukervaring kon openen voor deze
ruimer beleefde werkelijkheid, die zich behalve als
natuurervaring ook aandiende in allerlei verschij-
ningsvormen van zijn dagelijks leven. Dit is een erva-
ring die niet meer is uit te wissen en die in potentie een
vervolg creëert. Het ik echter, gehecht als het is aan de
tot dan toe vertrouwde eigen mal en de zekerheden
van het bestaan en dat zich steeds weer daarin wil
terugtrekken, levert vanuit dit persoonlijke bewustzijn
strijd met dat deel in zichzelf dat gevoelig is voor de
gewaarwordingen van zin en het beleven van wat in
momenten als samenhang wordt ervaren.
Deze innerlijke gespletenheid noopte Chandos om
orde te scheppen in zichzelf, en paradoxaal genoeg
begint dat met het loslaten van al die 'grote woorden'
die juist bestemd waren om orde te scheppen, zoals
'''geest'', "ziel" of"lichaam'" (HofmannsthaI2000:94).
Deze abstracte begrippen, op zichzelf staand verwoord
en ommuurd met aanhalingstekens, passen bij de eer-
ste en deels bij de tweede fase, waarin hij het verhaal
achter de woorden niet kent en het hem pijnlijk dui-
delijk wordt dat hij grote en vanzelfsprekend gebruik-
te woorden niet kan belichamen. Dit staat in scherp
contrast met de nieuwe taal waarin een levendige,
directe en intense gewaarwording van werkelijkheid
kan worden uitgedrukt. Dergelijke ervaringen van
zinssamenhang genereren een kloppend vertellen
waarin de genoemde begrippen niet langer nodig zijn,
maar waarin het verhaal in taal van het overvloeiende
hart treffend de gebeurtenis weergeeft. En daarin is
ontegenzeggelijk de werking van geest, ziel en lichaam
te herkennen - de belichaming van zinssamenhang!
Chandos ontdekt immers in die ogenblikken van alles
omvattende samenhang en alles doortrekkende zin
'Iets' van waarde, 'zo'n tegenwoordigheid van liefde',
'een verrukkelijk, ronduit oneindig tegenspel in mij en
om mij'. En, zo verhaalt hij, 'het komt mij dan voor
alsof mijn lichaam uit louter tekens bestaat die alles
aan mij openbaren. Of alsof wij in een nieuwe, aan
intuïties rijke verhouding tot het gehele bestaan gaan
staan als wij zouden beginnen met het hart te denken'
(HofmannsthaI2000:99). Het eindige gebouw waar-
binnen Chandos zich ophield als een ik dat door van-
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zelfsprekendheden en gewoontes muren om zichzelf
heeft opgericht, opent zich tot vergezichten van een
oneindig landschap. Dat wat opvalt en toevalt uit het
open bewustzijn, wordt sprakeloos beleefd: een di-
recte ervaring van wat werkelijk is en ontroerend
mooi. Wat dan wordt ingezien, wordt in beschouwing
naar buiten gebracht.
Op grond van een 'innerlijk één-en-al-oor zijn voor de
geladen stilte waar taal geboren kan worden' (Duintjer
2002:28) wordt Chandos gevonden door een nieuwe taal,
een werkelijkheidsnabije taal die zich kenmerkt door
een directe relatie tussen beleving en beschouwing. Dit
is ook een taal die ons op een dieper niveau aanspreekt
als wij de Chandosbrief lezen, deze taal kan de ander
echt bereiken, aanhakend bij de eigen levenssituatie,
mits men bereid is verder te kijken dan de eigen ver-
trouwde kaders van het persoonlijke bewustzijn en
opmerkzaam wil zijn voor wat zich in de beleving van
de ruimere werkelijkheid aandient.

Zins samenhang

Ieder mens heeft, zoals we kunnen herkennen in 'Ein
Brief', een deel in zichzelf dat gevoelig is voor de gewaar-
wordingen van zin en het beleven van wat in momen-
ten als samenhang wordt ervaren. Momenten waarin zin
en samenhang overeenkomen met het eigen wezen en
met de herkomst en de bestemming van het eigen leven
en die herkend worden als een zinssamenhang die het
leven richt. In deze beleving is een mens tot in zijn wor-
tels overtuigd van de werkelijkheid van zijn eigen
bestaan, en in de beschouwing wordt dit levensvertrou-
wen tot een weten dat het leven verder gaan kan en een
bestemming heeft. 'Het existentiële overtuigd zijn van de
beleving treedt voor de beschouwing als het ideële waar-
zijn op' (Van Praag, 1954:8).
Herkomst en bestemming worden her-innerd en aan-
vaarding en bestemming van een mensenleven worden
mogelijk als in toenemende mate deze momenten van
zinssamenhang worden toegelaten en beleefd. In het
zichtbare leven kan zo stukje bij beetje, bij zichzelf
beginnend en bij de ander uitkomend, richting gevon-
den worden in de zin van toewijding aan een zaak die
de mens en de wereld dient. In dit verband schrijft
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Van Praag, de stichter van humanistische geestelijke
begeleiding:

'Het zinloze is het onsamenhangende en daardoor bete-
kenisloze, het absurde. Zin kan worden opgevat als
samenhang, ordening. Mensen beschikken over het ver-
mogen samenhang te brengen in afzonderlijke ervarin-
gen (...). Dat bedoelen we met zingeving als de eigenlijke
inhoud van geestelijk leven.' (Van Praag, 1978:205)

En, zo zegt hij, wanneer door een ingrijpende gebeur-
tenis de persoon geen samenhang meer ervaart in zijn
doorgaande leven, kan deze in samenspraak met de
geestelijke raadsvrouw of -man weer samenhang
trachten aan te brengen. Van Praags uitgangspunt hier-
bij was een 'samenhang in al het zijnde' (idem:97),
waarmee hij doelde op een levend referentiepunt dat
altijd werkzaam is en voor ons manifest wordt in de
momenten dat zin ons komt toevallen. 'Zin' is dus zin
die ondervonden wordt - en niet primair bedachte of
gemaakte 'samenhang'. En in dat ogenblik zijn de wer-
kelijkheid en het ik in 'tegenwoordigheid van geest' ver-
enigd. 'Samenhang' is gerelateerd aan het weer op orde
krijgen van het eindige gebouw, 'zinssamenhang' daar-
entegen verwijst naar een geestelijke werkzaamheid
die zich manifesteert in een open landschap. Anders
gezegd: deze 'zins samenhang' gaat vooraf aan en door-
trekt alle vormen van samenhang die de mens vervol-
gens in de situatie kan aanbrengen. Bij Chandos was
sprake van de mogelijkheid van een verbinding met
'deze harmonie, die mij en de gehele wereld doorweeft'
(HofmannsthaI2000:99), en Duintjer (2002: 31 e.v.)
spreekt van een ondervonden 'werkelijkheid die ons
van alle kanten omringt en doordringt', 'dus in elke
werkelijkheid ontmoet wordt', en 'alle levende wezens
verbindt'. Deze werkelijkheid wordt manifest als er
openheid is voor 'het andere', en dit kan zowel als tus-
senmenselijk gebeuren gestalte krijgen, als in de
natuur of door een of andere cultuuruiting beleefd
worden.
In de poging samenhang aan te brengen in de ver-
brokkeling is de vraag naar de zin van het leven in onze
postmoderne tijd betrokken op ieders persoonlijke
zingeving aan het leven. Hoe gemakkelijk en prettig dit
ook klinkt, het betekent tevens dat ieder individu
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gesteld wordt voor de taak zélf de zoektocht naar de
'hele, geïntegreerde mens' in 'heel de werkelijkheid' te
ondernemen. De hele geïntegreerde mens is de mens
die zich centrum weet in een geheel van relaties en
uiterlijke verbanden maar deze relaties aangaat en
onderhoudt vanuit de genoemde zinssamenhang.
Steeds is het ik het brandpunt dat de last van het gemis
aan en het verlangen naar zin-die-samenhang-is
ervaart. Om van het afgescheiden ik naar de hele geïn-
tegreerde mens te komen, kan men niet voorbij aan het
leven in verbrokkeling en opschudding dat hoe dan
ook telkenmale moet worden doorgemaakt. Zinssa-
menhang blijkt daarom nooit definitief, kent geen
eindpunt en is geen bezit. De mens blijft ergens een
verbrokkeld wezen, ook al schuift men op in de rich-
ting van een leven meer in overeenstemming met zins-
samenhang, een rusten in zichzelf, vanuit een centrum
dat we niet zelf zijn maar dat ons overstijgt. Telkens
opnieuw moet men het aandurven de eigen levens-
beschouwing en het zelfbeeld los te laten en terug te
gaan naar de werkelijkheid van het leven zelf. Dan kan
men in duurzame momenten een alles doortrekken-
de zin gewaarworden, die in hun terugkeer en circu-
laire gang zorgen voor een groeiende en steeds meer
beklijvende samenhang tussen de persoon en het
leven. Zoals eerder beschreven heeft een leven dat ont-
spoord is juist de potentie in zich om te komen tot het
(her)vinden van de eigen zin en richting. Meermalen
spreekt Van Praag over de herstellende kracht van de
relatie van de zoekende mens tot het leven zelf. Die kan
blijken als door het wegvallen van de vertrouwde
kaders een openheid ontstaat voor een andere werke-
lijkheidsbeleving, die het mogelijk maakt met het
leven mee te schrijven aan het eigen levensverhaal.
Daar is een 'vrij-plaats' voor nodig, een ruimte waar
iemand zich kan uitspreken, en deze plaats kan gevon-
den worden in de ontmoeting van de geestelijke of
existentiële begeleiding.

Geestelijke of existentiële begeleiding

Op het moment dat een ontmoeting plaatsvindt, wordt
duidelijk wat het eigene van geestelijke of existentië-
le begeleiding is: het bezet zijn van de cliënt door de
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situatie waarin deze verkeert, wordt van de kant van de
begeleider beantwoord met een zich openstellen voor
dat wat gezegd wil worden, waardoor iets nieuws kan
ontstaan dat samenhang kent. Dit open stellen sluit aan
bij de openheid die door de breukervaring in potentie
is geschapen. De persoon voelt zich gevangen in de
onomkeerbaarheid van de situatie en zoekt in een eer-
ste impuls naar een ontsnapping, die hij hoopt aange-
reikt te krijgen. Het gevaar bestaat dat de begeleider in
de verleiding komt een antwoord te produceren, geba-
seerd op een of andere toepassing van kennis uit haar
arsenaal. Dit is begrijpelijk, de nood wil gelenigd wor-
den en de begeleider is bang tekort te schieten als zij nu
niets doet. In plaats daarvan laat zij blijken met haar
hele wezen aanwezig te zijn zonder te willen overne-
men. Paradoxaal genoeg wordt door dit niet-doen iets
wezenlijks gedaan: er wordt contact gelegd met wat
werkelijk gebeurt en bovendien wordt de ander ruimer
gezien dan gevangen in déze situatie. Dit is mogelijk
door de kalme geest van de begeleider die weet dat de
bevrijding niet van haar komt, maar van de werk-
zaamheid van het moment waar zij beiden deel van uit-
maken.
Hoe moeilijk het ook is voor de begeleider niets te heb-
ben en wellicht in machteloosheid te zwijgen en er
slechts te zijn, de afgescheidenheid van de cliënt mag
niet beantwoord worden met een afgescheidenheid van
haar kant. De begeleider die vanuit een louter per-
soonsgebonden en/of vaste theoretische positie het ver-
haal van de ander voorziet van verlegenheids- of
bedachte interpretaties van welke makelij dan ook, ver-
ankert de situatie van afgescheidenheid van de ander
en reduceert de ander verder tot gedrag of omstandig-
heid. Om te komen tot een existentiële ontmoeting
waarin sprake is van geestelijke werkzaamheid, zijn ont-
vankelijkheid, verbinding en beweging onontbeerlijk,
bij voortduring van de kant van de begeleider en gaan-
deweg van de cliënt zelf,wanneer die zich ervan bewust
wordt dat hij niet samenvalt met zijn situatie. Waar de
afgescheidenheid zich telkens weer voordoet in een
mensenleven, biedt het ondergaan-in-verbinding de
mogelijkheid de angst, het onvermogen en het verlan-
gen naar bevrijding zo te doorleven dat een ruimere
werkelijkheid zich ontsluit. 'Iets ondergaan' is de kunst
van het verblijven in het moment waarin de dingen
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gebeuren, waarin gepoogd wordt woorden te geven aan
dat wat er aan de hand is en het daarin uit te houden,
en voorts de poging het onder ogen te zien en er door-
heen te gaan. In deze openheid en worsteling kunnen
ontdekkingen gedaan worden: door wat er van buiten
op ons inwerkt, wordt van binnen 'iets' ingezien dat nu
hier blijkt samen te hangen. Dit 'iets' is zowel nieuw voor
de cliënt als voor de begeleider en is als gemeenschap-
pelijke uitkomst niet te reduceren tot de een of de ander;
het ontstaat behalve door het luisteren en spreken in
wederkerigheid ook in de stiltes. In en aan beiden ont-
staat een innerlijke noodzakelijkheid tot vertellen, eerst
van de kant van de cliënt die moet vertellen van dat wat
er gebeurd is en gebeurt, en vervolgens van de kant van
de begeleider die moet vertellen van dat wat zij gehoord
en gezien heeft. Het vertellen betreft dan niet alleen het
gebeuren in het leven van de cliënt, maar is ook in de
ontmoeting zelf een gebeuren, waardoor de noodzaak
tot vertellen een gemeenschappelijke wordt: 'De meest
dringende aanleiding om te vertellen is altijd daar aan-
wezig, als iemand iets weet, wat anderen nog niet weten
en wat die anderen noodzakelijk moeten vernemen,
omdat het hen aangaat' (Warmenhoven 1985:37-38).

Nogmaals 'een eindig gebouw in een open
landschap'

Gezien vanuit de metafoor van Duintjer vindt de ont-
moeting niet plaats in het 'eindige gebouw' van de een
noch in dat van de ander, maar in het 'open landschap'
waarbinnen deze eindige gebouwen staan. Datgene wat
in de onmiddellijkheid van de ervaring de mens in de
kern raakt en samenhangt met al het zijnde, kan beleefd
worden op het moment dat door het eindige gebouw
heen (waarin het ik zich opgesloten hield) iets anders
in zicht komt. Het is alsof de gordijnen opengaan en
cliënt en begeleider iets nieuws gewaarworden dat zo
opmerkelijk is dat het moet worden uitgesproken en
gezien. Het is deze ervaring van zinssamenhang die de
cliënt rustig in zichzelf doet zijn als ware hij 'thuisge-
komen'. Zo kan hij in de bestaande situatie opnieuw of
voor de eerste keer richting geven aan zijn bestaan: er
is door inzicht uitzicht gekomen,daar waar de situatie
eerst uitzichtloos was.
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In de geestelijke of existentiële begeleiding is het van
belang dat het gordijn telkens weer opengaat, al is het
maar voor even, opdat de ruimere werkelijkheid
beleefd en gezien kan worden. Het gevaar bestaat dat
het gebeuren wordt geïnterpreteerd vanuit het beken-
de eindige gebouw of dat men binnen dit gebouw blijft
en daarin allerlei denkbare veranderingen wil bewerk-
stelligen. Een ander gevaar is dat het ene gebouw reac-
tief wordt ingewisseld voor een ander gebouw. Dan
wordt,zoals gezegd,de kans gemist om de sporen te
vinden die in elke ontsporing zichtbaar worden, want
als de leegte er mag zijn, kan vanuit de ruimte van het
oneindige landschap het eindige gebouw zich trans-
formeren. Vanuit het open bewustzijn wordt
geschouwd naar het eindige gebouw, dat wil zeggen de
herhaalde uiting van de verteller wordt gehoord en
sporen worden opgemerkt, sporen die kunnen leiden
naar een vollediger leven, tot 'de altijd weer mogelij-
ke doorbraak van het menselijke in de mens' (Van
Praag, 1953:25).

Van breukervaring tot zinssamenhang

Als voorbeeld van een cliënt in zincrisis volgen we in
'Ein Brief' de situatie van Chandos, waarin door een
breukervaring gaandeweg zinssamenhang geopen-
baard wordt en duidelijk wordt dat zinloosheid en zin-
vervulling niet losstaan van elkaar. Hoewel daar in dit
specifieke verhaal enige tijd overheen gaat, kan in prin-
cipe in elke ontmoeting verscheurdheid, waarin alles
in delen uiteen is gevallen en 'de delen weer in delen'
(Hofmannsthal200 1:95), zich transformeren tot een
vereniging met de werkelijkheid: een 'klein' moment
van inzicht dat tegelijkertijd als 'groot' beleefd wordt.
Dit is mogelijk als de openheid, de wond van de breuk-
ervaring heel basaal beantwoord wordt met de open-
heid van de begeleider, waardoor oppervlakte en diepte
elkaar raken in en als open bewustzijn. Het is deze
'dieptewerking' die een noodzakelijke beweging is om
tot inzicht te komen van déze mens in déze situatie.
Dit betekent dat de begeleider in de heikele situatie van
de cliënt hard moet werken aan een ongewisse uit-
komst. Als het goed gaat komt die tot stand door de
ander te zien en zijn verschijning doordringend waar
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te nemen met het hart, om vanuit stilte te komen tot
een ogenblik van inzien wat nu hier de ander betreft
en raak is en wat ook gezegd wil worden. In de geeste-
lijke of existentiële begeleiding staat de begeleider
garant voor deze dieptewerking, zonder evenwel de
doorgang en uitkomst ervan te kunnen garanderen.
Deze dieptewerking kan door een open houding in
gang gezet worden, dat wil zeggen luisteren om te lui-
steren, nabijheid om de nabijheid, aandacht om de
aandacht. Zij kan niet eigenmachtig afgedwongen wor-
den, juist niet, en zowel de maat van de diepte als de
intensiteit van de ervaring van zinssamenhang kun-
nen per persoon en per situatie verschillen.
Deze praktijk is tekenend voor de paradoxale situatie
die zich in de ontmoeting voordoet: wanneer de bege-
leider luistert en het onbekende achter het bekende
gewaar wordt en dat bij het verhaal betrekt, kan de
cliënt, die op fragmentarische wijze zijn situatie ver-
woordt, uit de mal van het gevangen-zijn loskomen.
Dit gebeurt niet zomaar, maar voltrekt zich in verwar-
ring en angst, in wrijving of gretigheid, in gestamel
dan wel stiltes. Als wat door het hoofd wordt vastge-
houden 'opeens' wordt losgelaten en overgenomen
door het hart, dan wordt onder ogen gezien wat zich
schuilhoudt en wordt met het vrijkomen van een
inzicht de gehele mens bevrijdt. Op deze doorbraak
van hoofd naar hart, die gepaard gaat met het stilval-
len van taal en die heel pijnlijk kan zijn, volgt een wel-
dadige opademing die veelal samengaat met
hartstochtelijk verdriet, dan wel stromende zinnen en
kloppende woorden. De in het moment beleefde zins-
samenhang kan samen met de aansluitende, verder
verhelderende zinnen van de geestelijk of existentieel
begeleider richting geven aan het leven waardoor het
eigen verhaal verder kan worden geschreven. Kwam de
cliënt in eerste instantie niet verder dan het weergeven
van zijn situatie als 'persoonlijk bewustzijn', nu komt
hij in het vertellen in een directe taal tot een medede-
ling van zichzelf die in een juiste verhouding staat tot
werkelijkheid. Hier is sprake van een directheid van
beleving en van daaruit van een zinssamenhangend
zien, voortkomend uit het 'primaire bewustzijn' .ln dat
ogenblik vallen illusies en voorstellingen van of ken-
nis over werkelijkheid weg om plaats te maken voor
een deelname aan het leven, waardoor een ruimere
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oriëntatie mogelijk is om het eigen leven opnieuw te
bezien. De samenhang in het persoonlijk bestaan heeft
dan de kans meer in overeenstemming te zijn met de
zins samenhang in al het leven. Dit zijn de momenten
dat men de ervaring heeft met het leven mee te schrij-
ven en in vrijheid te komen tot een oorspronkelijk
levensverhaal.

