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Redactioneel

Na elf themanummers
gevarieerd

dit keer een nog meer

menu, waarin toch nog een klein

thematisch deel kan worden teruggevonden.

Schuurman over 'Flexibiliteit

als levenskunst'.

Een soort toegift op het themanummer
narrativiteit.

over

Het gaat om een klassieke tekst:

Het beleid van de redactie tot op heden was in

De Odyssee. Deze bevat een paradigma van

elk themanummer

flexibiliteit

ruimte te hebben voor een

dat nog steeds actueel is. Uit het

aantal niet thema gebonden artikelen. De uit-

verhaal blijkt ook dat flexibiliteit

genodigde

lent karakter

gastredacteuren

waren daarvoor

echter te enthousiast en vulden vrijwel gehe-

een ambiva-

heeft. Teveel flexibiliteit

kan

ertoe leiden dat iemands identiteit vervaagt of

le nummers. Daardoor bleven artikelen liggen.

zelfs geheel verdwijnt.

Vanaf dit nummer gaan we ervan uit dat we

artikel luidt de vraag: 'Odysseus, wie kent hem

elk jaar één varia-nummer

In het begin van het

uitbrengen en drie

niet?' Het sluit af met de vraag: 'Wie kent hem

themanummers. Op de achterkant van het tijd-

en zijn eigentijdse evenbeelden eigenlijk wel?'

schrift staat telkens een korte aanduiding van

In 'Het dikke-ik en het zoekende zelf: filoso-

de inhoud van de komende themanummers.

fische wortels van het kleine humanisme'

Degenen die een bijdrage willen leveren aan

Harry Kunneman op zoek naar een richting

een themanummer

voor de inhoudelijke

verzoeken we tijdig con-

koers van de Humanis-

tact op te nemen met de redactiesecretaris.

tische Alliantie.

Overige bijdragen zijn ook van harte welkom.

gesproken

Terugkijkend

humanisme als praktijk

op de achter ons liggende num-

is

De laatste jaren is ook wel

over geleefd

humanisme,

over

en over volkshuma-

mers, kan worden geconstateerd dat de diver-

nisme. Kern is dat aandacht wordt gevraagd

siteit die ons voor ogen stond is gerealiseerd.

voor gepraktiseerd humanisme en niet zozeer

Er is een grote verscheidenheid

voor een meer abstract humanisme, opgevat

aan thema's

aan de orde gesteld, met zowel meer theore-

als levensbeschouwing.

tische en meer praktische bijdragen. Dat geldt

ne, dagelijkse

ook voor dit nummer dat opent met een bij-

grote verhaal. Harry Kunneman put daarbij uit

drage

het postmoderne denken, te beginnen met het

van Joachim

Duyndam

2

en Mariëlle

Humanistiek

Het gaat om de klei-

vertellingen

en niet om het
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'duistere' humanisme van Jean-Francois Lyo-

de hand van drie thema's. Als eerste de balans

tard. Wat verstond hij onder onmenselijkheid,

tussen hebben en zijn, of scherper, tussen wil-

onder onafgestemdheid
ke afstemming?

en onder onmenselij-

Hoe kan de ruimte

die hij

len hebben en laten zijn. Welk werkwoord
regeert welke levenshandeling? Bij hulpverle-

poneert politiek worden gesitueerd? De onaf-

nen gaat het om het er zijn voor de ander, met

gestemdheid

de kracht van het juiste

van Lyotard wordt verbonden

woord.

Het tweede

met het denken van Jessica Benjamin over

thema betreft de overgang van moeten naar

intersubjectiviteit

mogen. Als mensen balanceren op de rand van

dat uitgaat van erkenning

van de ander. Een moeilijkheid

daarbij is de

het ongeluk, moeten ze zoeken naar nieuwe

immense complexiteitstoename

waarmee de

krachten. Naar zaken die mogen om verder te

hedendaagse samenleving

wordt geconfron-

teerd. Een samenleving

die ook bovenal een

consumptiesamenleving

is, een soort verlan-

gensmachine.

Kunneman

poogt,

naast zijn

leven. Het derde thema is daarmee al aangeraakt: het omgaan met kwetsbaarheid. Wederom wordt Odysseus ten tonele gevoerd.

was kwetsbaar en schrander. Dat leidt tot het

analyse, voor humanisten een weg te vinden

beeld van de hulpverlener

om te kunnen omgaan met 'het dikke-ik',

kwetsbaarheid

hedendaagse

mens als ontevreden

de

'verlan-

Hij

die mensen hun

zo terug geeft dat deze een

bron van waarde en kracht wordt.

gensmachine'.
De rechtsfilosoof Maris gaat in zijn artikel over

Het pseudo-thema

herstel recht in op de bundel De straf voorbij.

bestaat uit vijf artikelen.

Daarin worden alternatieven

naamde mensgerichte

voor het gang-

gedeelte

in dit nummer

Het gaat om zoge-

beroepen en wel met

bare strafrecht verkend. De auteur is hier scep-

name de reflectie

daarover.

tisch over, zij het dat hij het een sympathiek

wordt ingegaan op geestelijke verzorging

Meer specifiek
en

boek vindt. Persoonlijk geeft hij de voorkeur

pastoraat. Cruciale vraag is, waaruit de kern

aan de formele strafrechter. Zijn inschatting is

van dit werk in praktijken uiteindelijk

bestaat.

dat het informele

Kortom, waar draait het uiteindelijk

om? Hoe

herstel recht hooguit

aan-

vullend kan zijn op het formele strafrecht. Als

kan de relatie tussen de professionele

ideaal is het theoretisch aantrekkelijk, maar de

verlener dan wel de begeleider en de cliënt het

uitvoering

beste

is onrealistisch.

Dat heeft mede te

maken met de pluriformiteit
landse samenleving.

binnen de Neder-

Los daarvan zijn de toe-

passingsmogelijkheden

beperkt, waarbij dan

worden

getypeerd?

Andries

Jacobs over humanistisch
wenhulpverlening.

raadswerk en vrou-

Hij doet dat vanuit de door

hem bepleite presentie-benadering.

strategisch

de geeft Gaby Jacobs een beschouwing

Harry

Kunneman zet vervolgens kanttekeningen
het besprekingsartikel

bij

Als tweeover

de studie van Andries Baart over het oude-wijken pastoraat.

van C. Maris.

Baart

bespreekt als eerste het proefschrift van Gaby

ook nog rekening moet worden gehouden met
gedrag van misdadigers.

hulp-

Daarin wordt

de presentie-

De bijdrage van Henk Manschot is een bewer-

benadering uitgewerkt.

king van een inleiding die hij gehouden heeft

de vraag op, hoe het present zijn zich ver-

ter gelegenheid

houdt

van de presentatie

van het

boek van Han Banning, Zinvol hulpverlenen
begeleiden.

Bij hulpverlenen

en

gaat het om de

tot

Dit roept onder meer

empowerment.

Het boek

staat

ondertussen ook bekend als 'de dikke Baart';
het telt ruim 900 bladzijden.

Als derde een

vraag, hoe de draad van het leven weer kan

bespreking

worden

Jacobs vanuit de praktijk door Brecht Molenaar.

opgepakt,

als het leven zelf even

tegen zit. Het gaat over kwetsbaarheid

en de

zin van het bestaan. Dit wordt uitgewerkt aan
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Centrale

van het proefschrift

van Gaby

vraag is, of het bij humanistisch

raadswerk nu om begeleiding of om hulpver-
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lening gaat. Gaby Jacobs antwoordt daarop in
de vierde bijdrage:

het ligt er maar net aan,

hoe je een en ander definieert
hulpverlening

en waarmee

wordt geassocieerd. Als vijfde

een praktijkverhaal

over geestelijke

ging in de psychiatrie
Hierin wordt

verzor-

van Olga Vermeulen.

met name aandacht gevraagd

voor het scheppen van levensruimte.
Het zijn uiteindelijk

alle vijf zoektochten.

Hoe

kan de praktijk van mensgerichte beroepen in
woorden worden gevangen? Waar gaat het bij
geestelijke verzorging en pastoraat in de kern

Rectificatie
In het Redactioneel van nummer 11 van het
Tijdschrift voor Humanistiek
(september
2002) wordt gesproken van 'politisering' en
'politiseren', terwijl daar had moeten staan:
'poëtisering' en 'poëtiseren'. Het spijt de redactie dat dit voor de lezers verwarrend geweest
kan zijn.
Verder is in nummer 11 op pagina 72 weggevallen, dat de foto van Wim Oskam er één is
uit de reeks 'Oplossen'.

om? Gaat het om het er zijn, de presentie, gaat
het om begeleiding,

gaat het er om de ander

in zichzelf te laten vertrouwen,
ment? Wat de humanistische

om empowergeestelijke

ver-

zorging betreft, wordt nogal eens gesteld dat
het profiel nog wat onduidelijk

is, omdat het

beroep nog redelijk jong is. Als voorzitter van
de Marie Kamphuis Stichting
voor de bevordering

die zich inzet

Prijsaanpassing 2003
Per 1januari 2003 worden de abonnementstarieven aangepast.
De nieuwe tarieven vindt u in het colofon van
deze editie.

van het wetenschappe-

lijk onderzoek naar het maatschappelijk werk,

De uitgever

meen ik te kunnen zeggen dat die onduidelijkheid niet typerend is voor de humanistisch
geestelijke

verzorging.

maatschappelijk

De opleiding

voor

werk begon in 1899 en de

vraag naar wat het profiel van maatschappelijk werk nu eigenlijk is, is nog steeds actueel.
Wellicht hoort dat bij mensgerichte beroepen
en maakt

dat zoeken

daar een intrinsiek

onderdeel van uit. Wat maatschappelijk
betreft,

wordt

professie'.

gesproken

werk

over 'een lerende

Misschien kunnen we beter spre-

ken over zoekende

professies.

Sterker nog,

misschien is dit zoeken en de reflectie daarover wel een kernwaarde van het werk.
Ten slotte: in de recensies wordt onder andere ingegaan op het proefschrift van Doortje Kal
over

de

omgang

met

(ex)psychiatrische

patiënten. De bespreking richt zich met name
op de praktijk van het kwartiermaken
op de filosofische

achtergronden

en niet
van het

proefsch rift.
Douwe van Houten
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Flexibiliteit
als levenskunst
Het paradigma van Odysseus

joachim

Duyndam en Mariëlle Schuurman

Sing me, Muse, of the man of many turns
De vraag hoe te leven is, hoewel van alle tijden, juist in onze dagen uitermate actueel.
Door het wegvallen van traditionele, veelal collectieve zingevingskaders is de verantwoordelijkheid voor de inrichting van
ons leven bij ieder van ons afzonderlijk
komen te liggen. Als autonome personen
die tegelijkertijd solidaire burgers willen
zijn, hebben we de vormgeving van ons
bestaan idealiter in eigen hand. Niet voor
niets draait de zelfreflectie van deze vormgeving rond termen als authenticiteit, identiteit, zelfconstructie en levenskunst. In dit
artikel willen wij proberen deze postmoderne zelfreflectie zowel te verhelderen als
body te geven, door de vier genoemde elementen (authenticiteit, identiteit, zelfconstructie en levenskunst) te verbinden met
een ons inziens onderliggende, misschien
niet onmiddellijk in het oog springende
notie die als vooronderstelling van deze elementen kan gelden, namelijk flexibiliteit.

Humanistiek nr.12, 3e jaargang december 2002

Flexibiliteit lijkt ons een kwaliteit die onontbeerlijk is
voor een authentieke constructie van identiteit in een
sterk veranderlijke culturele context, ofwel voor levenskunst. Wij willen flexibiliteit als een kernkwaliteit van
levenskunst laten zien. Wij zullen dat doen via een narratieve werkwijze. Dit betekent dat wij flexibiliteit niet
ponerend of deductief zullen conceptualiseren, maar
dat wij haar willen reconstrueren en met levenskunst
verbinden vanuit verhalende bronnen. Concreet gaat
het om een klassieke literaire tekst, de Odyssee, die ons
een paradigma van flexibiliteit levert, een maatgevend
voorbeeld dat, hoe oud en klassiek ook, buitengewoon
actueel en geloofwaardig zal blijken te zijn. De actualiteit en geloofwaardigheid van het paradigma hangen in onze visie samen met het ambivalente karakter
van flexibiliteit. Dit is wat wij, op een narratieve wijze,
hopen aan te tonen.
Odysseus, wie kent hem niet? Hij is een van de bekendste en meest gebruikte personages uit de wereldliteratuur. Vergilius, Dante, Joyce en vele andere auteurs tot
in onze tijd hebben voortgebouwd op het Odysseusthema (Stanford 1968). Hij is bovendien een van de
oudste literaire personages. De werken van Homerus,
de Ilias en de Odyssee, vormen het oudste document
van de westerse cultuurgeschiedenis - ouder zelfs dan
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het Oude Testament. Odysseus is kortom klassiek.
Steeds opnieuw wordt er naar hem verwezen en voortdurend blijft hij ons intrigeren. Zijn klassieke status
dankt Odysseus ongetwijfeld mede aan de welhaast
archetypische thema's van zijn leven: de verre oorlog
waar hij, als koning, tegen zijn zin in betrokken raakt,
de overwinning dankzij hem, en natuurlijk vooral de
avontuurlijke reis naar huis, vol gevaren en ontberingen, die hem weer met zijn vrouw verenigt, waarna hij
zijn koningschap weer op zich kan nemen. Eind goed
al goed. Het zijn echter niet alleen de gebeurtenissen
van zijn leven die Odysseus tot een klassieke figuur
maken, het is ook zijn karakter, zijn persoonlijkheid.
Hij is dapper, vasthoudend en sterk, zowel lichamelijk
als geestelijk, maar bovenal is hij slim en listig. Zijn
schranderheid komt vooral tot uitdrukking in zijn
geweldige aanpassingsvermogen: de kunst om zich in
alle omstandigheden te plooien, te wenden, te vermommen als dat nodig is, en zo de dreigende gevaren eerder te ontwijken dan ze in een rechtstreekse
confrontatie het hoofd te bieden. Volgens Standford
is zijn karakter variabeler en ambiguer dan dat van
welk ander klassiek personage ook (Stanford 1968:7).
Echt klassieke figuren hebben een steeds terugkerende actualiteit. Hun betekenis is niet gebonden aan één
bepaalde historische periode of culturele context. Dat
geldt ook voor Odysseus en het heeft in zijn geval precies te maken met zijn flexibele, veelzijdige en ambigue karakter. Dat is wat wij in dit artikel willen
aantonen. Wij willen laten zien dat de flexibele, alleskunnende en ongebonden persoonlijkheid van Odysseus op een bepaalde manier model staat voor de
hedendaagse postmoderne mens. En dat geldt voor
beide mensensoorten, mannen en vrouwen. Want niet
alleen het beeld van de begin-eenentwintigste-eeuwse man, in de media en in de publieke opinie, vertoont
opvallende Odyssiaanse kenmerken, ook het zelfportret van de geslaagde vrouw van vandaag die, naast een
succesvolle carrière buitenshuis, in haar gezin een perfecte moeder en een toegewijde echtgenote is, lijkt er
in vele opzichten op. Wij willen het paradigmatisch
karakter van Odysseus' flexibiliteit in drie stappen aantonen. Eerst zullen we Odysseus als levenskunstenaar
interpreteren. Vervolgens zullen we inzoomen op het
karakter van Odysseus: wie is hij, en hoe kan zijn per-
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soonlijkheid,

tegen de achtergrond

van zijn weder-

waardigheden, worden gekarakteriseerd? Ten slotte
willen we, door zijn persoonlijkheid en wederwaardigheden te verbinden met levenskunst, de actualiteit
van Odysseus demonstreren door hem als model van
hedendaags geslaagd leven te presenteren. Het beeld
dat onze gedachtegang oplevert, is ambivalent: niet
zonder meer positief, in de zin van gunstig of mooi,
maar ook niet zonder meer negatief, in de zin van
weerzinwekkend of slecht. Of deze beide polen in ons
beeld tevreden met elkaar in balans zijn, valt echter
nog te bezien.

Odysseus

als levenskunstenaar

Om enigszins greep te krijgen op de enorme diversiteit aan betekenissen die in de literatuur aan levenskunst worden toegekend, groeperen we deze in twee
clusters, een cluster van morele betekenissen (' goed'
leven) en een cluster van hedonische betekenissen
(' aangenaam' of' gelukkig' leven) (Veenhoven 2000).
In deze trant zou men globaal kunnen zeggen dat de
levenskunstenaar in morele zin ernaar streeft om
moreel goed te leven, dat wil zeggen volgens bepaalde gedragsregels of volgens een bepaald ideaal. Meer
specifiek kan men zeggen dat het er in deze betekenissen van levenskunst om gaat op een verantwoorde manier te leven, in gewetensvolle en authentieke
zeltbestemming. In hedonische zin verwijst levenskunst naar het vermogen om van het leven te genieten. Dat kan (maar hoeft niet) het uitleven van een
hedonistisch ideaal van genotsmaximalisering
zijn,
iets waarvan Casanova het icoon is, maar het kan ook
een meer duurzaam geluk op het oog hebben, een
positieve balans van prettige en minder prettige ervaringen. Bij dit laatste valt te denken aan iemand die
werk en huwelijk leuk weet te houden, die tegenslag en
verlies kan verwerken en die gebruik maakt van de
kansen die zich voordoen. Iemand die, kortom, stuurman van zijn eigen leven blijft door zodanig vorm aan
zijn bestaan te geven dat hij zich er prettig bij kan voelen (Schmid 1998, Dohmen 2002, Veenhoven 2000).
Odysseus kan zonder moeite een levenskunstenaar in
deze beide betekenissen genoemd worden. Hij is in de
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eerste plaats een morele levenskunstenaar. Niet dat hij
zijn leven inricht volgens strikte zedelijke gedragsregels. Odysseus is geen moraalridder. Integendeel, hij
hakt zonder veel scrupules vele tegenstanders in de
pan, hij steelt als het nodig is, liegt er flink op los, slaapt
met allerlei vrouwen en godinnen. De tien geboden
van de bijbel zijn, met andere woorden, niet aan hem
besteed. Maar het is misschien niet eerlijk om Odysseus direct te meten met streng-bijbelse of met hedendaagse humanistische maatstaven. Men zou hem in
eerste instantie moeten meten met de maatstaven van
zijn tijd. Maar welke zijn dat? Alasdair MacIntyre geeft
ons daarvoor in zijn historisch-ftlosofische analyse van
de westerse moraal enkele belangrijke aanknopingspunten (MacIntyre 1985).
Iedere historisch gesitueerde cultuur of sub-cultuur,
zegt MacIntyre, kan ethisch worden getypeerd aan de
hand van maatgevende sociale rollen. Characters,
noemt hij deze. Figuren die in een bepaalde cultuur of
historische periode het ideaal van geslaagd mens-zijn
belichamen. In de jaren '80 van de vorige eeuw, de tijd
dat zijn boek Af ter VÎrtue verscheen, golden de
manager en de arts-therapeut bijvoorbeeld als zulke
characters, althans in het westen. Het gaat om sociale
rollen die in aanzien staan en die een zeker moreel
gezag hebben. In de media verschenen destijds veelvuldig goed geklede mannen met attaché-koffertjes.
En in tv-reclames werden allerlei waren aangeprezen
door mensen in witte jassen, liefst in de omgeving van
een spreekkamer oflaboratorium. In de jaren 1990 zetten, wat de mannen betreft, de geëmancipeerde vaders
de toon, die naast hun altijd interessante en veeleisende werk ook voor hun kinderen zorgen. De vrouwen, die al veel eerder geëmancipeerd waren, werken
onveranderlijk in creatieve beroepen als vormgeefster
of binnenhuisarchitect, welk werk zij schijnbaar moeiteloos combineren met relaties en kinderen. MacIntyre, van wie deze laatste voorbeelden overigens niet
afkomstig zijn, geeft zelf merendeels historische voorbeelden: de dandy die in de jaren 1920 in bepaalde
kunstenaarskringen als character gold; de priester in
religieuze milieus; de hoofse ridder in de middeleeuwse riddercultuur; en, om naar de tijd van Homerus terug te keren, de koning-krijger (warrior-king)
zoals Agamemnon en Odysseus.
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Characters zijn volgens MacIntyre behept met bepaalde deugden. Dat zijn door opvoeding, scholing en
gewoontevorming verworven kwaliteiten die hen in
staat stellen hun zo aanzienlijke sociale rollen goed te
vervullen. Voor de warrior-king, character van de
homerische cultuur, is dat in de eerste plaats moed
(aretè).Moed is zo fundamenteel dat het in het homerische Grieks het woord voor deugd als zodanig is.
Andere deugden van de warrior-king staan eveneens
in dienst van de oorlogspraktijk: lichamelijke kracht,
vasthoudendheid, schranderheid, vooruitziendheid,
flexibiliteit. Inderdaad, precies de eigenschappen van
Odysseus.Al is Odysseus geen morele held in moderne regel-ethische zin, in klassieke deugd-ethische zin
is hij dat wel degelijk. En het is in termen van deugden, aldus MacIntyre, dat de moraal van een bepaalde
cultuur of historische periode moet worden begrepen.
Niet alleen zijn deugden bepalen het morele gehalte
van Odysseus, hem kan ook zoiets als een ideaal worden toegeschreven, een heilig doel. Dat doel is in de
eerste plaats het winnen van de Trojaanse oorlog, wat
dankzij zijn list met het houten paard uiteindelijk lukt.
Daarna is het doel: terugkeren naar huis en zijn
koningschap weer op zich nemen. Ook daarin slaagt
Odysseus. Deze beide doelen liggen in elkaars verlengde en kunnen zodoende als één gezamenlijk
levensdoel worden opgevat. Door dit doel te bereiken
wordt de orde hersteld, niet alleen de orde in het leven
van Odysseus en de zijnen, maar in het leven van alle
Grieken. Deze orde was door de schaking van Helena
en de daaropvolgende oorlog immers grondig verstoord. Zelfs de goden raakten erdoor in conflict met
elkaar. Door het samenvallen van dit grote doel op
. wereldschaal' met het particuliere doel van Odysseus'
wereldreis, kan het levensdoel van Odysseus gerust een
moreel doel, of zelfs een heilig doel genoemd worden.
Zo heilig dat de goden zich actief met dit doel, zijn
thuiskomst, bemoeien, hetzij door het te steunen (Pallas Athene), ofwel door het tegen te werken (Poseidon).
Dat het doel heilig is, blijkt ook hieruit, dat alles door
Odysseus daaraan ondergeschikt gemaakt wordt, en
blijkbaar ook mág worden. Alle tegenslag en verlies,
tot en met het verlies van zijn identiteit (waarover
straks meer), is acceptabel omwille van de terugkeer
naar Ithaca en het herstel van de orde. Het doel heiligt
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blijkbaar de middelen. Maar dat dit doel heilig is, betekent niet dat Odysseus er niet ambivalent tegenover
staat. Zijn vertrek om aan de oorlog deel te nemen ging
al met grote tegenzin gepaard. Hij probeerde er zelfs
tevergeefs met een list onderuit te komen, door zich
voor te doen als gek. En ook de terugtocht ondernam
hij aanvankelijk niet van harte. Integendeel, verbleef
hij niet heerlijk in de zoete nabijheid van Calypso, zij
het op den duur met heimwee, en moest hij niet door
Athene worden aangespoord om te gaan?
Gelet op de homerische deugden waarmee Odysseus
zo rijkelijk is uitgerust en het heilige doel in zijn leven,
kan Odysseus ons inziens met recht een levenskunstenaar in morele zin genoemd worden. Ook in
hedonische zin is hij dat. Odysseus is een typische
levensgenieter. Hij doet zich te goed aan uitbundige
maaltijden, waarbij het eten goddelijk is, de wijn voortreffelijk en de gesprekken op niveau. Er wordt gezongen, er wordt gedanst, en ook de goden worden niet
vergeten. Bij elke maaltijd worden hun de nodige offers
gebracht. Ook in intermenselijke verhoudingen is
Odysseus een en al wellevendheid. Verfijnd in zijn
omgangsvormen komt hij nooit zonder geschenken
aan bij staatshoofden die hem gastvrijheid bieden. Hij
verhoudt zich op charmante wijze tot bekoorlijke vrouwen, en weet daarbij steeds een midden te vinden tussen vleierij en opdringerigheid,
waarmee hij
verschillende vrouwenharten steelt (Calypso, Circe,
Nausikaä). Ook persoonlijk weet hij te genieten. De
Odyssee staat vol met beschrijvingen van en verwijzingen naar lichamelijk genot, van heilzame baden en
inwrijvingen met olijfolie tot en met de nodige erotiek.
Toch wordt al dit genot niet als doel gezocht. In die zin
is Odysseus geen hedonist. Evenmin kan hij in zijn
genietingen onmatig genoemd worden. Ondanks de
rijkelijk vloeiende wijn is hij nooit dronken. En
ondanks zijn gemakkelijke toegang tot vrouwen is hij
geen rokkenjager. Het genot is eerder vanzelfsprekend,
als iets dat hem toevalt tussen de gevaren en ontberingen door. Ais broodnodig tegenwicht. Hij voldoet,
met andere worden, aan Veenhovens criteria van de
hedonische levenskunstenaar. Niet alleen vanwege de
positieve balans tussen prettige en minder prettige
ervaringen, maar vooral doordat hij stuurman van zijn
eigen leven weet te blijven door zodanig vorm aan zijn
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bestaan te geven dat hij zich er prettig bij kan voelen
(Veenhoven 2000).
Deze vorm die Odysseus aan zijn bestaan geeft, wordt
ons inziens echter steeds bepaald door het ideaal, het
doel waaraan hij alles ondergeschikt maakt, en dat we
hierboven bespraken. De negatieve kant van de ervaringsbalans wordt' gecompenseerd' door het heilige
doel, dat alles goed maakt. In die zin is het hedonische
bij Odysseus toch ondergeschikt aan het morele. Dat
geldt ook voor andere, nog niet besproken betekenissen waarin Odysseus een levenskunstenaar genoemd
kan worden. Bijvoorbeeld de betekenis van alleskunner, en van overlever (Dohmen 2000). Dat Odysseus
een alleskunner is, is evident. Zeilen, vechten, huilen,
bidden, lachen, werken en liefhebben, naar voren treden en zich verbergen, overwinnen en aan ieder gevaar
ontsnappen: er is eigenlijk niets dat Odysseus niet kan.
Zijn flexibele identiteit, waarover hierna meer, maakt
hem tot een multi-inzetbare persoonlijkheid. En het is
precies dit aspect van Odysseus dat hem in staat stelt
te overleven.