Tonloma is als universitair hoofddocent praktische huma-
nistiek werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn
aandachtsgebied isgeestelijke of existentiële begeleiding.
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Foto's die veel zeggen

Jan Sitvast

In dit artikel laat de auteur aan de hand van
een fotografieproject met chronisch psy-
chiatrische patiënten zien dat begrippen als
'omgevingsbesef en 'identiteitsbesef uit de
rehabilitatiebenadering niet zijn los te
maken van een bredere, belevingsgerichte
aandacht voor de totale leefwereld en het
levensverhaal van de patiënt of cliënt. In de
theoretische beschouwing naar aanleiding
van het project wordt stil gestaan bij con-
cepten als 'narratieve individuering' en 'dia-
loog'. Deze begrippen worden gerelateerd
aan de beroepspraktijk van de verpleeg-
kundige.
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Inleiding

Als verpleegkundige werk ik met cliënten in de psy-
chiatrie die in het jargon 'langdurig zorgatbankelijk'
worden genoemd. Sommige cliënten wonen op het ter-
rein van het psychiatrisch ziekenhuis. Anderen wonen
zelfstandig en worden ambulant ondersteund met psy-
chiatrische thuiszorg en casemanagement. Het gaat
meestal om mensen die vastgelopen zijn in hun leven,
zich op enig moment niet meer zelfstandig konden
handhaven en toen in het ziekenhuis werden opgeno-
men. Dan begint de soms lange weg terug naar een
zelfstandig bestaan of een bestaan waarin zelfstan-
digheid en ondersteuning samengaan om een betere
kwaliteit van leven te realiseren. In dit rehabilitatie-
proces (I) staat de beleving van de cliënt centraal. Als
de cliënt geen noodzaak en mogelijkheid ervaart
(beleeft) tot verandering van zijn situatie dan zal de
motivatie ontbreken om hier aan te werken. Elk aan-
bod van de hulpverlening om de cliënt hierin te onder-
steunen is dan gedoemd te stranden. In de
rehabilitatie-benadering wordt gesproken van 'doel-
vaardigheid'. Aspecten van de doelvaardigheid zijn het
'omgevingsbesef' en 'identiteitsbesef van de cliënt. Een
voorbeeld: een cliënt met onvoldoende zicht op zijn
eigen woonwensen (identiteitsbesef) en/of weinig
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kennis van het aanbod aan woonvormen (omge-
vingsbesef) zal niet in staat zijn om een keus te maken
en een eerste stap te zetten om het ziekenhuis te ver-
laten. Door de eigen woonwensen te helpen verkennen
en een inventarisatie te maken van het woonaanbod
effent de verpleegkundige begeleider de weg voor een
rehabilitatietraject.

Illness en disease

In dit licht gezien zijn het identiteitsbesef en het omge-
vingsbesef meer procesbepaalde factoren in een hulp-
verleningstraject dan eigen grootheden. De beleving
wordt ondergeschikt gemaakt aan een hulpverleners-
techniek, namelijk die van rehabilitatie. Dit kan bij-
zonder effectief zijn als het om tastbare overzichtelijke
resultaten gaat, maar de ervaring leert dat de praktijk
weerbarstig is en dat wensen en voorkeuren in een
bepaald domein (bijvoorbeeld wonen) niet los te zien
zijn van de hele belevingswereld van de cliënt. In de
leefwereld van de cliënt heeft deze op eigen wijze bete-
kenis gegeven aan zijn ziekte of stoornis en de gevol-
gen die dit had voor zijn dagelijks leven. Vragen
omtrent schuld en verantwoording voor het tekort-
schieten naar eigen en andermans verwachtingen spe-
len een rol. Angst voor herhaling van crises waarin
zoveel kapot werd gemaakt; zelfvertrouwen en moed
om je eigen beperkingen onder ogen te zien; rouw over
een verloren perspectief. Bovendien zijn de sociale
contacten veranderd door een langdurige afhanke-
lijkheid,soms door geschonden vertrouwen ofhet ont-
breken van wederkerigheid. De rol van zieke is een
vluchtheuvel waar de cliënt toevlucht heeft gezocht en
soms een verbanningsoord waar de omgeving de mens
in psychische nood naar heeft uitgestoten. De cliënt
pendelt heen en weer van de wereld waarin hij patiënt
is naar de wereld van de gezonde en normale mensen
(Kleinman, 1988: 181; Frank, 1995: 9).
In het Engels kent men het onderscheid tussen disea-
se en illness. Beide begrippen kunnen vertaald worden
met het Nederlandse 'ziekte', maar disease staat voor
het medische gegeven en illness belichaamt de sociaal-
psychologische inbedding van ziekte en stoornissen in
de leefwereld van de patiënt. Na een psychotische
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decompensatie bijvoorbeeld kan een patiënt als her-
steld worden beschouwd als hij vrij is van wanen en
hallucinaties. Toch zijn er soms nog heel lang negatie-
ve symptomen als inactiviteit, gebrek aan belangstel-
ling en lusteloosheid. We kunnen zogenaamde
plateaufasen onderscheiden waarin een lange periode
van inactiviteit een beschermende functie heeft voor
de cliënt. Zijn activiteit, zelfvertrouwen en motivatie
worden soms alleen ontplooid en opgebouwd op een
deelterrein om pas in een volgende fase te generali-
seren naar andere domeinen van het leven (Strauss,
1989: 184). De cliënt heeft tijd nodig om zijn beleving
als een min of meer competent individu op te bouwen
in een wisselwerking met zijn sociale situatie. Het
omstreden maar door hulpverleners nog veel gebruik-
te begrip 'ziektebesef' houdt hier te weinig rekening
mee (Den Hollander, 200l). Ziektebesef veronderstelt
vaak een enkel verhaal, namelijk het dominante ver-
haal van de medische diagnostiek. Het begrip nodigt
uit om de dynamische processen van betekenisgeving
door cliënten te negeren en de verhalen die zo ontstaan
van de worsteling met tegenslag, rampspoed en ziek-
te alleen te verstaan binnen het eigen denkkader. De
cliënt pendelt tussen twee werelden, gezond en ziek.
Om de integriteit van zijn identiteit te kunnen bewa-
ren en een continuïteit te blijven ervaren tussen zijn
huidige 'ik' en zoals hij vroeger was voordat hij decom-
penseerde, is een reconstructie van zijn levensverhaal
vereist. Er is immers een breuk ontstaan in het verhaal
dat de cliënt zichzelf en anderen vertelt over wie hij is.
Tenzij er sprake is van een sluipend begin en een lang-
durige aanpassing betekent de ontwikkeling of het
begin van een psychiatrische ziekte vaak een knik in
het levensverhaal. Een chronische psychiatrische
stoornis dwingt de cliënt zijn toekomstperspectief te
herzien, maar ook om zich af te vragen wat een decom-
pensatie heeft uitgelokt. De cliënt stelt zich mogelijk
de vraag of zijn levenswijze debet is aan wat hem over-
komt en/of dat er externe factoren een rol spelen. In
het licht van de reconstructie zal het verleden retro-
spectief geherinterpreteerd worden (Williams, 1984:
189; Bury 1982: 169). Het is voor een cliënt niet mak-
kelijk en misschien zelfs niet altijd haalbaar en wen-
selijk om na een psychotische decompensatie voor
zichzelf te erkennen (ziektebesef ?) dat hij mogelijk
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agressief of verward is geweest, dat opnieuw kan wor-
den en dat hij dat, als gevolg van chronische ziekte of
handicap moet accepteren. Zonder een narratieve ver-
binding met eerdere gebeurtenissen in het leven van
de cliënt zou dat ook volstrekt onbegrijpelijk en wille-
keurig lijken (Gergen en Gergen, 1984). De realiteit, de
wereld zoals wij hem aantreffen, heeft misschien geen
narratieve structuur, maar die krijgt ze wel zodra wij
de wereld in gaan en haar ervaren en beleven. De filo-
soof Hardy zei het zo: We dromen in verhalen, dag-
dromen in verhalen, herinneren, hopen, wanhopen,
geloven, twijfelen, plannen, corrigeren, kritiseren,
construeren, roddelen, leren, haten en beminnen in
verhalen' (Hardy, geciteerd in MacIntyre, 1997: 249).
Kortom, het onderscheid tussen illness en disease, en
meer in het algemeen aandacht voor het verhaal van
de cliënt, helpen de verpleegkundige de cliënt beter
te begrijpen en hoeden hem/haar voor overdracht en
tegenoverdracht -fenomenen(2), die bijvoorbeeld voort-
vloeien uit onbegrip en onmacht ten aanzien van een
cliënt die gehospitaliseerd is en in wiens situatie geen
beweging lijkt te zitten. Belangrijker nog is echter dat
meer aandacht voor de leefwereld van de cliënt en zijn
beleving een ontmoeting mogelijk maakt met de
Ander, niet alleen in de rol als patiënt maar in veel
meer facetten van zijn persoon (Bowers & Moore,
1997: 74). Dit biedt tal van nieuwe aanknopingspun-
ten voor meer vraaggerichte zorg en een actievere par-
ticipatie van de cliënt. Het verankert de betekenis van
verhalen en de verhalen van betekenis in de rehabili-
tatiegedachte (Roberts, 1999: 177).
De filosoof Merleau- Ponty schrijft dat er een plek is
waar de levens van mensen en hun percepties van hun
leven met elkaar vervlochten zijn (Merleau- Ponty geci-
teerd bij Baker & Diekelmann, 1994: 67).ln zorgrela-
ties tussen verpleegkundigen en patiënten bestaat
misschien zo'n plek als de ervaringen van ziek-zijn en
hoe daarmee om te gaan tot een verhaal worden dat
zich in de relatie ontvouwt en in onderlinge interde-
pendentie ontstaat. Er is een moment waarop iemand
niet langer meer weet wie er spreekt en wie er luistert.
Hier is geen sprake van een identiteitsverlies, maar wel
van het gezamenlijk weven van een verhaal waarin de
ervaring van ziek -zijn, herstel, verlies en rouw centraal
staan. Dit gedeeld begrijpen is zelfs de voorwaarde
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voor verpleegkundige zorg als zij meer wil zijn dan
technisch handelen. Zorgen voor is ook zorg hebben
om en betreft de hele mens en niet alleen zijn ziekte.
Zo opgevat opent het verhaal de mogelijkheid van ver-
pleegkundige zorg. Daarmee wordt elke actie om de
beleving van de patiënt te helpen verwoorden, ver-
beelden of anderszins te vertolken in een narratief -
dat is een verhaal in woorden, klanken of beelden -
onderdeel van het werk van de verpleegkundige. Dit
gegeven is het uitgangspunt geweest om te bekijken
welke rol fotografie kan hebben in de zorgverlening.

Fotografie

De fotografieprojecten die sinds 2001 voor cliënten van
Adhesie, een GGZ-instelling in Overijssel, worden
georganiseerd, zijn voorbeelden van hoe hulpverleners
aansluiten op de beleving van cliënten en deze aan-
wenden voor therapeutische doelen, echter zonder
haar daaraan ondergeschikt te maken.
Van oktober 2001 tot januari 2002 bijvoorbeeld heeft
een fotografieproject gedraaid in de APZ Brinkgreven
te Deventer, waaraan bewoners van een afdeling voor
langdurig verblijf (Tollerink) deelnamen. De deelne-
mers kregen een wegwerpcamera en de opdracht foto's
te maken van wat zij belangrijklleuklinteressant/ver-
velend et cetera vonden aan hun dagelijks leven. Aan
de hand van de foto's werd daarover doorgepraat. De
uitspraken die de deelnemers hierover deden zijn
gebruikt als onderschrift bij de foto's die tentoonge-
steld zijn. De deelnemers selecteerden zelf de foto's en
kozen hun eigen teksten. Het ging dus niet in de eerste
plaats om het leren fotograferen, noch om het leren
ontwikkelen en afdrukken. De foto's werden door een
ontwikkelcentrale ontwikkeld en afgedrukt. De bege-
leiding van de deelnemers werd gegeven door onder-
getekende en Ellen Hulst, activiteitentherapeut. Wij
beoogden met dit project het omgevingsbesef en het
identiteitsbesef van de bewoners te versterken, hun
gevoel van eigenwaarde te vergroten en hen te active-
ren in het oppakken van nieuwe rollen en bezigheden.
Voor ons begeleiders was het tevens interessant om
te zien hoe de methode bij kan dragen aan het vertol-
ken van de beleving van anders moeilijk verwoorde
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aspecten van het wonen en leven op Tollerink. Hiervoor
gebruikten we methoden uit andere maatschappelij-
ke gebieden, zoals de reclame en marketing research.
Door aanpassing en verfijning werd de methodiek
geschikt gemaakt voor onze doelgroep.

Cliënten in de psychiatrie voelen zich vaak geremd om
hun beleving onder woorden te brengen. Het commu-
niceren met andere mensen stuit op problemen. Zij
ervaren hun omgeving soms als bedreigend. Door hun
ziekte of stoornis kunnen zij van hun omgeving ver-
vreemd zijn geraakt. Langdurige institutionalisering
zou bovendien tot negatieve effecten en depersonali-
satie leiden en de eigenwaarde en egosterkte vermin-
deren. Het algemeen psychisch welbevinden gaat
achteruit. Cliënten dreigen alleen nog in hun ziek-zijn
door anderen te worden erkend.
Deze observaties en aannames zijn gemeengoed
geworden in de psychiatrie en hebben bijgedragen tot
de opkomst van de rehabilitatiebenadering en een
beleid van de overheid om extramuralisering en ver-
maatschappelijking van de zorg na te streven. De keer-
zijde van de medaille is echter dat er te weinig
geïnvesteerd wordt in de voorzieningen voor cliënten
die de asielfunctie van het ziekenhuis nodig blijven
hebben, ook in de toekomst. De 'betere' cliënt is ver-
trokken uit het APZ en de 'zwaardere' cliënt is achter-
gebleven. Bezuinigingen hebben het pakket in aanbod
van zorg en activiteiten aanzienlijk doen krimpen. Dit
heeft geleid tot zorgverschraling binnen het APZ (Wen-
nink, 1998). Constatering van deze zorgverschraling
was een van de aanleidingen voor het fotografieproject.
Fotografie als interventie kan in deze context een bij-
drage leveren aan cliëntgestuurd kwaliteitsonderzoek.
De focus ligt niet op de zorgverschraling of de armoe-
de op zich. Door de cliënt uitspraken te laten doen over
items die er in zijn of haar(J)beleving toe doen, kan de
onderzoeker tevens uitspraken destilleren over: de
mening van de cliënt over de geboden zorg en activi-
teiten; de behoefte van de cliënt aan verandering; en de
invloed van het gebrek aan financiële middelen. Daar
het een non-verbale methode is krijgen de 'zwaarde-
re' cliënten die zich vaker moeizaam talig kunnen uit-
drukken gelegenheid om iets van hun belevingswereld
te tonen.
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Daarnaast impliceert de interventie het aanbod van
een activiteit, en is daarmee ook rechtstreeks een inter-
ventie die tegemoet kan komen aan de ervaren pro-
blemen op het gebied van gebrek aan tijdsbesteding
en rollen; niet alleen omdat de cliënt als fotograaf een
oordeel kan geven over zijn omgeving, maar ook
omdat de fotografie gebruikt kan worden om zicht te
krijgen op wensen en mogelijkheden van de cliënt ter
vervulling van nieuwe rollen.

Fotograferen kan behalve als medium voor het vertol-
ken van een mening over de kwaliteit van de geboden
zorg ook als vrije expressievorm worden gehanteerd.
Het is namelijk een veilige manier om een relatie aan
te gaan met de omgeving. In de keuze van het onder-
werp en de manier waarop de deelnemer een onder-
werp fotografeert, geeft hij uitdrukking aan wat voor
hem belangrijk is en wat hij mooi vindt. Als hij aan de
slag gaat om een thema in de omgeving te fotografe-
ren en daarna aan de andere deelnemers of aan een
interviewer moet uitleggen welke foto's de mooiste
zijn, ofhet beste uitdrukking geven aan het thema, dan
wordt zijn beleving verbeeld en misschien ook ver-
woord. Waarom vindt hij deze foto wel mooilleukl
grappig en die andere niet? Wat spreekt hem aan in
deze foto?Waarom is de beste foto niet altijd de mooi-
ste foto? Welke titel zou de fotograaf deze foto meege-
ven? Foto's leggen een link met de beleving van de
omgeving. Ze doen dat niet expliciet. Het is een medi-
um dat een veilige context biedt om het eigen verhaal
te vertellen en erin te herkennen met net zoveel reali-
teitsgehalte als de deelnemer zichzelf toestaat. In het
fotografieproject met de bewoners van Tollerink is
gekozen voor een opzet waarin de deelnemers zelf
bepaalden wat ze belangrijk vonden om te fotografe-
ren.
Fotograferen kan ook het voertuig zijn voor een ver-
kenning van de directe realiteit. Neem bijvoorbeeld de
cliënt uit het begin van dit verhaal, die op zoek is naar
een geschikte woon plek waarin hij zich voldoende
beschermd kan voelen zonder zijn zelfstandigheid
kwijt te raken. Welke eisen stelt hij aan zijn woonom-
geving? Hoe ziet die eruit? Hoe heeft hij vroeger
gewoond? Het fotograferen van de plekken waar hij
gewoond heeft en nu woont kan hem helpen voor zich-
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zelf duidelijk te krijgen wat hij eigenlijk wil. Deze toe-
passing was in ons fotografieproject niet aan de orde.
Bovendien is fotograferen een hulpmiddel om over het
onderwerp te communiceren met anderen, juist als
woorden tekort schieten. Door foto's en het verhaal dat
erbij past, worden levensdomeinen zichtbaar, evenals
aspecten van het dagelijks leven waarin cliënten
gewoon mensen zijn als iedereen. Dit werkt des tig-
matiserend.
Door middel van fotografie kunnen cliënten een aan-
tal rollen uitoefenen die door hun ziekte zijn verwaar-
loosd: bijvoorbeeld als recreant, hobbyist, actieve
participant aan het leven als bewoner, burger of als
cliënt in een instelling (door foto's voor derden zicht-
baar gemaakt). Cliënten kunnen zich nieuwe rollen
aanmeten waarin zij niet passief en afhankelijk zijn,
maar actief en naar buiten tredend met als waarde-
vol gevalideerde expressieve uitingen (als fotografen
van mooie foto's, waard om tentoongesteld te worden).
Zo zou fotografie, met andere woorden, het mogelijk
maken om de patiëntenrol te deconstrueren en te
bereiken wat in de sociaal-constructivistische school
van de psychologie wordt geclaimd:

'Door voor anderen amusement te organiseren en uit te
voeren hebben zij [de cliënten] ook hun ervaring ver-
anderd dat ze altijd alleen maar verzorgd werden. Je zou
kunnen zeggen dat ze de rol die van hen verwacht wordt,
namelijk die van cliënten die diensten ontvangen, in de
loop van dit project hebben veranderd en gereconstru-
eerd naar een adekwatere en meer proactieve rol. Wij
beschouwen deze verschuiving als een symbolisch keer-
punt in ons werk. Wij veronderstellen dat het staat voor
een nieuwe range aan mogelijkheden binnen de relaties
tussen mensen met een handicap en de mensen die hen
begeleiden: (Gergen, 1992: 161)

Bevindingen

In oktober zijn we gestart met acht deelnemers. Het
project werd bekroond door een tentoonstelling van
de gemaakte foto's. De deelnemers fotografeerden hun
leefomgeving: mensen, de natuur, dieren, de gebouwen
op het ziekenhuisterrein, enz. Als afsluiting hebben ze
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in december hun foto's geëxposeerd in een van de
ruimtes van Tollerink.
De opdracht die de deelnemers in de eerste bijeen-
komst meekregen, liet veel ruimte aan de mensen om
naar believen in te vullen. Het accent lag op het dage-
lijks leven en wat mensen daarin belangrijk vinden.
De beleving, geëxpliciteerd met steekwoorden als
'leuk', 'gezellig', 'verdrietig', 'vervelend', et cetera stond
op de voorgrond. In de tips voor mensen die aan deze
aanwijzingen niet voldoende hadden ging het veel om
plekken die men kon fotograferen. Het is enigszins ver-
rassend te merken dat de deelnemers het meest per-
soonlijke leven, dat zich afspeelt in de woning of zoals
dat tot uiting komt in bezigheden, niet tot onderwerp
hebben genomen. We zien niet hoe een woning is inge-
richt. Ook zijn er geen foto's waaruit af te leiden is hoe
iemand zijn dag doorbrengt. Het is veelzeggend dat de
enkele foto die zo'n persoonlijke insteek wel hadden,
bijvoorbeeld een foto waarop de fotolijst jes te zien zijn
van familieleden, door de deelnemer zijn terugge-
trokken. Veel onderwerpen zijn te intiem om te foto-
graferen. Het kan zijn dat bij meer gewenning aan het
medium en een toegenomen gevoel van eigenwaarde
dit opschuift.
De schroom om van de persoonlijke leefsfeer iets prijs
te geven strekt zich echter, opvallend genoeg, niet altijd
uit tot de contacten die men heeft met andere mensen.
De twee deelnemers die met elkaar bevriend zijn, heb-
ben zich trots op de foto laten zetten. Er zijn ontwa-
penende foto's van spontane contacten met
voorbijgangers. Een deelnemer heeft zich laten foto-
graferen op zijn werkplek, samen met iemand van het
personeel. Hierin speelt duidelijk mee het universele
plezier dat mensen hebben om zichzelf of andere men-
sen op de foto te herkennen. Deze bevindingen doen
echter niet af aan het opvallende feit dat de meeste
foto's natuurfoto's zijn of dieren als onderwerp hebben
(meer beantwoordend aan de plekken uit de aanvul-
lende opdracht).

Het zijn foto's van een buitenkring in de leefwereld van
de deelnemers en mogelijk wordt daarmee een veilige
afstand in acht genomen. Het heeft echter de meeste
deelnemers niet weerhouden om hun beleving bij de
foto's heel openhartig met anderen te delen. Uit het bij-
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Een bok
Diny: 'Dieren in het algemeen: een gevoelskwestie. Ik ben een natuurliejhebster en alsje veel meegemaakt
hebt en je loopt nu hier en ze kijken je zo aan, dan weet je dat de dieren geen weet hebben van wat er in
de wereld gebeurt. Dat geeft me een goed gevoel.'
Kalmerend: 'Ik heb veel pijn als ik naar buiten ga, ze kijken me zo aan en ik geef ze brood. Dat kalmeert
me en ik voel de pijn minder.'
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schrift onder de geëxposeerde foto's is af te lezen wat
de deelnemers met het onderwerp 'hebben'. Foto en
tekst samen hebben een meerwaarde die ze los van
elkaar niet hebben. Wie tussen de regels door kan lezen
en die informatie koppelt aan het gefotografeerde
beeld, wordt verrast door de rijkdom aan informatie.
Het resultaat is veelzeggend. Niet voor niets is de titel
van de tentoonstelling ook Foto's die veel zeggen. Heel
treffend was bijvoorbeeld hoe de natuur op Brink-
greven de deelnemers troost, rust geeft en als een
baken is wanneer men uit de drukke stad thuiskomt.
De dieren roepen vertrouwen op. Met hen kan je een
band opbouwen waarin ze niet meer van je weglopen
maar naar je toekomen als je ze eten geeft. Het is een
wederzijdse relatie van geven en nemen zoals die soms
moeilijk tot stand te brengen is met medemensen.

Cliëntgestu urde kwaliteitstoetsing
Hierin ligt belangrijke informatie besloten over de
kwaliteitsbeleving van cliënten van hun leefomgeving.
De hulpverlening wil de zorg extramuraliseren. Zie-
kenhuisbedden worden afgebouwd. De appartemen-
ten waar de bewoners van Tollerink wonen, worden op
termijn opgeheven. De deelnemers aan het fotoproject
geven echter aan dat ze de rust, het groen en de dieren
van het ziekenhuispark waarderen als heilzaam. Wordt
hun mening voldoende meegenomen bij een eventu-
ele herinrichting van het park of bij beslissingen om
de woonfunctie af te stoten?

Empowerment
Door te erkennen dat de foto's goed genoeg zijn om te
exposeren wordt ook de leefwereld van de deelnemers
erkend als waardevol. Hiervan gaat een geweldige
kracht uit en we aarzelen dan ook niet om hier van
'empowerment' te spreken. Een van de deelnemers
merkte bij de evaluatie op dat de mensen uit haar
omgeving haar en de andere deelnemers complimen-
teerden en hun verbazing uitten over dat zij dit had-
den gekund. Voor haarzelf was het misschien ook een
verrassing dat psychiatrische patiënten zoals zijzelf dit
klaar hebben gespeeld. De inspanning die men zich
getroost heeft en de moed om eigen angsten te bezwe-
ren om toch mee te blijven doen, zijn indrukwekkend.
Alleen de deelnemers zelf en de begeleiders weten hoe
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spannend het is om mee te werken aan een resultaat
waarmee je in de openbaarheid treedt. De inzet was
groot en dit ondanks gezondheidsproblemen en perio-
des waarin het met sommige deelnemers psychisch
minder goed ging. Overtuigende bewijzen hiervan
werden ook tijdens de opening gegeven. De ene deel-
nemer was uit eigener beweging ceremoniemeester en
de ander wilde de kans niet laten voorbijgaan ook wat
te zeggen tot de aanwezigen. Weer een andere deelne-
mer nam de taak op zich de directeur rond te leiden.
Hier wordt bij uitstek duidelijk dat dit project de deel-
nemers in staat stelt, hoe kort en bescheiden ook, nieu-
we rollen op zich te nemen. Eventjes zijn ze niet meer
passieve consumenten van zorg maar stappen ze in de
actieve rol van het rondleiden, toespreken, amuseren
en informeren (door hun foto's) van anderen. Dit ver-
sterkt de eigenwaarde en vergroot het identiteitsbesef.
Veeldeelnemers spraken de intentie uit om na dit pro-
ject door te gaan met fotograferen. Op de vraag of men
zich bij een nieuw fotografieproject opnieuw zou opge-
ven, werd door alle deelnemers positief gereageerd.

Narratieve individuering

In het fotoproject zagen we hoe de deelnemers eerste
stappen zetten in het reconstrueren van hun rollen van
passieve ontvangers van zorg naar actieve participan-
ten. Ook zagen we hoe het verhaal van de deelnemers
en hun zelfbeleving daardoor beïnvloed werden. Het
is ontroerend om een van de deelneemsters haar ver-
bazing te horen verwoorden over haar prestaties. Hoe
iemand zichzelf beleeft is een functie van de interac-
tie tussen mensen. Als de relaties tussen mensen ver-
anderen verandert ook het beeld dat mensen van
zichzelf hebben in de interactie. De identiteit van een
mens is geen afgesloten binnenwereld in zijn hoofd,
maar staat in een sterke wisselwerking met zijn soci-
aal functioneren (Polkinghorne, 1998: 106). Een iden-
titeit kan zelfs gezien worden als de neerslag van het
geheel aan verhalen dat een individu zichzelf en aan
anderen vertelt in het sociaal verkeer. Kunneman
(1995: 64) heeft hiervoor de term 'narratieve indivi-
duering' geïntroduceerd. Narratieve individuering
betekent dat een mens de behoefte heeft zichzelf een
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plaats te geven in de sociale en culturele ruimte waar
hij deel van uitmaakt en die hij 'bewoont'. Hij wil als
het ware de coördinaten vaststellen van zijn positie
hier en nu. Dit gebeurt verhalend (verbaal en non- ver-
baal) en veronderstelt dat mede- 'bewoners' van dezelf-
de sociale ruimte zijn (levens)verhaal horen, erop
reageren en participeren in zijn verhaal. Zo eigent een
mens zich de sociale ruimte toe, waarbij ontwijking en
afwijzing (van hem door anderen of van anderen door
hem) net zo belangrijk kunnen zijn als erkenning en
toenadering. Het individu construeert in een niet afla-
tend proces in verschillende sociale ruimtes steeds zijn
eigen identiteit.

Dialoog

Het is hier dat de verpleegkunde een aangrijppunt
heeft. De verpleegkundige is voor de patiënt gespreks-
partner, toehoorder en publiek. De verpleegkundige
krijgt door de patiënt een rol toebedeeld in zijn ver-
haal. De patiënt kan niet anders dan communiceren.
Zelfs zijn zwijgen vertelt een verhaal. De reacties van
de verpleegkundige beïnvloeden de verteller. Deze
invloed is meestal subtiel, maar kan ook expliciet wor-
den gemaakt, bijvoorbeeld wanneer de verpleegkun-
dige alternatieve wendingen suggereert aan een
verhaal of de patiënt stimuleert een ander perspectief
in te nemen in zijn verhaal. De rol van de verpleeg-
kundige kan zijn voorwaarden te scheppen voor een
sociale interactie waarin de patiënt een ander uit-
gangspunt ervaart of de patiënt kan oefenen met alter-
natieve rollen (zoals de deelnemers in het fotoproject
dat deden bij het organiseren van hun tentoonstelling).
Verpleegkundigen verkeren in de unieke positie om de
zieke mens te helpen zijn kennis van de fysieke en
sociale wereld in het hier-en-nu tot expressie te bren-
gen (Benner, 2000: 6). Daarbij gaat het niet alleen om
rationele kennis die al in het bewustzijn aanwezig is,
maar ook om sociale, ervaringsbewuste en in het
lichaam opgeslagen kennis. De beleving van gebeur-
tenissen en de gedachten die mensen daarover ont-
wikkelen, worden immers sterk bepaald door emoties
en sensorisch-motorische waarnemingen en vaardig-
heden. Het denken, voelen en de handelingservaring

Humanistiek nr.11, 3ejaargang september 2002

vertalen zich door de gegeven culturele codes op hun
beurt in veranderingen in mimiek, gebaren, spierto-
nus, zelfs in veranderingen van het interne milieu van
het lichaam. Angst is een goed voorbeeld waarin een
cognitieve component in sterke wisselwerking staat
met waarneming en lichamelijke sensaties. Mensen
'leven' hun verhaal, 'zijn' hun verhaal. Deze belichaming
van ervaringskennis en gevoelsbeleving uit het socia-
le domein kan gelezen worden door een verpleegkun-
dige. Het kunnen verbaliseren van opgeslagen
boodschappen kenmerkt het meesterschap van de
ervaren verpleegkundige. De communicatie met de
patiënt over zijn verhaal werkt vaak'helend'. Het gevoel
begrepen te worden, ook als de patiënt zichzelf niet ten
volle (verbaal) begrijpt, werkt bevrijdend en opent het
zicht op nieuwe horizonten, maakt nieuwe energie vrij
(Benner,2000: 13).
In de gezondheidszorg komen verpleegkundigen men-
sen tegen die moeite hebben de juiste woorden te vin-
den voor de ervaring ziek te zijn en wat dat doet met
je leven. Ze hebben een taak om mensen daarbij
behulpzaam te zijn, om hen te helpen hun leven boven
de ziekte uit te tillen (Grijpdonck, 1999). In een ver-
maatschappelijkte GGZbetekent dat aandacht hebben
voor alle domeinen van het leven en het ontwikkelen
van een bondgenootschap met de cliënt (Schout,
1998).
Hiervoor moet het verhaal van de patiënt/cliënt cen-
traal worden gesteld in de communicatie tussen de
cliënt en de verpleegkundige. De verpleegkundige
erkent de patiënt als subject met wie hij zich als sub-
ject verhoudt. Alleen zo komt het anders-zijn van de
cliënt tot zijn recht en het unieke karakter van diens
persoon. De erkenning als subject houdt ook in dat het
perspectief van de cliënt, diens subjectiviteit, niet gene-
geerd kan worden. De literatuurwetenschapper en filo-
soof Michael Bakhtin heeft een dialogische benadering
beschreven waarmee hij verhalen interpreteerde als
vormen van communicatie tussen mensen die staan
in een constante interactie tussen 'betekenis', 'expres-
sie' en 'bewustzijn'. Zijn dialogische narratieve
benadering kan ook worden toegepast op de ver-
pleegkundige praktijk (Bowers &Moore, 1997: 73). De
dialogische benadering van Bakhtin veronderstelt dat
er in het sociale verkeer een continue wisselwerking is
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en beïnvloeding van bewustzijn en betekenisgeving.
De sociale en psychologische entiteiten die ontstaan
binnen interacties van het 'ik' met anderen hebben het
karakter van een dialoog met een open einde. Er ont-
staan wel structuren, concepten en entiteiten, maar die
worden constant aangepast, getransformeerd en gede-
finieerd in hun gebruik. Zo beschouwd is verplegen
vooral een proces van sociale interactie waarbinnen
de verpleegkundige communicatieve strategieën han-
teert om te bemiddelen in de betekenisgeving die ziek-
te en stoornissen hebben voor het dagelijks leven. Dit
verloopt het best door een open, niet-oordelende
manier van informatie-uitwisseling waarbij iets bij
voorkeur betekenis krijgt binnen de wederzijdse inter-
subjectiviteit en niet op basis van hiërarchische
verschillen van begrip. Een voorbeeld uit het foto-
grafieproject betreft een deelneemster die foto's had
gemaakt van de ingelijste portretten van haar moeder
en overleden zus. De foto's van deze portretten herin-
nerden haar aan de pijn van moeizame en vertroebel-
de contacten die zij in het verleden had met haar
familie. Zij verdroeg deze confrontatie niet, kon er
's nachts niet meer van slapen en dreigde daardoor uit
het project te stappen. Zonder haar werkelijkheid te
ontkennen werd een manier gevonden om haar dilem-
ma te hanteren. Ze verwijderde samen met de bege-
leiding de foto's van het grote vel fotokarton waar ze
opgeplakt waren voor gebruik in de groep en hield de
foto's voor zichzelf. Later selecteerde zij andere foto's,
niet zo beladen, om aan haar kinderen en kleinkin-
deren te sturen. Ze vertelde dat ze al jaren alleen maar
foto's kreeg en nooit foto's had kunnen terugsturen.
Met het herstel van de wederkerigheid in ontvangen
en weggeven van foto's droeg deze actie bij aan een ver-
betering van de familierelaties én kon ze met de foto's
van haar eigen leefomgeving ook aan haar familie
beter duidelijk maken hoe haar leven eruit ziet.
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Conclusie

Een narratieve benadering kan bijdragen tot een beter
begrip van de veelzijdige werkelijkheid van ziekzijn.
De focus van verplegen is immers de patiënt te helpen
bij feitelijke of potentiële reacties op gezondheid en/of
daaraan gerelateerde bestaansproblemen (beroeps-
profiel NIZW/CBO, 1999). De reacties van de patiënt
kunnen gezien worden als posities die hij inneemt in
zijn leefwereld en als pogingen weer greep te krijgen
op zijn leven in een narratieve zin (Riesssman, 1990:
1195) . De narratieve bijdrage aan verpleegkunde is
daarom tweeërlei: enerzijds verheldert zij hoe patiën-
ten hun realiteit creëren en welke keuzes ze maken in
de interactie met anderen; anderzijds vertelt zij het
verhaal van onze beroepspraktijk. Het fotografiepro-
ject laat het verhaal zien van de hulpverlening en is
tegelijkertijd een voorbeeld van een methodiek met
narratieve uitgangspunten. Belangrijker is echter de
bijdrage van het project aan het bereiken van belang-
rijke therapeutische doelen als het vergroten van het
omgevingsbesef en het versterken van het identiteits-
besef van de bewoners. Hoewel niet getoetst aan een
meting ben ik ervan overtuigd dat deelname aan het
project het gevoel van eigenwaarde vergroot heeft en
de bewoners geactiveerd heeft in het oppakken van
nieuwe rollen en bezigheden.

Jan Sitvast is historicus en verpleegkundig specialist GGZ i.O.
Hij werkt bij Adhesie, een GGZ-instelling in Overijssel.

Noten

(I) Rehabilitatie is een hulpverleningsfilosofie en een uit-
gewerkte technologie. Het doel is de patiënt te rehabi-
literen in maatschappelijke rollen die hij door zijn
psychiatrische ziekte niet meer kon uitoefenen. Reha-
bilitatie behelst herstel van de patiënt als burger, con-
sument, recreant, huurder van een woning, et cetera.

(2) De cliënt kan gevoelens van onmacht,frustratie, et cete-
ra overdragen op een hulpverlener alsof de hulpverle-
ner aansprakelijk is voor zijn onmacht. De
tegenoverdracht bestaat hieruit dat de hulpverlener zich
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hier niet van bewust is en reageert als aangesproken
persoon met een aansprakelijkheid voor de onmacht
van de cliënt en daaruit voortvloeiende emoties.

(3) Waar 'cliënt' gelezen wordt, zal gesproken worden van
'hij'. Dit is om stilistische redenen gedaan.
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Het levensverhaal
als materiaal
voor geestelijke verzorging
bij gedetineerden
Over slijtage en inspiratie in het werk

Desanka Kempers

Onder geestelijk verzorgers bij Justitie zijn
burnout en aanverwante vormen van gees-
telijke uitputting veelvoorkomende ziekte-
verschijnselen. In dit stuk een reflectie op
het werken met levensverhalen van gedeti-
neerden vanuit het perspectief van het 'uit-
puttingsrisico'. Wat zijn mogelijke slijtage-
punten?
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In dit artikel zal duidelijk worden dat het geestesleven
van de geestelijk verzorger in een penitentiaire inrich-
ting op verschillende manieren in beroering is en
daarbij uit balans, verveeld of verstopt kan raken. Dit
doet overigens niets af aan het inspirerende karakter
van het werk: typerend voor deze functie is immers de
innige verstrengeling van verrijkende en afmattende
elementen. Het per definitie kwetsbare evenwicht tus-
sen beide gezond te houden lijkt mij een zaak die, zeker
in verband met de heersende burnout problematiek,
serieuze aandacht verdient.
Vanuit deze invalshoek onderzoek ik de verschillen-
de aspecten van de functie. Daarbij zal het zogenaam-
de narratieve aspect van de functie (de professionele
omgang met levensbeschouwing en levensverhalen)
op verschillende manieren de revue passeren. Want
hoewel geestelijke verzorging vaak primair het contact
is met een werkelijkheid die aan ieder verhaal vooraf-
gaat, namelijk het contact met een concreet mens met
haast voelbare angsten, vertwijfeling of vreugde, is het
levensverhaal uiteindelijk het 'werkmateriaal' voor
geestelijk verzorger én gedetineerde. Het open en
intense contact met dit levensverhaal, of juist het
gebrek aan inhoudelijke verdieping in veel contacten,
of tenslotte te weinig aandacht voor het 'verversen' en
articuleren van het eigen levensbeschouwelijke ver-
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haal van de geestelijk verzorger: dat zijn de risico's die
aan de orde komen. Risico's die gedramatiseerd noch
gebagatelliseerd moeten worden.

Inleiding

'Bezig zijn op zich kost de geest zo weinig moeite, dat hij
zelfs tijdens de slaap werkt. Maar brengt men hem in
beweging, dan is voorzichtigheid geboden. Want het
lichaam neemt de lasten die men het oplegt precies zo
zwaar als ze zijn, terwijl de geest ze groter en zwaar-
der maakt, vaak tot zijn eigen schade, en de proporties
verleent die hem goeddunkt.'
(Montaigne)

Wees voorzichtig als je de geest in werking zet: een niet
mis te verstane waarschuwing van Montaigne, zoals
bekend zelf een groot liefhebber van geestelijke acti-
viteit. Maar de man die tot zijn laatste adem onver-
moeibaar bleef sleutelen aan de perfectionering van
zijn Essais doelt hier niet op de inspanningen van het
eenzame fllosoferen. Zijn vermanende woorden betref-
fen het 'in beweging brengen van de geest' ten bate van
onze maatschappelijke functies, waarmee we ons altijd
bevinden binnen het krachtenveld van politieke,
levensbeschouwelijke en emotionele factoren. Met een
scherpe intuïtie voor de gevoeligheden van het gees-
tesleven waarschuwt Montaigne voor het gevaar zich
in de professionele inspanningen te verliezen: men
dient zich met een maximum aan verantwoordelijk-
heid en wijsheid aan de taken te wijden, maar wél met
behoud van een rustige en gezonde geest.
In deze nadruk op geestelijke kalmte zien we onmis-
kenbaar de stoïcijn in Montaigne doorschemeren.
Maar evenzogoed kunnen we er een vingerwijzing in
zien voor een geestelijke 'zelfzorg' avant la lettre.
In het licht van de hedendaagse burnout problematiek
lijkt Montaignes waarschuwing onverminderd actu-
eel. Zijn vermanende woorden kunnen ook geestelijk
verzorgers bij Justitie zich ter harte nemen: ook hier
wordt een groot deel van het ziekteverzuim veroor-
zaakt door burnout en aanverwante uitputtingsver-
schijnselen. Uiteraard is niet iedereen hiervoor even
vatbaar: de mate waarin de vitaliteit aan slijtage onder-
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hevig is wordt immers niet uitsluitend bepaald door
de druk der (werk)omstandigheden, maar evenzeer
door privé-situatie of persoonsgebonden factoren. Ter-
wijl de één na een aantal jaren verveeld raakt door de
telkens weerkerende verhalen rond verslaving en
bajesleed, blijken veel anderen door de jaren heen in
staat zichzelf in het werk te blijven inspireren, moti-
veren en vernieuwen.
Desalniettemin lijkt het voor de beroepsgroep raad-
zaam om Montaignes pleidooi voor het behoud van
een rustige en gezonde geest serieus te nemen.
Daarvoor dienen we echter eerst na te gaan op welke
manieren het geestesleven binnen deze functie nu
eigenlijk 'in beweging wordt gebracht' en welke risico's
dat met zich meebrengt. Aan de doordenking hiervan
is onderstaande beschouwing gewijd. Leidraad daar-
bij is het idee dat het geestesleven binnen dit beroep
blootstaat aan intense indrukken en ervaringen die het
innerlijk leven zowel kunnen verrijken als uitputten,
en dat voor een gezonde dynamiek tussen beide een
zekere zelfzorg nodig is. Een zelfzorg die des te nood-
zakelijker is aangezien juist in dit werk de vitaliteit en
ervaring van geestelijke rijkdom van cruciaal belang
zijn: zij vormen de achtergrond van waaruit men werkt
en zijn tevens in het geding als de inhouden die men
voor de ander voelbaar wil maken.
Kortom, ik heb de indruk dat de geestelijk verzorger
bij Justitie in een functie staat waarin het eigen gees-
tesleven voortdurend in beroering is. Dat het hierdoor
tevens aan slijtage onderhevig is lijkt me, zeker binnen
de van hectiek en tragiek doordrenkte bajes-omge-
ving, een normaal beroepsrisico. Opmerkelijk is ech-
ter dat de doordenking van dit beroepsrisico zich
doorgaans meer richt op de externe factoren dan op
de aard van het werk zelf.