De identiteit van Odysseus
Zo hangen de verschillende opzichten waarin Odysseus een levenskunstenaar is sterk met elkaar samen.
Omdat hij alleskunner is, kan hij steeds overleven; ook
sociaal en in termen van wellevendheid en het goede
leven is hij alleskunner; hij overleeft steeds omwille
van het heilige doel; daardoor is hij een soort supermens die het lot van de wereld draagt; de wereldorde
en het herstel ervan hangen van hem af. AI deze aspecten van Odysseus' levenskunstenaarschap
komen
samen in zijn identiteit, zijn flexibele persoonlijkheid.
De sleutelterm bij het karakteriseren van Odysseus'
persoon is flexibiliteit. Polytropos, het Griekse woord
dat naar-vele-kanten-wendbaar of flexibel betekent, is
het allereerste dat in de eerste regel van de Odyssee
over Odysseus gezegd wordt. Dat is niet voor niets;
kennelijk gaat het om een wezenlijke eigenschap van
hem. De term flexibel is oorspronkelijk afkomstig uit
de wereld van de bouwen verwijst naar de buigzaamheid van materialen. Deze buigzaamheid is bij uitstek
op Odysseus van toepassing. Zij illustreert de soup-
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lesse en de maakbaarheid van zijn identiteit. Zijn flexibele identiteit zorgt ervoor dat Odysseus deze kan buigen en kneden al naar gelang de omstandigheden dat
vragen. Zo kan hij zichzelf, zijn identiteit, steeds aanpassen met het oog op de dreigende gevaren. Bij het
naderen van de Sirenen, die zo onweerstaanbaar verleidelijk zingen dat zij iedere zeeman naar zich toe lokken en op de rotsen te pletter laten slaan, verandert
Odysseus zichzelf in een lame duck, door zich aan de
mast van zijn schip te laten vastbinden, terwijl hij zijn
mannen was in hun oren laat doen, zodat zij de Sirenenzang niet kunnen horen. Door deze list, die erin
bestaat zijn identiteit te veranderen van een sterke
vechtende zeeman in die van een gevangene op zijn
eigen schip, weten hij en zijn kameraden dit gevaar te
overleven.
Odysseus' identiteit is zo flexibel dat hij deze zelfs kan
laten verdwijnen, als het ware. Als hij door de Cycloop
gevangen genomen is, geeft hij als zijn naam op Niemand. Wanneer hij vervolgens weet te ontsnappen
wordt er geen alarm geslagen, het is immers' niemand'
die ontsnapt (Od. IX). Ook zich vermommen kan
Odysseus als de beste, een techniek waarvan zijn
beschermgodin Athene zich trouwens ook bedient. In
de onverdachte gedaante van een bedelaar betreedt
Odysseus uiteindelijk zijn paleis op Ithaca, om zich
daar vervolgens als eersteklas boogschutter te ontpoppen tegenover de vrijers.
Anders dan de herkomst van het begrip flexibiliteit uit
de wereld van de bouw wellicht suggereert, kneedt en
buigt Odysseus zijn identiteit niet vanuit een superpositie als bouwmeester of godheid. Hij staat niet
tegenover zijn materiaal, hij is zeifbet materiaal. Gegeven een bepaalde situatie van bijvoorbeeld gevaar,
buigt hij zichzelf naar een gunstige positie in die situatie. Zo kan hij zich, inspelend op wat de omstandigheden van hem vragen, voortdurend aanpassen. Zijn
polytropos zijn zorgt ervoor dat Odysseus uiteindelijk
alle gevaren overleeft en veilig weer thuiskomt. Hierdoor is hij, tussen haakjes, een illustratief voorbeeld
van Darwin's 'survival of the fittest': Odysseus overleeft als degene die zich het best kan aanpassen. Het
alleskunnen van Odysseus is dus niet alleen een alleskunnen-doen - hoewel hij ook in dat opzicht heel veel
kan - maar vooral een alles-kunnen-zijn. Hij kan zijn
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identiteit werkelijk alle kanten op boetseren (Van
Oenen 1998,Olmsted 1996).
Sprekend over persoonlijke identiteit moeten we een
onderscheid maken tussen hoe iemand voor zichzelf
is en hoe hij of zij in de ogen van anderen is (Ricoeur
1990). Daartussen kan een behoorlijk verschil bestaan.
Iemand kan zichzelf geniaal vinden, of een Napoleon, terwijl de buitenwereld hem slechts als een doodgewone kantoorman ziet. Maar bij de meesten van ons,
die min of meer aangepast in een bepaalde cultuur
leven, wijken zelfbeleving en hoe men door anderen
gezien wordt niet te veel van elkaar af. Beide aspecten
van persoonlijke identiteit hebben in termen van
Ricoeur een narratieve structuur. Beide worden geconstitueerd en gereconstitueerd door verhalen. Niet
alleen beleeft een persoon zichzelf als onderdeel van
een levensverhaal, maar ook zijn of haar identiteit
zoals die door anderen wordt gezien, wordt bepaald
door narratieve brokstukken en gehelen: het imago dat
iemand heeft, de faam, de roddels, de vooroordelen
over hem in relatie tot zijn verleden of geschiedenis
enzovoort.
Bij Odysseus is er in dit opzicht echter iets merkwaardigs aan de hand. Terwijl de meeste personages in de
Odyssee zijn wie ze zijn - zij hebben een vaste identiteit, zowel voor zichzelf als in de ogen van anderen
- is de identiteit van Odysseus zeer veranderlijk, met
name zijn identiteit in de ogen van anderen. Hij is voor
dit aspect van zijn identiteit niet, zoals de meesten,
afhankelijk van anderen, maar hij heeft zijn identiteit
zoals anderen die zien in hoge mate zelf in de hand. De
wijze waarop hij dit deel van zijn identiteit bepaalt, is
narratief. Hij vertelt over zichzelf. Niet alleen vermomt
hij zich regelmatig en speldt hij mensen verzinsels op
de mouw - hij vertelt tegen de cycloop dat hij niemand
is, en terug op Ithaca zegt hij dat hij een bedelaar is,
iets waarvoor hij zich niet eens hoeft te verkleden maar veel belangrijker is dat hij in de Odyssee vrijwel
al zijn heldendaden in retrospectief vertelt. Het grootste deel van Odysseus' tienjarige zwerftocht maken wij
als lezers niet' live' mee, op het moment dat de dingen
gebeuren, maar via het retrospectieve relaas dat Odysseus zelf daarvan geeft, met name wanneer hij bij de
Phaeaken verblijft. Zonder enige terughoudendheid of
bescheidenheid creëert hij daar bij anderen een beeld
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van zichzelf als onverschrokken held, met evenveel
kracht als zelfbeheersing, meedogenloos als het moet,
warm en gevoelig als het kan, de schranderste, de slimste en de beste van allemaal, niet alleen in IQ maar ook
in EQ (Goleman 1996). Odysseus construeert verhalend
zijn eigen identiteit (Ricoeur 1990, MacIntyre 1985,
Eco 1995).
Maar deze zelf-constructie heeft een prijs. Want wie is
Odysseus voor zichzelf, achter al zijn verhalen en vermommingen? Dat is geen gemakkelijke vraag om te
beantwoorden, over iemand bij wie flexibiliteit tot
tweede natuur is geworden. Van Oenen wijst erop dat
Odysseus 'ondoordringbaar' is geworden, omdat hij
zijn identiteit voortdurend 'opschort' (Van Oenen
1998). Naarmate hij zich meer bekommert om hoe hij
in de ogen van anderen overkomt, zijn identiteit steeds
zo wenselijk mogelijk aanpast aan de omstandigheden, verliest hij de greep op wie hij voor zichzelf is, vervluchtigt zijn zelfbeleving, dat wil zeggen zijn beleving
van zichzelf als een zelf. Hij verliest om zo te zeggen
zichzelf. Door het onophoudelijk buigen en wenden
van zijn identiteit voor anderen is hij ook voor zichzelf
naar alle kanten wendbaar geworden, palytrapas. Hij
ontglipt zichzelf, hij weet niet meer wie hij' eigenlijk'
is, laat staan dat anderen dat kunnen weten. Hij is door
zijn flexibiliteit zo ongrijpbaar geworden dat zelfs
Penelope, die als zijn echtgenote toch intiem met hem
verbonden is, hem bij zijn terugkomst niet herkent. En
dat terwijl zij twintig jaar lang niets anders gedaan
heeft dan op hem wachten. De herkenning treedt pas
na geruime tijd op, en niet dan nadat Odysseus een
praaf of authenticity heeft moeten leveren (in de vorm
van bepaalde kennis over hun huwelijksbed, iets dat
alleen hij kan weten).
De strategie van flexibiliteit waarmee Odysseus zichzelf gered heeft, waarmee hij alle gevaren trotserend
heeft kunnen overleven, kent als prijs het verlies van
zijn identiteit. Wat enerzijds een strategisch instrument is voor het bereiken van een heilig doel, is anderzijds een eigenschap die met zijn persoonlijkheid
vervlochten is geraakt. Zijn flexibiliteit heeft hem in de
greep. Hij is het zelf. De tragische keerzijde van zijn
strategische wendbaarheid, van zijn alles-kunnen, van
zijn held-zijn, is zijn identiteitsloosheid. Hij is niemand
meer.
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De actualiteit

van Odysseus

Aan het begin van de 2lste eeuw zou Odysseus goed
in het straatbeeld passen. Weliswaar zou hij zijn bronzen wapenrusting vervangen hebben door een krijtstreeppak met daaronder hippe sneakers. In zijn hand
geen speer, maar een mobiele telefoon waarmee hij
behalve zijn sociale contacten ook de aandelenkoersen kan bijhouden. Maar het verschil in uiterlijke verschijning doet niets af aan de actualiteit van Odysseus.
Zoals Odysseus - in de termen van MacIntyre - een
character genoemd kan worden voor de homerischGriekse tijd, zo is de flexibele mens een charactervoor
onze huidige tijd. Flexibiliteit is het maatgevende principe, de flexibele mens een nastrevenswaardig voorbeeld (Featherstone 1995).
Bij deze sprong van de Griekse oudheid naar onze huidige tijd moeten we overigens wel voorzichtig zijn voor
een al te gemakkelijke vergelijking. Er zijn natuurlijk
ook grote verschillen. Met betrekking tot identiteit,
sociale rol en maatgevende voorbeelden geeft MacIntyre als belangrijkste verschil tussen toen en nu aan,
dat men toen met zijn sociale rol samenviel, een rol die
vaak door afkomst of traditie was bepaald, terwijl men
nu een 'zelf' onderscheidt als instantie die verschillende sociale rollen kan aannemen, of zelfs vrijelijk
kan kiezen. Sartre gaat volgens MacIntyre het verst in
het aannemen van een vrij en onafhankelijk zelf, dat
zich in allerlei gedaantes kan manifesteren (en voor
deze manifestaties overigens volledig verantwoordelijk is in morele zin). Maar dat in vroegere perioden de
warrior-king, de hoofse ridder of de priester in bepaalde culturele contexten als character golden, als maatgevende sociale rol, betekent helemaal niet dat deze
rollen voor iedereen bereikbaar waren, laat staan dat
ze zomaar gekozen konden worden. Wat wel bereikbaar
was, waren de deugden die door deze characters belichaamd werden en die als normatief ideaal een grotere algemeenheid hadden dan de beperking tot één
bepaalde sociale rol (MacIntyre 1985).
Geldt dit nu ook voor het character dat door Odysseus
wordt vertegenwoordigd? Valt hij samen met zijn rol?
Enerzijds is het de vraag of Odysseus überhaupt ergens
mee samenvalt. Want terwijl een warrior-king als
Agamemnon een rechtlijnig, eendimensionaal den-
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kend en volstrekt voorspelbaar handelend character is
en ook in die zin volledig met zijn rol samenvalt, is
Odysseus de wendbaarheid zelve. Anderzijds kan men
zeggen dat hij samenvalt met zijn rol van flexibele
alleskunner. Dat was ook onze conclusie van paragraaf
2 en deze conclusie wordt door MacIntyre ondersteund. Odysseus heeft geen keus, hij is niet een zelf in
Sartriaanse zin dat kiest voor flexibiliteit. Hij kan
gewoon niet anders, het behoort tot zijn persoon.
Dit nu ligt voor de hedendaagse postmoderne mens
anders. Voor hem en haar is alleskunnende flexibiliteit
een norm, een ideaal waaraan zij moeten beantwoorden. Denk aan het voorbeeld uit paragraaf 1, van de
(meestal niet meer zo) jonge vrouw, die naast een toegewijde moeder en partner tevens een creatief, zichzelf ontplooiend wezen dient te zijn in werk, studie en
sociale contacten. En ook de hedendaagse man moet
een alleskunner zijn, die zijn uitdagende en creatieve
werk combineert met zorgend vaderschap, een rijke
vriendenkring, uitgaan en vakanties en natuurlijk een
bloeiend seksleven. Onze sociale rollen liggen niet
meer vast en evenmin vallen wij er nog mee samen.
Van ons wordt verwacht dat wij in een veelheid van rollen en gedaantes kunnen stappen, en er weer uit. Dit
geldt voor diverse niveaus van ons sociale leven: van
vriendschappen tot werk, van maatschappelijk aanzien tot en met intieme relaties. Het toenemende jobhoppen en relatie-zappen zijn er de symptomen van
(Bauman 1995, Jameson 1984).
Precies van die flexibele identiteit, die voor ons een
norm is, is Odysseus het klassieke voorbeeld, omdat
hij de flexibiliteit zelve is Wij kunnen niet meer
achterover leunen in een eenmaal verworven identiteit, maar wij moeten onze identiteit voortdurend
opnieuw construeren. Deze normen van zelfconstructie en flexibiliteit gelden in onze tijd tegen de achtergrond van een even overweldigend als veranderlijk
aanbod aan mogelijkheden om identiteit vorm te
geven. Er wordt dan ook van ons verwacht dat wij
voortdurend inspelen op deze nieuwe mogelijkheden.
Daarbij kunnen we geen houvast meer ontlenen aan
de overkoepelende normatieve kaders of collectieve
zingevingen die ons vroeger ter beschikking stonden.
Wij moeten het nu allemaal zelf doen. De enige moraal
die daarbij nog lijkt te gelden is die van authenticiteit.
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Als je leven maar helemaal is zoals jij het wilt. Het
maakt niet uit wát je doet, als het maar helemaal jouw
eigen keuze is. Dan is het goed (Dohmen 2002).
Dit betekent dat levenskunst ons lot geworden is. Wij
moeten stuurman van ons eigen leven zijn, wij moeten
ons leven helemaal zelf organiseren, zodanig dat we ons
er prettig bij voelen. Niet dat dit alles al feitelijke realiteit is, integendeel. Het is een ideaal waarnaar we moeten streven, maar waaraan nog heel veel mensen niet
beantwoorden. Er zijn nog steeds mensen die zich in
hun opinies, hun kleding en hun gedrag conformeren
aan wat anderen vinden en doen. Die zich bij hun aankopen laten leiden door het consumptiepatroon van de
buren. Die vakantiebestemmingen
en uitgaansgelegenheden kiezen waar ze bij hun vrienden mee aan
kunnen komen. Wier smaak, wier voorkeuren en wier
ideeën kortom voorspelbaar samenvallen met die van
hun sociale context. Maar die zijn dan ook nog niet
authentiek. Dat zijn nog geen levenskunstenaars. Terwijl ze dat wel zouden moeten zijn, want ze kunnen
eigenlijk niet anders. Er zijn geen gedeelde collectieve
kaders meer; er rest ons alleen de norm van authenticiteit. We moeten kiezen uit het enorme aanbod en we
moeten datgene kiezen wat het beste bij ons past, ook
al is dat steeds iets anders. Levenskunst is ons lot.
Het zou interessant zijn om via empirisch onderzoek
na te gaan, in hoeverre zo'n flexibele levenshouding bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en de mate van
geluk die men ervaart. Als men sommige berichten in
de media mag geloven, valt dit te betwijfelen. Steeds
vaker valt te horen dat mensen, en met name vrouwen,
bumt out raken van de veelheid aan eisen die aan hen
gesteld worden. Die het gewoon niet redden om én
moeder te zijn, én huisvrouw, én levenspartner, én er
een carrière op na te houden. Steeds meer vrouwelijke dertigers en veertigers stromen de WAOin. Lang niet
iedereen kan aan het ideaal van flexibele alleskunnende levenskunstenaar beantwoorden, minstens voor een
groot aantal is het letterlijk een ziekmakend ideaal
(Duyndam 1996). Niettemin is levenskunst ons lot,
zoals we zeiden. Het ideaal van de flexibele alleskunner
heeft ons in de greep. We kunnen het dan ook niet zonder meer veroordelen of als ziekmakend verwerpen.
We kunnen alleen proberen het te deconstrueren, tegen
een al te naïeve adhesie.