Situationele verklaringen

Als het gaat over het bij tijd en wijle zorgwekkende
ziekteverzuim binnen de diensten geestelijke verzor-
ging bij Justitie, zijn er twee verklaringen die regel-
matig worden gehoord: problemen binnen de
inrichting en het feit dat de geestelijke verzorging een
zogenaamde fuikfunctie is - voor wie na een aantal
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jaren wat anders wil, zijn er weinig 'doorstroom-
mogelijkheden' .
Uiteraard spelen deze beide factoren een rol. Inderdaad
is het werkklimaat binnen de inrichting voor geeste-
lijk verzorgers vaak ongunstig en soms haast onwerk-
baar. Wie dagelijks een eenzaam gevecht tegen het
systeem moet leveren, zal op den duur aan deze onge-
lijke strijd bezwijken. Hoe groot het incasseringsver-
mogen ook, hoe indrukwekkend de creativiteit
waarmee de talloze problemen worden opgelost of
omzeild, eens is de maat vol.
In zo'n geval hebben we te maken met een letterlijk
ziekmakend werkklimaat. Maar zo'n extreme situatie
is gelukkig een uitzondering; daar tegenover staan
inrichtingen waar men als geestelijk verzorger nor-
maal of zelfs prettig kan werken - en ook daar zien we
uitputtingsverschijnselen optreden. Dat werpt een
ander licht op de zaak: als de vitaliteit al de nodige slijt-
plekken vertoont, kan een kleine tegenslag op de werk-
vloer net die befaamde druppel in de reeds overvolle
emmer zijn. Door een te sterke focus op de inrich-
tingsproblematiek krijgen we alleen die fatale druppel
in het vizier en niet het ongemerkt vollopen van de
emmer, die sluipende ondermijning van de vitaliteit
die wel eens zou kunnen samenhangen met de aard
van het werk.
Het effect van de 'fuikfunctie' behoeft naar mijn idee
eveneens relativering. Inderdaad is het opvallend dat
men in deze functie doorgaans lang in dienst blijft.
In dit verband wordt dikwijls gewezen op het gebrek
aan beroepsperspectief van de geestelijk verzorger -
het ontbreken van een logische 'volgende stap' op de
banenmarkt. Dit valt niet te ontkennen, maar bij de
hoog opgeleide, sociaal vaardige en door de peniten-
tiaire wol geverfde personen die geestelijk verzorgers
doorgaans zijn, lijkt perspectiefloosheid mij een rela-
tiefbegrip.
Kennelijk zijn of lijken andere banen minder interes-
sant. Maar wat is een interessante baan? Niets anders
dan een baan die aantrekkelijker lijkt dan het huidi-
ge werk. En dat is, voor wie als geestelijk verzorger in
een bajes werkt, nog niet zo eenvoudig. Want het werk
mag dan soms zwaar, hectisch of aangrijpend zijn,
waar elders kom je dagelijks zozeer in aanraking met
de rauwe, ongepolijste kanten van het leven en heb je
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zozeer het gevoel in contact te staan met de zaken die
er werkelijk toe doen? Is het dan vreemd dat de 'gewo-
ne' beroepswereld verbleekt tot saaie, onbeduidende
kantoorbanen?
Wie gaat werken in deze donkere uithoek van de
samenleving, in die hogedrukketel vol woede, crises
en stille wanhoop, doet dit niet vanuit een oppervlak-
kige interesse. Meestal ligt hieronder een sterke affini-
teit met die ongerijmde wereld achter de tralies, waarin
zowel gedetineerden als personeel proberen er het
beste van te maken. Voor de geestelijk verzorger mag
dit alles soms slopend zijn, het is tegelijkertijd een
functie die zich simpelweg niet zo makkelijk laat ver-
vangen door een andere baan. Voor wie door de jaren
heen geïnspireerd weet te blijven is dit geen probleem,
maar degene wiens vitaliteit aan slijtage onderhevig
blijkt kan gemakkelijk in de valkuil tuimelen van de
vermeende perspectiefloosheid: ik wil iets anders,
maar alle andere banen zijn zo saai!
Deze misschien wat twijfelachtige en soms zelfde-
structieve trouw houdt naar mijn idee verband met de
ervaring dat dit werk even inspirerend als vermoeiend
is. Sterker nog, ik heb de indruk dat de verrijkende en
de uitputtende elementen zelfs zeer nauw met elkaar
verweven zijn. Dit onophoudelijke krachtenspel van
inspiratie en uitputting, aangedreven door een duivelse
dynamiek, resulteert in een kwetsbaar evenwicht. Om
dit evenwicht in het vizier te krijgen dienen we ech-
ter voorbij de situatiegebonden factoren van inrich-
ting en arbeidsmarkt te kijken. Het 'in beweging zetten
van de geest' betekent voor de geestelijk verzorger bij
Justitie grotendeels het werken met de levensverhalen
van gedetineerden. De diepgaande confrontatie met de
levensverhalen en thematieken uit deze zo ongewone
wereld is meer dan boeiend, maar lijkt tegelijkertijd
een zeker 'slijtagerisico' in zich te dragen.

Beroepsrisico van
het professionele gesprek

Geestelijk verzorgers noemen de gedetineerdencon-
tacten zelden als bron van uitputting. Integendeel, 'die
laden mij juist op', zoals dikwijls wordt gezegd. En
inderdaad, het vaak verrassende contact met de bele-
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vingswereld van de ander is één van de meest inspi-
rerende kanten van het werk. Maar deze positieve erva-
ring van het contact neemt niet weg dat daarin ook
ondermijnende krachten werkzaam kunnen zijn. Ik
doel hier op de subtiele kwetsbaarheid van het gees-
tesleven, veroorzaakt door het feit dat je je in het
gesprek openstelt voor de belevingswereld van de
ander. Dit laat zich illustreren aan een uitspraak van
Jung met betrekking tot het contact tussen psychia-
ter en patiënt: 'Het samentreffen van twee persoon-
lijkheden is als de vermenging van twee verschillende
chemische substanties: vindt een verbinding über-
haupt plaats, dan zijn beide veranderd:
Het samentreffen van twee persoonlijkheden: zo
omschrijft Jung het contact tussen psychiater en
patiënt, een contact waarin beiden evenzeer in het
geding zijn en dus ook evenzeer geraakt kunnen wor-
den door hetgeen zich in het gesprek afspeelt. In dit
verband benadrukt hij een kwestie die mij, ondanks
het verschil in jargon en achtergrond, belangwekkend
lijkt voor de geestelijk verzorger.
Om te beginnen is er de opstelling van de psychiater,
die zich niet dient te verschansen achter een algeme-
ne theorie over 'hoe het er in het algemeen bij de mens
aan toe gaat'. Met een voor zijn tijd opmerkelijke
gevoeligheid voor het belang van 'het niet weten' en
voor de uniciteit van ieder individu stelt Jung dat, om
de patiënt werkelijk te kunnen begrijpen, de psychia-
ter moet proberen zich zonder vooroordelen open te
stellen voor de belevingswereld van déze unieke mens.
Deze open verbinding tussen therapeut en patiënt
maakt het contact tussen beiden tot een werkelijk
samentreffen van twee personen, hetgeen zoals bekend
een vruchtbare voedingsbodem kan zijn voor bewust-
wording en verandering. Hierin schuilt echter tegelij-
kertijd een gevaar voor de psychiater - óók hij loopt de
kans in deze ontmoeting te worden geraakt of
geschokt, ook hij is kwetsbaar. Je zou het kunnen zien
als het beroepsrisico van de goede therapeut.
Deze kwetsbaarheid moet je niet willen uitbannen,
maar, zo lijkt Jung ons op het hart te willen drukken,
wees je bewust van de invloeden waaraan het geestes-
leven binnen het contact blootstaat! Hoe makkelijk
gaan we hier immers niet aan voorbij - het eigen gees-
tesleven interesseert ons vaak minder dan dat van de
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patiënt, en bovendien: 'niemand betaalt ons voor intro-
spectieve bemoeienissen!' Introspectieve bemoeien-
issen die, aldus zijn stellige overtuiging, van cruciaal
belang zijn om het in de professionele turbulentie
geschokte geestesleven weer in balans te brengen.
Hoe verhouden zich nu deze visie - en de daaruit voort-
vloeiende waarschuwing - tot de beroepspraktijk van
de geestelijk verzorger? Jungs nadruk op het open con-
tact en de uniciteit van ieder individu, binnen de psy-
chiatrie van een eeuw geleden bepaald revolutionaire
inzichten, lijken me voor de huidige geestelijk verzor-
ger een vanzelfsprekend uitgangspunt. Ik heb het leren
kennen als de grondhouding waarmee je de gedeti-
neerde tegemoet treedt, en tegelijkertijd als het profes-
sionele fundament van de beroepspraktijk. Respect
voor de gedetineerde in zijn soms bizarre eigenheid en
mijn bereidheid om deze eigenheid te ontmoeten,
komen niet alleen voort uit mijn levensbeschouwing,
maar bepalen tevens de werkwijze in het contact.
Maar hoe zit het vervolgens met het bewustzijn van het
hiermee samenhangende beroepsrisico? Om te begin-
nen moeten we ons misschien afvragen of dit punt
überhaupt relevant is voor de geestelijk verzorger. We
zijn immers geen psychiaters, bedrijven geen therapie,
boren niet in de duistere diepte van onbewuste driften
en complexen. Beweegt het contact zich daarmee niet
veilig aan de oppervlakte van het zielenleven, met min-
der risico te worden geraakt door de destructieve
krachten van neurotische of anderszins getroebleerde
geesten?
Inderdaad, de gesprekken van de geestelijk verzorger
zijn niet therapeutisch van aard. Bewustzijn van de
verschillen, alsmede het telkens weer doordenken van
de demarcatielijnen tussen beide disciplines lijken mij
zelfs uitermate belangrijk. Maar het bestaan van dit
onderscheid betekent niet dat in het contact niet soms
dezelfde krachten en invloeden werkzaam kunnen
zijn. De door Jung genoemde kwetsbaarheid lijkt mij
zo'n factor die ook in het contact van de geestelijk ver-
zorger met de gedetineerde van belang is. Geestelijk
verzorgers scheren dan wel niet langs de afgronden
van het onbewuste, maar daar staat tegenover dat de
levensverhalen van de gedetineerden zelfs aan de
oppervlakte al vaak door diepe dalen van mislukking,
verdriet, frustratie en verbittering voeren.
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En bovendien, de professionele scheidslijnen tussen
therapie en geestelijke verzorging mogen belangrijk
zijn, in het innerlijk leven zijn deze zaken meestal
intiem met elkaar verweven, waardoor ook binnen het
gesprek met de geestelijk verzorger de nodige psycho-
logische en emotionele lading aanwezig is - om nog
maar te zwijgen over de veel voorkomende psychische
problematiek onder gedetineerden. Voeg hierbij de
voor geestelijke verzorging zo typische betrokkenheid
waarbinnen steun en solidariteit even belangrijk zijn
als verheldering of verwerking van geestelijke proble-
men, en het lijkt me dat je in deze contacten op vele
manieren geraakt kunt worden - en dus kwetsbaar
bent.
Jungs waarschuwing lijkt me dus geenszins overbodig
voor geestelijk verzorgers in een penitentiaire inrich-
ting, zeker niet als de functie zich meer en meer ont-
wikkelt in de richting van intensieve individuele
begeleiding. Het intensieve contact met de levensver-
halen die zo vol tragiek zijn, maar waarin zich óók vaak
een wonderbaarlijke levenslust openbaart: het is de
kwintessens van het werk van de geestelijk verzorger,
de interessante en inspirerende kern van het werk. En
dat hierin een zeker beroepsrisico schuilt met betrek-
king tot een uit balans geraakt geestesleven, lijkt me
iets om in de geest van Jung serieus te nemen zonder
het te dramatiseren.
Natuurlijk is het binnen de hectiek van de werkomge-
ving niet eenvoudig om rust te vinden voor de 'onbe-
taalde introspectieve bemoeienissen' waarmee we het
soms uit evenwicht geraakte innerlijk weer in balans
proberen te brengen. Het doet zich doorgaans ook niet
voelen als een sterke noodzaak: het gaat eerder om
subtiele invloeden die sluipenderwijs en op de lange
termijn de geesteskrachten kunnen ondermijnen.
Geen wonder dus dat andere problemen vrijwel altijd
acuter zijn ...

Geestelijke verzorging:
tussen zorg en raad

De kwetsbaarheid binnen het gesprek is in zekere zin
een 'normaal' beroepsrisico. Daarnaast wordt de gees-
telijk verzorger in een penitentiaire inrichting gecon-
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fronteerd met een zekere eenzijdigheid van de functie,
waardoor niet alle professionele kwaliteiten evenzeer
worden aangesproken. Dit kan leiden tot een frustre-
rende combinatie van overbelasting en onderbelasting,
waarbinnen het soms moeilijk is de inspiratie levend
te houden.
De functie van de geestelijk verzorger is voor mij altijd
een bijzondere mengeling van 'zorg' en 'raad' geweest,
waarbij de levensbeschouwelijke inhouden op ver-
schillende manieren in het geding zijn. In het verzor-
gende contact verleen je vooral steun of troost, waarbij
de levensbeschouwelijke inhouden doorgaans impli-
ciet aanwezig zijn als de solidariteit en betrokkenheid
van waaruit je naast de ander wilt en kunt staan. Het
is deze kant van het werk die wel wordt aangeduid met
termen als 'er zijn' voor de ander, hem accepteren zoals
hij is, et cetera. Termen die snel clichématig of hol klin-
ken, maar waarachter een in praktijk gebrachte levens-
houding schuilgaat die binnen de context van een
penitentiaire inrichting uiteraard van onschatbare
waarde is.
De andere, meer inhoudelijke, component van het
werk komt naar mijn idee goed tot uitdrukking in de
term 'geestelijk raadswerk'. Het is het gesprek waarin
je samen met de gedetineerde en vanuit diens bele-
vingswereld zoekt naar rode draden in het leven, naar
waar het hem werkelijk om te doen is etc. De levens-
beschouwelijke inhouden zijn hier niet alleen aanwe-
zig als de impliciete grondhouding van de geestelijk
verzorger, maar zijn letterlijk onderwerp van gesprek,
zij het in een vaak wat onconventioneel vocabulaire.
Het is deze mix van zorgende en inhoudelijke ele-
menten, in het levende contact onlosmakelijk met
elkaar verbonden en voortdurend in elkaar overgaand,
die de functie haar bijzondere karakter van intensiteit
en intimiteit verlenen. Je draagt zorg voor het geeste-
lijk welbevinden van de ander door hem te accepteren
zoals hij is én hem tegelijkertijd te stimuleren om in
nietzscheaanse zin 'te worden wie hij is', om het volle
potentieel van zijn mogelijkheden en innerlijke rijk-
dommen te ontdekken - een zoektocht die tot verras-
sende inzichten kan leiden.
Ontleent de functie juist aan die mengeling van ingre-
diënten haar intrigerende karakter, het maakt haar ook
kwetsbaar. Want is een mix niet slechts geslaagd zolang
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de samenstellende elementen elkaar in evenwicht hou-
den en de balans niet doorslaat naar één kant? Ik heb
de indruk dat binnen de context van Justitie voor de
geestelijk verzorger de functie gemakkelijk overhelt
naar de zorgkant, de kant van de emotionele onder-
steuning of het troostende woord. Dit is alleszins
begrijpelijk vanuit het perspectief van de gedetineer-
de: deze heeft zorgen om de rechtszaak, om het thuis-
front of problemen binnen de inrichting. De behoefte
deze zorgen te ventileren en steun te zoeken binnen de
als vijandig beleefde omgeving vormt meestal de pri-
maire drijfveer voor het contact met de geestelijk ver-
zorger. Voor de geestelijk verzorger betekent dit
uiteraard een grote herhaling van gespreksthema's
rond bajes-leed, criminaliteit en verslaving - een her-
haling waar de één van nature beter tegen bestand is
dan de ander.
Uitgaande van het verhaal van de gedetineerde pro-
beer je natuurlijk contact te maken met de onderlig-
gende levensbeschouwelijke dimensie, met de
drijfveren en verwachtingen in het leven. Maar het zal
duidelijk zijn dat dit niet altijd lukt, bijvoorbeeld door-
dat de gedetineerde wordt overgeplaatst voordat deze
verdieping heeft kunnen plaatsvinden. In sommige
gevallen is het zelfs niet eens mogelijk of wenselijk het
contact meer te laten zijn dan emotionele ondersteu-
ning in barre tijden: bij te hoge spanning, ernstige psy-
chische stoornissen of acute crises is het vaak niet
verstandig het gesprek onder de oppervlakte van het
zorgzame, steunende contact te brengen.
Hiertegenover staan uiteraard de contacten waarbin-
nen het wel lukt om de inhoudelijke verdieping te laten
ontstaan, zij het na enig geploeter. Niet zelden vergt het
immers behoorlijk wat inzet, creativiteit, humor en
doortastendheid om het verhaal over inrichting en cri-
minaliteit te doorbreken. Gedetineerden blijken vaak
buitengewoon volhardend in hun bajespraat en cri-
minele verhalen: voor velen van hen is dit hun leefwe-
reld - zo kennen zij zichzelf, en zo willen zij door de
geestelijk verzorger gekend en geaccepteerd worden.
Op zich een legitieme wens; ieder mens wil immers
gerespecteerd worden als de persoon die hij voor zich-
zelf is. En het is aan de geestelijk verzorger om vanuit
dit verhaal contact te maken met de, vaak ook voor de
gedetineerde zelf verborgen, innerlijke rijkdommen.
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Het is overigens niet alleen de preoccupatie van de
gedetineerde met zijn criminaliteits- of bajesverhaal
waardoor het gesprek zich maar moeizaam op het vlak
van het geestelijk leven laat brengen. De doorgaans
geringe vertrouwdheid met levensbeschouwelijke
zaken - door sommigen in verband gebracht met
maatschappelijke ontwikkelingen als secularisering
- speelt hierbij onmiskenbaar een rol. Door de vaak
ontbrekende bekendheid met deze materie ziet men
de geestelijk verzorger primair als een begripvolle,
steunende gesprekspartner, en aan een gesprek over
de diepere lagen des levens lijkt vaak weinig behoef-
te - simpelweg omdat men die niet kent, tenzij een col-
lega tijdens een vorige detentie het nodige voorwerk
heeft verricht.
Dit spel met het verhaal van de gedetineerde heeft
zeker ook haar uitdagende kanten. Het is immers iede-
re keer weer zoeken naar openingen, naar vruchtbare
confrontaties of juist bevestigingen waardoor het
gesprek op een ander spoor terechtkomt, en als dit lukt
wacht de verrassing wat zich hier aandient. Dit zoeken
lijkt me typisch zo'n element van het werk dat voor
sommige geestelijk verzorgers altijd uitdagend blijft,
maar door anderen na verloop van tijd wordt ervaren
als een vermoeiende sleur, een eeuwig weerkerend
voorspel waarvan de spanning allang vervlogen is, en
dat je maar liever zou overslaan om meteen 'terzake' te
komen. Met als gevolg op z'n minst verveling ...
De neerwaartse spiraal die zich op dit punt kan ont-
rollen, laat zich raden. Eenmaal in de greep van de
voortschrijdende vermoeidheid, met verminderde
energie en inventiviteit om vanuit het verhaal van de
gedetineerde de onderliggende levensbeschouwelijke
lagen aan te boren, zul je, gevangen in een treurige
paradox, steeds meer blijven steken in de oppervlakte
van gemopper en bajespraat. Simpelweg omdat de fut
ontbreekt om hier doorheen te breken. De onderlig-
gende dimensies die je weer zouden kunnen inspire-
ren, bereik je steeds minder, waarmee arbeidsvreugde
én professionele kwaliteiten in een gezamenlijke en
elkaar versterkende neergang terechtkomen.
Dit is uiteraard het meest dramatische scenario. Maar
ook voor wie niet in deze desastreuze neerwaartse spi-
raal terechtkomt, kunnen genoemde factoren, onlos-
makelijk verbonden met detentie en criminaliteit, op
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den duur leiden tot een gevoel van verveling en frus-
tratie. De repeterende breuk van bajespraat en de vaak
moeizame weg om door te dringen in onderliggende
existentiële lagen, de over het algemeen veel grotere
behoefte aan het zorgende, ondersteunende contact:
het zijn factoren waardoor het werk op den duur als
eenzijdig kan worden ervaren.
Deze eenzijdigheid laat zich omschrijven als een over-
belasting van de zorgkant en een onderbelasting van
de inhoudelijke verdieping, waarbij de onderbelasting
mij een even belangrijk uitputtingsrisico lijkt als de
relatieve overbelasting. Een te magere invulling van de
aspecten die men zelf juist als het meest interessant
beschouwt, staat immers garant voor een snelle neer-
gang van de inspiratie. Het rustig onderzoeken van de
diepere lagen van het levensverhaal is bovendien niet
alleen voor velen een belangrijke bron van inspiratie,
het is ook precies de specifieke deskundigheid van de
geestelijk verzorger, zijn toegevoegde waarde ten
opzichte van andere hulpverleners. Zoals gezegd, dit
overhellen van de functie naar de zorgkant lijkt mij
onlosmakelijk verbonden met het werken in een peni-
tentiaire inrichting. Ermee leren leven lijkt het enige
dat erop zit, en daarvoor hebben ervaren collega's tal
van nuttige tips in de aanbieding. Alleen: ermee leren
leven is nog niet hetzelfde als geïnspireerd blijven! Voor
wie last heeft van een gebrek aan inhoudelijke verdie-
ping en prikkeling is hiermee het probleem niet struc-
tureel opgelost.
Ik vraag me af of een dergelijke oplossing überhaupt
bestaat. Geconfronteerd met de grote vraag naar gees-
telijke verzorging probeert waarschijnlijk iedereen zo
te schipperen dat hij z'n tijd besteedt aan die contac-
ten die het meest zinvol lijken. Het is, bezien vanuit de
beschikbare tijd, energie en interesse van de geestelijk
verzorger een verstandige overlevingsstrategie, met
echter één probleem: het staat op gespannen voet met
het recht van de gedetineerde, van iedere gedetineer-
de, op geestelijke verzorging. In tegenstelling tot psy-
chologen, reclassering en psychiater, die allen hun
eigen selectiecriteria hebben op grond waarvan de
gedetineerde wel of niet bij hen kan aankloppen, ont-
breken dergelijke selectiecriteria bij de geestelijk ver-
zorger - en dat maakt hem tot de meest laagdrempelige
zorgverlener binnen de inrichting. Dientengevolge
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krijgt hij niet alleen de meest diverse problemen en
vragen op z'n bord, variërend van huisvesting tot een
door de dokter niet serieus genomen hoofdpijn, het
zijn vaak ook juist de 'moeilijke' gedetineerden - de
minst verbaal of sociaal vaardige, de meervoudig ver-
slaafde, de lastpak die al door alle hulpverleners en
bewaarders is afgeschreven - die de weg naar de gees-
telijk verzorger weten te vinden.
Dit mag zo nu en dan vermoeiend zijn, het raakt
tevens de waardevolle kern én de legitimering van de
functie: je bent immers aangesteld op grond van het
recht van de gedetineerde op geestelijke verzorging.
Dit geeft de functie voor een belangrijk deel haar bij-
zondere, in de ogen van velen menslievende, karak-
ter. Maar tegelijkertijd maakt het de situatie er niet
eenvoudiger op voor wie moeite heeft zichzelf binnen
de herhaling van gespreksthema's te blijven inspire-
ren.
Hier doet zich een paradoxale situatie voor: om in het
werk geïnspireerd te blijven moet het voor mij inte-
ressant zijn, terwijl ik er in de functie primair ben
voor de ander, en niet voor mezelf.