II

Een dergelijke deconstructie zou volgens ons langs
twee lijnen kunnen lopen die samen een keerzijde van
het ideaal laten zien: een narcistische lijn en een noncommitment lijn. Hierbij is Odysseus wederom onze
gids. Reeds bij hem zagen we, hoe zeer hij voortdurend
bezig is met hoe hij door anderen gezien wil worden,
met de indruk die hij op hen wil maken. Hij is, met
andere woorden, steeds gericht op het beeld van zichzelf. De hedendaagse mens lijkt hierin op Odysseus.
Ook hij en zij zijn onvermijdelijk gericht op het beeld
van zichzelf. Hun zelfconstructie heeft immers, zoals
alles wat gemaakt wordt, een beeld nodig als model dat
het bouwen stuurt. En bij zelf-constructie is dat dus
een beeld van zichzelf. De hedendaagse mens krijgt
niet van bovenaf door een morele autoriteit of vanuit
een gedeeld normatief kader aangereikt hoe hij of zij
moet leven. Hij en zij moeten juist zichzelf zijn, authentiek. Maar gelukkig staan zij in deze moeilijke opdracht
niet helemaal alleen. De media helpen, door beelden
van geslaagd mens-zijn te laten zien. De tv, de bladen
en de kranten spiegelen ons rolmodellen voor van
flexibele alleskunners, die zo te zien ook nog eens perfecte levensgenieters zijn. Construeren moeten we zelf,
maar we kunnen daarbij kiezen uit vele beelden van
onszelf.
Sinds Freud heeft deze bekommernis om het beeld van
zichzelf een naam: narcisme (Stroeken 1994). Een narcist is niet zozeer op zichzelf gericht, zoals een egoïst,
maar op het beeld van zichzelf, zoals hij zichzelf graag
ziet en zoals hij graag door anderen gezien wil worden.
Narcisme is in zekere zin inherent aan levenskunst, aan
de opdracht om van zichzelf, respectievelijk het eigen
leven een kunstwerk te maken (Fromm en Foucault,
geciteerd door Dohmen 1999). Want - zoals een van
de belangrijkste esthetische theorieën van de twintigste eeuw, de hermeneutische esthetica van H.G. Gadamer, overtuigend aantoont - een kunstwerk is iets dat
per se getoond wil worden. Getoond worden is niet iets
bijkomstigs, maar is intrinsiek eigen aan kunstwerken.
Een schilderij dat in een kelder wordt opgeslagen telt
niet mee. Nee, het moet geëxposeerd worden. Muziek
wil niet partituur blijven, maar wil worden uitgevoerd,
en gehoord worden. En wat zijn toneel en dans zonder
publiek? Of een roman die niet gelezen wordt? (Gadamer 1960) Als men serieus levenskunstenaar wil zijn
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en van het eigen leven een kunstwerk wil maken, dan
moet dat kunstwerk getoond willen worden, dan is
men onvermijdelijk vroeg of laat op een publiek
gericht, dan moet men wel bezig zijn met het beeld van
zichzelf in de ogen van anderen. Dan kan het dus niet
anders dan dat men narcist is. Dit narcisme is echter
niet zozeer een ziekte of afwijking, waaraan sommigen lijden en anderen niet. Het is intrinsiek verbonden
met zelfconstructie en de eis om authentiek te zijn. Het
is ons lot (Lasch 1991).
Hoewel dit narcisme dus op zichzelf niet pathologisch
is en het evenmin een morele fout is die men de narcist zou kunnen verwijten, kan het ons inziens toch een
keerzijde of zelfs een schaduwzijde van het hedendaagse ideaal van zelfconstructie en flexibiliteit
genoemd worden. Want eenzaam is het wel, uiteindelijk. Narcisten zijn weliswaar via het beeld van zichzelf
gericht op anderen, toch hebben zij precies in hun relatie met anderen een probleem. Hun gericht zijn op
anderen betreft immers hoe zij gezien willen worden
in de ogen van anderen. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om het beeld van zichzelf, en niet om de ander.
De ander dient slechts om dit zelfbeeld te bevestigen,
te ondersteunen en in stand te houden. Het is de vraag
of zij zodoende wel in staat zijn tot werkelijk contact
met anderen, tot een echt commitment.
Het is ongetwijfeld waar dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen de postmoderne narcist veel succes
brengen. Met een identiteit zo flexibel als die van Odysseus kan men immers met groot gemak op nieuwe
mogelijkheden inspelen en zich als een kameleon aanpassen aan de nieuwste eisen van de markten waarop men zich beweegt: de banenmarkt, de relatiemarkt,
de life-style markt enzovoort. Maar wie steeds bezig is
zich te wenden en aan te passen, daarbij keuzemogelijkheden open te houden en alternatieven achter de
hand te hebben, die kan zich niet werkelijk met iets
of iemand verbinden. Integendeel, het aangaan van
diepgaande verbindingen betekent het uitsluiten van
alternatieve mogelijkheden. Een diepgaande verbinding met iemand (maar ook met een zaak of een
ideaal) impliceert zulke waarden als trouw, toewijding,
generositeit - met andere woorden, een commitment
dat verder gaat dan de (altijd opzegbare) verplichtingen van een contract. Zo'n verbinding betekent dat
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men het alleenrecht op de eigen identiteit, minstens
ten dele, opgeeft. Als ik mijn levenspartner, mijn kinderen en mijn vrienden werkelijk liefheb, dan maken
zij essentieel deel uit van mijn leven, van wie ik ben.
Dan vormen zij mede het weefsel van mijn identiteit,
zowel mijn zeltbeleving als hoe anderen mij zien. Zij
bepalen mede wie ik ben; zonder hen zou ik niet zijn
wie ik nu ben.
Zeg mij wie uw dierbaren zijn en ik zal u zeggen wie
u bent - zo luidt een bekend gezegde. Wij kennen
elkaar pas echt via onze relaties met degenen die ons
lief zijn en niet via de even veranderlijke als opgeklopte
visitekaartjes die wij van onszelf op de markt kunnen
presenteren. Wie kent niet Odysseus? - zo luidde onze
retorische openingsvraag aan het begin van dit artikel. Maar - zo kunnen we ons ter afsluiting van onze
gedachtegang afvragen - wie kent hem en zijn eigentijdse evenbeelden eigenlijk wél?
Joachim Duyndam is alsfilosoof (docent/onderzoeker) verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.
Mariëlle Schuurman studeert aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft in het kader van haar onderzoeksstage samen
met Duyndam dit artikel geproduceerd.
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Het dikke-ik
en het zoekende zelf:
filosofische wortels van
het kleine humanisme
Harry Kunneman

In het kader van de discussie over de koers
van de Humanistische Alliantie is het begrip
'klein humanisme' naar voren gekomen als
een mogelijke inhoudelijke richtingwijzer.
(I) In dit artikel probeer ik enkele filosofische
achtergronden van dit kleine humanisme te
verhelderen. Het gaat daarbij niet om een
afgerond betoog, maar eerder om een etappe in een voortgaande zoektocht naar adequatere articulaties van de betekenis en de
inhoud van humanisme in onze tijd.
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In het licht van de recente maatschappelijke ontwikkelingen lijken vertrouwde humanistische waarden als
autonomie, rationaliteit, solidariteit en dialoog belangrijker dan ooit. Maar tegelijkertijd is de richting die
door deze waarden aangeven wordt, zo globaal dat ze
onvoldoende aanknopingspunten
bieden voor het
praktische handelen. Vandaar ook mijn pleidooi om
het hedendaagse humanisme opnieuw inhoud te
geven vanuit de praktijken waaraan de verschillende
humanistische organisaties gestalte geven en de waarden die daarin naar voren komen. (Z)'Grote'humanistische begrippen als autonomie, vrijheid, rationaliteit,
solidariteit, vorming en dialoog dienen, anders gezegd,
verbonden te worden met concrete maatschappelijke
vragen in de verschillende velden waarbinnen humanistische organisaties actief zijn. Voor het tot stand
komen van die verbindingen is echter ook een kritische herijking en verdere inhoudelijke ontwikkeling
nodig van die begrippen. Daarbij gaat het met name
om een kritische herijking van een van de kernnoties
van het moderne humanisme: het begrip autonomie.
Dat wordt gekenmerkt door een inherente dubbelzinnigheid, een ingebouwde ambivalentie, tengevolge
waarvan het in twee heel verschillende betekenissen
kan worden gebruikt die zorgvuldig uit elkaar gehouden dienen te worden. Om het onderscheid te bena-
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drukken duid ik deze twee betekenissen aan als het
dikke-ik en het zoekende-zelf.
Het verschil daartussen kan toegelicht worden aan de
hand van het debat rond waarden en normen dat door
het kabinet Balkenende is aangezwengeld. Het gaat in
dat debat vooral om de vraag, hoe hedendaagse, autonome individuen ertoe gebracht kunnen worden om
zich in het maatschappelijke verkeer te houden aan
bepaalde normen rond een fatsoenlijke en respectvolle
onderlinge omgang. Dat is een klemmende vraag, want
het afgelopen decennium heeft zich in het geïndividualiseerde, geseculariseerde en bijzonder welvarende Nederland een verontrustende
ontwikkeling
voorgedaan die aangeduid kan worden als de opmars
van het dikke-ik. Deze eigentijdse figuur openbaart
zich niet alleen met grote kracht in de openbare ruimte - in het verkeer, in treinen, in voetbalstadions, op
straat, in spreek- en wachtkamers en in talloze televisieprogramma's - maar heeft zich inmiddels ook in de
politiek een duidelijke plaats verworven. Het dikkeik is weldoorvoed, om niet te zeggen volgevreten en het
neemt veel ruimte in. Niet alleen in de vorm van onverschillig, lomp of zelfs gewelddadig gedrag, maar vooral ook in de vorm van de onvrede die het uitstraalt. Het
dikke-ik komt tekort en wil dat weten ook: te weinig
erkenning, te weinig respect, te weinig zorg, te weinig
waardering. Het dikke-ik wordt voortdurend onrecht
aangedaan. Anderen die dat niet verdienen, krijgen
steeds weer de aandacht en het respect waarop het
dikke-ik zijn recht doet gelden. Nit-wits die omhoog
vallen, buitenlanders die komen uitvreten, politici die
hun zakken vullen, collega's die er met de pet naar
gooien, een hele reeks profiteurs en non-valeurs die
alleen maar aan zichzelf denken. Het dikke-ik ontmoet
ook veel incompetentie. Overheden die er een puinhoop van maken, bureaucraten die hun regeltjes zo
nodig moeten doordrukken, ambtenaren die burgers
pesten, leveranciers die niet leveren wat ze beloven,
leraren die er met de pet naar gooien, artsen die niet
weten wat ze doen, rechters die veel te soft zijn, verpleegsters die alleen maar koffie drinken enzovoort.
Het dikke-ik heeft het niet gemakkelijk. Steeds
opnieuw wordt het genoodzaakt om zich dik te maken,
om op hoge toon rechten op te eisen, om missstanden
te signaleren, om incompetentie aan de kaak te stellen
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en om het eigen leed over het voetlicht te krijgen, want
anderen doen dat heus niet voor je. Daardoor ziet het
dikke-ik zich tevens voortdurend genoodzaakt om
anderen te overstemmen en tot zwijgen te brengen. Al
diegenen die het dikke-ik in de weg staan, die niet
onmiddellijk leveren wat het besteld heeft, die geen
respect tonen, die niet doorhebben dat het dikke-ik
ruimte nodig heeft, ook al kunnen ze toch duidelijk
genoeg zien hoe dik het is. Al diegenen die niet tot hun
botte hersens door willen laten dringen dat het dikkeik wel wat beters te doen heeft dan zich bezig te houden met hun gemekker en geneuzel. Het komt dan ook
goed uit dat het dikke-ik een zeer dikke huid heeft. Dat
moet ook wel als je het nog een beetje leuk wilt houden tussen al die puinhopen, omringd wordt door
zoveel domheid en incompetentie en belaagd wordt
door zakkenvullers, onbetrouwbare buitenlanders en
criminele elementen. Er is veel mis in ons land en het
dikke-ik kan honderd keer zeggen hoe het anders
moet, maar op een of andere manier wordt hij steeds
weer tegengewerkt, worden zijn woorden verdraaid en
wordt hij pootje gelicht. Zo gaat dat, hem hoef je niks
te vertellen. Maar denk niet dat hij het er bij laat zitten:
we horen nog van hem. (3)
De opmars van dit dikke-ik en de daarmee verbonden
problemen rond normvervaging, verharding van
sociale verhoudingen en 'zinloos' geweld, vormt de
voornaamste achtergrond van het huidige debat over
waarden en normen. Deze opmars confronteert humanisten met een probleem. Enerzijds vormt deze figuur
namelijk een verontrustende uitvergroting en vertekening van het autonome, vrije individu dat humanisten zo na aan het hart ligt. Anderzijds is hij
grotendeels ongevoelig voor twee andere clusters van
waarden die in het moderne humanisme centraal
staan, naast vrijheid en autonomie namelijk het cluster van waarden rond solidariteit, sociale bewogenheid, dialoog en tolerantie; en het cluster rond cultuur,
vorming, Bildung en persoonlijke groei. Het moderne humanisme, zouden we sterk vereenvoudigend
kunnen zeggen, is betrokken op het verbinden van
autonomie en solidariteit via het ontwikkelen van culturele beddingen en institutionele contexten waarin
persoonlijke ontwikkeling wordt bevorderd en maatschappelijke betrokkenheid wordt opgeroepen met
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behoud van autonomie. Daarin onderscheidt het
humanisme zich nadrukkelijk van alle pogingen om
de autonomie van individuen in te perken en hun
gedrag in 'goeden banen' te leiden middels waarden en
normen die bindend opgelegd worden in naam van
een hogere autoriteit. Vanuit humanistisch perspectief
gezien is het essentieel dat de betrokken individuen
zelf in kunnen zien dat een norm het waard is om
nageleefd te worden, dat zij daar in vrijheid, op basis
van discussie en kritische dialoog mee in kunnen
stemmen. Om de betekenis van een dergelijk humanistisch,op persoonlijke autonomie georiënteerd perspectief binnen de huidige culturele en maatschappelijke
situatie beter zichtbaar te kunnen maken, is het echter
in mijn ogen noodzakelijk om veel duidelijker dan
momenteel gebeurt, onderscheid te maken tussen de
twee betekenispolen die binnen de moderne notie van
autonomie onderscheiden kunnen worden en de twee
daarmee corresponderende
richtingen waarin dit
begrip kan worden uitgewerkt: enerzijds het dikke-ik,
anderzijds het zoekende zelf. Op basis van een dergelijk onderscheid kan de eigenheid van een humanistische visie op actuele maatschappelijke
vragen
duidelijk worden geprofileerd. Niet alleen ten opzichte van traditionele, religieus georiënteerde perspectieven die de autonomie van het individu willen
inperken in naam van bindende, aan kritiek onttrokken waarden en normen, maar ook ten opzichte van
neo-liberale visies waarin persoonlijke vrijheid en
autonomie verbonden worden met een eenzijdig
marktgericht denken en volledig voorbijgegaan wordt
aan de interne samenhang tussen de opmars van het
dikke-ik en de verbreiding van een kapitalistisch, op
technologische vooruitgang en vrije markten geftxeerd
groeimodel.
Wat is echter precies het verschil tussen het dikke-ik
en het zoekende zelf? En hoe verhouden deze twee
gedaantes van het autonome individu zich tot het kleine humanisme en tot de praktische contexten die
daarbinnen centraal staan? In het vervolg van dit artikel probeer ik een voorlopig antwoord op deze vragen
te ontwikkelen in discussie met twee postmoderne
denkers, ]ean-Francois Lyotard en ]essica Benjamin.
Hun ideeën vormen een belangrijke hulpbron bij het
verhelderen van het onderscheid tussen het dikke-ik

Humanistiek nr.12, 3e jaargang december 2002

en het zoekende zelf en het preciezer formuleren van
de inzet van het kleine humanisme.

Lyotard
Het werk van ]ean-Francois Lyotard biedt een vruchtbaar startpunt voor een kritische analyse van de spanningen binnen de humanistische notie van autonomie
en het daarmee verbonden mensbeeld. Gezien mijn
vraagstelling is met name zijn in 1988 gepubliceerde
bundel Linhumain van belang. In het voorwoord van
deze bundel formuleert Lyotard een felle kritiek op
humanistisch geïnspireerde filosofen, in het bijzonder
de Franse neo-humanisten. Deze humanisten leggen
ons volgens Lyotard een denkverbod op: zij doen het
voorkomen alsof'de mens' een zekere, 'vaste' waarde
is, een waarde die niet in twijfel getrokken hoeft te worden en niet betwijfeld màg worden, op straffe van totale normloosheid. Lyotard verzet zich tegen dat
denkverbod. Daartoe richt hij de aandacht niet op het
menselijke, op de redelijkheid, de communicatie en het
bezonnen overleg, maar stelt hij in plaats daarvan de
onmenselijkheid centraal. Niet in de gebruikelijke betekenis van 'onmenselijke' wreedheid, gewelddadigheid
of harteloosheid, maar in een algemenere zin, als aanduiding van al datgene wat 'door ons heen trekt', wat
wij niet beheersen en wat blijft ontsnappen aan humanisering en beschaving. Deze aandacht voor het
onmenselijke betekent niet dat Lyotard het optimistische geloof in de rationaliteit en de goede bedoelingen van mensen simpelweg vervangt door een
pessimistische of cynische visie, waarin het humanistische vertrouwen in de uiteindelijke goedheid van de
mens vervangen wordt door de zekerheid van diens
inherente gewelddadigheid en morele verdorvenheid.
In plaats daarvan situeert Lyotard humaniteit in een
openheid die ieder mens met zich meedraagt, een
openheid die wij noch conceptueel noch praktisch in
bezit kunnen nemen en die ons steeds opnieuw blijft
verontrusten en verrassen. Met behulp van zijn analyse van deze 'onafgestemdheid' kan niet alleen verhelderd worden wat het 'zoekende zelf' inhoudt, maar kan
ook de sociale en economische 'afstemming' van dit
zoekende zelf in de richting van steeds meer produc-