Inspiratie en articulatie

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder geeste-
lijk verzorgers regelmatig het woord inspiratie valt,
meestal in verband met de vraag hoe deze in het werk
op peil te houden of te verfrissen. Over het algemeen
is men het eens: de intieme geestelijke dynamiek die
maakt dat je in werk en leven geïnspireerd blijft, is
voor ieder mens verschillend en iedereen zoekt hier-
in dan ook, met meer of minder succes, een eigen
weg. Eensgezind luidt ook de constatering dat het
behoud van de inspiratie voor de geestelijk verzorger
van cruciaal belang is: het is immers tegelijkertijd de
bron van waaruit en de inhoud waarmee je werkt. Wie
deze bronnen voelt slinken, verliest als het ware zijn
'werkkapitaal'. Een goede reden, zo lijkt me, voor een
blik naar binnen, op de innerlijke bronnen van de
geestelijk verzorger.
Voor het behoud van de geestelijke vitaliteit moet de
geest worden gevoed met interessante indrukken en
ervaringen, met zaken die haar in beroering brengen.
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Maar die pure ervaring is niet voldoende: de voeding
moet ook worden 'verteerd' binnen het eigen geestes-
leven, alleen dan haal ik eruit wat voor mij van belang
is. Bezien we vanuit deze invalshoek de functie van
geestelijk verzorger, dan lijkt mij het grootste risico
te liggen in de kans op een 'geestelijke verstopping', een
teveel aan indrukken en inzichten waarmee niets
anders gebeurt dan dat ze zich langzaam opstapelen
als ongearticuleerde levenswijsheden. Want ondanks
de hierboven besproken eenzijdigheid in de begelei-
dingen worden in dit werk de levensbeschouwelijke
inzichten en intuïties dagelijks gevoed en geraakt. Bij-
voorbeeld door al die zaken die worden aangeroerd
rond moraliteit, vertrouwen in de rechtstaat, zin en
onzin van opsluiting, de onoplosbaarheid van crimi-
naliteit, kortom, talloze diepgaande existentiële en filo-
sofische kwesties die maar al te vaak aanleiding geven
voor verdere beschouwing. Zaken die als het ware vra-
gen om bezinning, introspectie, reflectie en articula-
tie.
Kortom, aan prikkelende indrukken geen gebrek.
Alleen, dikwijls komt het er niet van deze in verband
te brengen met de eigen drijfveren en intuïties. Deels
heeft dit te maken met de hectiek en de drukke agen-
da's, deels lijkt het verband te houden met de aard van
het beroep, met de gerichtheid op het geestesleven van
de ander. Natuurlijk worden de opgedane ervaringen
voor een deel meegenomen en verwerkt in volgende
gesprekken, en vormen als zodanig belangrijke bouw-
stenen voor de professionele ontwikkeling van de gees-
telijk verzorger. Maar voor een gezonde dynamiek
binnen het eigen geestesleven is dit niet voldoende.
Want gaat het over inspiratie, dan is de geest uitge-
sproken egocentrisch: hij wil in zijn eigen termen, van-
uit de eigen vragen en voorkeuren, vanuit de eigen
spirituele beleving aan de slag met de opgedane
indrukken.
Blijft een dergelijke 'vertering' uit, dan lijkt mij dat in
meerdere opzichten een slechte zaak. In de eerste
plaats is daar de genoemde kans op een verstopt zie-
lenleven van de geestelijk verzorger. Onverwerkte erva-
ringen leiden gemakkelijk tot een gevoel van
oververzadiging: er kan letterlijk niets meer bij. Daar-
bij kan tegelijkertijd het frustrerende gevoel optreden
niet alles uit de functie te halen wat er aan inzichten
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en levenswijsheden inzit. En voor wie zichzelf graag
verrijkt en ontwikkelt, kan dit lelijk gaan knagen.
Reflectie op de opgedane ervaringswijsheden lijkt, in
de tweede plaats, ook wenselijk met het oog op de ver-
dere inhoudelijke ontwikkeling van het beroep. Je kunt
immers in dit werk nog zo goed opgeleid zijn, pas in
de praktijk verdiepen zich de visies op de talloze exis-
tentiële,juridische en maatschappelijke thema's waar-
mee je dagelijks in aanraking komt. Deze visies en
ervaringen levend houden in de discussie met colle-
gàs, Universiteit voor Humanistiek of de Justitiewereld
lijkt mij voor alle partijen belangwekkend.
In de derde plaats zou een actievere reflectie op de
geestelijke inhouden de positionering van de geeste-
lijk verzorgers kunnen verstevigen. Binnen een struc-
tureel vijandige inrichting valt niet veel uit te richten,
maar in normale gevallen kan een grotere zichtbaar-
heid van de inhoudelijke bagage van de geestelijk ver-
zorgers geen kwaad. Bezien vanuit het oogpunt van de
inrichting zijn kennis en inzichten van de geestelijk
verzorger immers tamelijk onzichtbaar: ze openbaren
zich voornamelijk binnen de vier muren van het ver-
trouwelijke gesprek, met als gevolg dat men er daar-
buiten doorgaans weinig gebruik van maakt. Dit kan
bij de geestelijk verzorger vervolgens het gevoel ver-
sterken door de inrichting niet serieus te worden
genomen. In een dergelijke ongelukkige situatie blij-
ven waardevolle 'levenswijsheden' onzichtbaar of vin-
den slechts een uitweg in gemopper over inrichting!
Justitie, wat voor alle betrokken partijen jammer is.
Dit zichtbaarheidsprobleem binnen de inrichting kan
niet los gezien worden van het enigszins in het slop
geraakte imago van de geestelijke verzorging. Door een
combinatie van secularisering en een meer op indi-
viduele begeleiding gerichte invulling van de functie'
lijkt de geestelijk verzorger aan vanzelfsprekend imago
te hebben ingeboet. Waar de geestelijke rijkdommen
van waaruit hij iets te zeggen heeft, vroeger algemeen
bekend waren door de positie van de kerken, lijken
deze inhouden nu onbekender geworden. En daarmee,
voor wie ze niet wil zien, makkelijk te negeren.
Dit alles maakt de positie van de geestelijk verzorger
buitengewoon kwetsbaar, zoals helaas velen uit erva-
ring weten. Je aanwezigheid mag nog zo rotsvast in de
wetboeken verankerd zijn, de betrekkelijke onzicht-
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baarheid van kennis en inzichten maken het voor
slechtwillende directeuren en ander inrichtingsperso-
neel gemakkelijk je naar de marge van de inrichting te
duwen. AI met al heb ik het gevoel dat geestelijk ver-
zorgers als beroepsgroep veel waardevols te melden
hebben binnen de complexe wereld van Justitie, maar
dat men dit slechts mondjesmaat doet - met nadelige
gevolgen voor zowel de vitaliteit van de geestelijk ver-
zorger als voor de positionering binnen het werkveld.
Het gaat hier in feite om de manier waarop de ver-
trouwensfunctie wordt ingevuld. Om dit te illustreren
wenden we ons nogmaals tot Montaigne, die terug-
blikkend op zijn positie als vertrouwenspersoon van
diverse hoogwaardigheidsbekleders een treffend beeld
schetst van zijn invulling van de vertrouwensfunctie.
Met klem benadrukt hij in dit verband er voortdurend
op uit te zijn 'dat ze mij zo weinig mogelijk in vertrou-
wen nemen, maar dat zij door dik en dun vertrouwen
stellen in wat ik hun te zeggen heb'.
We zien hier een invulling van de vertrouwensfunc-
tie die diametraal tegenover de huidige beroepsprak-
tijk van de geestelijk verzorger staat, en die uiteraard
niet als voorbeeld zou kunnen dienen. Maar toch, het
wijst ons wel op een misschien wat vergeten kant van
de functie: het vertrouwen van de ander in hetgeen ik
te zeggen heb. Het is een kant die, onder invloed van
secularisering in de samenleving en professionalise-
ring van de geestelijke verzorging in de richting van
individuele begeleidingen, wat naar de achtergrond
is geschoven. In de gevangenis van de negentiende of
vroeg-twintigste eeuw was de dominee of pater een
figuur met vanzelfsprekend gezag (de humanistisch
raadslieden verschenen pas in de tweede helft van de
vorige eeuw ten tonele), en dat hij vaak weinig oog had
voor de geestelijke noden van de individuele gedeti-
neerde, tja, dat leek van minder belang.
Terugverlangen naar deze vorm van geestelijke ver-
zorging, die gemeten naar hedendaagse maatstaven
gruwelijk tekortschoot op het vlak van de existentië-
le begeleiding, is even ondenkbaar als onwenselijk.
Maar desondanks lijkt het nuttig te zoeken naar een
nieuw evenwicht tussen wat ik de receptieve en de
expressieve kant van de vertrouwensfunctie zou wil-
len noemen: het ingaan op het verhaal van de ander en
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het articuleren van de eigen levensbeschouwelijke
inhouden.
Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe
articuleer je de geestelijke bronnen van waaruit je
werkt? Het gaat immers veelal om inzichten die zich
niet in pakkende slogans of grauwe beleidsnotàs laten
vangen. En bovendien: excelleert de geestelijk verzor-
ger, met zijn gevoeligheid voor de uniciteit van ieder
mens, met zijn oog voor nuance en voor de duizeling-
wekkend vele kanten van de waarheid niet eerder in
het postmoderne niet-weten? Wie heeft er een bood-
schap aan al die 'trage vragen' die maar niet tot een
duidelijk antwoord willen geraken?
En toch: juist in de professionele omgang met de even
grote als onoplosbare vragen des levens, in de ver-
trouwdheid met twijfel en tragiek, ligt de primaire
waarde van de geestelijk verzorger. De waarde die let-
terlijk werkzaam en soms heilzaam is in het dagelijk-
se werk in de inrichtingen, in de contacten met
gedetineerden en personeel, maar die zich tamelijk
onzichtbaar en daarmee buitengewoon kwetsbaar
heeft gemaakt. Een waarde, kortom, die het verdient
om opnieuw, in een eigentijds idioom, als levende bron
van inzicht gezien en gehoord te worden.
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humanistisch geestelijk raadsvrouw bij Justitie in Penitentiaire
Inrichting Almere.
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Deze bundel over levensbeschouwelijke diagnostiek
bestaat uit een inleiding, een algemeen deel waarin
drie artikelen opgenomen zijn, een deel met vier arti-
kelen uit vier verschillende werkvelden (algemeen zie-
kenhuis, psychiatrie, verpleeghuis en ambulante GGZ),
en twee reflecties over de bruikbaarheid vanuit zie-
kenhuis en kerkelijke gemeente. De meeste artikelen
zijn de moeite van het lezen waard als oriëntatie op een
meer instrumentele kijk op geestelijke verzorging en
de keuze om voort te borduren op het wetenschappe-
lijke denken met zijn wortels in de moderne natuur-
wetenschappen. Elk van de schrijvers brengt
interessante accenten aan bij zijn/haar pleidooi voor
het tot stand komen van modellen voor levensbe-
schouwelijke diagnostiek en sluit aan bij al bestaan-
de Nederlandse of Amerikaanse pogingen tot
begrippen- en motivatieverheldering.Aan de hand van
enkele voorbeelden wil ik echter een kritisch beeld
geven van het doorgaans gebezigde taalspel in deze
bundel en van de vooronderstellingen die aan de theo-
rieën ten grondslag liggen. De vraag die bij het lezen
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rijst: is het überhaupt wel zinvol levensbeschouwelijk
te diagnosticeren?

Bouwer geeft in zijn inleiding aan zich te laten leiden
door twee doelstellingen: gelijke tred houden met de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg (evidence based
medicine) en de professionele competentie van de
geestelijk zorgverlener verduidelijken en stimuleren.
De geestelijk zorgverlener tracht volgens hem via een
"luisterraster" of diagnostisch instrument (...) te ach-
terhalen wat de geestelijke nood, pijn of behoefte van
de gesprekspartner is, met als doel een adequate inter-
ventie, ter leniging of verwerking van die nood: (p. 9)
Hij citeert Ter Linden, die wil diagnosticeren om 'het
(dis )functioneren te kunnen evalueren, zodat hij aan-
bevelingen kan doen op basis waarvan (pastorale)
samenwerkingsdoelen kunnen worden gekozen' (p.
10), evenals Polspoel die het over een spanningsveld
tussen pastorant en pastor heeft, die een 'vertegen-
woordiger is van een collectief zingevingsysteem' (p.
11), en ook Heitink die voor een analyse van het
levensverhaal vier aandachtspunten noemt: het cog-
nitieve referentiekader, het emotionele verwerkings-
proces, de existentiële grondstructuur en de interactie
tussen allen (p. 13). Het gaat Bouwer erom 'sleutels te
vinden om geestelijke nood te ontsluiten' (p. 14).
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Vossen geeft in het eerste artikel aan bij pastoraat pri-
mair gericht te zijn op troost. In het 'cognitief-emotio-
neel herstructureringsproces' worden 'heersende
interpretatiekaders' bijgesteld. 'Levensbeschouwing en
religie kunnen in dit proces een rol spelen: (p. 2 I) 'Mis-
schien zijn religieuze modellen niets anders dan het
product of de resultante van een groot aantal psycho-
logische aspecten van een mens: (p. 25) Bach ziet het
werk van een geestelijk werker als 'praxis': 'aan iedere
praxis gaat een moment van diagnosticering, van
beroepsmatige inschatting van persoon en situatie
vooraf (p. 36) Hij heeft het over 'rasters' die over de
werkelijkheid geplaatst worden, waarmee bepaalde
classificaties te onderscheiden zijn. De geestelijk zorg-
verlener bij Bouwer zoekt naar 'breuken in het levens-
verhaal van de ander. Daarom kan levenbeschou-
welijke diagnostiek gezien worden als de fundamen-
tele voorwaarde voor een adequate pastorale begelei-
ding: (p. 56) Hij presenteert een model met veertien
aspecten, die 'niet als veredelde vragenlijst' gebruikt
moeten worden, maar 'de pastor interpreteert nader-
hand de gegevens tegen de achtergrond van het model.
Het model helpt om adequate en volledige informa-
tie over de patiënt te verkrijgen en stelt hem in staat
om een zorgplan te ontwikkelen op basis waarvan ade-
quate geestelijke begeleiding gegeven kan worden: (p.
63)
Het is duidelijk dat de auteurs streven naar zoveel
mogelijk autonomie van de levensbeschouwelijke
diagnostiek. Enkele keren wordt er gewaarschuwd voor
de gangbare taal van psychiatrie en psychologie. Maar
in feite leunen de auteurs sterk op het denken van de
psychologie en haar taal. Volgens mij is dit geen toe-
val, maar heeft het ermee te maken dat legitimatie
gezocht wordt bij (medisch) wetenschappelijk denken.
Vooronderstellingen zijn: de wereld is een chaos, niet
alleen voor de patiënt, maar ook voor de geestelijk wer-
ker en deze moet er orde in zien te leggen. Het gaat om
het vinden van 'oriëntatiepunten', coördinaten', het is
gewenst 'positie en koers te bepalen'. Diagnostiek is 'het
werk van de stuurman ter hand nemen' (Nieuwenhuis,
p.160).
Bij het positivistisch wetenschappelijke denken hoort
het uitgangspunt van subject- objectscheiding: niet
alleen de wereld is mij vreemd maar ook de ander.
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Hijlzij is het object van mijn onderzoek. Kennis lijkt
objectiveerbaar en verschaft aanzien; hoe meer gere-
duceerd, hoe beter toepasbaar voor behandeling. In de
voorliggende artikelen worden veel rasters gelegd en
categorieën gebruikt, wordt geanalyseerd, (zorg)plan-
nen gemaakt en modellen en schema's opgesteld, in
een poging de wereld overzichtelijk en hanteerbaar te
maken.
Voor een deel wordt het daarmee samenhangende
gevaar door de schrijvers onderkend en doet men
moeite om toe te voegen dat het contact belangrijk is
n...)als de ander en ik een gemeenschappelijke taal
hebben gevonden (...) kan de diagnose worden geope-
rationaliseerd: (Nieuwenhuis, p. 161)) en zelfs dat het
bij diagnostiek maar om een hulpmiddel gaat (Vossen,
p. 29) en 'de kaart nooit het landschap kan vervangen'
(van 't Spijker-Niemi, p. 113). Maar daarbij gaat het
vaak om toevoegingen die niet verder uitgewerkt wor-
den. Regelmatig staan zij aan het einde van het ver-
haal.
De meest in het oog springende motivering van de
auteurs voor hun streven naar een hanteerbaar model
voor diagnostisering ligt in de verbetering van de plek
die geestelijke verzorging in zorginstellingen inneemt.
Verbetering, zelfs modernisering van de positiebepa-
ling van geestelijk werk acht ik zeer wenselijk. De vraag
is alleen: hoe? Het lijkt mij niet goed om aansluiting te
zoeken bij de taal van de systeemwereld. In de teksten
wordt er weinig gesproken over de concrete mens, die
tegenover de geestelijk werker staat, die iets 'heeft' of
'niet heeft', die een appèl op me doet, waar ik iets mee
moet. Het is dan niet zaak zoveel mogelijk materiaal,
'informatie' te verzamelen en daarvoor een empathisch
contact te gebruiken, maar het contact met de ander
centraal te stellen. De geestelijk verzorger pleegt geen
interventies en behandelt daarmee niet de zorgvrager
- maar reflecteert met de ander op zijn bestaan en
troost, irriteert, staat bij of tegenover de ander. Aan-
dacht en empathie zijn geen instrumenten die ingezet
worden om een vooropgesteld doel te bereiken. Zodra
zij dat wel dreigen te worden, komen wezenlijke facet-
ten van geestelijk werk en zeker humanistisch gees-
telijk werk in gevaar (zie ook de scherpe analyse van
Schonckert (2000) in haar scriptie De maat van de
patiënt, Universiteit voor Humanistiek). Het herstellen
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van een breuk in het levensverhaal is een mooi doel,
maar een patiënt is soms meer gebaat bij iemand die
de breuk ziet en erkent. Wat er dan mee gebeurt, moet
voornamelijk in het contact blijken en is niet voor-
spelbaar. Het wezenlijk onpeilbare is juist de geestelij-
ke dimensie van de ander. De patiënt met zijn/haar
wensen of verwachtingen komt in deze artikelen über-
haupt weinig voor. Verbetert diagnostiek het gesprek,
de ontmoeting met de ander? In hoeverre? Weet ik als
geestelijk verzorger na analyse, nadenken, toetsen,
beter wat ik moet zeggen of niet zeggen? Bevordert het
mijn methodiek? In welk opzicht? Leer ik er ook meer
van over mezelf binnen het contact, of denk ik alleen
over de ander? Hoe, wanneer wordt het gesprek als een
geheel geanalyseerd? Welke verbinding wordt er tus-
sen cognitie en voelen/waarnemen gelegd? Waarom is
cognitieve kennis zo prominent aanwezig in het han-
teren van de modellen? Wat mij ook opvalt is dat
levensbeschouwing en geloof als iets aparts worden
gezien. Als een systeem op grond waarvan de geeste-
lijk werker analyseert, waar hijlzij naar verwijst, aan
refereert. In de artikelen verschijnen levensbeschou-
wingen niet als levende gehelen, die door eigen erva-
ring en traditie vorm bij die ene persoon hebben
gekregen. Het zijn eerder systemen in verschillende, te
rubriceren gedaantes, die door mensen op zich geno-
men worden, al naar gelang hun psychische grond-
structuur. Ook ten opzichte van religie en levensover-
tuiging wordt de mens eerder als een product (van
psychologische ontwikkeling en socialisatie) gezien
wat door behandeling met (facetten van) een alterna-
tief model beter zal kunnen functioneren dan als een
geestelijk wezen, dat een eigen unieke weg in het leven
gaat.

Muijen, S.C.A. (2001).Metafoor tussen methode en
magie. Narratiefleren in organisaties en therapie.
Agora, Kampen. Dissertatie. (332 pagina's). ISBN:
90-391-0858-7.

Op de fraaie omslag van Metafoor tussen methode en
magie prijken een betoverend, veelkleurig zelfportret
van Caravaggio en een grijsbruine tors van een Griek-
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De artikelen verduidelijken de beoogde meerwaarde
van diagnostiek als (onderdeel van?) methode van gees-
telijk werk voornamelijk voor zover het een therapeu-
tische invulling betreft. Het specifieke van het vak wordt
door de modellen ingelijfd in het positivistische den-
ken van de medische behandelcultuur. Als men ervan
uitgaat dat gedragswetenschappen en therapie iets
anders zijn dan geestelijk werk, kan men het met de
strekking van de bundel niet eens zijn. De auteurs van
deze bundel zien het geestelijk functioneren als een af
te bakenen gebied dat geanalyseerd en gemanipuleerd
kan worden (ten bestwil van de cliënt). Dat is een val-
kuil en een gemiste kans. Geestelijk werk is de enige dis-
cipline die in haar vaandel draagt dat het haar om
existentie puur gaat. Een gebied waar niet gesleuteld
wordt en geen geheime agenda's bestaan. Inzet is de
ander in zijn bestaan te erkennen en daarop aan te spre-
ken. De in de bundel aangeboden diagnosemogelijk-
heden hebben betrekking op de ander, niet op jezelf.
Deze eenzijdigheid past niet bij geestelijk werk en zal
als 'voorsprong' de geestelijk verzorger in de weg gaan
staan. De behoefte zich veilig te stellen met betrekking
tot andere werkvelden en met betrekking tot de eigen
angst voor onmacht is begrijpelijk. Maar de vraag: 'wat
doe ik hier eigenlijk?' zal anders beantwoord moeten
worden dan door een diagnose- en behandelprogram-
ma. De ontwikkeling van een duidelijke en passende
focus is gewenst om de kwaliteit van het vak geestelij-
ke verzorging te waarborgen. Als zij de geestelijke
dimensie voor waar wil nemen en haar niet wil redu-
ceren, zal zij in haar taal en denken consequent aan
moeten sluiten bij het gebied van religies, levensbe-
schouwingen en wijsbegeerte.

Beate Giebner

se god. Caravaggio heeft een gloedvol gezicht en is
getooid met een kroon van herfstbladeren. De schou-
ders licht voorover gebogen, de oogleden enigszins
geloken, kijkt hij ons beminnelijk aan. De belichting
heeft een dramatisch en hyperreëel effect: het lijkt te
gaan om een realistische afbeelding, maar dat is schijn.
Caravaggio's barokke stijl steekt mooi af tegen het
sobere en strenge Griekse beeld.
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De afbeeldingen zijn representatief voor de positie die
Heidi Muijen inneemt in haar promotieonderzoek naar
creatieve trajecten en werkvormen in de geestelijke
gezondheidszorg en het organisatiewezen. Het barokke
portret verwijst naar de intuïtieve praktijkkennis in cre-
atieve trajecten en werkvormen. De klassieke Griekse
god staat voor de koele rationalistische kennis en de
wetenschappelijke Rede. Twee vormen van kennis en
grondhoudingen die tegenover elkaar staan als Dyoni-
sos tegenover Apollo. Muijen weigert echter om deze
kennisvormen in hiërarchische verhoudingen te zien;
zij is romanticus, noch rationalist, maar herkent zich in
de 'derde weg' van de hermeneutiek zoals de bemidde-
lende god Herrnes.
De aanleiding voor deze studie is de opkomst van cre-
ativiteit en creatieve werkvormen in de zojuist genoem-
de sectoren. In de geestelijke gezondheidszorg zien we
de opkomst van creatieve therapie, die allerlei gedaan-
ten aan kan nemen van beeldende vormgeving tot
muziek en dans. Uitgangspunt is dat creatieve vormen
een helende werking hebben op individuen, en dus
meer zijn dan een zinvolle tijdsbesteding. Via creatie-
ve vormen kunnen patiënten zich uiten, een hernieuw-
de dialoog aangaan met hun pijnlijke en onverwerkte
emoties, en zo een nieuw verhaal componeren over hun
leven. De creatieve therapie staat echter steeds meer
onder druk nu bedrijfsmatige concepten ook in de
gezondheidszorg hun intrede doen en efficiency en
effectiviteit dominante parameters zijn geworden. Cre-
atief therapeuten staan dan ook voor de opgave om het
belang van hun 'non-verbale' werk voor buitenstaanders
verstaanbaar te maken en te legitimeren.
In de wereld van management en organisatie consul-
tants winnen creatieve trainingen in de vorm van bij-
voorbeeld survivaltochten ook terrein. Vooral sinds de
jaren '70 zijn er steeds meer adviesbureaus die aan hun
gebruikelijke assertiviteitstrainingen nieuwe, creatieve
elementen hebben toegevoegd. Vanaf medio jaren '80
verschijnen er in Nederland ook 'producten' op de trai-
ningsmarkt waar expliciet aandacht is voor zintuiglijk-
lichamelijke aspecten, zoals de 'techniek' van het
metaforisch herkaderen van (organisatie- )problemen.
En ook op het terrein van coaching en advies is het niet
meer ongebruikelijk om met beeldende middelen te
werken.
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Muijen veronderstelt nu dat de creativiteit in beide sec-
toren een tegenhanger vormt van de rationele en ver-
zakelijkte cultuur in organisaties en dat het gebruik
van creatieve werkvormen in potentie een mogelijk-
heid tot humanisering inhoudt. Ze onderbouwt dit als
volgt: creatieve werkwijzen stimuleren menselijke
vormen van communicatie en samenwerking in orga-
nisationeel verband, zodat mensen ook individueel tot
hun recht komen in de organisatie en vice versa. Orga-
nisatiestructuren hebben een vervreemdend effect op
mensen, in die zin dat het hen verwijdert van hun
'authentieke' zelf. Creatieve trainingen dragen bij aan
de persoonlijke en organisatieontwikkeling door de
band met de authentieke kern te herstellen. Muijen is
echter beducht voor het instrumenteel inzetten van
creativiteit; dan betreft creativiteit slechts een ludiek
middel dat dezelfde therapeutische en management-
doeleinden dient. Van een echte humanisering kan vol-
gens de auteur alleen sprake zijn wanneer deze vanuit
een Dionysische grondhouding geschiedt en leidt tot
een herijking van dominante doelstellingen in thera-
pie en management. Dat kan alleen wanneer de cre-
atief therapeut, trainer of adviseur in dialoog treedt
over die doelstellingen.
Om de humanistische belofte en werking van creati-
viteit te verkennen volgt Muijen twee paden. Enerzijds
voert zij een filosofische studie uit, anderzijds verricht
zij empirisch onderzoek. Zo brengt zij haar eigen ach-
tergrond en ervaring als creatief therapeut en filosoof
in. De filosofische studie omvat een literatuuronder-
zoek naar opvattingen en achterliggende assumpties
aangaande creativiteit binnen het veld van de creatie-
ve therapie en het veld van de organisatie en manage-
mentstudies. De empirische studie omvat een
uitwisselingsproject tussen creatieve therapeuten en
creatieve trainers met daaraan voorafgaand een
onderzoek naar de meerwaarde van creatieve therapie
in een verpleeghuis.
In het filosofische deel krijgen we eerst een analyse van
de creatief therapeutische literatuur (hoofdstuk twee),
gevolgd door een analyse van de populariteit van cre-
ativiteit in het organisatiediscours (hoofdstuk drie).
In hoofdstuk vier werkt Muijen een hermeneutische
benadering uit. Ze komt tot een tentatief conceptueel
kader waarin de werking van creativiteit wordt
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beschreven. Centraal uitgangspunt is daarbij dat men-
sen hun wereld interpreteren en daarbij gebruik
maken van talige of andere symbolen en beelden.
Zoals gezegd, wil Muijen geen hiërarchisch onder-
scheid maken tussen abstracte en narratieve vormen
van weten. Vandaar dat zij spreekt over de metaforiek
van communicatie. Verder gaat Muijen ervan uit dat
communicatie werkt op twee niveaus: betrekkings- en
inhoudsniveau. We reageren met andere woorden niet
alleen op de inhoud van een boodschap, maar ook op
de emoties die deze oproept en wat de uitspraak zegt
over de interactie met de spreker. Het bijzondere van
creatieve werkvormen is dat zij dit betrekkingsniveau
expliciet maken. Om deze werking aan te duiden
spreekt Muijen van 'levende metaforen', een begrip wat
zij leent van Ricoeur. Wat normaal onbesproken blijft,
krijgt via de creatieve middelen expliciet vorm. Muij-
en specificeert deze werking verder door gebruik te
maken van de begrippen 'reïficatie' en 'dereïficatie'. Reï-
ficatie staat voor het proces van 'verstenen': wat in
principe voor herinterpretatie vatbaar is, krijgt een
vanzelfsprekend en dingachtig karakter. Dereïficatie
verwijst naar het omgekeerde proces: het weer vloei-
end worden van wat versteend is geraakt. Muijen pro-
beert aannemelijk te maken dat concepten en
denkbeelden reïficerend werken. Ze spreken vooral de
cognitie aan. Belevings- en bewegingsbeelden werken
dereïficerend en spreken vooral de emotie en inter-
actie aan. Muijen spreekt ook wel van een spel van
implicatie en explicatie van betekenisgevende ele-
menten.
Dit tentatieve model past zij aan op basis van een veld-
studie, beschreven in hoofdstuk vijf. Wat zij van de
betrokkenen in het uitwisselingsproject leert, is dat ze
haar model moet dynamiseren. We zien dat ook gevi-
sualiseerd. Het eerste conceptueel model is statisch van
karakter en opgebouwd uit rechte lijnen. Het aange-
paste model is gelaagd en opgebouwd uit gebogen lij-
nen en spiralen. Voorts zien we de gestalte van een
menselijke figuur in het model geprojecteerd. Het aan-
gepaste model representeert de emotionele bewogen-
heid en psychodynamiek die ontstaan in creatieve
processen, en is daarmee consistenter. Spannender is
de dynamiek die ontstaat doordat de participanten in
de dialoog met de onderzoeker iets onverwachts naar
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voren brengen. Zij blijken namelijk niet zoveel inte-
resse te hebben in het model van de onderzoeker, maar
willen praten over'zijnskwaliteiten'. De kwestie wie zij
zijn in het creatieve proces dat ze begeleiden raakt hen
kennelijk meer dan de vraag hoe een creatief proces
werkt. Er is een prachtige tekening opgenomen van één
van de participanten waarin de zijnskwaliteiten
benoemd zijn waar het onder meer om gaat. We tref-
fen daar organische begrippen aan zoals 'ontluikend',
'groeiend', 'vormgevend', 'voedend', 'dragend', 'moti-
verend' en 'tot bloei'. De titel bij de tekening luidt 'laten
ontstaan van gerichtheid vanuit eigen beweging in
het/een medium'. De veldstudie geeft ook meer zicht
op de context waarin creatief therapeuten en trainers
zich bevinden en wat hen vooral bezig houdt. Creatief
therapeuten willen met name praten over de bureau-
cratische en verzakelijkte omgeving waarin zij hun
werk moeten doen. Creatieve trainers willen vooral
met elkaar praten over hun werkwijze.
Muijen heeft een doorwrocht en lijvig boek geschre-
ven, dat niet altijd even toegankelijk is door de nogal
academische stijl. In dat opzicht is dit typisch een dis-
sertatie. Muijen erkent in haar voorwoord dat zij niet
even consistent is doordat zij lezers vooral op hun cog-
nitie aanspreekt en de andere, door haar zo belangrijk
geachte communicatiekanalen, onbenut laat. Dat is des
te jammerlijker daar zij in haar voorwoord laat zien
dat zij wel degelijk beschikt over de vermogens om
lezers op emotioneel vlak aan te spreken. In haar legi-
timatie voor een meer passende vorm had zij zich
bovendien kunnen beroepen op een zich ontwikke-
lende, meer persoonlijke en narratieye stijl binnen aca-
demische publicaties. Een ander aandachtspunt is de
spanning tussen enerzijds het onderzoek naar de wer-
king van creatieve processen en anderzijds de vraag of
creatieve werkprocessen humaniserend werken. Die
laatste vraag is ondergeschikt aan de vraag naar de
werking van creatieve processen en de vraag naar de
humaniserende meerwaarde wordt daardoor niet
geheel overtuigend beantwoord. Muijen beschrijft wel
in theoretisch opzicht welke voorwaarden noodzake-
lijk zijn om humanistische waarden te realiseren, maar
doet geen empirische uitspraken over de humanise-
rende meerwaarde in de praktijk. Bovendien verne-
men we niet wat de betrokkenen zelf vinden van de
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humaniserende potentie van hun werk. Over die vraag
is kennelijk geen dialoog gevoerd met betrokkenen.
Ondanks deze minder sterke punten sta ik sympathiek
tegenover deze studie. De combinatie van een filosofi-
sche studie met een empirisch veldstudie is vrij uniek
en origineel, en kan veel vruchten afwerpen doordat
het de filosofie speelser en de empirie reflexiever
maakt. Het conceptueel model dat Muijen heeft ont-
wikkeld is relevant in zowel theoretisch, als praktisch,
als maatschappelijk opzicht. De conceptualisering van
intuïtieve inzichten in creatieve werkvormen kan ons
denken hierover, alsmede ook het praktische hande-
len verder helpen. Tevens kan het model professionals
ondersteunen om hun werk maatschappelijk beter
geaccepteerd te krijgen, omdat zij hun non-verbale
werk nu woordelijk kunnen uitleggen. Belangrijk is

Martien Pijnenburg en Marius Nuy (red.)
Abstineren. Morele overwegingen bij het staken van
levensverlengend handelen. Prudentiareeks.
Damon, Bude12002. ISBN9055733059.

Bij een op de vijf sterfgevallen in Nederland neemt een
arts op een gegeven ogenblik de beslissing om aan een
behandeling die het leven van de patiënt nog wat zou
kunnen rekken niet meer te beginnen, of zo'n al inge-
zette behandeling te staken. Die beslissing komt dus veel
vaker voor dan de beslissing om over te gaan tot eutha-
nasie of hulp bij suïcide. Tochwordt aan die eerste beslis-
sing in ethiek en gezondheidsrecht nauwelijks aandacht
besteed. Dit boekje zou dus een lacune kunnen vullen.
Helaas doet het dat maar zeer ten dele. Er is in Nijme-
gen een studiedag gehouden, en de daar gehouden voor-
drachten zijn in dit boekje naar het schijnt zonder
verdere redactionele inspanningen gebundeld. Er is geen
poging gedaan alsnog enige systematiek of samenhang
aan te brengen, of een onderling gesprek tussen de
auteurs in gang te zetten. Zo worden enerzijds sommi-
ge themàs, zoals de eisen van effectiviteit en zinvolheid
van de behandeling, meerdere malen op overeenkom-
stige manier behandeld. Anderzijds zijn er opvallende
lacunes.
Wat ook opvalt, is dat in de meerderheid van de bijdra-
gen, met inbegrip van alle bijdragen waaraan medici
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ook dat zij duidelijk maakt dat de begeleiding van cre-
atieve processen niet een kwestie is van het toepassen
van een methode of het aannemen van een rol, maar
dat het gaat om een manier van zijn.
Humanistisch raadslieden en andere professionals die
in hun werk gebruik maken van creatieve middelen,
kunnen in dit boek kennis nemen van de state of the
art in de creatieve therapie en creatief organisatiewerk.
Muijen's conceptualisatie van de werking van creatie-
ve processen kan behulpzaam zijn om het eigen cre-
atieve handelen of dat van collegae beter te begrijpen
en uit te leggen aan buitenstaanders. Lezers moeten
wel bereid zijn om het boek te zien als een studieboek
dat intensieve lezing en studie vergt.

TinekeAbma

hebben meegewerkt, de algemeen aanvaarde standaard-
ethiek voor het medische beroep wordt gepresenteerd,
voornamelijk van Amerikaanse herkomst maar met
Nederlandse accenten. Die ethiek wordt in deze artike-
len nergens geproblematiseerd en ook niet nader
onderbouwd, maar alleen weergegeven. Dat is opval-
lend omdat die standaard-ethiek juist door Nijmeeg-
se ethici als Ten Have, Van Tongeren en Zwart, vaak
fundamenteel bekritiseerd en zelfs afgewezen is.
In een notedop luidt die ethiek als volgt. De wils be-
kwame patiënt heeft het recht elke behandeling te wei-
geren. Wilsbekwaamheid houdt tenminste het
vermogen in relevante informatie te begrijpen en
rationeel te kunnen verwerken, wellicht ook die infor-
matie in het licht van eigen waarden te kunnen afwe-
gen. De arts zal overigens niet beginnen aan een
behandeling die bij deze concrete patiënt waarschijn-
lijk geen effect zal hebben, en al helemaal niet als die
behandeling belastend is. Een mogelijk effectieve
behandeling zal hij ook nalaten of staken, als die geen
zinvol doel meer dient. Of een doel zinvol is, moet
beoordeeld worden vanuit de waardenoriëntatie van
de patiënt.
De bijdragen van Marcel Olde Rikkert en Louis Kollée
en de gezamenlijke bijdrage van Bert Gordijn en Frank
Kortmann bieden de oningevoerde lezer een heldere
inleiding in deze heersende leer, aangevuld met korte
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samenvattingen van relevant onderzoek. Zo geeft Olde
Rikkert een Amerikaans onderzoek weer waarin de
ondervraagden aangeven welke factoren voor hen van
belang zijn voor zin ervaring. Dan blijkt bij gouden
jubileum-echtparen van 75 en bij volwassenen van 45
relatie het hoogst te scoren met resp. 45 en 51%, de
score van religie is resp. 3 tegenover 26%, en van genot
19 tegenover 0%. Kollée rapporteert over Europees
onderzoek waaruit blijkt dat in Italië slechts 45% van
de kinderartsen ooit bereid is af te zien van intensie-
ve behandeling bij pasgeborenen, slechts 30% om
beademing te staken, en slechts 32% om palliatieve
medicatie te geven met een mogelijk levensbekortend
effect. Gruwelijke cijfers. En dat terwijl geen van deze
beslissingen in strijd is met de katholieke leer.