tie en steeds meer consumptie en in de richting van
het dikke-ik kritisch geanalyseerd worden. Daartoe ga
ik wat dieper in op de verschillende vormen van
onmenselijkheid die Lyotard onderscheidt.
Twee vormen van onmenselijkheid
Centraal in Lyotards tekst over het menselijke staat het
begrip onmenselijkheid, waarvan hij twee gedaantes
onderscheidt. De eerste gedaante van onmenselijkheid
hangt samen met de ingrijpende economische en technologische verschuivingen die in de jaren negentig
bekend zijn geworden onder namen als globalisering,
informatisering en het ontstaan van een mondiale
netwerkmaatschappij. Anders dan de neo-liberale
kampioenen van de globalisering en de vrije markteconomie, die deze ontwikkelingen duiden tegen de
horizon van onbegrensde technologische en economische vooruitgang en als eenduidig positief voorstellen, begrijpt Lyotard deze ontwikkelingen in
termen van een toenemende complexiteit die niet
onder onze controle staat, maar 'door de mens heen
trekt'. Het gaat hier zijns inziens om een 'ontwikkeling
zonder finaliteit', een proces dat niet meer naar een
door mensen gewenst einddoel beweegt. Een ontwikkeling, anders gezegd, die zich niet meer naar het scenario van een groot verhaal laat voegen. In plaats
daarvan worden mensen, of ze dat willen of niet, in dit
proces betrokken en erdoor meegetrokken. De permanente technologische versnelling waarvoor de ontwikkeling van het internet model staat en de
complexiteit en onbeheersbaarheid van de interacties
die daardoor opgeroepen worden, illustreren wat Lyotard met deze 'systemische' complexiteitstoename
bedoelt. Eenzelfde dynamiek lijkt in het spel te zijn bij
het proces van de Europese eenwording en de daarmee
gepaard gaande bureaucratisering en ondoorzichtigheid van politieke besluitvormingsprocessen.
In het
licht van dergelijke ontwikkelingen stelt Lyotard dat:
mensen bezig zijn 'onmenselijk' te worden: zij verliezen de kenmerken die volgens het gevestigde humanisme bepalend zijn voor de mens, met name
autonomie en rationele controle, omdat zij steeds meer
opgenomen worden in een techno-economische ontwikkelingsdynamiek die zij geenszins beheersen, maar
die 'door hen heen trekt' en hen noopt om in een steeds
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hoger tempo te werken, te consumeren en te communiceren, op straffe van maatschappelijke uitsluiting.
Het ona/gestemde
Naast deze 'ontwikkeling zonder finaliteit', die zich
alleen 'vanuit haar eigen inwendige dynamiek lijkt te
versnellen en uit te breiden: zoals Lyotard zegt, onderscheidt hij nog een tweede betekenis van onmenselijkheid die een normatieve, in plaats van descriptieve
strekking heeft. 'Het is absoluut noodzakelijk ze uit
elkaar te houden; stelt Lyotard. 'Te menen, zoals mij
gebeurde, dat de eerste soort de plaats van de tweede
zou kunnen innemen, er uitdrukking aan zou kunnen
geven, is een misvatting. Het systeem doet veeleer vergeten wat eraan ontsnapt: (4) Wat Lyotard hiermee precies bedoelt, kan verhelderd worden aan de hand van
een korte vergelijking met Habermas' analyse van de
verhouding tussen systeem en leefwereld.
Begin jaren '80 heeft Habermas de stelling naar voren
gebracht dat 'het systeem' in Westerse landen steeds
meer aan invloed won en in toenemende mate de leefwereld dreigde te gaan overheersen. Onder het systeem
verstaat Habermas grofweg de markteconomie en de
bureaucratisch georganiseerde overheidsapparaten.
Die definitie is tot op zekere hoogte verwant met Lyotards analyse van het systeem, omdat beide denkers
benadrukken dat economische en technologische ontwikkelingen een eigen autonomie vertonen, een interne dynamiek die door een eigen logica gekenmerkt
wordt en zich onttrekt aan de plannen en intenties van
de betrokken individuen. Een tweede overeenkomst
tussen hun analyses betreft het feit dat zij allebei een
gevaar zien in de toenemende dominantie van het systeem en van economische en technologische imperatieven. Beide zijn van mening dat in deze ontwikkeling
menselijkheid in de knel komt. Maar hun omschrijving van de menselijkheid die daarbij in de knel komt,
verschilt diepgaand. Habermas spreekt hier over de
kolonisering van de leefwereld door het systeem. Daarmee bedoelt hij dat de overmacht van systemische
krachtenvelden resulteert in het blokkeren en verdringen van de alledaagse communicatieve processen
waarin mensen tegen de achtergrond van een gedeelde cultuur op redelijke wijze overeenstemming proberen te bereiken over wat hen bindt en waarin zij
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verschillen. Het systeem verdringt kortweg gezegd de
dialogische afstemming tussen mensen en bedreigt
daarmee zowel de zingeving als de solidariteit, zonder
dat dit proces en de destructieve gevolgen ervan op het
niveau van het systeem zelf waargenomen kunnen
worden. Habermas zou het dan ook volledig eens kunnen zijn met Lyotards uitspraak dat 'het systeem doet
vergeten wat eraan ontsnapt'. Wàt het systeem precies
doet vergeten en wat eraan ontsnapt, wordt echter door
hen op zeer verschillende wijze geanalyseerd. De communicatieve processen in de leefwereld en de dialogische afstemming die daarbij volgens Habermas
centraal staat, worden door Lyotard namelijk langs
heel andere, psychoanalytische en Adorniaanse lijnen
geanalyseerd. Waar Habermas in de traditie van het
Verlichtingsdenken stelt dat open, gelijkwaardige,
humane communicatie een inherent gegeven vormt
van de menselijke bestaanswijze, die altijd aanwezige potentie die door ons bewust ingezet kan worden
om de kolonisering van de leefwereld terug te dringen,
daar stelt Lyotard een veel pessimistischer diagnose.
De veelzijdige ontwikkelingsmogelijkheden die mensenkinderen bij hun geboorte in zich dragen worden
zijns inziens in de opvoeding zodanig ingevuld en
afgesloten dat zij in staat zijn deel te nemen aan het
gemeenschapsleven en 'deel te hebben aan de rede van
de volwassenen'. (5) Waar humanisten hier een heilzaam
vormingsproces tot 'volle menselijkheid' zien en het
'deelgenoot worden van een specifieke leefwereld',
zoals Habermas zou zeggen, daar ontwaart Lyotard in
dit proces dwang en terreur. Hier komt de tweede betekenis van onmenselijkheid die hij onderscheidt in
beeld. Deze tweede gedaante van onmenselijkheid, die
zorgvuldig van de eerste onderscheiden moet worden,
heeft betrekking op datgene wat ontsnapt aan het systeem en aan de opvoedings- en socialisatieproces sen
waarin wij voorbereid worden op het functioneren als
normale, productieve, consumptieve en communicatieve burgers. Dàt er iets aan het systeem en de opvoeding ontsnapt, dat er op persoonlijk niveau 'een rest'
blijft die niet geheel sociaal geabsorbeerd wordt, blijkt
volgens Lyotard uit het feit dat 'de volwassene ... onophoudelijk heeft te strijden om zijn conformiteit met de
instituties te waarborgen en zelfs om deze met het oog
op een beter samenleven in te richten'. (6) Bovendien
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blijven ook op het niveau van het volwassen, geïntegreerde bestaan bepaalde activiteiten voortleven die
getuigen 'van het vermogen om deze instituties te
bekritiseren, de pijn om ze te verdragen en de verleiding eraan te ontsnappen'. Niet alleen in de vorm van
individuele symptomen en psychische problemen,
maar ook in institutionele vorm, namelijk 'in de literatuur, de kunsten en de filosofie'. (7)
De 'wrijving' die zich langs deze lijnen voelbaar maakt,
komt volgens Lyotard voort uit een specifiek menselijk 'tekort'. Hij gaat terug op een vorm van onbepaaldheid, op een oncontroleerbare 'kinderlijke'
openheid, die maakt dat wij niet bij voorbaat en restloos zijn afgestemd op 'humaniteit' in de zin van redelijke normaliteit. Lyotard gaat, kortom, uit van een
inhererente onafgestemdheid op het 'normale' menselijke samenleven. 'Het eigene van de mens bestaat erin
door het onmenselijke bewoond te worden: Het is deze
tweede vorm van onmenselijkheid die aan de logica
van het systeem ontsnapt en die deze doet'vergeten',
omdat de interne dynamiek van het systeem volgens
Lyotard slechts betrokken is op het gebruiken en functionaliseren van menselijke vermogens in dienst van
de versnelling en de complexiteitstoename.
Mede
onder invloed daarvan dreigen de begrippen humaniteit en humanisme steeds af te glijden naar de dwingende normaliteit die met deze functionalisering
verbonden is. Maar in de pijn die het kost om normaal
te functioneren en in de onvrede die ondanks alle rijkdom voortduurt, blijft deze onmenselijkheid ons
'bespoken' en om erkenning en uitdrukking vragen. In
de kunst en in de filosofie en alle daarmee verwante
zoektochten naar nieuwe vormen van expressie en van
reflexiviteit, krijgt de wrijving tussen het onmenselijke dat ons bewoont en de productieve normaliteit
steeds opnieuw stem.
Onmenselijke afstemming
Tegen deze achtergrond kan nu het idee van het 'zoekende zelf' nader worden ingevuld. Nadat hij de tweede betekenis van onmenselijkheid heeft geïntroduceerd,
volgt een verrassende wending in Lyotards betoog. Datgene wat in de ogen van het gevestigde humanisme het
onmenselijke of nog-niet-menselijke is - het ongeciviliseerde mensenkind dat door opvoeding en vorming
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naar beschaving en hogere menselijkheid geleid moet
worden - wordt nu door Lyotard positief benoemd als de
menselijkheid par excellence. De betreffende passage
is het waard in extenso geciteerd te worden: 'Uit deze triviale observaties vloeit voort dat men zich om precies
omgekeerde redenen op menselijkheid kan beroepen.
Gespeend van taal, niet bij machte rechtop te staan,
weifelend over de objecten van zijn belangsteling, niet
in staat zijn voordeel te berekenen, ongevoelig voor het
gezond verstand, is het kind bij uitstek het menselijke,
omdat zijn nood het mogelijke aankondigt en belooft.
Zijn aanvankelijke achterstand op de mensheid, die
hem tot gijzelaar van de volwassen gemeenschap
maakt, laat ook aan de laatste het tekort aan menselijkheid zien waaraan zij lijdt en spoort haar aan menselijker te worden. Maar de volwassene, die ... de
belangen en waarden van de beschaving heeft verinnerlijkt, kan zijnerzijds aanspraak maken op de volle
menselijkheid, op de daadwerkelijke realisatie van de
geest als bewustzijn, kennis en wil. Dat hij zich bij het
inlossen van de belofte van zijn kindertijd steeds weer
van de duistere wildheid ervan moet bevrijden, dat is
precies de conditie van de mens: (8) In deze opmerkelijke passage worden de kenmerken die in het Verlichtingsdenken in het algemeen en de liberale variant
daarvan in het bijzonder met menselijkheid verbonden worden - over taal beschikken, instrumenten kunnen hanteren, doelgericht kunnen handelen, het eigen
voordeel kunnen berekenen, over gezond verstand
beschikken, kortom als een autonoom individu kunnen functioneren - door Lyotard stuk voor stuk als een
soort maatschappelijke aanslibsels opgevoerd, die het
bij uitstek menselijke aan het oog onttrekken en wegduwen. Het bij uitstek menselijke is voor Lyotard de
openheid, de onafgestemdheid, de nog niet gespecificeerde en ingevulde mogelijkheden die alle mensenkinderen in zich dragen en de daarmee verbonden
belofte, de belofte dat er iets anders mogelijk is dan de
nu gerealiseerde, volwassen en rationale normaliteit.
Die openheid en die belofte vormen volgens Lyotard
een bedreiging voor de normaliteit. De 'duistere wildheid' van de kindertijd moet steeds weer onderworpen, getemd en geciviliseerd worden, de 'ontregelende
macht' die daarin schuilgaat, moet gegijzeld en
onschadelijk worden gemaakt, opdat de betrokkenen
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kunnen functioneren als productieve en volgzame
burgers, zoals Foucault zou zeggen.
Lyotard spreekt in verband met dit onmenselijke ook
over 'de ziel', een begrip met een even rijke als omstreden religieuze geschiedenis dat door hem filosofisch wordt toegeëigend en getransformeerd. Als ik
hem goed begrijp, vat hij de ziel op als een soort verbinding tussen enerzijds de psychische en sociale normaliteit en anderzijds
het onafgestemde
of
onbepaalbare dat ons 'bewoont', zoals hij beeldend
zegt. De 'ziel' zou dan in aansluiting bij Lyotard begrepen kunnen worden als een specifieke component van
de geest of van de psyche, een soort membraan, die de
afscheiding vormt tussen het onaf gestemde en de normaliteit en een zeker contact daartussen mogelijk
maakt. In deze 'humanistische' gedaante zou de ziel
dan enerzijds begrepen kunnen worden als het psychische membraan of de ruimte waar de pijn en de
frustratie van de gedwongen afstemming op de productieve normaliteit zich voelbaar maken, de ervaring
afgesloten te zijn van ruimere mogelijkheden om vorm
te geven aan het eigen leven die vanuit het onafgestemde als mogelijkheid, verlangen en weemoed in de
'ziel' resoneren, maar in het feitelijk geleefde leven ontbreken of zelfs als definitief onbereikbaar ervaren worden. Anderzijds vormt dit membraan of deze ruimte
ook de plek waar de openheid van het onafgestemde
zich voelbaar maakt en waar de diepe ontroering, de
vreugde en het ontzag die met een dergelijke ervaring
verbonden kunnen zijn, resoneren, de plek, kortom,
waar mensen het diepste gekwetst en ontroerd kunnen worden en waaruit steeds weer hoop kan opwellen, hoop op een beter leven voor zichzelf en voor
anderen.
Hier wordt de kern zichtbaar van zijn kritiek op het
liberale humanisme, het humanisme van de rationele autonomie en de 'volle menselijkheid'.
Dat
humanisme koestert niet alleen de illusie dat de technisch-economische ontwikkeling een door mensen
gecontroleerd, rationeel gestructureerd proces belichaamt, maar is vooral ook blind voor zijn eigen regelzucht, voor het geweld dat verbonden is met het
afstemmen van de onbepaalde kinderlijkheid op de
beschaafde volwassenheid en de productieve normaliteit; voor de terreur jegens de 'redeloze wildheid' die
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vermoed wordt in de open ruimte die ieder nieuw
mensenkind in zich draagt en waarvan ieder mensenkind tot op zekere hoogte gedwongen wordt afstand
te doen, zonder dat dat ooit 'restloos' lukt. Het is in
naam van deze 'redeloze', nog niet verlichte en nooit
helemaal te verlichten menselijkheid, dat Lyotard de
eerste vorm van onmenselijkheid, de systemische
complexificatie, kritiseert. Die doet niet alleen vergeten wat eraan ontsnapt, maar maakt ook 'het belang
van de mensen ondergeschikt aan het voortbestaan
van de complexiteit'. Een alternatief voor het kapitalistische systeem, voor de mondiale markteconomie
en de technologische versnelling lijkt niet meer voorhanden. 'Wat blijft als "politiek" anders over; vraagt
Lyotard dan ook, 'dan het verzet tegen dit onmenselijke? En wat blijft voor het verzet anders over dan de
schuld die iedere ziel is aangegaan met de hopeloze en
hoopvolle onbepaaldheid van waaruit ze geboren is en
geboren blijft worden, dat wil zeggen met het andere
onmenselijke?' (9)

Het zoekende

zelf

De gedachtegang die Lyotard ontvouwt, lijkt mij om
meerdere redenen van groot belang. In de eerste plaats
biedt zijn notie van het onafgestemde de mogelijkheid
om de humanistische notie van autonomie te radicaliseren en toe te spitsen in de richting van het zoekende zelf. Het centraal stellen van de autonomie van
individuen betekent dan opkomen voor hun recht om
te zoeken naar eigen articulaties van het onafgestemde en zorg willen dragen voor de persoonlijke en maatschappelijke ruimte die daarvoor nodig is. Daarmee
komt ook de morele betekenis die het autonome individu in de gedaante van het zoekende zelf heeft op de
voorgrond te staan. Wat wij in de autonomie van anderen respecteren is dan niet in de eerste plaats hun
rationele vermogen, zoals Kant stelde, maar het onafgestemde in hen en het feit dat het contact daarmee
uiteindelijk door niemand anders dan henzelf voltrokken kan worden. Bij dat contact speelt rationaliteit
in de zin van reflexiviteit een belangrijke rol, maar de
dubbelzinnigheid van het moderne begrip van rationaliteit, het feit dat dit begrip evenzeer naar beheer-
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sing en controle als naar existentiële en morele zelfverheldering kan verwijzen, wordt daarmee van het
begin af verdisconteerd. Bovendien wordt zodoende
duidelijk uitgesproken dat voor die zoektocht niet
alleen rationele reflectie van belang is, maar ook vormen van 'zorg voor de ziel' die uit andere bronnen putten, zoals literatuur, film, levensverhalen en spirituele
inspiratiebronnen.
In de tweede plaats is met deze toespitsing van het
moderne autonomie begrip in de richting van het zoekende zelf en van de openheid van het onafgestemde
die de horizon van die zoektocht vormt, ook een radicaal politiek perspectief verbonden, zoals duidelijk
wordt uit een vergelijking tussen Lyotards analyse van
het onafgestemde en de manier waarop Freud de
maatschappelijke afstemming die in de opvoeding
plaats vindt, analyseert. Waar Freud, met name in Das
Unbehagen in der Kultur, de maatschappelijke druk om
'normaal' te worden vooral in termen van de repressie
van agressieve aandriften analyseert, interpreteert Lyotard de dwang en de ontzegging die hier in het geding
zijn in heel andere termen. De ontzegging betreft in
zijn ogen niet de ongeremde bevrediging van libidinale verlangens, maar de afsluiting van mogelijkheden, de pijnlijke vergrendeling van een ruimte die
oneindig veel groter is dan datgene wat de toevallige
normaliteit van onze leefwereld en de eisen van economische en technologische ontwikkelingen aan ons
opleggen. Anders dan de Freudianen ziet Lyotard echter in deze onmenselijke menselijkheid, in deze nog
niet verlichte, duistere humaniteit, ook een bron van
politiek verzet. Het gaat bij hem niet om een energetisch proces, om een botsing van maatschappelijke
krachten en psychische energieën waarin de maatschappelijke krachten hoe dan ook aan het langste
eind trekken. In plaats daarvan ziet Lyotard nadrukkelijk ruimte voor politiek handelen, voor verzet vanuit de 'hopeloze en hoopvolle onbepaaldheid' van
waaruit onze 'ziel geboren is en geboren blijft worden'.
Bij Lyotard gaat het dus niet om een historisch onveranderlijke dwangverhouding tussen maatschappelijke eisen enerzijds en het onbepaalde / kinderlijke
anderzijds. In plaats daarvan gaat hij uit van de mogelijkheid van maatschappelijke veranderingen. Het verzet waar hij over spreekt heeft een politiek karakter.
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Het is betrokken op protest tegen de systemische vorm
van ontmenselijking, waardoor 'het belang van de
mensen ondergeschikt wordt gemaakt aan het voortbestaan van de complexiteit'.
In de derde plaats biedt Lyotards analyse het voordeel
dat dit politieke verzet van het begin af aan zowel in
een maatschappelijk als in een persoonlijk en existentieel register wordt gesitueerd. Het gaat niet alleen
om verzet tegen verhoudingen en instituties die de
ontwikkelingsmogelijkheden
van mensen voortdurend in de richting van grotere productiviteit en meer
consumptieve mogelijkheden buigen tegen een horizon van tekort komen en meer nodig hebben. Het verzet tegen deze economische en institutionele druk in
de richting van het dikke-ik heeft tevens een persoonlijke en existentiële dimensie. Het gaat daarbij ook
om persoonlijke ontwikkeling, om levenskunst, om
ruimte in je eigen bestaan waarbinnen resonanties van
het onafgestemde zich voelbaar kunnen maken, om
zorg voor de ziel, zorg voor het membraan tussen het
normale, geïntegreerde, productieve zelf en het onafgestemde in ons. De verharding en ondoordringbaarheid of juist de souplesse en sensitiviteit van dit
membraan resulteren uit een complexe interferentie
van de sociale en economische krachtenvelden waarin mensen verwikkeld zijn en de meer of minder
bewuste keuzes die ze daarbinnen voortdurend
maken.
Dit gezegd zijnde, moet echter ook een zwakke plek
van Lyotards analyse benadrukt worden die afbreuk
doet aan de relevantie van zijn perspectief voor de conceptuele verheldering van het kleine humanisme waar
het mij om gaat. Bij Lyotard heeft intersubjectiviteit
nauwelijks een plaats. In zijn hoofdwerk, Le différend,
zijn weliswaar enkele passages te vinden waar hij zijn
lezers oproept om stem te geven aan strijdigheden en
nieuwe vocabulaires te ontwikkelen waarbinnen het
daarmee verbonden onrecht stem kan krijgen. (10) Op
dergelijke plaatsen lijkt hij te impliceren dat er zoiets
als 'gelukken de intersubjectiviteit' zou kunnen bestaan,
want het zou geen zin hebben om 'stem te geven' aan
verborgen onrecht, wanneer die stem niet gehoord en
verstaan zou kunnen worden. De implicaties daarvan
worden echter nergens in zijn werk systematisch uitgewerkt. Dat is ook geen wonder, want Lyotard heeft
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een groot wantrouwen tegen alle idealiserende analyses van intersubjectiviteit waarin uitgegaan wordt
van autonome, zelfbewuste subjecten die open met
elkaar communiceren, zodat alle machts- en uitsluitingsverhoudingen waarin zij al communicerend verwikkeld zijn, naar de achtergrond verdwijnen.
Daarmee brengt Lyotard echter alleen de gewelddadige en uitsluitende aspecten van intersubjectieve verhoudingen in rekening, alle vormen van bewuste en
onbewuste manipulatie en van gewelddadige afstemming tussen mensen, alle vormen van omgang waarin het dikke-ik domineert. Daarmee besteedt hij
echter veel te weinig aandacht aan de mogelijkheid dat
het onafgestemde en het zoekende zelf in het kader van
intersubjectieve verhoudingen niet alleen geëerbiedigd
kunnen worden, maar dat die verhoudingen ook bij
uitstek de ruimte kunnen bieden voor nieuwe articulaties van het zelf, voor het articuleren van nieuwe
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en
sociale binding. lets van het belang van die ruimte
wordt zichtbaar waar Lyotard stelt dat het kind en het
onafgestemde in onszelf ons 'het tekort aan menselijkheid laten zien' en ons aansporen 'menselijker te
worden'. Daarmee impliceert hij de mogelijkheid om
te leren, om tot dieper zelfinzicht te komen en daaraan
via gemeenschappelijk politiek handelen consequenties te verbinden. Maar naar de aard van de relaties
tussen mensen die dergelijke leerprocessen en daarbij aansluitend politiek handelen mogelijk zouden
maken, kunnen zijn lezers slechts gissen.
Daar komt nog een tweede probleem bij. Wanneer het
kinderlijke of het onafgestemde als bron van verzet
tegen de systemische onmenselijkheid wordt begrepen, dan lijkt het onaf gestemde als onschuldig te worden opgevat. De hierboven geciteerde passage waarin
Lyotard zich expliciet over het kinderlijke uitspreekt,
wijst ook nadrukkelijk in die richting: '... weifelend over
de objecten van zijn belangstelling, niet in staat zijn
voordeel te berekenen, ongevoelig voor het gezond verstand, is het kind bij uitstek het menselijke, omdat zijn
nood het mogelijke aankondigt en belooft:(ll) Daarmee
lijkt echter alle geweld en alle onrecht dat tussen mensen plaatsvindt uiteindelijk 'van buiten' te komen: uit
economische en politieke structuren en uit de onafwendbare toename van complexiteit. 'De oneindig ver-
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borgen onmenselijkheid waarvan de ziel de gegijzelde is', lijkt met andere woorden voorbij goed en kwaad
te zijn (of daaraan vooraf te gaan) en geen eigen bronnen van geweld en agressie te omvatten. Dat is op het
eerste gezicht een verleidelijke gedachte, temeer daar
Lyotard er - in onderscheid met vormen van positivo-humanisme en haastige spiritualiteit - niet van uitgaat dat het onafgestemde een soort verborgen kern
vormt in onszelf die we steeds beter zouden kunnen
doorgronden en waarmee we steeds meer samen zouden kunnen vallen, om tenslotte een volledig authentiek leven of verlicht bestaan te kunnen leiden. In zijn
perspectief wacht het zoekende zelf geen uiteindelijke
bestemming. Het onafgestemde is onuitputtelijk en alle
pogingen om het 'wezen' of de uiteindelijke bestemming
van de mens in religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele termen vast te leggen, verabsoluteren mogelijke
articulaties van het onafgestemde, doen dat daarmee
geweld aan en misleiden en verraden uiteindelijk het
zoekende zelf. (12) Daarmee wordt echter alleen maar
onderstreept hoe belangrijk het is om geweld, blokkering en afsluiting niet alleen buiten onszelf te situeren.
Een bijzonder vruchtbare poging om recht te doen aan
intra-psychische bronnen van agressie en geweld, zonder terug te vallen in een christelijk-conservatief vertoog over de inherente zondigheid van de mens of een
cynische visie op de onophefbaarheid van de 'oorlog
van allen tegen allen', valt te vinden in het werk van de
feministe en psychoanalytica Jessica Benjamin.

Agressie

en intersubjectiviteit

Zoals uit het voorafgaande blijkt, veronderstelt Lyotard dat de opvoeding hoe dan ook dwang en terreur
impliceert. Socialisatieprocessen
zijn in zijn ogen
onvermijdelijk verbonden met gewelddadige aantasting van het onafgestemde en kinderlijke in ons. Op
het eerste gezicht lijkt juist de feministische kritiek
op de stelselmatige denigratie van de eigen vermogens van vrouwen en de aantasting van hun eigenheid die gepaard gaat met de gedwongen socialisatie
tot vrouw / object respectievelijk man / subject, een
krachtige bevestiging van deze kritiek te bieden. Het
is ook geenszins toevallig dat Lyotard op een beslis-
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send punt in zijn betoog naar Freuds analyse van het
Oedipuscomplex en de castratieangst verwijst: 'Alle
opvoeding is onmenselijk: stelt hij, 'omdat ze niet
zonder dwang en terreur gebeurt - ik bedoel de minst
gecontroleerde, de minst pedagogische opvoeding die
Freud castratie noemt en die hem, met betrekking tot
de "goede manier" om kinderen op te voeden, laat
zeggen dat die hoe dan ook verkeerd is (hierin verwant aan de Kantiaanse melancholie).'C!}) Benjamin
en andere feministische denksters gaan uit van een
aanmerkelijk subtieler beeld van socialisatieprocessen. Zij analyseren die als het spanningsvol samengaan van gewelddadige invoegings-, afstemmings- en
subjectiveringsprocessen
enerzijds en vormen van
erkenning en wederzijdse individuering anderzijds.
Terwijl het onafgestemde bij Lyotard in de rol van
slachtoffer verschijnt, als een uiteindelijk machteloze
bron van verzet, daar slaagt Benjamin er in om erkenning van onafgestemdheid te verbinden met spanningen en met strijd tussen mensen, in de vorm van
de conflictuele ontmoeting met de reële ander. Haar
analyse heeft ingewikkelde conceptuele omzwervingen tot gevolg, die echter voor de reiziger die haar
daarop wil volgen, tot bijzonder waardevolle resultaten kunnen leiden.
Agressie en intersubjectiviteit
Benjamins poging om het gewelddadige scenario te
herschrijven dat in Freuds analyse met het Oedipuscomplex en de vorming van subjectiviteit verbonden
is, moet gezien worden tegen de achtergrond van het
feministische streven om tegengas te bieden aan de
denigratie van het vrouwelijke in het algemeen en
van de verwerping van de moeder in het bijzonder
die een van de opvallende kenmerken van de tot voor
kort dominante cultuur vormt. Haar poging steunt
op de veronderstelling dat voorafgaand aan het Oedipuscomplex een andere, beslissende fase optreedt in
de persoonsvorming die zij aanduidt als de 'toenaderingsfase' ('rapprochement'). In de eerste jaren van
hun psychische ontwikkeling treden volgens Benjamin tussen jongens en meisjes nog geen structurele
verschillen op. Die krijgen pas gestalte in de toenaderingsfase, waarin via de identificatie met de vader
de afhankelijkheid van de moeder en de eigen hul-
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peloosheid (althans op imaginair niveau) overwonnen worden. Dat differerentiatieproces
verliep tot
voor kort heel verschillend voor jongens en voor
meisjes. 'Since women have almost everywhere been
the primary caretakers of small children, both boys
and girls have differentiated in relation to a women the mother... This creates a special difficulty for
boys ... Initially all infants feel themselves to be like
their mothers. But boys discover that they cannot
grow up to become her; they can only have her ... Male
children achieve their masculinity by denying their
original identification or oneness with their mothers.
The boy develops his gender and identity by means
of establishing discontinuity from the person to
whom he is most attached. This proces of disidentification explains the repudiation of the mother th at
underlies conventional masculine identity format ion:
(14) In deze verwerping van de moeder en van de identificatie met haar wordt ook haar eigen 'vrouwelijke'
actor-positie ontkend en weggestopt. Benjamin
omschrijft die met behulp van begrippen als vasthouden, zorgen, omgrenzen en stabiliseren, kortom:
het tot stand brengen en in stand houden van intersubjectiviteit. Die activiteit en het grote persoonlijke
en maatschappelijke belang daarvan worden echter
in patriarchale culturen niet erkend. 'Moederen' wordt
gereduceerd tot passiviteit en lichamelijkheid, tot het
andere van de vader-rol, de actieve, avontuurlijke en
onafhankelijke actor waarmee jongens zich mogen
en moeten identificeren. De pogingen van meisjes
daarentegen om zich te identificeren met de actieve,
op de buitenwereld gerichte positie van hun vader
werden volgens Benjamin tot voor kort niet erkend.
Hun toenadering tot de vader-actor werd gefrustreerd
en zij werden teruggewezen naar hun identificatie
met de moeder, die dan ook in hun ogen gaat samenvallen met gemis, afwezigheid en passiviteit.
Op dit punt in haar betoog introduceert Benjamin een
tweede centrale intuïtie, in aansluiting bij Winnicotts
roemruchte analyse van de ontmoeting met de realiteit van de ander. (15)Die realiteit wordt volgens Winnicott pas echt voelbaar, wanneer de ander onze
pogingen weerstaat om haar te overheersen en aan ons
zelf te assimileren, zonder daarbij in hetzelfde patroon
te vervallen. Winnicott analyseert de dynamiek van dat
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proces aan de hand van vroege pogingen van kleine
kinderen om hun eigen verlangen en onafhankelijkheid ten opzichte van hun moeder tot gelding te brengen. Wanneer die pogingen grenzen ontmoeten, leidt
dat tot agressie, tot woede jegens de ander die de eigen
almachtsfantasie frustreert. Van beslissend belang is
dan, of die woede zèlf gewelddadig tegemoet getreden
wordt, of het ene dikke-ik in botsing komt met het
andere dikke-ik, of dat die woede een plek kan hebben
en mag bestaan, en niet op zijn beurt aan gewelddadige afstemming wordt onderworpen, maar als erkende woede grenzen ondervindt, de grenzen namelijk
van (de subjectiviteit en) het bestaansrecht van een
ander. Winnicott spreekt hier over 'survival', een begrip
dat door Benjamin als volgt wordt uitgelegd: 'Survival
means th at the parent can toIerate deflating the child's
grandiosity enough - but just enough - to Iet him know
that he can go only so far and no further, th at someone else's needs and reality set a limit to his mental
feats. The parent must feel separate and secure enough
to be able to toIerate the thwarted chiId's anger without
giving in. Otherwise the parent is destroyed in the
child's eyes. The child involved in the process of
destructuion is like Icarus flying too near the sun.
When the parent sets limits, she is actualy protecting
the child from the dissolution that occcurs when the
absolute selfhas its waY:(16)
Deze analyse is niet alleen van toepassing op de
manier waarop ouders omgaan met de agressie van
hun kinderen, maar biedt volgens Benjamin zicht op
een patroon dat in alle relaties tussen mensen een rol
speelt. Het gaat hier om de vraag, of mensen in hun
onderlinge omgang al dan niet in staat zijn om de
onvermijdelijke 'bezetting' uit te houden door het
dikke-ik van de ander, door diens intra-psychisch verankerde fantasma's, angsten, agressies en toe-ei genende verlangens. Of zij anders gezegd, in staat zijn tot
'dialogische overdracht', in plaats van overheersende
overdracht, zoals Tonja van den Ende in aansluiting bij
het denken van Irigary zegt. (17) Daaronder verstaat zij
een vorm van overdracht waarin de eigen angsten, verlangens en agressie niet blijvend afgesplitst en op de
ander geprojecteerd hoeven te worden, maar voor
eigen rekening genomen kunnen worden, doordat de
ander op niet gewelddadige wijze van het geprojec-
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teerde beeld kan verschillen. Volgens Winnicott treedt
agressie, het bezetten van de onaf gestemdheid van de
ander, in de onderlinge omgang tussen mensen voortdurend en onvermijdelijk op. Het punt is of de ander
die agressie overleeft, of zij in staat is te verschillen,
om een externe, niet te controleren realiteit te belichamen, zonder de ander met gelijke munt terug te
betalen. 'Only the externality of the other that survives
destruction allows a representation of the other as
simultaneously outside control and nonthreatening ...
Recognition practically, psychically depends upon
symbolic processing of destruction:(ISI
De beslissende stap vooruit die Benjamin hiermee in
mijn ogen ten opzichte van Lyotards analyse zet, is de
toevoeging van het idee van spanning, wrijving, tegenstellingen en agressie aan het idee van het onafgestemde. Daarmee krijgt naast het 'systeem-geweld' ook
het 'kleine' geweld, het geweld op het niveau van microrelaties en van intra-psychische processen een plek.
Het gaat dan niet meer alleen om geweld en tegenstellingen tussen het onafgestemde individu en de
maatschappij en tussen mensen onderling, maar ook
om tegenstellingen en strijd in de persoon zelf. Waar
Lyotard ten aanzien van de omgang met die tegenstellingen de aandacht vooral vestigt op vormen van
gewelddadige maatschappelijke repressie en overheersing, daar houdt Benjamin vast aan de mogelijkheid om ook de bronnen van agressie en geweld in de
eigen persoon onder ogen te zien en juist daardoor
intersubjectieve relaties in plaats van complementaire subject-object verhoudingen in het leven te roepen.
Daarmee komt de mogelijkheid in beeld dat het onafgestemde en kinderlijke in het kader van intersubjectieve relaties tegelijkertijd erkenning kan vinden èn
begrensd kan worden door de realiteit van de ander.
Die mogelijkheid wordt bovendien door Benjamin niet
afhankelijk gemaakt van een soort basale empathische
verhouding tot de ander, van een liefdevolle, ethisch
verheven vorm van humaniteit, zoals die bijvoorbeeld
in de humanistische psychologie van Maslov en
Fromm geëvoceerd wordt. In plaats daarvan wijst zij
op de noodzaak en het vermogen om de eigen angsten
en agressie een plek te geven, door de eigen innerlijke verdeeldheid en tegenstrijdigheden uit te houden
in plaats van een illusoire eenheid en harmonie na te
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jagen. 'Difference, hate, failure of love can be surmounted not because the self is unified, but because it
can tolerate being divided. Inclusion of split of feelings
or blocked aspirations is motivated not by a compulsion to restore unity but out of the wish to be less
resentful and afraid of projected anger, less terrified of
loss, less punitive toward wh at one desires:
(19)

Complexiteit

en verlangen

In aansluiting bij de opvattingen van Jessica Benjamin
heb ik geprobeerd de - voor politiek handelen doorslaggevende mogelijkheid - in beeld te brengen dat het
onafgestemde in het kader van intersubjectieve relaties tegelijkertijd erkenning kan vinden èn begrensd
kan worden. Uitgaande van deze mogelijkheid kan vervolgens ook Lyotards analyse van de tweede vorm van
onmenselijkheid aanmerkelijk verfijnd worden, namelijk de onmenselijke gevolgen van de permanente economische en technologische complexiteitstoename.
Volgens Lyotard is die complexiteitstoename verankerd in een kosmisch proces van complexificatie dat
wij niet beheersen, maar dat door ons heen trekt. Dat
lijkt op het eerste gezicht een wild gedachtenspinsel.
In het licht van hedendaagse theorieën over de rol van
complexiteit en zelforganisatie in evolutionaire processen zou Lyotard hier wel eens meer gelijk kunnen
hebben dan zijn critici vermoeden. (2.1 Een groter probleem lijkt mij echter dat de manier waarop hij deze
'beweging naar buiten' conceptueel gestalte geeft, nauwelijks politiek perspectief biedt. Hij roept ons weliswaar op tot verzet tegen de onmenselijke gevolgen van
de systemische complexiteitstoename
en verwijst
daarbij naar het onafgestemde als de bron waaruit wij
voor dat verzet zouden kunnen putten, maar de
afstand tussen die twee is zo immens groot dat het verzet bij voorbaat vruchteloos lijkt.
Dat beeld verandert echter, wanneer zijn analyse van
die complexiteitstoename in aansluiting bij Benjamins
concepten verrijkt wordt met een feministisch en psychoanalytisch geïnspireerd perspectief op technologie
en consumptie. Dan hoeft namelijk de interne dynamiek van de mondiale techno-maatschappij
en de
informatienetwerken niet alleen herleid te worden op
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een proces van voortdurende, onstuitbare complexiteitstoename, maar kan die ook in verband gebracht
worden met de verleiding die van de positie van het
dikke-ik uitgaat; anders gezegd: met de wereldwijde
emotionele investeringen van hedendaagse individuen in het neo-liberale visioen van onbeperkte economische groei, technologische vooruitgang en daarop
gebaseerde, onbegrensde toename van consumptieve mogelijkheden. De'fundamentele verandering in de
aard van het systeem', waar Lyotard over spreekt, kan
dan in termen van twee, onderling interfererende
krachtenvelden geanalyseerd worden: enerzijds het
aanbreken van een nieuwe ontwikkelingsfase op techno-economisch gebied, ruwweg het ontstaan van de
postindustriële informatiemaatschappij en een daarmee verbonden nieuwe ontwikkelingsfase van het
mondiale kapitalisme. Anderzijds een door het hedendaagse techno-kapitalisme
mogelijk gemaakte èn
gestimuleerde, alzijdige verbreiding van onbeperkte
consumptieve fantasieën en daarmee verbonden existentiële beheersingsdromen,
culminerend in de
opmars van het dikke-ik. Wanneer Lyotard stelt dat de
complexiteitstoename 'door ons heen trekt', ons meesleurt, of we willen of niet, gaat hij zogezien voorbij aan
de massieve emotionele investeringen in de groei- en
beheersingsfantasieën die intern met de complexiteitstoename verbonden zijn. Ik vermoed dat de noodzaak en betekenis van die groei des te hardnekkiger en
bijziender verdedigd zullen worden, in de mate waarin mensen tegelijkertijd cultureel bevestigd worden in
de positie van het dikke-ik èn intra-psychisch opgesloten zijn in de daarvoor kenmerkende relationele
scenario's waarin verdedigings-, afsluitings- en overheersingsstrategieën de overhand hebben.
Tegen de achtergrond van Benjamins analyse ligt met
andere woorden de veronderstelling voor de hand dat
er een intern verband bestaat tussen enerzijds de intrapsychische opgeslotenheid in complementaire subjectobject relaties en het daarmee verbonden gemis aan
voedende en confronterende relaties met anderen en
anderzijds de intra-psychische afhankelijkheid van
beheersing en controle en daarmee verbonden fantasma's over onbegrensde consumptie en controlemacht.
In het verlengde daarvan opent zich ook een politiek
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perspectief waarbinnen de grote afstand die in Lyotards denken gaapt tussen het onafgestemde enerzijds
en de complexiteitstoename anderzijds, verkleind kan
worden. Wanneer die complexiteitstoename zich ook
voedt uit de verlangens die uitgaan naar steeds meer
rijkdom en almacht en wanneer die verlangens mede
samenhangen met onvrijwillige opgeslotenheid in de
complementaire subject-object relaties van botsende
dikke-ikken en de daarmee verbonden frustraties en
gevoelens van onvervuld zijn en zinloosheid, dan is het
tot stand brengen van ruimte voor intersubjectieve
relaties waarin het zoekende zelf gehonoreerd kan
worden en vormen van zelfzorg en levenskunst tot ontwikkeling kunnen komen die op relationeel niveau
enige ruimte bieden voor het onafgestemde, voor het
exploreren van datgene wat wij nog niet zijn, een van
de belangrijkste politieke projecten die in onze tijd
ondernomen kunnen worden. De ruimte waar het hier
om gaat, betreft niet alleen het niveau van persoonlijke relaties, maar juist ook het niveau waarop die zich
verstrengelen met het beheer en de ontwikkeling van
instituties en organisaties. Het gaat, anders gezegd, niet
alleen om de leefwereld, maar ook en vooral om de
laboratoria, machinekamers en vergaderzalen vanwaaruit de complexiteitstoename concreet gestalte
krijgt en de verdringing van de ontmenselijkende
gevolgen daarvan tot stand komt. Vanuit een modern
humanistisch perspectief gezien, was de inzet van politieke strijd om die machinekamers en vergaderzalen
over te nemen en aan humane vormen van bestuur te
onderwerpen. Vanuit het perspectief van een klein
humanisme gezien, gaat het er veeleer om de
almachtsverlangens en het emotionele gemis die zowel
in het kapitalistische als in het socialistische vooruitgangsdenken werkzaam zijn, beter te begrijpen en
wegen te vinden om binnen de machinekamers van de
vooruitgang zèlf die verlangens tegelijkertijd te
begrenzen en er op een dieper, relationeel en existentieel niveau aan tegemoet te komen.

Tot slot
Aan het begin van dit artikel heb ik beloofd enkele fIlosofische achtergronden van het kleine humanisme te
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zullen verhelderen. Die verheldering betreft vooral de
maatschappelijke achtergronden van de opmars van
het dikke-ik en de betekenis die het zoekende zelf in
het licht daarvan heeft voor het kleine humanisme. Dat
zelf, luidt mijn conclusie, zoekt verbinding met behoud
van eigenheid en is, voorzover het dergelijke verbindingen vindt en mede ontwikkelt, ook in staat om zich
het lot van anderen aan te trekken, om solidariteit te
tonen en daarmee ook zelfrespect te verwerven en
nieuwe ruimte en energie voor de eigen existentiële
zoektocht. Aan de hand van deze zeer voorlopige bepaling kan nu afsluitend een van de centrale noties van
het kleine humanisme nader worden uitgewerkt,
namelijk het idee van normatieve contexten dat door
Marius Ernsting is geïntroduceerd. Tegen de achtergrond van het onderscheid tussen het dikke-ik en het
zoekende zelf kan nu gesteld worden dat het begrip
normatieve context even ambivalent is als het begrip
autonomie. Televisieprogramma's als Big Brother of
bedrijven waar winstmaximalisatie centraal staat en
waarden als keihard werken, onderlinge competitie en
materiële prikkels de boventoon voeren, bieden evenzeer een normatieve context als het Rotterdamse
Humanitas-model voor zelfstandig en sociaal ingebed
ouder worden of de dialogische vormen voor moreel
leren die in het HVO ontwikkeld worden. In het ene
geval wordt echter alle ruimte geboden aan het dikkeik, terwijl in het andere geval het zoekende zelf en de
ontwikkeling van intersubjectieve relaties centraal
staan in relatie tot een gemeenschappelijke zaak of
praktische inzet. De hamvraag is dus, welke waardenhorizon bepalend is voor de normen die expliciet en
impliciet gevolgd worden binnen een praktijk. Kenmerkend voor het kleine humanisme is dan in mijn
ogen in de eerste plaats dat dit het humanisme niet
langer als een groot verhaal naast of boven andere
grote verhalen plaatst, maar humanisme performatief
begrijpt, als het oproepen en doen 'plaatsvinden' van
humaniteit. Dat gebeurt altijd in een specifieke context en door unieke mensen en wordt geenszins gegarandeerd door hun overtuigingen.
Het kleine
humanisme is met andere woorden doordrongen van
het feit dat humanisme 'zeggen' en 'humanisme' doen
twee verschillende dingen zijn, dat humaniteit anders
gezegd niet iets is dat je kunt bezitten of in pacht kunt
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hebben, maar eerder iets is dat onder bijzondere
omstandigheden plaats kan vinden tussen mensen.
Van daaruit is het gericht op het bevorderen en oproepen van die omstandigheden, op het creëren van contexten waarin het plaatsvinden van humaniteit - het
afslanken van het ik en het verschijnen van het zelf een grotere kans heeft dan normaal. In de tweede
plaats is het kleine humanisme doordrongen van het
geruststellende besef dat de betrokkenheid op het
oproepen van dergelijke vormen van humaniteit uit
vele bronnen gevoed wordt en geenszins het privédomein van humanisten vormen. Het kleine humanisme maakt zich anders gezegd niet dik, maar
probeert aan de lijn te doen en culturele diversiteit te
verwelkomen. Tenslotte is het kleine humanisme weliswaar betrokken op grote problemen en op rechtvaardigheid en duurzaamheid op wereldschaal, maar
ziet de energie en de betrokkenheid die nodig is om
die problemen daadwerkelijk serieus te nemen en aan
te gaan, uiteindelijk oprijzen uit de kleine geschiedenissen en persoonlijke zoektochten van individuen.
Mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar een
zinvol bestaan en die zin mede vinden in contexten
waar ze samen met anderen dingen kunnen doen die
deugen. Van daaruit zijn ze soms in staat tot grote
daden, en die lijken in onze tijd harder nodig dan ooit.
Prof. dr. H.P. Kunneman is hoogleraar Praktische Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek

te Utrecht. Hij is

tevens rector van deze universiteit.
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Herstelrecht

c. W.

Maris van Sandelingenambacht

Tegen één uur 's nacht wandel ik via de
Leidsestraat naar mijn huis op de Leliegracht. Wanneer ik bij de Keizersgracht
linksaf sla, loopt een man met me op, zo
te zien een Noord-Afrikaan. Ik ben op mijn
hoede, maar toch nog sneller dan ik verwacht, grijpt hij mijn jas en dreigt met een
mes.Je geld! Onvoldoende onder de indruk
probeer ik me los te trekken. Zo staan we
een lange minuut te sjorren, tot ik me van
de TV herinner dat je hard moet schreeuwen. POLITIE!Mijn overvaller laat onmiddellijk los en loopt in rustige pas verder.
Woedend scheld ik hem na, tot hij een
zijstraat inslaat en uit het gezicht verdwijnt.