Diverse afdelingen in het Nijmeegs Academisch Zie-
kenhuis, zo blijkt uit deze stukken, werken met een Nij-
meegse methode voor moreel beraad. (Er schijnt ook
een Utrechtse methode te bestaan.) Ook aan die
methode ziet men meteen dat zij is afgeleid van die-
zelfde heersende leer, het is eigenlijk een vertaling in
stappen van Beauchamp en Childress*. De substan-
tiële beoordelingscriteria worden ingedeeld in "wel-
zijn van de patiënt", "autonomie van de patiënt" en
"verantwoordelijkheid van de zorgverlener" (alsof die
er niet hoofdzakelijk in zou bestaan het welzijn van de
patiënt te dienen en diens autonomie te respecteren),
en een van de aspecten van die verantwoordelijkheid
is "rechtvaardigheid".
De eerste bijdrage, van Jeroen Verwiel, introduceert ons
in de problematiek aan de hand van een casus. Helaas
is het een casus waarin de beslissing om te abstineren
overduidelijk de juiste is en dus ook door alle deelne-
mers aan het beraad zonder aarzelen wordt gesteund.
Een controversiële casus was interessanter geweest. In
het overigens substantiële stuk van Olde Rikkert over
psycho-geriatrische patiënten mis ik een bespreking
van een van de moeilijkste vragen: of het aanvaard-
baar kan zijn bij een Alzheimer-patiënt in de laatste
fase ook niets te doen aan op zichzelf gemakkelijk te
behandelen aandoeningen zoals longontsteking.

In het artikel van Beemer wordt op informele wijze de
officiële katholieke leer omtrent abstineren uiteenge-
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zet. Het leven is een fundamenteel goed, dat wil zeg-
gen het is op zichzelf waardevol, ongeacht de gebeur-
tenissen en ervaringen in dat leven, wat we zouden
kunnen noemen de "inhoud"van het leven. Daarom is
het nooit geoorloofd om een ander dat leven te bene-
men. Als we het leven kunnen verlengen met gewone
middelen, moeten we dat ook altijd doen, maar het is
geen plicht om het te verlengen met buitengewone
middelen. Tot de gewone middelen behoort, neem ik
aan (Beemer treedt niet in details) in elk geval de toe-
diening van voedsel en vocht die dus nooit gestaakt
mag worden, en het verschaffen van antibiotica bij die
longontsteking. Tot de buitengewone middelen wor-
den echter, op grond van pauselijke uitspraken uit de
jaren vijftig, ook middelen gerekend waarvan het
gebruik geen uitzicht biedt op een weldadig resultaat,
dat wil zeggen "een resultaat dat in redelijke verhou-
ding staat tot de lasten en bezwaren die het leven dán
met zich mee zal brengen". (Het leven, dus niet alleen
de behandeling!)
Wat in het boekje nu met name ontbreekt is een kri-
tische bespreking van deze leerstellingen. Is het aan-
nemelijk dat het leven op zichzelf waardevol is, ook
al bestaat de inhoud alleen uit negatieve gebeurtenis-
sen en ervaringen: ernstig lijden, het wegvallen van
alle communicatiemogelijkheden? (In zijn recente
boek Value, Respect and Attachment, geeft Joseph Raz
argumenten om die vraag met "nee" te beantwoorden.)
Als we die stelling wel aanvaarden, volgt daar dan
inderdaad uit dat euthanasie of hulp bij suïcide nooit
geoorloofd is? Het zou dan toch nog steeds het geval
kunnen zijn dat de positieve waarde van het langere
leven bij afweging minder zwaar weegt dan de nega-
tieve waarde van de "inhoud" van dat leven? Als de
waarde van het langere leven niet alleen altijd positief,
maar ook altijd het zwaarstwegend is, hoe kan het dan
acceptabel zijn de inzet van "buitengewone middelen"
om het leven te verlengen achterwege te laten op grond
van de lasten en bezwaren die dat verlengde leven met
zich meebrengt? De kerkelijke leer lijkt innerlijk tegen-
strijdig te zijn.
Anderzijds, als we de kerkelijke leer afwijzen, volgt
daar dan uit dat er eigenlijk geen moreel relevant ver-
schil is tussen abstineren en euthanasie? Dat zal
vrijwel geen enkele arts zo ervaren, en zelfs de Neder-
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landse wetgeving berust op de veronderstelling van het
tegendeel: voor euthanasie worden immers specifieke
zorgvuldigheidseisen gesteld die voor abstineren niet
gelden.

De overige ethici die aan de bundel bijdragen, gaan niet
in op deze vragen. Henk ten Have betoogt nog eens dat
plichtsethieken (zoals het Georgetown "principiisme"
van Beauchamp en Childress) tekortschieten en ten-
minste aangevuld moeten worden met een deugde-
thiek. Daar ben ik het niet mee oneens (dat zijn
Beauchamp en Childress trouwens ook niet), maar het
betoog van Ten Have roept wel vragen op. Hij definiëert
de deugd met Van Tongeren als een vast verworven
kracht om de juiste dingen te doen. Dan moeten we toch
eerst weten wat de juiste dingen zijn om te doen, en
waar kunnen we anders terecht dan bij een plichtsethiek
om die vraag te beantwoorden? Als de deugd-ethiek zelf
het antwoord zou moeten leveren, zouden we omge-
keerd het juiste moeten omschrijven als wat de deugd-
zame mens doet. Maar dat is een omschrijving waarmee
juist de deugdzame mens zelf het niet eens zou kunnen
zijn. Die is er immers zelf niet ten diepste in geïnteres-
seerd om deugdzaam te zijn: dan zou hij het al niet meer
zijn. Het is kenmerkend voor de deugd om in termen
van plichten en niet van deugden te denken.
Ten Have's voornaamste reden om in de medische
ethiek meer nadruk te leggen op de deugd is dat de rela-
tie tussen arts en patiënt een asymmetrische is waar-
in de patiënt de kwetsbare partij is die nooit volledig
kan controleren of de arts wel het beste voor hem doet.
Daar moet hij maar op vertrouwen. Het is juist dat de
prestaties en de attitude waarop een patiënt bij een toe-
gewijde arts mag hopen nooit volledig in een code of
een contract beschreven kunnen worden. Dat neemt
niet weg dat we de patiënt die zich zorgen maakt over
zijn afhankelijkheid, zijn kwetsbaarheid, en de asym-
metrie tussen hem en de arts in het vermogen zijn situ-
atie te beoordelen, niet echt verder helpen door hem toe
te voegen: vertrouw maar op de deugd van de arts! Het
zal hem uiteindelijk meer geruststellen dat die arts
afdwingbare plichten heeft waarop hij zo nodig kan
worden aangesproken.
Paul van Tongeren tenslotte meent dat het kenmer-
kende activisme van de moderne cultuur eenzijdig is,
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en aangevuld zou moeten woren met een bewust nage-
streefd "passivisme". Iedereen zal herkennen waar hij
het over heeft, maar die terminologie van activiteit en
passiviteit is te algemeen om deze kwestie helder te
kunnen bespreken. Met evenveel recht zouden we
immers kunnen zeggen, met Dieter Birnbacher in zijn
prachtige boek run und Unterlassen (1995), dat de
gangbare moraal veel te veel passiviteit tolereert en sti-
muleert: negatieve plichten (verboden) worden (zoals
in de kerkelijke leer die Beemer uiteenzet) veel zwaar-
der aangezet dan positieve (geboden). Het gevolg daar-
van is dat mensen in nood over de gehele wereld
systematisch in de steek worden gelaten zonder dat wij
ons daar moreel voldoende druk om maken. De dis-
cussie over immigratie in Nederland levert dagelijks
schoolvoorbeelden op.
Zelfs als we ons tot de medische ethiek beperken, valt
er over "doen" en "nalaten" binnen de ethiek heel wat
meer te zeggen dan we hier vinden. Een teleurstellen-
de bundel.

Govert den Hartogh

Tom L. Beauchamp & james F. Childless, Principles
of Biomedical Ethics, Oxford University Press, diverse
edities. Dit is een bekend handboek op dit terrein.

89



Signalementen

André Hielkema en Tonja van den Ende

De Humanistische Alliantie

Humanistische Alliantie presenteert zich
Op het internationale humanistische congres in juli
2002 in Noordwijkerhout heeft de vereniging De
Humanistische Alliantie zich voor het eerst gepre-
senteerd. Het nieuwe netwerk van twaalf samenwer-
kende organisaties, waaronder het Humanistisch
Verbond, Humanitas, de Universiteit voor Humanis-
tiek, Hivos, de stichting Socrates, de Humanistische
Omroep, en ook het Humanistisch Kenniscentrum en
daarmee het Tijdschrift voor Humanistiek, liet zich
zien met een informatiestand in de nieuwe huisstijl,
in warmblauwe kleur met een oranje mensbeeld als
logo. De Alliantie toonde toen ook haar nieuwe web-
site, die tevens een portal is naar tal van andere
humanistische sites.
De Alliantie wil de humanistische stem in het maat-
schappelijk debat laten horen en de partners helpen
bij onderlinge samenwerking. Ze wil als centrum voor
inspiratie, kennis en diensten optreden en het wer-
ken aan 'sociaal en moraal' stimuleren. Daarom koos
het bestuur van de Alliantie als motto: 'werken met
waarden'. Op dit moment lopen er voor de samen-
werking tussen stafmedewerkers van de lidorganisa-
ties vier projecten, onder andere op het gebied van
interne en externe communicatie. De eerste grote
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publieksbijeenkomst van de Alliantie wordt een Jaar-
visiedag, eind januari 2003.
Voor het organiseren van activiteiten van de Huma-
nistische Alliantie, waaronder de redactie van het Tijd-
schrift voor Humanistiek, is een klein bureau opgericht
met vijf parttime medewerkers. Het budget bestaat uit
de contributie van de lidorganisaties aan de vereni-
ging. De Alliantie is graag bereid presentaties te ver-
zorgen over haar plannen en haar visie op modern,
sociaal humanisme. Informatie hieromtrent is te ver-
krijgen bij M. Oostdijk, tel. 030-2390113.

Socrateslezing 2002
De Humanistische Alliantie organiseert op 3 decem-
ber 2002 's avonds in het centrum van Utrecht de
Socrateslezing 2002. Dit jaar wordt deze lezing ver-
zorgd door prof. dr. Annemarie Mol, die namens de
humanistische stichting Socrates bijzonder hoogleraar
is bij de Universiteit Twente op het gebied van de poli-
tieke filosofie. De mens als praktisch wezen (in plaats
van rationeel of emotioneel) is het onderwerp van haar
betoog. Co-referenten reageren op de lezing, waarna
discussie met de toehoorders volgt. Informatie over de
Socrateslezing 2002 is te verkrijgen bij A. Hielkema,
via het e-mailadres:ahi@uvh.nl. U kunt zich voor bij-
woning van de Socrateslezing 2002 opgeven door 7,50
Euro per toegangskaart over te maken naar giro
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450338 ten name van de stichting Socrates te Utrecht,
onder vermelding van 'Socrateslezing 2002' en het
gewenste aantal kaarten. Het adres op de overschrij-
ving geldt als verzendadres. De toegangskaarten wor-
den in de tweede helft van november aan u
toegestuurd.

Website voor alle humanisten
Op de nieuwe website van de Humanistische Alliantie,
www.human.nl. presenteert de hele humanistische
beweging zich. De Alliantie en haar leden bieden daar
een activiteitenagenda, actueel nieuws, een discus-
sieforum, een overzicht van alle diensten en produc-
ten van de Alliantie-leden, de taken en adressen van
deze lidorganisaties, en de visie, missie en organisatie
van de Alliantie zelf. Alle lidorganisaties leveren hun
nieuws en de gegevens over hun activiteiten aan de site
aan. Op hun eigen sites is het logo van de Alliantie aan-
gebracht, ook als link naar de website van de Alliantie.
Deze wordt regelmatig bijgewerkt en uitgebreid.lnfor-
matie over de site is te verkrijgen bij R.Troost, tel. 030-
2390189. Op het discussieforum is een start gemaakt
met een dialoog over nieuw elan voor de humanisti-
sche beweging, met een voorzet van Alliantie-voorzit-
ter prof. dr. H. Kunneman. Hij daagt een ieder uit op
zijn tekst te reageren.
Het kenmerkende van de website van de Humanisti-
sche Alliantie is dat anders dan vroeger niet meer
zozeer de afzonderlijke humanistische organisaties
centraal staan, maar juist alle humanistische diensten
en producten die in Nederland worden aangeboden,
ongeacht de organisatie die ze voortbrengt.

Stichting Socrates

Bio-engineering
Prof. dr. Klasien Horstman, vorig jaar door de stichting
Socrates benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de
Technische Universiteit Eindhoven op het gebied van
'Filosofie en ethiek van bio-engineering vanuit huma-
nistisch perspectief' zal op vrijdag 15 november 2002
om 16.00 uur haar inaugurele rede houden, getiteld
'Nooit meer ziek. Vormgeving van publieke en profes-
sionele verantwoordelijkheid voor bio-medical engi-
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neering'. Voorafgaand aan de oratie zal vanaf 12.00 uur
een symposium plaatsvinden met de titel 'Medische
technologie en de verdwijning van het natuurlijke
lichaam'. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Nadere informatie is te verkrijgen bij A. Hielkema, via
het e-mailadres:ahi@uvh.nl.

Ibn Rushd Wisselleerstoel
Prof. dr. Nasr H.Abû Zayd is door de stichting Socra-
tes per 1september 2002 benoemd tot bijzonder hoog-
leraar bij de Universiteit voor Humanistiek op het
gebied van 'Humanisme en Islam, in het bijzonder met
betrekking tot mensenrechten, burgerschap en samen-
leving'. Hij is hiermee de eerste bekleder van de Ibn
Rushd Wisselleerstoel van de Universiteit voor Huma-
nistiek. Prof. dr. Abû Zayd, geboren in Egypte, is gepro-
moveerd op het terrein van de Arabische en
Islamitische Studies. Op dat gebied werd hij in 1995
hoogleraar aan de Universiteit van Caïro. Hij is thans
tevens als hoogleraar verbonden aan de Universiteit
Leiden.
Dit jaar ontving prof. dr. Abû Zayd een Roosevelt Free-
dom Award.

Cultuurfilosofie
De stichting Socrates participeert namens de huma-
nistische beweging sinds het allereerste begin aan de
(levensbeschouwelijke) cursus Cultuurfilosofie van de
Open Universiteit. Deze cursus is vernieuwd. Het nieu-
we cursusboek dat ook als handelseditie is versche-
nen, heeft als titel: Cultuurfilosofie. Katholieke,
reformatorische, humanistische, islamitische en joodse
reflecties over onze cultuur. De vernieuwde cursus Cul-
tuurfilosofie van de Open Universiteit wordt gepre-
senteerd tijdens het symposium 'Levensbeschouwelijk
Nederland' op 7 november 2002 van 13.30 uur tot
18.00 uur in de Rode Hoed te Amsterdam. Het belang
van levensbeschouwelijk denken alsmede levensbe-
schouwelijke pluriformiteit en sociale cohesie zijn de
centrale thema's. Tot de vele sprekers behoren Thijs
Wöltgens, Dorien Pessers, Paul Cliteur en Mohammed
Rabbae. De deelnamekosten bedragen 15 Euro. Voor
het symposium kunt u zich aanmelden bij de Open
Universiteit, via het e-mailadres: bureau.onderwijsex-
ploitatie@ou.nl (in de onderwerpregel vermelden 'Cul-
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tuurfilosofie 7 november 2002') of per fax: 045-
5762695, ook onder vermelding van 'Cultuurfilosofie
7 november 2002'. Bij aanmelding naam, adres, post-
code, woonplaats en telefoonnummer opgeven.

Conferentie ter nagedachtenis
aan humanistisch milieufilosoof
Wouter Achterberg

Op 14 oktober 2002 organiseert de Leerstoelgroep
Ethiek van de Universiteit van Amsterdam in samen-
werking met het Instituut voor Culturele Analyse en
de Onderzoekschool Ethiek een conferentie ter nage-
dachtenis van onze collega Wouter Achterberg over De
actualiteit van de Griekse Eudaimonia-ethiek.
Wouter Achterberg is - ook als bijzonder hoogleraar
vanwege de humanistische stichting Socrates bij de
Wageningen Universiteit - vooral bekend geworden
door zijn bijdragen aan de milieufilosofie, maar was
de laatste jaren intensief met het genoemde thema
bezig en zou daaraan hoogstwaarschijnlijk zijn
afscheidscollege gewijd hebben. Tijdens de conferen-
tie zullen voordrachten worden gehouden door Antho-
ny Long (Berkeley) over'Choosing a technology of the
self - Stoic, Sceptic, or Epicurean', Koo van der Wal (em.
EUR) over'Liefde tot het eeuwige en oneindige als bron
van werkelijk geluk' (Spinoza's metafysische geluks-
opvatting) en Frans Jacobs (UvA) over 'Het ideaal van
de kalokagathos en de levenskunst' (kalokagathos =

de schone mens die tevens goed is). Er is ruime gele-
genheid voor discussie.
De conferentie zal plaatsvinden van 10.00 uur tot 17.00
uur op een nader aan te kondigen plaats in Amster-
dam. Wie wil deelnemen, wordt verzocht dit te melden
aan: mevr. W. van Wier, secretariaat Afdeling
Wijsbegeerte Universiteit van Amsterdam, Nieuwe
Doelenstraat 15, 1012 CP,Amsterdam, e-mail: secr.
Wijsbegeerte@hum.uva.nl.

Jaarverslagen humanistische organisaties

In de afgelopen maanden brachten diverse humanis-
tische organisaties hun jaarverslagen over 2001 uit. In
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het Jaarverslag 2001 van Hivos, het Humanistisch
Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, wordt
niet alleen aangegeven in welke regio's Hivos actief is
en op welke beleidspeerpunten, maar ook dat Hivos
enthousiast is over het vorig jaar vastgestelde nieuwe
beleidskader voor het Nederlandse medefinancie-
ringsprogramma en de uitdaging die dat biedt. Bijna
tegelijkertijd met het Jaarverslag 2001 publiceerde
Hivos het Hivos Policy Paper 2002, getiteld 'Civil Voices
on Global Stage', waarin de organisatie visie en strate-
gie herformuleert. Beide uitgaven kunnen besteld wor-
den bij: Hivos, Raamweg 16,2596 HL Den Haag, tel.
070-3765500, e-mail: hivos@hivos.nl.

Ook van het HOM, het Humanistisch Overleg Men-
senrechten, verscheen het Jaarverslag 2001. De doel-
stelling van het HOM is bij te dragen aan de politieke
en publieke discussie over mensenrechten en men-
senrechtenbeleid, en ondersteuning te bieden aan
mensenrechtenorganisaties elders. Het Jaarverslag is
te verkrijgen via: HOM, Postbus 114,3500 ACUtrecht,
tel. 030-2334027, e-mail: hom@hom.nl.

Van het Humanistisch Verbond (HV) kwam het zgn.
jaarbeeld uit, getiteld 'Bewogen 2001'. Het beeld van
2001 is positief, want de plaatselijke afdelingen van het
HV werken steeds meer samen in regionaal verband
en met andere organisaties, er is veel aandacht voor
samenwerking met andere landelijke humanistische
organisaties en het pakket van diensten, cursussen en
projecten van het HV was rijk geschakeerd. Het jaar-
beeld van het HV is op te vragen via: Humanistisch
Verbond, Postbus 75490, 1070 ALAmsterdam, tel. 020-
5219000, e-mail: info@lb.humanistischverbond.nl.

Het 'Jaarverslag 2001' van de Humanistische Omroep
geeft een duidelijk overzicht van alle radio- en televi-
sie-uitzendingen van deze omroep in 2001 en is erg
mooi uitgevoerd. Het is te bestellen bij: Humanistische
Omroep, Postbus 135, 1200 AC Utrecht, tel. 035-
6722020, e-mail: human@omroep.nl.