Humanistiek

nr.12, 3e jaargang

december 2002

De moraal

van het verhaal

Met dit verhaal over mijn ervaring als slachtoffer pas
ik op het eerste gezicht mooi in het ideaal van de schrijvers van De straf voorbij, een bundel over alternatieven
voor het strafrecht, die onlangs is verschenen onder
redactie van Hans Boutellier, Harry Kunneman en
Judith Leest. De auteurs willen het geformaliseerde
onpersoonlijke strafproces terugdringen ten gunste
van een informele afhandeling van misdaden tussen
slachtoffer en dader. De bedoeling is de dader empathie bij te brengen door hem te confronteren met het
slachtofferverhaal. Meer in het algemeen zijn verhalen
en parabels volgens de redactie bij uitstek geschikt om
moreel besef te kweken. Alleen trek ik uit mijn verhaal
een andere moraal dan De straf voorbij.
Als het aan Boutellier, Kunneman en Leest lag, ging ik na
de overval om een tafel zitten met de dader, zijn ouders
en een imam, om in het reine te komen met ons gezamenlijk verleden. Door mijn lijden te tonen zou ik de
dader tot het inzicht moeten brengen dat ik net als hij een
kwetsbaar wezen ben. Op die manier zou hij leren zich
in mijn positie in te leven, zodat ik erkenning vond als
slachtoffer. Van zijn kant zou hij zich door mij aangesproken voelen als moreel subject, en de verantwoordelijkheid van zijn daad op zich nemen. Eind goed, al goed.
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Maar mijn reactie is anders. Ik beleef de overval als een
brutale inbreuk op mijn privacy. Hoe durft iemand
zomaar mijn leven binnen te dringen! Die worsteling
was al klef genoeg, ik heb absoluut geen zin in nader
contact met de overvaller. Ik ben tevreden als de politie hem oppakt om te voorkomen dat hij meer slachtoffers maakt. De afhandeling delegeer ik dus met alle
plezier aan de staat.
Ook al reageer ik met enige scepsis op De straf voorbij,
het is een sympathiek boek. Het streven naar informeel
herstel van de rechtsorde op basis van wederkerigheid
van alle betrokkenen lijkt aantrekkelijk. Indien het
morele leerproces bij de dader naar wens verloopt,
biedt dat een harmonieuze manier om hem weer als
volwaardig lid in de samenleving op te nemen en toekomstige slachtoffers te beschermen. Aan de andere
kant, het is wel een boek van gelovigen die vooral de
pro's aan de orde stellen. De bundel zou evenwichtiger zijn als de auteurs ook waren ingegaan op mogelijke bezwaren tegen hun benadering.
Mijn
commentaar dient om dit evenwicht te herstellen.
Niet alleen slachtoffers als ik kunnen weinig zien in verdere communicatie met de dader. Dat ook van de dader
dikwijls niet veel te verwachten valt, blijkt uit het verhaal van Cyrina. (I) Cyrina werd op school gepest en is
dus een gemakkelijk slachtoffer voor een Marokkaanse loverboy. Hij verleidt haar, maakt haar van zich
afhankelijk, om haar vervolgens de prostitutie in te
drijven. Als ze niet wil, slaat hij haar, wat na enige tijd
ontaardt in sadistische martelingen. Hoewel hij haar
vastbindt aan een verwarmingsbuis wanneer ze niet
werkt, weet ze uiteindelijk te ontsnappen en duikt
onder in een opvanghuis. Het is mogelijk dat Cyrina
van haar kant al die ellende achteraf wil uitpraten met
haar kwelgeest. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit
veel effect op hem heeft: hij wist allang hoe erg ze onder
zijn martelingen leed, dat was juist zijn kick. Bij daders
wier vermogen tot empathie zo weinig ontwikkeld is,
lijkt informeel rechtsherstel niet realistisch. De loverboy verdient bestraffing door de formele strafrechter,
mede om te voorkomen dat hij en zijn collega's zulke
misdrijven opnieuw plegen. Kortom, het harmoniemodel van het herstelrecht loopt hier stuk op de disharmonieuze werkelijkheid.
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Communicatie
Maar stel dat zowel slachtoffer als dader meewerken
aan het informele herstelrecht, biedt het dan een adequaat communicatiemodel? Het herstelrecht-ideaal is
ontleend aan de gemeenschappelijke bijeenkomsten
waar indianen, Maori's en Aboriginals vanouds hun
conflicten oplossen. Hun traditionele cultuur kent geen
centrale staat, zodat de betrokkenen zelf tot verzoening
komen. In de moderne westerse samenleving neemt
zulk rechtsherstel echter onvermijdelijk een andere
vorm aan. Doordat het hier plaatsvindt binnen een
staatsverband met een geformaliseerd rechtsstelsel,
is er weinig ruimte voor het ideaal van wederkerigheid
dat de rechtsherstellers nastreven. (2)
De verhouding van de auteurs tot het officiële strafrecht blijft overigens enigszins onduidelijk. Aan de ene
kant zetten ze zich af tegen de 'abolitionisten' van de
jaren zestig en zeventig die het strafrecht in zijn geheel
op de schroothoop wilden gooien: ze plaatsen hun herstelrecht uitdrukkelijk naast het bestaande strafsysteem. Aan de andere kant vertonen ze ook de tendens
het strafproces te marginaliseren. Zo waarschuwt
Lauwaert voor het gevaar dat het strafrecht 'dominant
retributiefblijft werken' (p. 56). En Kunneman schrijft
dat de 'verticale moraliteit' van het strafrecht moet worden ingebed in horizontale, communicatieve vormen
van moraliteit (p. 13). (3) Verder wordt nergens aangegeven tot hoever de pretenties van het herstelrecht
tegenover het strafrecht eigenlijk gaan. Blijft het bijvoorbeeld beperkt tot communicatie tussen slachtoffers en een zorgvuldig geselecteerde groep first
offenders met een grote kans om weer op het goede pad
te raken? Of moeten alle daders een kans krijgen?
Gezien de zeer lage verwachtingen die auteurs als Bouteil ier van het officiële strafrecht hebben - het komt
te laat en heeft weinig succes - lijkt het 'naast' op zijn
minst een 50-50 verhouding in te houden.
Hoe dit ook zij, in feite veronderstelt het informele herstelrecht dat er al formeel strafrecht bestaat dat via een
delictomschrijving definieert welke conflicten als criminele conflicten gelden, en aanwijst wie als dader en
slachtoffer optreden. Het communicatieve herstelrecht
is dus ingebed in het hiërarchische strafrecht in plaats
van andersom. Maar dan kan het moeilijk voldoen aan
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zijn eigen eisen van vrijwilligheid en open communicatie op voet van gelijkheid, zoals ook de meest zelfkritische auteur Van Stokkom opmerkt. Er bestaat
eerder een groot risico van nep-authenticiteit. Niet
alleen heeft de staat al van bovenaf een delict vastgelegd, op overtreding stelt hij ook een officiële sanctie,
af te dwingen via zijn geweldsmonopolie. Van een tussen-persoonlijke definitie van de situatie is dus geen
sprake - in tegendeel, de beginsituatie is gedicteerd
door staatsmacht. In zulke omstandigheden zullen de
betrokkenen eerder strategisch dan communicatief
gedrag vertonen, en vooral de dader.
Bovendien is de herstelrechtelijke verhouding tussen
dader en slachtoffer asymmetrisch. De eerste heeft al
een wezenlijk gebrek aan respect voor de tweede
getoond, dat hij nu moet rechtzetten. Er speelt zich dan
een ongelijk rollenspel tussen beiden af. De rol van het
slachtoffer schrijft voor verdrongen leed en schaamte
te tonen, de rol van de dader is met schaamte en spijt
te reageren. De acteurs worden hierin begeleid door
een regisseur, de bemiddelaar, die een vast draaiboek
hanteert. Hij mag zich bijvoorbeeld niet te beschuldigend opstellen tegenover de dader, anders schiet die in
de verdediging. Op het toneel van het herstelrecht
speelt zich dus geen horizontale open dialoog af, maar
een manipulatieve verticale therapie in een asymmetrische driehoek tussen dader, slachtoffer en bemiddelaar, met de overheid als almachtig dramaturg op de
achtergrond.
In de praktijk zal het herstel dan ook dikwijls mislukken. Van Stokkom wijst erop dat in veel gevallen geen
wederkerige erkenning tot stand komt. Bij de talrijke
delicten zonder zielig slachtoffer, zoals kleine diefstallen, is er te weinig leed om empathie op te wekken. Het
inlevingsproces kan zich ook in de verkeerde richting
voltrekken, door identificatie met de agressor van het
slachtoffer. En zelfs als de wederkerige erkenning wel
tot stand komt, dreigt het gevaar dat dit geen effect
heeft buiten de therapeutische driehoek. Zodra de
dader weer onder invloed van zijn eigen groep verkeert, ontstaat gevaar voor recidive, zodat de behoefte aan de bijzondere preventie van het strafrecht groeit.
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Zorgethiek
Voorlopige conclusie: het ideaal is theoretisch aantrekkelijk, de uitvoering helaas onrealistisch. Maar ik
heb ook filosofische bezwaren tegen de achtergrondtheorieën. Op de geestelijke vader van Kunnemans ideaal van horizontale communicatie, Habermas, heb ik
elders kritiek geleverd. (4) De fundering van zijn ideale
communicatiegemeenschap is circulair, voor zover dit
ideaal steunt op Kohlbergs theorie van morele ontwikkeling, in het bijzonder op de hoogste Kantiaanse
fase van dat ontwikkelingsmodel. Kohlberg heeft zelf
toegegeven dat deze fase een filosofische constructie
is.
Andere auteurs baseren het herstelrecht op de zorgethiek, eveneens met het argument dat Kohlbergs theorie selectief is. Het moreel besef ontwikkelt zich bij
vrouwen op een andere manier, betogen de
zorgethici: het gaat hen niet om universaliseerbare
regels die de hele mensheid betreffen, maar om persoonlijke zorg in bijzondere relaties. Waarom zou je dit
model dan niet als morele leidraad nemen? Zo contrasteert Judith Leest de zorgzaamheid in de verhouding tot één bijzondere ander van de zorgethiek met
de onpersoonlijke rechten van de gegeneraliseerde
ander in de liberale rechtvaardigheidstheorie die het
fundament vormt van het bestaande strafrecht. Maar
deze vorm van zorg in persoonlijke verhoudingen biedt
onvoldoende grond voor het herstelrecht: daar gaat het
om een nieuwe relatie met een nog onbekende dader
die vooralsnog niet van zorgzame aard is. Het herstelrecht veronderstelt dus dat de zorgethiek wordt veralgemeend tot alle menselijke relaties. In deze lijn
verwijst Leest naar Tronto die haar uitbreidde tot een
algemene politieke en morele theorie: in de hele
samenleving moet men 'zich uitstrekken naar iets of
iemand anders' (p. 67). In dezelfde geest schrijven
Deklerck en Depuydt dat het niet moet gaan om selectieve verbondenheid met de eigen groep die gepaard
kan gaan met agressie jegens buitenstaanders, maar
om een 'universele band tussen al wat leeft' (p. 35). Dit
auteurspaar ontwikkelt zelfs wat ik de boeddhistische
variant van de zorgethiek noem: deze ethiek komt tot
stand door 'stil te staan bij de band met de natuur en
de kringloop van leven en dood'. Jeugdige delinquen-
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ten in kansarme buurten kunnen door 'filosofische
gesprekken rond het deel zijn van het levensgeheel, hun
houding ten aanzien van vandalisme en spijbelen
grondig wijzigen' (p. 35). Deze globalisering van de zorgethiek lijkt me echter om de volgende redenen onmogelijk en onwenselijk.
De kleinschalige zorgethiek binnen persoonlijke
verhoudingen biedt een goede aanvulling op het abstracte politieke rechtvaardigheidsideaal van het liberalisme. Maar deze benadering raakt overspannen als
je haar uitbreidt tot de hele mensheid: je kunt onmogelijk met iedereen bijzondere relaties onderhouden.
Zo'n universalisering van de zorg is bovendien onwenselijk. Zorgethici keren zich terecht tegen het liberalisme voor zover dat uitgaat van een atomistisch
mensbeeld. Het liberale ideaal van individuele autonomie kan inderdaad niet betekenen dat het individu voorafgaat aan zijn maatschappelijke relaties, want
iedereen is afhankelijk van anderen bij het ontwikkelen van zijn of haar identiteit. Maar eigentijdse liberalen erkennen deze maatschappelijke inbedding en
gaan uit van een bescheidener autonomie-ideaal: ik
bepaal zelf met welke anderen ik bijzondere relaties
aanga. Zo hoef ik niet per se speciale zorg op me te
nemen voor alle Nederlanders. Het is voldoende dat ik
een beperkte onpersoonlijke loyaliteit voor mijn medeburgers voel, en verdere zorg delegeer aan de staat - de
abstracte verbondenheid van het politiek liberalisme.
Hetzelfde geldt voor mijn verhouding tot mijn overvaller: ik ben niet verantwoordelijk voor zijn daad, dus
waarom zou ik een emotionele bijeenkomst met hem
en zijn familie wensen?

Arbitrage
Er zijn nog meer redenen om misdaad liever te laten
afhandelen door de staat dan door de direct betrokkenen. De moderne westerse maatschappij vertoont
een veel grotere verscheidenheid aan levensovertuigingen dan de samenlevingen van de Maori's en Aboriginals. Indien een gemeenschappelijke
moraal
ontbreekt, kunnen fundamentele conflicten over hoe
je moet leven alleen worden opgelost middels een
moraal van de tweede orde: beginselen die aangeven
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hoe men zulke ideologische tegenstellingen kan pacifIceren. Een vreedzame plurale samenleving vereist dat
niemand zijn levensideaal aan anderen opdringt. Zo
ontstaat de abstracte rechtsorde van de liberale overheid die zich levensbeschouwelijk neutraal opstelt en
zich alleen bekommert om de goederen die iedereen,
ongeacht zijn levensovertuiging, nodig heeft: gelijke
vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociale rechten. De vrijheidsrechten beschermen een individuele privé-sfeer waarbinnen iedereen zijn eigen
idealen kan verwerkelijken. Zo mag de overheid het
strafrecht niet gebruiken om gedrag te verbieden dat
ze moreel slecht vindt: de enige legitieme reden voor
staatsdwang is te voorkomen dat de ene burger de
ander schaadt, ofwel treft in diens rechtmatige belangen. Dit vereist een neutrale afweging van wat als rechtmatige belangen geldt en welk belang in geval van
conflict voorrang verdient. De vaststelling hiervan kan
niet worden overgelaten aan de belanghebbenden zelf.
Neem de negatieve uitingen over homoseksuelen van
kamerlid Van Dijke, en meer recent imam EI Moumni en dominee Herbig. Homoseksualiteit zou even verwerpelijk zijn als diefstal, schadelijk voor de
samenleving, een plaag en een vieze vuile zonde.
Homo's beschouwen dit als kwetsende, discriminerende uitingen, maar orthodoxen zullen volhouden dat
homoseksueel gedrag nu eenmaal zondig is. Vertaald
in constitutionele rechten: terwijl de homo's zich kunnen beroepen op het discriminatieverbod in art. 1van
de Grondwet, zal de geestelijke daar de vrijheid van
meningsuiting en godsdienst in art. 7 en 6 tegenover
stellen. EI Moumni vroeg inderdaad ruimte voor de
islamitische minderheid om afwijkende opinies naar
voren te brengen. (5) De wetgever zal dus eerst moeten
afwegen welk van deze conflicterende grondrechten
prioriteit heeft. Hij kan dan komen tot een strafrechtelijk verbod als:
'Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift
of afbeelding opzettelijk beledigend uitlaat over een
groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst oflevensovertuiging ofhun hetero- ofhomoseksuele gerichtheid,
wordt gestraft met gevangenisstaf van ten hoogste een
jaar of geldboete van de derde categorie: (Wetboek van
strafrecht, art. 137c)
Maar of de uitspraken van dominee en imam daad-
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werkelijk onder deze delictsomschrijving vallen zal
ook controversieel zijn. Er is dan arbitrage vereist door
een niet-betrokken derde: de rechter moet uitmaken
of de daad strafbaar is en de dader schuldig. Het Arnhems gerechtshof sprak Herbig vrij: op zichzelf zijn
diens uitlatingen grievend, maar het beledigende
karakter verdwijnt doordat ze zijn gedaan vanuit de
geloofsopvatting dat homoseksualiteit een zonde is.
Ondanks de kwetsing bestaat er dan geen basis voor
informeel rechtsherstel, want er is geen onrecht om te
herstellen. Maar stel dat de geestelijke wel schuldig
werd verklaard. De rechter zou hem dan voorwaardelijk kunnen straffen, op voorwaarde dat hij meewerkt
aan informeel rechtsherstel. Een rondetafelgesprek tussen geestelijke en homo lijkt zinloos, want het probleem ligt niet in gebrekkige empathie van de eerste.
Hij zal grif erkennen dat homo's zich door zijn uitspraak gegriefd voelen; in feite heeft El Moumni zijn
excuses aangeboden aan wie hij onbedoeld heeft
gekwetst. Maar ook al wordt zijn empathie met hun lijden in een open gesprek vergroot, hij zal de kern van
zijn uitspraak handhaven onder verwijzing naar een
hoger belang: de wil van God. El Moumni bleef er dan
ook bij dat de islam homoseksualiteit als zondig
beschouwt. De gelovige zal door het vonnis hoogstens
worden overtuigd van zijn juridische ongelijk, maar hij
zal blijven geloven in zijn morele recht om homoseksualiteit te veroordelen. Orthodoxen zijn per definitie
niet geneigd hun waarheid te relativeren.
Ook bij veel delicten waar zich niet zulke horizontale
conflicten tussen rechten van verschillende burgers
afspelen, is het oordeel van een bovenpartijdige rechterlijke instantie wenselijk. Boutellier veronachtzaamt
dit doordat hij schade te veel als een subjectief gevoelen opvat. Hij zet zich af tegen de juridische betekenis
van criminaliteit die hij vereenzelvigt met rechtvaardige, bovenpersoonlijke bestraffing door de overheid
teneinde eigenrichting te voorkomen. Hier tegenover
benadrukt hij de 'morele' betekenis die draait om de
publieke verontwaardiging en commotie wegens het
leed dat de misdadiger teweegbrengt. In de huidige
plurale samenleving bestaat geen gemeenschappelijke moraal meer, aldus Boutellier, het enige dat de burgers delen is een negatief criterium: afkeuring van
wreedheid, lijden en slachtofferschap. Op de eigen per-
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soon betrokken, vertaalt dit zich in een subjectief
gevoelen van onveiligheid, dat niet noodzakelijk overeenkomt met het objectieve risico om slachtoffer van
een misdrijf te worden. 'Veel inspanningen van de politie zijn niet zozeer gericht op het oplossen van criminaliteit (het gemiddelde opsporingspercentage
bedraagt slechts circa vijftien procent), maar de verbetering van de veiligheidsbeleving' (p. 22). Boutellier ziet het herstelrecht met zijn 'leed- en
schuldverwerking en verzoening' eveneens als een
manier om tegemoet te komen aan deze eigentijdse
gevoeligheid voor subjectief slachtofferschap. Hij miskent hiermee dat veel gedrag objectief zeer schadelijk
is, zonder dat dit gepaard gaat met schrijnend Leed van
een herkenbaar Slachtoffer, zoals winkeldiefstal bij de
Bijenkorf, fietsendiefstal, onjuiste belastingaangifte of
fraude met EG-subsidies. Dus alweer moet de overheid
eerst vaststellen, welk gedrag objectief schadelijk
genoeg is om het te criminaliseren. Pas daarbinnen is
soms plaats voor emoties als verontwaardiging. Vervolgens moet ook bij zulke min of meer slachtofferloze misdrijven publieke bestraffing plaatsvinden, al
geven die geen reden voor herstelrecht. Hier heeft het
formele strafproces dus in elk geval een taak.
Maar zelfs slachtofferdelicten zijn lang niet altijd een
exclusieve zaak voor de onmiddellijk betrokkenen.
Roofovervallen en diefstallen bedreigen ook anonieme toekomstige slachtoffers en vereisen dus een rechter die rekening houdt met algemene en bijzondere
preventie. Zo zouden wetgever en rechter kunnen
besluiten de harde kern van delinquenten die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de kleine criminaliteit, middels gevangenisstraf langdurig uit het
openbare leven te verwijderen. Ze gaan dan uit van
doeleinden die het perspectief van de direct betrokkenen te boven gaan: de straf toemeting geschiedt op
grond van een mengsel van bijzondere preventie (deze
dader kan geen verdere schade toebrengen) en retributieve proportionaliteit (de straf mag niet hoger zijn
dan de ernst van zijn misdrijven toelaat). Hier zou een
aanhanger van het herstel recht wellicht optimistisch
kunnen tegenwerpen dat daders na een succesvol therapeutisch communicatieproces zoveel empathie voelen dat ze hun misdaad-carrière
al uit zichzelf
beëindigen. Maar als deze verwachting al uitkomt, dan
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laat dit het belang onverlet van algemene preventie: het
afschrikken van mogelijke andere daders. Vanuit dit
preventief gezichtspunt is ook Boutelliers beroep op
het lage opsporingspercentage van criminaliteit niet
overtuigend. Zonder strafrecht zouden nog veel meer
delicten plaatsvinden, zoals blijkt in perioden dat het
openbaar gezag uitvalt.

Herstelrecht

en strafrecht

Herstelrecht lijkt al met al een sympathieke manier om
te reageren op misdrijven waarbij slachtoffer en dader
openstaan voor een communicatief leerproces. Maar
deze informele benadering moet stevig worden ingebed in het formele strafrecht. Om informele herstelbijeenkomsten mogelijk te maken, moeten wetgever
en rechter eerst conflicten ontsubjectiveren vanuit het
schadebeginsel. De wetgever moet in een delictsomschrijving aangeven welke gedragingen zo schadelijk
zijn dat ze onder het strafrecht vallen. De rechter
bepaalt vervolgens of een concrete handeling onder
zo'n delictsomschrijving valt en of de dader verwijt
treft. Daarbij moet de overheid ook conflicterende
rechtmatige belangen van verschillende burgers afwegen. Het is onwenselijk deze beslissingen over te laten
aan de partijen bij een conflict, ten eerste omdat die
partijdig zijn, en ten tweede omdat sommige conflicten een breder maatschappelijk belang raken.
Deze institutionele inbedding binnen het strafrecht
bedreigt het herstelrechtelijke ideaal van open communicatie op basis van wederkerigheid. Op de achtergrond verrijst immers de overmachtige staat die zijn
geweldsmonopolie dreigt te gebruiken tegen een van
beide partijen, de dader. Bovendien werkt het herstelrecht zelf asymmetrisch door zijn voorafbepaalde therapeutische strekking: het gaat er vooral om de dader
tot empathie en zelfinzicht te verheffen.
Dit brengt een forse beperking met zich mee voor de
mogelijkheden van deze informele benadering. Er
moet eerst een serieuze selectie van geschikte slachtoffers en daders plaatsvinden, waarbij enig wantrouwen op zijn plaats is. Het immanente risico van
strategisch handelende daders moet zo veel mogelijk
worden uitgesloten, want het rechtsherstel is afhanke-
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lijk van de oprechte bereidheid van alle betrokkenen
om mee te werken. Na een informele herstelrecht-procedure komen recidivisten hoogstens voor één herkansing in aanmerking,
zou ik bijvoorbeeld
voorstellen.
Bovendien past het herstel recht alleen bij delicten die
tastbaar leed bij een individueel slachtoffer teweeg
brengen. Het is niet van toepassing op de vele delicten die grote anonieme of betrekkelijk kleine persoonlijke schade veroorzaken. Herstelrecht komt ook
niet in aanmerking bij de veelheid van delicten met een
persoonlijk slachtoffer die een breder maatschappelijk
belang raken, zoals alle gevallen waar algemene preventie op het spel staat. Het juridisch forum om Milosevic te berechten is het ]oegoslaviëtribunaal: dit brengt
symbolisch tot uiting dat de wereld misdrijven tegen
de vrede en de menselijkheid niet accepteert en schrikt
andere dictators af nog meer slachtoffers te maken. Op
kleinere schaal geldt hetzelfde voor ordinaire misdadigers.

c. w: Maris

is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit

van Amsterdam.

Dit stuk is een bewerking

van een co-

referaat dat hij op 4 juli 2001 hield aan de Universiteit voor
Humanistiek

tijdens de presentatie

van De straf voorbij.

Morele praktijken rondom het strafrecht, red. Hans Boutellier, Harry Kunneman,judith

Leest (2001), Uitgeverij SWp,

Amsterdam.