Het 'Jaarverslag Activiteiten 2001' van Humanitas
onderscheidt zich enigszins van de andere jaarver-
slagen, doordat er concrete verhalen uit de praktijk van
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het werk van Humanitas in zijn opgenomen. Daardoor
wordt goed duidelijk waar Humanitas en Humanitas-
vrijwilligers voor staan. Het jaarverslag over 2001 van
Humanitas is te verkrijgen bij: Landelijk Bureau
Humanitas, Postbus 71, 1000 ABAmsterdam, tel. 020-
5231100, e-mail: info@lb.humanitas.nI.
Tenslotte het 'Jaarverslag 2001' van het Pedagogisch
Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs
(PSC HVO), dat voor een deel in het teken staat van de
pogingen om een rechtvaardige bekostiging van het
humanistisch vormingsonderwijs te realiseren, maar
waarin de samenwerking met andere landelijke huma-
nistische organisaties ook veel aandacht krijgt. Die
samenwerking krijgt onder andere gestalte, waar het
gaat om het thema 'Levenskunst', waar ook het Huma-
nistisch Verbond, de Humanistische Alliantie en de
Universiteit voor Humanistiek aan werken. Het PSC
HVO bracht in dit kader het boek Het leven leren. Over
enkele achtergronden van de morele vorming in huma-
nistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing uit,
alsmede de werkrnap Mastering the art of living and
becoming a citizen of the world. ft isn't something that
just happens. A baak oflesson plans and teaching sug-
gestions for Humanist Ethical Education. Het Jaarver-
slag 2001 van het PSC HVO, alsmede het boek en de
werkrnap zijn te bestellen via: PSC HVO, Postbus
85475, 3508 AL Utrecht, tel. 030-2856856, e-mail:
psc@hvo.nI.

Boeken

Kinderen en spel
RoeI de Groot gaat in zijn boek Kinderen en spel. Spelen-
derwijs wijzer worden (Boom 2001,171 pp.) in op de
noodzaak van spel en spelen voor kinderen om zich te
kunnen ontplooien. Het ontdekken en experimenteren
dat zo kenmerkend is voor spelen, kan niet worden over-
gedragen in schoolse lessen. Kinderen moeten zelf erva-
ren door belevend bezig te zijn. Daarom behoren volgens
De Groot zowel destructieve spelvormen als construc-
tieve spelvormen tot de noodzakelijke ontwikkelings-
gang van kinderen. De eerste laten een kind ervaren hoe
de dingen in elkaar zitten en dat het er macht over uit
kan oefenen, de laatste laten een kind ervaren dat het iets
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met dingen kan doen. Daarom moet agressie- of oor-
logsspeelgoed volgens De Groot niet worden afgewezen:
dit stelt kinderen in staat angstige ervaringen in spel-
vorm te verwerken en laat hen kennis maken met de
minder fraaie kanten van mens-zijn.
In de diverse hoofdstukken wordt onder andere ingegaan
op de ontwikkelingsstadia in het spel, de ontwikkeling
van fantasie en creativiteit, tips voor de aanschaf van
speelgoed, de rol van de computer, en spel als therapie.

Filosoferen met kinderen
Matthew Lipman ontwikkelde in de jaren zeventig en
tachtig het curriculum 'Philosophy for Children' voor
kinderen van zes tot zestien jaar, dat in Nederland door
Berrie Heesen verder is uitgewerkt en toegepast. Hee-
sen gaat ervan uit dat over het algemeen de intellec-
tuele capaciteiten van kinderen ernstig worden
onderschat. Hij pleit daarom voor het voeren van open
gesprekken met kinderen, waarin vooringenomen,
pedagogische gedachten even bevroren worden en
ruimte is voor verwondering, fantasie en avontuur. Om
een aanzet te geven tot deze gesprekken, heeft Heesen
een aantal boeken geschreven met daarin korte ver-
haaltjes, gevolgd door mogelijke vragen en gespreks-
onderwerpen, waarin onverwachte invalshoeken op de
voorgrond staan. De, vaak grappige, verhaaltjes acti-
veren de verwondering over hoe iets zit, om vervolgens
gezamenlijk daarover na te denken. Themàs die in zijn
verhaaltjes aan bod komen zijn alledaagse ervaringen,
maar ook de dood, de kunst, de tijd, overbevolking en
opvoeding. Van Barrie Heesen verschenen bij uitge-
verij Damon Klein maar dapper. Filosoferen met jon-
gere kinderen (1996, 119 pp.); De vliegende papa's.
Filosoferen met kinderen (2000, 119 pp.); Kinderen filo-
soferen (leerlingenboek en docentenboek, beide 1998,
resp. 48 pp. en 128 pp.) speciaal voor filosofieonder-
wijs voor kinderen van 10-14 jaar; en het filosofisch
leesboek voor kinderen vanaf zeven jaar Durft Marie
in de ton (2002).
Een meer theoretische benadering van het thema is te
vinden in het boek Spelen met denken. Over filosoferen
met kinderen dat geschreven is door Ekkehard Martens
en in Nederlandse vertaling verscheen bij uitgeverij
Lemniscaat (2000, vert.1nge van der Aart, 165 pp.). De
auteur geeft in dit boek een overzicht van de verschil-
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lende stromingen en beanaderingen van de 'kinder-
filosofie' , waarin onder anderen de opvattingen van
Nietzsche, Benjamin, Adorno, Lipman en Lyotard aan
bod komen. Martens onderscheidt vier 'hoofdwegen':
het dialogische handelen (beweren, vragen, onderzoe-
ken, weerleggen, instemmen); begripsvorming (analy-
se en toepassing van begrippen); zich verbazen (de
Grote Vragen naar geluk, vrijheid, de dood et cetera); en
de verlichting (je eigen verstand gebruiken).

De dynamiek van het ouderschap
De Engelse term parenting verwijst naar de manieren
waarop ouders relaties, opvoedingspraktijken en
opvoedingsomgevingen construeren, interpreteren en
opbouwen door de dagelijkse omgang met kinderen
en jongeren. In de lijvige wetenschappelijke bundel
Dynamics ofParenting (J.R.M. Gerris ed., 200 I, Garant,
Leuven-Apeldoorn) worden verschillende theoretische
perspectieven op en methodologische benaderingen
van parenting gepresenteerd. De bundel bestaat uit zes
delen, die respectievelijk ingaan op de oorzaken van
verschillen in gedrag van ouders; ouderschap als soci-
aal systeem; de intergenerationele overdracht van vor-
men van ouderschap; de relatie tussen de rollen
binnen het gezin en buiten het gezin; de culturele
inbedding van ouderschap; en theoretische modellen
van parenting. De bijdragen aan de bundel komen
onder andere uit Nederland, Duitsland, Finland, de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada. Het
boek is voorzien van een zeer uitgebreide index.

Alternatieven voor de GGz
De bundel Ongebonden schilvoorzieningen. Cliëntge-
richte alternatieven voor de GGz (red. B-J. Roosen-
schoon & E. Nagy,200I,SWP) biedt een overzicht van
manieren van werken waarin cliënten en vrijwilligers
een prominente en gelijkwaardige plaats innemen.
Ongebonden schilvoorzieningen zijn laagdrempelige
en kleinschalige voorzieningen, zelfstandig functio-
nerend naast de officiële GGz-instellingen. Zij zijn ont-
staan vanuit een alternatief circuit in het begin van de
jaren tachtig van de vorige eeuwen hebben zich
ontwikkeld tot een verzameling van enkele tientallen
projecten, waaronder wegloop- en inloophuizen, infor-
matiewinkels, vriendendiensten, en begeleid-wonen-
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projecten. In de bundel worden onder andere bespro-
ken de Wegwijswinkel in Utrecht voor en door (ex-
)psychiatrische patiënten, de vereniging voor beeldend
kunstenaars het Diepwater Collectief, een huiskamer-
project in Leiden, en Het roer in handen: zeilvakanties
voor mensen met een psychiatrisch heden of verleden.

Bijbelse vrouwen
Bij uitgeverij Damon verscheen vorig jaar het boek Bij-
belse vrouwen. Van Abigaïl tot Zilpa van de theologe
Foekje Dijk, waarin zij zesentwintig vrouwen uit de bij-
bel bespreekt. De aandacht die deze vrouwen volgens
haar verdienen, hebben zij zelden gekregen. Foekje Dijk
bespreekt de rollen die deze vrouwen in verschillende
verhalen hebben gespeeld. De korte besprekingen gaan
vergezeld van schitterende zwart/wit foto's van vrouwen
uit diverse culturen, gemaakt door Marcel Minnée.

Nationale identiteit
In Nationale identiteit. Van Nederlands probleem tot
Nederlandse uitdaging onder redactie van S.w. Cou-
wenberg (Jaarboek Civis Mundi 2001, Damon) is het
uitgangspunt dat de Nederlandse identiteit in de een-
entwintigste eeuw een uitdaging is geworden. Diver-
se auteurs werpen hun licht op vragen als: wat is het
belang van nationale identiteit in een tijd van toene-
mende Europese en mondiale integratie?; wat is de
inhoud van de Nederlandse identiteit en welke ver-
anderingen zijn daar sinds de jaren zestig van de vori-
ge eeuw in opgetreden?; wat is de toekomst van die
identiteit nu de samenleving multiculturaliseert? Met
bijdragen van onder anderen S.w. Couwenberg, R.
Bodelier en G. Hofstede.

Internationaal humanisme
In de humanistische reeks van Uitgeverij De Tijdstroom
kwamen deze zomer in het kader van twee internatio-
nale humanistische congressen in Nederland twee boe-
ken uit. Allereerst was er het algemene humanistische
wereldcongres in Noordwijkerhout, waar onder andere
gevierd werd dat vijftig jaar geleden in Amsterdam de
International Humanist and Ethical Union (lHEU) werd
opgericht. Bij de lHEU zijn alle humanistische organi-
saties in de wereld aangesloten. Het Humanistisch
Archief in Utrecht schreef de geschiedenis van het vijf-
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tigjarig bestaan van de IHEU: International Humanist
and Ethical Union 1952-2002. Past, present and future
(red. B.Gasenbeek & B.Gogineni, 148 blz.). Het eerste
exemplaar van het boek werd tijdens het wereldcongres
aangeboden aan - toen nog - premier Kok.
Na het algemene humanistische wereldcongres in de
eerste dagen van juli van dit jaar was er het interna-
tionale wetenschappelijke congres van de Universiteit
voor Humanistiek (UvH), waar het boek Empowering
Humanity. State of the Art in Humanistics (red.A. Hal-
sema & D.van Houten, 295 blz.) werd gepresenteerd.
In vijftien hoofdstukken wordt uiteengezet, hoe de
nieuwe wetenschap Humanistiek gestalte krijgt en
welke kant het daarmee op zal gaan.
Beide boeken zijn te bestellen bij: De Tijdstroom Uit-
geverij BV, Postbus 775, 3500 AT Utrecht, e-mail:
info@tijdstroom.nl.

Publieke ruimte
In het kader van de spanning tussen grondrechten,
gedrags- en fatsoensregels heeft het Humanistisch Ver-
bond het boekje Isjouw publieke ruimte even groot als
de mijne? uitgebracht, met bijdragen van Y.Breuk, B.
Dittrich, T.van den Klinkenberg en P.Cliteur. Wat is wel
en niet gewenst in de openbare ruimte? Het boekje kan
besteld worden door 1,25 Euro over te maken naar
Giro 58, HV,Amsterdam, onder vermelding van: 'boek-
je publieke ruimte' en uw adresgegevens.

Humanisme in het land

In Twente zijn alle regionale en plaatselijke humanis-
tische organisaties met elkaar gaan samenwerken en
hebben zij al hun activiteiten samengebracht: een
waardevol initiatief, dat een interessant werkpakket
heeft opgeleverd. Alle activiteiten, maar ook het
aanbod van op landelijk niveau werkende humanis-
tische organisaties, staan beschreven in het boekje
'Humanisme In Twente' (HIT), te bestellen via: HV &
Humanitas, Stationsplein 37b, 7201 MH Zutphen, tel.
0575-549011 of 0575-546057.

De humanistische organisaties in de Gelderse Vallei
hebben een vergelijkbaar initiatief genomen: daar is
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de nieuwe stichting Steun aan Humanistische Dienst-
verlening Gelderse Vallei (Ede, Wageningen, Renkum,
Veenendaal en Rhenen) ontstaan, die tal van activi-
teiten uitvoert, maar bovendien begonnen is aan de
dienstverlening 'Stervensbegeleiding', met humanis-
tisch geestelijk werkers. Steun bij rouw- of verliesver-
werking en uitvaartbegeleiding waren al bekende
humanistische diensten, maar stervensbegeleiding
nog niet. Inlichtingen zijn te verkrijgen via: Humanis-
tisch Steunpunt Gelderse Vallei,Walenburg 1,3904 JM
Veenendaal, tel 0318-551665, e-mail:
humanistisch.steunpunt@worldmail.nl, website:
www.human.nl!geldersevallei.

Het humanistisch Studentenraadswerk bij de Techni-
sche Universiteit Eindhoven bracht in juni j.l. het werk-
plan 2002-2003 uit, getiteld 'Opnieuw beginnen'.
Daarin worden de werkzaamheden en de werkwijze
van dit raadswerk uit de doeken gedaan. Van de hand
van humanistisch studentenraadvrouw W Fraaije bij
de Technische Universiteit Eindhoven verscheen vorig
jaar overigens ook het rijk geïllustreerde boek L'Uni-
versité, d'est la rue. Verslag van een Grand Tour langs
Europese studentensteden. Naar een Open Hoger Onder-
wijsruimte in Europa. Dit boek bevat reisverslagen die
een impressie geven van het studentenleven in een
aantal Europese steden. De uitgave ervan houdt ver-
band met de internationalisering van de Eindhovense
universiteit. Nadere informatie is te verkrijgen via: e-
mail: WJ.T.H.Fraaije@tue.nl.

Tijdschriften

Mores
Met ingang van dit jaar verschijnt het Vlaamse tijd-
schrift Mores in een nieuwe stijl, met een thematisch
gedeelte, een gedeelte met artikelen over onderwijs en
onderwijscultuur, en een gedeelte met recensies,
lezersbrieven en informatie over andere tijdschriften.
Zo heeft het maartnummer van dit jaar als thema 'glo-
balisering' en het meinummer'jongeren en waarden'.
Mores verschijnt vijf maal per jaar. Een jaarabonne-
ment kost 38,00 euro, losse nummers kosten 7,60 euro,
te bestellen bij V.O.c. Mores, Lange Leemstraat 57 te
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2018 Antwerpen, email human@pandora.be. website
www.vrijzinnighumanisme.be

De Vrije Gedachte
De nummers vier en vijf 2002 (mei en juni) van De
Vrije Gedachte, het tijdschrift van de gelijknamige ver-
eniging, bevatten interessante bijdragen. Nummer vier
is geheel gewijd aan dierenrechten en gaat onder ande-
re in op de opvattingen van Socrates-hoogleraar Paul
Cliteur daaromtrent. In nummer vijf van De Vrije
Gedachte is onder andere een transcriptie opgenomen
van een TV-interview met Marius Ernsting, directeur
van Humanitas, over 'De staat van de zorg'. Ernsting
houdt daarin een sterk pleidooi voor persoonsgebon-
den budgetten in de zorg. Het blad is te verkrijgen via:
Secretariaat De Vrije Gedachte, Postbus 1087,3000 BB
Rotterdam, tel. 010-4250134.

De As
Van het bekende anarchistische kwartaalblad De As
verscheen eind vorig jaar een boeiend themanummer
(nummer 136) over tolerantie. Het is te bestellen via:
De As, Postbus 43,2750 AAMoerkapelle, e-mail: web-
redact@mailbox.as.

Eutopia
Eu top ia is een nieuw tijdschrift, 'een nieuw podium
voor het Europese cultuurgoed in zijn transculturele,
hybride en kunstzinnige vorm'. Multiculturele cul-
tuurkritiek staat centraal. In het tweede nummer, van
afgelopen zomer, veel Martha Nussbaum en Michael
Moore. Het blad is te bestellen bij F.Golyardi, Postbus
3856, 1001 AR Amsterdam, tel. 020-5535151,
020-5535155,06- 23877503, e-mail: farhad@xs4all.nl.

Door het Humanistisch Archief wordt het zoeken in
humanistische tijdschriften een stuk gemakkelijker
gemaakt. In nauwe samenwerking met de bibliotheek
van de Universiteit voor Humanistiek is het Archief
begonnen om via internet registers beschikbaar te stel-
len op de belangrijkste humanistische tijdschriften in
Nederland. Het gaat om het Woord van de Week (1948-
1973), Praktische Humanistiek (1990-2000),
Rekenschap (1954-2000), Libertijn (1953-1959), De
Dageraad (1855-1879), Van Mens tot Mens (1951 -
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heden) en Mens en Wereld / Humanist (1946 - heden).
De registers zijn te vinden onder 'Documentatie' op de
website van het Humanistisch Archief:
http://www.uvh.nllarchief!.

Diversen

Engelen is de titel van een toneelstuk van de Utrecht-
se theatergoep Stut over homoseksualiteit in een volks-
wijk. Nog voordat het door een enkele imam een hot
item werd, was Stut Theater in Utrecht al bezig met de
voorbereidingen van een toneelstuk over homoseksu-
aliteit. Niet homoseksualiteit hogerop in de samenle-
ving, maar in de volksbuurt, en ook als je allochtoon
bent. Wat gebeurt er dan, ook met ouders? Elf mannen
en vrouwen, homo's en hetero's, Nederlanders en
allochtonen, spelen op indringende wijze over hun
eigen ervaringen, over hun verdriet, angst en trots.
De voorstelling is te bestellen via: Stut Theater, Lange
Lauwersstraat 69,3512 VH Utrecht, tel. 030-2311801
(Elsbeth Reijmers), e-mail: stut@knoware.nl.

Drs. Chris Hinten (1975) won de Bisschop Ernst-scrip-
tieprijs 2001 voor zijn doctoraalscriptie 'Zin: herstel
en verandering. Een explorerend en inventariserend
onderzoek naar mogelijke zinprocessen bij mensen
met kanker'. Hij studeerde daarmee af in de theologie
en de psychologie aan de Katholieke Universiteit Til-
burg. In de scriptie wordt duidelijk dat de psychoso-
ciale zorg voor mensen met kanker meer betrekking
dient te hebben op de existentiële dimensie van het
bestaan. De scriptie kwam tot stand onder begeleiding
van dr. Annelies van Heijst, die begin 2001 de Socra-
teslezing hield. Chris Hinten is bereikbaar via: tel.
040-2833888 en 06-22969068.

Humanistiek nr.11, 3e jaargang september 2002

mailto:human@pandora.be.
http://www.vrijzinnighumanisme.be
mailto:redact@mailbox.as.
mailto:farhad@xs4all.nl.
http://www.uvh.nllarchief!.
mailto:stut@knoware.nl.


RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
I. Het Tifdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch

Kenniscentrum en verschijnt viennaal per jaar: in april. juli. oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, ta.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28. 3512 ES Utrecht, tel. (030)2390100,
fax (030)2390100. e-mail: tvde@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bij-
drage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij beoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid. adequaat gebruik van de lijdende vonn)
en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere con-
clusies). 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 wmerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aanslui-
tend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redacties-
ecretariaat). Maximaal 4 weken na bespreking volgt bericht aan de
auteur. Maximaal 18 maanden na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat nadrukke-
lijk te worden venneld De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als attachment via e-mail. De tekst wordt aan-
geleverd als WP51, WP8 ofWP9-document; indien wordt gewerkt met
Word for Windows: het document opslaan als WP-document (Bewarrn
als... of Opslaan als WP-bestand). Als word-document aangeleverde tek-
sten worden niet geaccepteerd Venneld per begeleidende brief of e-mail
uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele referen-
tiewens.

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

b. Houd de tekst w .schoon mogelijk, dus zónder opmaakcodes en wnder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het docu-
ment alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanumme ring. uitvullen:
volledig, en afbreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
layout kenbaar met tussen haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw
automatische 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 curnef gebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift ofkrant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
•Groene Boekje',wals empowermentof 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 con-
gressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
•Voorbij het produkt'.

e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuur verwijzing (zie f). Neem de tekst letterlijk over
en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: [...1.

( Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:1l3) bij meerdere publikaties in een jaar;
• (Vluge.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 zin-
nen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bijcitaten: altijd na het aan-
halingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met een
volledige vennelding 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 ( < 14woorden)
c De naam van de auteur (geen titulatuur)
d De zgn.leader, een samenvattende introductie ( < 120 woorden)
e De tekst zelf met

1) 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 literatuurvenneldingen in alfabetische

volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bij meerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vennelden: (I 993a), (I 993b).
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), Psychology, University Press, London.
Carr, A.& Barret, B.C. (1993), Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.C.& Yalom, D.E. (1993), P;ychology, ...

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

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

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

9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvullende infonnatie. 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) .
Literatuurvermelding in noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte)
literatuurverwijzing(Carr.I993:79) verwijst altijd naar een (volledige) lit-
eratuurvermelding in de literatuurlijst: Carr. A. (1993). Psychology,
University Press. London. Literatuurvenneldingen alleen in de notenlijst
plaatsen. indien het publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt ver-
wezen.

10.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boele het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1600 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vennelden als bij 8a-b, inclusief ISBN-num •
mer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen. eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vennelden als bij Sa-b, echter
wnder ISBN-nummer en prijs.
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