Noten
(I) De Volkskrant, 2 juli 2001
(2) Bij staatloze volken zullen de partijen overigens ook
onder zware druk staan van de traditionele

machts-

verhoudingen
(3) Hoewel hij deze verhouding ook omgekeerd voorstelt
als hij het formele strafrecht vergelijkt met de draagbalken waarop de informele conflictoplossing bij wijze
van vloer steunt
(4) Maris, C.W. (I 991 ),'Cultural

and Ethical Relativism

versus Universalism in Modern Linguistic Philosophy',
in: Krawietz, W. e.a. (red.) (1991), Technischer lmperativ und Legitimationskrise

des Rechts, Berlijn, pp. 125-

ISO
(5) Artikel in NRC/Handelsblad

Humanistiek

van 25 mei 2001

nr. 12, 3e jaargang

december 2002

Het strafrechtelijk

tekort

Harry Kunneman

De problemen die in De straf voorbij aan de
orde komen, zijn complex en actueel. In de
kern gaat het om de vraag, of er betere
manieren van omgaan met criminaliteit en
onveiligheid bestaan dan de uitbreiding van
repressieve, strafrechtelijk georiënteerde
maatregelen, die momenteel van bijna alle
kanten bepleit wordt. Die vraag wordt in
deze bundel met een duidelijk ja beantwoord.
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De auteurs pleiten vanuit verschillende invalshoeken
voor een re-moralisering van de omgang met crimineel handelen en met andere vormen van normoverschrijding, bijvoorbeeld op scholen of op het werk. Niet
vanuit een verticale, dwingend opgelegde moraal,
maar vanuit een communicatieve oriëntatie die in het
teken staat van herstel van ondervonden leed en van
berokkende schade en die georiënteerd is op vergeving
en verzoening. In de context van een maatschappelijk en politiek debat dat in hoge mate wordt beheerst
door angsten, vijandbeelden en vooropgezette meningen, zijn dat kwetsbare begrippen, die zich gemakkelijk lenen voor misverstanden.
Een eerste misverstand is het idee dat de auteurs van
De straf voorbij op zoek zouden zijn naar een alternatief voor het strafrecht. Ook de heldere en prikkelende bespreking van deze bundel door c.w. Maris staat
in het teken van het idee dat de oriëntatie op morele
confrontatie en vergeving een ondermijning zou betekenen van het strafrecht en daarmee van de rechtstaat.
Keer op keer herhaalt Maris in verschillende bewoordingen dezelfde boodschap: de afhandeling van delicten dient aan de staat gedelegeerd te worden; alleen
bestraffing door de formele strafrechter kan de vereiste afschrikwekkende werking hebben; alleen de
overheid kan vaststellen welk gedrag objectief schade-
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lijk is; alleen een bovenpartijdige rechterlijke instantie kan ideologische tegenstellingen pacificeren; wetgever en rechter dienen conflicten te ontsubjectiveren
vanuit het schadebeginsel, en zo meer en zo verder.
Deze vermaningen zijn echter overbodig. Het is allerminst onze inzet om afbreuk te doen aan de betekenis
en de onmisbaarheid van het strafrecht. 'Het strafrecht
biedt de onontbeerlijke draagbalken voor de morele
bodem waarop de dagelijkse omgang tussen burgers
van een rechtstaat zich afspeelt', staat al op bladzijde
13 te lezen. Wat wij in twijfel trekken, is niet de onmisbaarheid van het strafrecht, maar het idee dat méér
strafrecht, méér repressie en méér afschrikking een
oplossing kunnen bieden voor de dringende maatschappelijke vragen rond criminaliteit en onveiligheid.
Wij zijn met andere woorden op zoek naar adequatere vormen van omgang met criminaliteit en onveiligheid dan het strafrecht te bieden heeft. Die zoektocht
wordt gemotiveerd door verontrusting. Hij berust op
de constatering dat de dominerende, repressieve benaderingen in hoge mate tekort schieten. Zoals Hans
Boutellier in zijn bijdrage benadrukt, is de vraag naar
strafrecht enorm gegroeid, maar heeft het strafrecht
weinig succes. Het gemiddelde opsporingspercentage
is vijftien procent (!) en de afschrikking waar Maris
zijn hoop op stelt, lijkt gezien de recidive van zeventig tot tachtig procent ook niet zo best te lukken. Gezien
het feit dat blanke Nederlanders met een behoorlijke
opleiding zwaar ondervertegenwoordigd zijn in onze
gevangenissen, reproduceert en versterkt het strafrechtsysteem bovendien bestaande sociale ongelijkheden.
Waar stellen de auteurs van deze bundel hun hoop dan
wèl op? Die vraag brengt me bij het tweede misverstand, het idee dat het om een softe, idealistische, op
empathie gefixeerde benadering gaat, die misschien
'theoretisch aantrekkelijk is', zoals Maris schrijft, maar
in de praktijk onrealistisch en onwerkbaar is. Wat de
onwerkbaarheid betreft: juist het gebrek aan succes
van de dominerende, repressieve benaderingen vormt
een centraal motief voor de zoektocht waar het in deze
bundel om gaat. En 'soft' is het scala aan benaderingen
en praktische initiatieven dat die zoektocht oplevert
allerminst. Het gaat niet om een reprise van het 'verontschuldigende' progressieve denken uit de jaren
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zeventig, waarin daders min of meer verdwenen achter de omstandigheden die hen tot crimineel handelen gebracht hadden. In plaats daarvan worden daders
consequent aangesproken als moreel subject. Zij worden geconfronteerd met de gevolgen van hun daad en
uitgenodigd om de verantwoordelijkheid daarvoor op
zich te nemen. In plaats van de in hoge mate geformaliseerde, juridische reconstructies van daden en
verantwoordelijkeden die kenmerkend zijn voor de
gangbare strafrechtelijke procedures, gaat het met
andere woorden om het aandurven en aangaan van de
emotionele en communicatieve realiteit van criminele handelingen of andere vormen van normoverschrijding. Die confrontatie
kan pijnlijk en
aangrijpend zijn voor alle betrokkenen, en wordt dan
ook uitsluitend op basis van vrijwilligheid aangegaan.
Maar precies voorzover de emotionele realiteit van criminele handelingen als gewelddadige verstoring, als
breuk in de intermenselijke verhoudingen, door de
betrokkenen onder ogen gezien en toegelaten wordt,
ontstaat er ook ruimte voor oprecht berouw, voor vergeving en voor verzoening. Dat die ruimte ontstaat,
garandeert overigens niet dat dit herstel daadwerkelijk optreedt. Anders dan in de 'manipulatieve verticale therapieën' waartoe Maris deze benaderingen
retorisch reduceert, mislukken Echt Recht-conferenties en verwante benaderingen waarin daders als
moreel subject worden aangesproken ook regelmatig.
Ofwel doordat daders of slachtoffers zich alsnog terugtrekken ofwel doordat daders en slachtoffers het
gebeuren bewust of onbewust manipuleren. Het gaat
hier met andere woorden niet wezenlijk anders toe dan
bij het bijleggen van ruzies tussen (huwelijks- )partners, of tussen buren, of tussen ouders en kinderen.
Ook daar bestaat er geen garantie dat alle conflictstof
verdwenen is, dat niemand diep van binnen wrokkig
blijft, of dat oprecht beterschap wordt beloofd. Garanties kun je op apparaten krijgen, niet op communicatieve verhoudingen en emotionele leerprocessen.
Daarmee kom ik bij het derde en belangrijkste misverstand dat helaas ook door Maris' bespreking in de
hand wordt gewerkt, het idee dat het bij alle benaderingen die in deze bundel aan de orde zijn vooral om
het strafrecht en alternatieven voor het strafrecht
draait. In werkelijkheid gaat het om een veel bredere
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(Advertentie)

ontwikkeling. Onze bundel heet niet het strafrecht
voorbij, maar de straf voorbij. Het gaat met andere
woorden ook en - wat mij betreft zelfs vooral- om een
zoektocht naar alternatieven voor repressieve en strafgeoriënteerde vormen van omgang met alle uit de
hand lopende conflicten en vormen van normoverschrijding in het alledaagse leven, waarbij het strafrecht helemaal niet in beeld komt. Om pesten en 'klein
geweld' op scholen bijvoorbeeld. Om burenruzies. Om
kleinerend en onbeschoft gedrag tussen collegas of
tussen professionals en hun klanten Om de vele vormen van discriminatie en intimidatie die de dagelijkse omgang rijk is. Kortom: om alle vormen van
verstoring van humane, op wederzijds respect gebaseerde vormen van omgang tussen mensen die in onze
tijd eerder de regel dan de uitzondering lijken te gaan
vormen. De rechtstaat en het strafrecht kunnen niet
meer doen dan de ondergrens definiëren en het enigszins handhaven van de normen voor humane omgang
die daarbij in het geding zijn. Na het afbrokkelen van
de dwingende morele omgangsnormen van de verzuilde samenleving, worden wij als postmoderne individuen geconfronteerd met de uitdaging om nieuwe,
contextgebonden vormen van praktische moraliteit te
ontwikkelen die niet in het teken staan van wraak, straf
en uitstoting, maar betrokken zijn op het herstellen en
zo mogelijk versterken van wederzijds respect. Die taak
kunnen we onmogelijk aan het strafrecht overlaten.
Prof dr. H.P. Kunneman is hoogleraar Praktische Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek
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De ligstoel van het leven
Een gesproken

inleiding

tot het boek

Zinvol hulpverlenen en begeleiden van Han Banning

Henk Manschot

In 2001 verscheen bij Uitgeverij Nelissen
Zinvol

hulpverlenen

en begeleiden

van Han

Banning. De auteur stelt er de betekenis van
zingevingsvragen in de hulpverlening aan
de orde. Zin en zin-beleving duiden een
belangrijke dimensie aan van het menselijke bestaan. Intuïtief voelt ieder aan dat ze
raken aan fundamentele vragen. Maarjuist
dat belemmert vaak dat ze in de hulpverlening ter sprake komen. In de literatuur
over hulpverlening vormen zingevingsvragen helaas een verwaarloosd gebied,
schrijft de auteur. In deze lacune wil zijn
boek voorzien.
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Banning legt er kort uit waarom zingevingsvragen
weinig ter sprake komen in het gesprek tussen hulpvrager en hulpverlener. Vervolgens werkt hij uit, hoe
dat verantwoord zou kunnen gebeuren. Daartoe gaat
hij zowel filosofisch en ethisch als praktisch op het
onderwerp in. De betekenis van zin verschijnt als een
belangrijke dimensie van het persoonlijke levensverhaal. In het bijzonder haalt hij ervaringen van geven
en ontvangen en het geluk dat daarin beleefd wordt,
voor het voetlicht. Vervolgens schetst de auteur vrij uitvoerig vijf patronen van zin-beleving, vijf varianten
die de hulpverlener een handreiking bieden om de
zin-problematiek concreet ter sprake te brengen. In het
laatste deel van het boek gaat Banning in op vragen die
bij de betrokkenen - de hulpvrager zowel als de hulpverlener zelf - kunnen rijzen wanneer zin-vragen zich
in het gesprek aandienen.
De presentatie van het boek Zinvol hulpverlenen en
begeleiden vond plaats tijdens een druk bezocht symposium in Rotterdam in april 2002. Bij die gelegenheid
werd de volgende voordracht gehouden als inleiding
tot de discussie. De oorspronkelijke tekst is licht
bewerkt, de voordrachtstijl zelf is gehandhaafd.

Humanistiek nr.12, 3e jaargang december 2002

Hebben en Zijn

2

In het televisieprogramma De stoel brengt Rik Felderhof bijzondere personen voor het voetlicht. Ik zou die
stoel graag aanbieden aan Han Banning, want Banning
heeft iets bijzonders te vertellen over het leven en over
hoe de draad weer op te pakken als het leven zelf even
tegen zit. Over kwetsbaarheid ook en over de vraag wat
kwetsbaarheid en zin met elkaar te maken hebben.
Maar ik ben Rik Felderhof niet. Ik wil hem daarom een
andere stoel aanbieden, een ligstoel. Als we de dichter Herman de Coninck mogen geloven, is dat de stoel
die het beste uitzicht biedt op het leven zelf en op de
levensvragen die Banning aan de orde stelt. Het gedicht
luidt zo:

Ik lig hier het bevlogene van zwaluwen te bestuderen.
Soms wordt er een hele zwerm over gesmeten, ik

Ligstoel...
Voor jan Fabre
Het is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt
als je uit de kom van je beide handen hebt willen
drinken:
je beide handen. Geuren lanterfanten door de tuin.
Ik heb een ligstoel onder me waarin ik zo laag als ik
maar
in mezelfkan liggen, op mijn rug, het onderste wat
ik heb, lig.
Hoe is dit liggen? Zoals je een cognac afmeet door
het glas
horizontaal te leggen, zo is dit liggen. Ik heb niet veel
van mezelf
nodig om vol te zijn, wat ik nodig heb is vooral: weinig.
Er is te weinig weinig. De vergevensgezindheid
van het niets waarin wij, als we eveneens
niets zouden zijn, zouden passen.
De lucht is zo blauw als vergeetachtigheid.
De lucht is zo blauw als blauwsel waarmee destijds
linnen werd gewassen om witter te zijn.
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probeer te begrijpen
wie dit doet, de wind niet, maar ook zij niet, ze hebben geen wij,
alleen gewirwar. Ze proberen uit hun staart weg te
vliegen,
knip-knip door het heelal, hier waren we al,
hier waren we al. Ik lig te snorkelen
aan mijn luchtpijp. Ik zie dat het goed is.
Ik wil er mijn handtekening wel onder zetten.
Hier ligt iemand gelukkig te zijn. Je proeft het aan alles.
Geuren lanterfanten door de tuin, cognac horizontaal,
snorkelen aan de luchtpijp. Ik zie dat het goed is. Ik wil
er mijn handtekening wel onder zetten. Een intense
ervaring van zich rijk voelen wordt hier verwoord, en
ook de verwondering die dat bij de dichter teweeg
brengt. Maar het zal niemand ontgaan zijn dat die
ervaring speels verweven raakt met een andere die
daar haaks op lijkt te staan:
Er is te weinig weinig.
Ik heb maar weinig nodig om vol te zijn.
Het is een soort niets dat ik zoek.
De Coninck weeft betekenislijnen in elkaar die in ons
gewone leven meestal tegenover elkaar staan of minstens niet zo vanzelfsprekend elkaars voorwaarde zijn
als hier wordt gesuggereerd. De sleutel tot de intense
ervaring van geluk is, zo luidt de suggestie, het hebben
van weinig, sterker nog het loslaten van de houding zelf
van 'hebben', van 'willen hebben'. Of minstens het relativeren daarvan. Dat is de omkeer die hier wordt
gezocht. De dingen 'laten zijn' en je dan zo rijk voelen.
Daar ligt de bron van verrukking en verwondering.
De kracht van deze dichter is dat hij die beleving op
zo'n aardse, gewone, aanstekelijke manier kan verwoorden. Zonder grote woorden, zonder grote gevoelens. Heel alledaagse beelden roept hij op die we als
vanzelf associëren met 'dolce far niente', het zalige niets
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doen, en deze beelden verbindt hij met kleine zoekvragen waaraan je blijft hangen. 'Het is een soort niets
dat ik zoek', schrijft hij. Volop genieten is pas echt heerlijk als het verbonden is met weinig, met vergevingsgezindheid, 'een vergevingsgezindheid waarin we zelf
zouden passen, als we eveneens niets zouden zijn'. Ik
lig ook wel eens in de tuin. Ik zie ook zwaluwen over
vliegen. Ik ruik ook geuren. Maar nooit ben ik op het
idee gekomen om die dingen zo te zien. Toch lijkt de
dichter niets anders te vragen dan dezelfde dingen
anders zien.
De ontvankelijkheid waar De Coninck op duidt - kunnen ontvangen zonder te willen hebben - is van een
heel andere orde dan alles wat we kunnen kopen of
regelen, of waar we recht op menen te hebben. Zij voert
ons naar het hart van de zingeving, naar de twee werkwoorden die het spreken en denken over zin en zinvolheid lijken te regeren: het werkwoord 'hebben' en
het werkwoord 'zijn'; 'willen hebben' en 'laten zijn'.
Beide registers zijn vitaal voor het leven, maar het gaat
om hun samenspel, om de vraag welk werkwoord
welke levenshandeling regeert. Kinderen hebben, of:
er zijn voor kinderen. Een partner, een geliefde, een
vriend hebben of er zijn voor.... Geld hebben, een huis
hebben, werk hebben, resultaten hebben en presteren ...
hoe bedden we ze in in die andere dimensie: in zijn, er
..
..
'(
zIJn, er zIJn voor ....
Op school stonden ze op het bord geschreven:
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn.
Hiermee is tijd, is eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
lijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.
Dit gedicht is van Ed Hoornik. Het is een van de vele
gedichten waarin woorden worden gezocht voor het
inzicht dat zijn en hebben naar twee radicaal verschillende levenshoudingen verwijzen.
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Verliezen
De boven geschetste vragen komen scherper in beeld,
als we ze plaatsen in levenssituaties waarin mensen
iets wezenlijks missen of verloren hebben, wanneer
het leven zijn vanzelfsprekendheid verliest. In situaties
waarin hen iets wezenlijks uit handen is geslagen of
iets dierbaars is ontvallen, moeten mensen welbewust
op zoek naar de zin van hun leven. Als mensen slachtoffer worden van wat hen overkomt, dan - zo schrijft
Banning - dient de hulpverlener met de betrokkene op
zoek te gaan naar het 'meer' dat in ons leven aanwezig is, op zoek naar krachtlijnen en krachtbronnen die
er nog zijn en deze weer laten stromen (p. 33). Hulpverlenen is in zulke omstandigheden zorgen dat mensen die balanceren op de rand van het ongeluk, die
slachtoffer zijn en zich slachtoffer voelen, dit zo kunnen hernemen en in een breder perspectief plaatsen
dat ze weer verder kunnen, zich weer durven openen
voor het nieuwe, het onverwachte, het onbekende met
zijn beloften. Hulpverlenen is helpen om de krachtbronnen uit het eigen verleden weer te laten stromen,
en zo verder kunnen naar de toekomst. Anders gaan
kijken naar het heden, tegen het blauw van een nieuwe open horizon, aldus de auteur. Deze visie spreekt
me erg aan.
Laat ik drie voorbeelden geven van mensen die vanuit
zo'n visie leven. Ze kunnen ons dichter bij het inzicht
brengen dat we zoeken. De eerste heet Zefir. Hij is asielzoeker, moslim, Irakees van herkomst en twee jaar in
Nederland, zonder zeker uitzicht op een legale status.
Ik ontmoette hem bij toeval. Hij was bezig met een
tuinklus in een park. Ik vroeg hem, ofhij het werk leuk
vond. Met een brede lach antwoordde hij: 'I ask na langer what I like or don't like.' Dat inzicht was uit lijden
geboren. Hij mistte zijn ouders, zijn familie, zijn land.
Hij had geen werk, mocht geen studie volgen, had geen
inkomen. 'I ask na langer what I like or don't like.' Dat
werd zijn sleutel om van dag tot dag te kunnen overleven. Hij was vaak weer goed gestemd, zei hij, vrolijk
zelfs. We konden over van alles discussieren, al lag de
pijn dicht onder de huid. De acceptatie van het leven
zoals het is, werd de eerste stap om verder te leven.
De tweede persoon heet Frederik en is blind. Frederik is de hoofdfiguur uit een ander mooi boekje van
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Han Banning, De kleine Frederik is blind. Een boekje
over kwetsbaarheid, aldus de auteur, over de kracht die
in kwetsbaarheid schuil gaat en over de vitaliteit die
kwetsbaarheid los kan maken in mensen. Prachtig
beschrijft Banning hoe de kleine Frederik die van het
leven geen oogzenuw heeft meegekregen, alles om zich
heen ontdekt, op zich af laat komen, ervan geniet, en
erop vertrouwt dat anderen daar ook van genieten.
Blind zijn is een gemis, maar het blijkt tegelijkertijd ook
een bron van een nieuwe ontvankelijkheid te kunnen
zijn die ziende mensen stil doet wmden.
Mijn derde persoon heet Kristien. Kristien Hemmerechts om volledig te zijn. Zij was de vrouw van Herman
de Coninck, de dichter. 'Was', zeg ik, want De Coninck
overleed in 1997 tijdens een congres in Lissabon. Hij
gleed op straat uit het leven weg. Hemmerechts schreef
een boek waarin zij dit verlies verwoordt en ons erin laat
delen. Haar verslag is in dit verband voor mij om een
dubbele reden van belang. Zij verloor niet alleen haar
levensgezel, ze verloor ook een man die dichtend probeerde te verwoorden wat dat is: leven, waar het om
gaat, zonder daarvoor grote woorden te gebruiken. De
Coninck zocht naar een nieuwe taal, naar nieuwe woorden. Het verhaal van hun leven, van hun liefde, hun verhaal van de liefde en de dood, is onlosmakelijk verweven
met het verhaal van zoeken naar woorden, naar het juiste woord, de goede associatie, wetend dat het even waar
is dat de taal het leven ontsluit als het leven de taal. Het
boek gaf zij als titel mee: Taal zonder mij. Bij dit verhaal
wil ik daarom wat langer stil staan.
Een paar gegevens over hun leven die voor het vervolg
relevant zijn. Hemmerechts en De Coninck kwamen beiden uit een eerder huwelijk en brachten daaruit beiden
jonge kinderen mee. En ook hun leed over de scheiding
en over kinderen die waren gestorven. Een leven met
barsten dus, om in de taal van Banning te spreken. Dat
is toevallig ook het beeld dat ze zelf vaak gebruiken. Ze
zeiden vaak tegen elkaar - ik citeer - 'Hoe zij uit de
scherven van hun leven, een nieuwe vaas hadden
gemaakt'. Na de dood van Herman vindt Hemmerechts
in zijn nagelaten papieren dit gedichtje:
Kapotte, gelijmde vaas,
met nieuwe bloemen.
Geluk siddert door alle barsten.
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Doodgaan kan later nog, gelukkig zijn kan alleen nu,
had hij eraan kunnen toevoegen.
Over liefde en dood en wat ze in deze mensen teweeg
brengen, daarover gaat het dus in het boek Taal zonder mij. Maar ook over hoe je daarover kunt spreken.
Welke taal, welke woorden wij daarvoor hebben. Of
welke we moeten uitvinden. De kracht van het juiste
woord. Hulpverleners weten er alles van. Zuiver ervaren en goed benoemen: ze liggen zo dicht bij elkaar.
Neem dit gedicht:
Opgevoed in zwijgzaamheid.
Het is sindsdien mijn vak: woorden zoeken
die zwijgen. Die je niet hebt maar alleen kunt
krijgen.
Misschien leerde ik het van mijn moeder.
'longen, je weet wel' zei ze toen ik ging trouwen.
Ik heb er bundels en vrouwen over gedaan
om zo weinig te zeggen.
Om het geinige af te leren, vervolgens
het chagrijnige, om tenslotte thuis
te komen in het weinige.
Van de lenige liefde in de enige.
Woorden zijn belangrijk. Goed gekozen woorden, ze
zeggen veel. Ik heb natuurlijk gezocht of in het boek
het gedicht de 'ligstoel' waarmee ik opende, ter sprake kwam. Heeft dat gedicht in hun leven een rol
gespeeld? Twee opmerkingen vond ik.
'Herman bezat de gave', zo schrijft Hemmerechts, 'om
op een haast aandoenlijke manier gelukkig te zijn met
kleine, onnozele dingen. (...) Voor hem was dit weinige juist ontstellend veel. Het duidelijkst heeft hij deze
filosofie verwoord in de ligstoel-gedichten die de bundel Vingerafdrukken (zijn laatste bundel) afsluiten en
daardoor de waarde van een testament krijgen:
Zij citeert de eerste regels:
Het is een soort niets dat ik zoek. Wat je overhoudt
als je uit de kom van je beide handen hebt willen
drinken:
je beide handen ... etc.
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En vervolgt dan: 'Er begint bij mij een soort vermoeden te rijzen dat Herman hier gewoon een uitleg, of
noem het een filosofie, bedenkt om zichzelf toestemming te geven om erg lang in bed te blijven liggen, vervolgens lang in bad te weken, om dan - zodra het weer
het enigszins toeliet - naar zijn tuin te verhuizen. Luiheid wordt getransformeerd tot levenskunst. Tot Zen:
(p. 107) Is dat niet een prachtige anti-climax? Humor
en ironie, hun zo eigen, zijn een vitaal onderdeel van
hun zoeken. Zij vormen de onderstroom van al hun
gesprekken over het leven, zo lijkt het.
De tweede passage staat in een lange brief die Hemmerechts aan het eind van haar boek aan hem schrijft.
Daarmee sluit ze het boek af. 'Mijn God, Herman, ik
reed op een autoweg, de minst idyllische plek op deze
aardbol! En toch. Misschien was het de lucht, of de
lente die ik rook. Ik wist dat je eerst alles moet hebben
verloren om dat te begrijpen. Dat alles je moet zijn
afgenomen om te zien hoeveel je hebt. Heel jouw
obsessie met "hebben" en "zijn" en het "weinige" dat
"veel" is, "het niets" dat "alles" is, viel ineens op zijn
plaats. En toen wist ik ook hoe de dood van An je moet
hebben gebroken. Jij die de taal zou dynamiteren, die
in de speelvelden van je gedichten zou voetballen zoals
Johan Cruijfff, - jij leerde zeggen: dank u voor het water
dat ik in de kom van mijn handen houd. Het water dat
wegsijpelt. (...) Ik kijk nu ook een beetje zo naar mensen, verwonderd en verbaasd dat ze het allemaal zo
vanzelfsprekend vinden: hun huis, hun gezin, hun kinderen, hun ...Alsof ze daar recht op zouden hebben. (...)
Dat jij bent moeten doodgaan vooraleer ik dit alles zo
helder zie. De paradoxale vrijheid die verlies oplevert:
(p. 128)
Er zijn, er mogen zijn, er voor elkaar mogen zijn, en
ook nog lui mogen zijn, lang in bed, in bad, in de tuin ...
Hoe lang doen we erover om dat te ontdekken als de
sleutel tot geluk? Zo eenvoudig, maar toch ...
Dat brengt me bij een tweede belangrijk thema waaromheen hun denken en spreken over zin cirkelt, een
tweede spanningsveld, naast hebben en zijn. Het is het
spanningsveld dat wordt afgebakend door de werkwoorden Moeten en Mogen. Ik citeer: 'Herman, opgevoed in de dwang van het moeten, van reglementen en
principes, verlangde naar een groot Mogen, het mogen
van de geinige, speelse, frivole meisjes van De lenige
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Liefde, het gulzig en baldadig mogen leven, en tenslotte
het mogen sterven, het mogen liggen, het niets meer
nooit meer moeten. Misschien is dit de ultieme omkering die hij met zijn poëzie bewerkstelligt: (p. 88)
Van moeten naar mogen, dat is de weg die hier wordt
gewezen, als mensen, balancerend op de rand van het
ongeluk, van verlies, van pijn, op zoek zijn naar nieuwe krachten om verder te leven. De Coninck brengt
deze waarde onder woorden vanuit ervaringen met het
leven die we herkennen, ervaringen van seculiere mensen, zonder religie, wars van grote woorden, wars van
moralisme, verknocht aan genot, aan humor, aan lichtvoetigheid en tegelijkertijd daarom zo intens op zoek
naar 'verdieping' zoals dat heet, naar het 'meer' , waarover Banning in zijn boekje spreekt. Taal zonder mij
doet verslag van dit zoeken en tasten. Laat ons delen
in deze ervaringen. Het illustreert prachtig wat Banning zelf over mogen te berde brengt.
Wat voegt Banning toe aan dit verhaal? Iets wezenlijks,
denk ik, namelijk dit: hulpverlening heeft als taak om
mensen te helpen die deze weg niet op eigen kracht
weten te vinden, mensen die daarom hulp, begeleiding
nodig hebben. In zulke omstandigheden is een goede
begeleider goud waard. Maar het is niet eenvoudig om
zo'n begeleider te zijn. Ook die begeleiders willen wel
een steuntje in de rug. Zinvol hulpverlenen en begeleiden is voor hen geschreven. Ik hou niet zo van het
woord supervisor. Ik vind dat woord niet zo treffend.
Teveel de blik van boven. Banning lijkt me meer een
begeleider van begeleiders, een begeleider met een zuiver zintuig voor kwetsbare mensen.

Kwetsbaarheid
Tot nu toe ging het over verliezen. Over de bijzondere
waarde die verliezen kan hebben voor het leven. Maar
tussen de regels door klinkt steeds een andere waarde
mee. Ik duid deze voorlopig aan met het abstracte en
bijna nietszeggend geworden woord 'kwetsbaarheid'.
Opnieuw geef ik een dichter het woord. Een blinde
dichter, deze keer die heel lang geleden dichtte. Zijn
naam is Homerus. Hij leefde in de zevende eeuw voor
onze jaartelling in Griekenland en werd onsterfelijk
door zijn verhaal over het wel en wee van Odysseus, de
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koning van Ithaka, de man die na de oorlog van Troje
twintig jaar rondzwierf op zee en door allerlei tegenslagen en rampen werd bezocht, rampen die niet door
de speling van het lot waren geënsceneerd, maar door
de goden zelf. Onder de goden had hij namelijk vijanden die hem beletten om naar huis terug te keren.
Odysseus is het symbool van de mens die alle reden
heeft om zich slachtoffer te voelen en zich als slachtoffer
te gedragen. Maar hij slaat zich wonderwel door alle
rampspoed heen en komt uiteindelijk thuis bij zijn
geliefde vrouw Penelope, zijn zoon Telemachus en zijn
volk. Het verhaal van de kwetsbare, maar schrandere
Odysseus geeft de mens moed om te zijn. De avonturen
die Odysseus meemaakt, lees ik als één lange confrontatie met de risicovolle kanten van het menselijke
bestaan. Hij mag dan koning zijn, hij wordt een zwerver,
een asielzoeker, die niemand herkent. Koning Mens een
asielzoeker, zwervend van eiland naar eiland, afhankelijk van de gastvrijheid en goedwillendheid van anderen en van zijn eigen moed om te leven.
Volgens de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum is
Odysseus de ideale figuur om een beter zicht te krijgen
op wat kwetsbaar mens-zijn inhoudt en om welke waarden het daarbij gaat. Verplaatsen wij onze ligstoel nu
naar de Middellandse Zee, die zee waarover Toon Hermans al zong:'Mediterranee, zo blauw, zo blauw ..: Pak
Uw ligstoel op en ga naar zdn prachtig eiland vol zon en
witte stranden, het mooiste eiland dat U zich kunt dromen.
Op een dag spoelt Odysseus aan op zo'n eiland. Daar
woont de godin Kalypso. Zij ontvangt de goed gebouwde man met open armen. Omdat ze godin is, weet ze
natuurlijk al hoe intelligent hij is, en hoe edel. Zij wordt
verliefd en houdt hem zeven jaar op het eiland. Na die
jaren doet ze hem het aanbod voor eeuwig bij haar te
blijven en voortaan te leven als een god. 'Blijf bij me op
dit eiland, en je zult alle sores vermijden die je nog te
wachten staan. Je zult hier voorbij het rijk van de dood
zijn: zegt ze. De liefde die Kalypso aanbiedt, is onbegrensd en tijdloos. Ze kent geen vermoeidheid, geen verdriet. Er komt geen einde aan het kalme plezier. Waarom
dit afwijzen? Haar aanbod is zo aantrekkelijk dat geen
zinnig mens het zou weerstaan. Luister naar de scene
waarin Kalypso haar vraag voorlegt aan Odysseus.
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'Zij bereikten de gewelfde grot, de godin en de man.
(...) De godin zette hem allerlei gerechten voor die
stervelingen plegen te eten en te drinken. Toen nam
zij plaats tegenover koning Odysseus; haar dienaressen brachten haar ambrozijn en nectar en zij
tastten toe en genoten de heerlijke maaltijd. Toen
zij zich hadden verkwikt aan spijs en drank, hervatte de goddelijke Kalypso het gesprek met de
woorden: 'Edele zoon van Laërtes, vernuftige Odysseus, je bent dus voornemens nu terstond naar huis
te gaan en naar je geliefde vaderland? Hoezeer het
mij grieft, moge vreugde je deel zijn! Als je besefte,
hoeveel ellende je zult moeten verduren, voordat je
in je vaderland aankomt, zou je hier blijven en dit
huis met mij delen, je zou onsterfelijk zijn, hoezeer
je ook verlangt je vrouw terug te zien, die geen dag
uit je gedachten is. En toch durf ik te verklaren, dat
ik waarlijk niet voor haar onderdoe in gestalte en
schoonheid. Het gaat ook niet aan, dat sterfelijke
vrouwen in uiterlijk schoon met godinnen zich
meten.'
De schrandere Odysseus antwoordde: 'Machtige
godin, wees hierom niet boos op mij. ik weet ook zelf
heel goed, dat de verstandige Penelope verre uw
mindere is in schoonheid en grootte voor de ogen
van allen. Zij is een sterveling, maar gij zijt onsterfelijk en hebt eeuwige jeugd. Maar toch is het mijn
dagelijkse wens en verlangen naar huis te gaan en
de dag van thuiskomst te beleven. En als een der
goden opnieuw mij wil treffen op de wijnkleurige
zee, zal ik het verduren; want ik heb een hart in mijn
borst dat tegen smarten bestand is. ik heb al heel
wat doorstaan en geleden in de krijg en op zee. Ook
dat zal ik dragen!'
Onderwijl was de zon ondergegaan en werd het
duister. Zij gingen samen naar een hoek van de
gewelfde grot en genoten in elkanders armen de
slaap.' (vers 198-229)
In deze confrontatie tussen goddelijk leven en leven
als een sterveling komen twee voor ieder mens herkenbare verlangens tot uitdrukking: het verlangen om
de menselijke conditie te ontstijgen en te leven als een
god, en het verlangen om te leven als mens, bewust van
de risico's die dat met zich meebrengt, samen met een
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partner die oud wordt en net als hij, ooit zal sterven.
Odysseus kiest voor het tweede. Wat kan deze keuze
inzichtelijk maken als ook het alternatief - goddelijk en
tijdloos te kunnen leven - ten tonele is gevoerd? Hoe valt
te begrijpen dat Odysseus kiest voor het mens zijn, terwijl hij de kans krijgt als een god te kunnen leven? Nussbaum, aan wie ik deze vraagstelling ontleen, reikt drie
argumenten aan.
De eerste is ontleend aan de ervaring van het verleggen
van grenzen, zoals bijvoorbeeld in de sport gebeurt. Topsport fascineert. Met miljoenen volgen we prestaties van
hardlopers of hoogspringers die het record een fractie
weten te verbeteren. De euforie van de speler wordt door
alle bewonderaars gedeeld. Mensen weten immers, hoeveel het vergt om de grens een fractie te verleggen.
Goden kunnen deze intense ervaring niet delen. Want zij
kennen die grenzen niet. Bij hun goddelijke bestaanswijze hoort immers dat ze zonder moeite tot alles in
staat zijn. Wie van sport houdt, is beter af als mens.
Het tweede argument. Als afhankelijke en behoeftige
wezens hebben mensen anderen nodig. Daarom streven
mensen naar bindingen van liefde en zorg met andere
mensen. Zonder dat kunnen ze niet eens tot leven
komen. Maar ze weten tevens uit ervaring dat mensen
die zorg ook niet kunnen geven, of dat ze hen kunnen
ontvallen. Die risicovolle kwetsbaarheid verklaart, waarom mensen zoveel waarde hechten aan trouw, vriendschap en liefde. Wat kunnen godinnen, wezens die onze
ervaringen van honger en dorst, van hitte en kou niet
kennen, die hun kinderen niet hoeven op te voeden, hun
bezittingen niet hoeven te verdedigen, wat kunnen zij
daaraan voor waarde hechten? Wat begrijpen goden
daarvan? Samen leven in zorg en liefde is een uitvinding
van menselijke intelligentie als antwoord op menselijke
behoeftigheid, zo stelt Nussbaum. Menselijke wezens
mogen dan kwetsbaar en sterfelijk zijn, ze hebben ook
het vermogen om daarop creatief te reageren, om deze
afhankelijkheid met zorg en liefde te omgeven. Alleen
vanuit menselijke ervaringen van kwetsbaarheid kun je
begrijpen, waarom mensen zo veel waarde hechten aan
liefde, trouw, zorg en vriendschap. Het zijn menselijke
antwoorden op de menselijke kwetsbaarheid. Haal die
kwetsbaarheid weg en je begrijpt niet meer, waarom
mensen die waarden koesteren en cultiveren!
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Het derde argument heeft betrekking op de belofte
eeuwig gelukkig te zullen zijn in de liefde. Lijfelijke liefde is van een intense aantrekkingskracht.1l.11e Lust wil!
Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit', noteerde Nietzsche al. De
liefdes intensiteit heft de tijdsbeleving op, in een
moment van uitzinnigheid. Er is geen gisteren meer
en geen morgen. Maar als dat eeuwig duurt en als dat
alles is, slaat dan voor mensen niet onvermijdelijk de
verveling toe? Een godin en een man kunnen dan wel
de liefde bedrijven, ze hebben elkaar weinig te vertellen, want er gebeurt niets dat van betekenis is, geen
risico dat genomen moet worden, geen gevaar dat
getrotseerd wordt, geen angst die overwonnen moet
worden, geen verdriet om verlies van leven of vreugde
om genezing, niets dat voor mensen het leven tot een
menselijk leven maakt, doet zich voor tussen deze liefdespartners. Vergelijk dit met de episode waarin
Homerus over het weerzien van Odysseus met Penelope vertelt. Ook zij delen de liefde, maar daarna hebben ze elkaar zoveel te vertellen dat Athene de paarden
die de dageraad voorttrekken gelast om die ochtend
wat later te komen! Zou het hierom zijn dat godinnen
in die Griekse godenwereld steeds weer verliefd worden op mensen?
Het is opvallend dat goden in deze Griekse vertelling
op een heel andere manier in het leven van mensen
betrokken worden dan in vele godsdiensten het geval
is, namelijk om mensen de rijkdom van kwetsbaarheid
te leren beseffen. De vergelijking met de goden dient
hier om duidelijk te maken dat behoeftigheid en
kwetsbaarheid niet slechts feitelijke gegevens zijn van
het menselijke bestaan, facta waarmee mensen maar
moeten leren leven. Kwetsbaar zijn verschijnt als de
bron zelf van de waarden die mensen scheppen. Wij
mensen mogen dan meer lijden dan goden, we zijn
ook in staat daar humane antwoorden op te geven. Wat
de Odyssee tot een onsterfelijk verhaal maakt, is dat op
elke pagina blijkt hoe risicovol het leven is en hoe vol
gevaren, maar ook hoe mensen zich juist in die
omstandigheden tot mens kunnen ontwikkelen. Alleen
zo ontdekken ze wat vriendschap betekent, ervaren ze
wie hun vrienden en wie hun vijanden zijn, hoe
belangrijk gastvrijheid, zorg en verbondenheid zijn,
hoe waardevol betrouwbaarheid en hoe verachtelijk de
vleierij en de hebberigheid van de vrijers die al die
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twintig jaar Penelope trachtten te veroveren, haar het
leven zuur maakten en alle wijn van het hof erdoorheen jasten.
Stel dat Odysseus bij een hulpverlener was aangespoeld, wat zou die hem verteld hebben? Hoe zou die
hem geadviseerd hebben in zijn dilemma? Als ik Banning goed gelezen heb, dan zou die, als hij of zij het vak
goed verstaat, hem gesteund hebben in zijn keuze.
Maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet. Laat ik het
anders formuleren. Hulpverlenen zou je wellicht kunnen definiëren als: mensen hun kwetsbaarheid zo
teruggeven dat deze bron wordt van waarde en kracht.
Dat wil zeggen: mensen helpen om te zijn, er te zijn,
zich waardevol te voelen als mens, gerespecteerd, in
staat tot een groot Mogen. Veel in ons dagelijks leven
leidt ons daarvan weg. We leven in een cultuur waar
idolen van bezitten, van presteren om te bezitten, van
consumeren, van macht en onderdrukking een grote
rol spelen. We worden niet opgevoed om tegenover
dergelijke machten zo sterk en slim te zijn als de
schrandere Odysseus. Onze cultuur reikt ons niet
spontaan het inzicht aan dat de menselijke kwetsbaarheid de belangrijkste bron en toegang tot humane waarden is. Dat inzicht moeten we veroveren, op de
cultuur van alle dag, op de beelden van het geslaagde
leven waarmee de media en de reclames ons omringen, soms zelfs ook op de godsdiensten, op de regels
over 'moeten' en 'mogen' die deze op mensen overdragen. Ik denk dat godsdiensten voor het geven en ontvangen een geweldig levensgevoel kunnen overdragen,
kunnen laten voelen dat een 'onthecht hebben' een weg
is naar een bruisend en zinvol leven (zie daarvoor
onder andere Theo Zweerman, Wondbaar en Vrijmoedig, Nijmegen 2001). Maar wat het 'moeten' en 'mogen'
betreft, ligt dat anders. Godsdienstige gemeenschappen lijken vaak moeite te hebben om de mens als subject en doel van eigen leven de ruimte te geven, om
hem of haar de krachtlijnen van eigen verlangen en
eigen kwetsbaarheid te laten vinden.

teruggeven als bron van waarde en kracht. Wat vraagt
dit dan van de hulpverlener? Niet alleen methoden en
technieken uiteraard, hoe belangrijk die ook zijn. Technieken alleen kunnen mensen niet de toegang tot hun
kwetsbaarheid ontsluiten. Dat kunnen alleen mensen
die in zichzelf die weg gevonden hebben. Han Banning
helpt mensen bij het vinden van die weg. Ik heb bij
wijze van inleiding op en als aanbeveling van het boek
Zinvol hulpverlenen en begeleiden die weg op mijn
manier, als filosoof, willen illustreren.
Prof dr. H.A.M. Manschot is hoogleraar Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.Hij was ook rector van
deze universiteit. Sinds kort is hij tevens bestuursvoorzitter
van de humanistische stichting Socrates.
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De Zone

Karel Schmeink

Ik kijk naar een fotootje van mijn vader. Grijze broek,
grijs vest over zijn corpulente figuur, grijze haren, wit
overhemd, zwart sjaaltje in de kraag van zijn hemd,
zwarte schoenen en een zwart montuur van zijn bril.
De staart van de hond van mijn tante kwispelt onder
in het beeld. Mijn vaders glimlach is bestemd voor de
hond, misschien wel omdat de fotograaf, mijn tante,
naar hem keek. Het lijkt een sympathieke nette oude
man.
'Nette' had een verdachte betekenis in zijn taalgebruik.
De grootste oplichter noemde hij een 'nette' man. Ze
woonden bij ons op de Zuider Amstellaan: de zakenman, de bankdirecteur, het heertje. 'Duizenden kinderen snakken ernaar', 'hoepeIe poep zat op de stoep', 'we
drinken nog een glaasje al waren het er zes', 'tussen
droom en daad staan wetten in de weg', het uiterlijk en
de gezegdes blijven hangen, zijn terug te halen. Wie hij
was, met welk leed hij door de wereld ging, waarom hij
zo nodig goed moest doen, zijn vragen die ik hem
nooit gesteld heb en waarschijnlijk niet had durven
stellen en waar ik geen antwoorden op heb - zelfs geen
betere vragen. Alleen de uiterlijkheid van de foto en de
gezegden resteren. Waar het werkelijk om ging, is verdwenen met, zoals hij zei (weer zo'n gezegde): 'een
zucht van de ziedende zee'. Ik heb hem nooit mogen
leren kennen, hij heeft dat nooit toegelaten, zijn ter-
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ritorium, zijn zones waren strikt privé, de vraag of hij
later zelf de door hem vastgestelde grenzen kon overschrijden, blijft onbeantwoord. De bronnen van zijn
zingeving waren onduidelijk, de opvoeding in het
katholicisme had hij afgezworen, hij was volmondig
atheïst, ach nee toch eigenlijk niet, agnosticus, je kon
toch immers niet weten en je weet het ook niet. Aan
het eind van zijn leven kwam de erfzonde als een sloperskogel weer aan de deur van zijn al niet zo beste
bewustzijn hameren. Hij is altijd een gevangene
geweest van de normen en waarden die hij nooit in
volle overtuiging kon afwijzen of de zijne kon noemen,
ook was hij niet in staat zijn eigen ideeën en gevoelens
daarover te expliciteren. Een fundamentele desoriëntatie over de zijnsvraag was zijn deel. Een vrijblijvend
of wegwuivend antwoord van een vader op de vragen
wat doe ik hier en wat is de zin van dit alles, is dan
gelijk aan een weg door het moeras aanbieden. Het
sloot zich boven me net als een ontwijfelbaar geloof.
Na een violente overschrijding van de grens schieten
de wachters rakelings met scherp. De drie mannen
bereiken desondanks een treinspoor, de motor van de
lorrie wordt gestart, ze nemen plaats en de draisine zet
zich in beweging. De wachters bij de poort, de bewakers van de grens volgen de drie mannen niet, dat is
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hun taak niet, daar hebben ze geen opdracht voor
gekregen en ze zijn als de dood voor wat er in de zone
plaatsvindt.
De schrijver zit met zijn rug naar de rijrichting en
komt als eerste close in beeld na het totaal van het wegrijden van de draisine. Een enkele ketsende kogel in de
achtergrond beangstigt de kijker. De schrijver ging
mee voor zijn inspiratie, maar de alcohol doet hem
soezen, hij kijkt, ziet niet, in de wakende momenten
realiseert hij zich zijn kwetsbaarheid.
De professor zit overdwars, we zien zijn rug en zijn
maffe muts, en afhankelijk van welke kant hij even
opkijkt zijn profiel. Zelfs voor die halve duidelijke
momenten straalt zijn gezicht van laatdunkendheid.
Exactheid staat op zijn gezicht te lezen. Hij is beroepsmatig nieuwsgierig en het minst bevreesd, maar boordevol twijfel en zinloosheid. De vernietiging draagt hij
bij zich, in zichzelf maar ook in zijn rugzak: de bom
waar hij jaren aan gewerkt heeft. Hij kijkt naar rechts
en neemt waar, hij kijkt naar links en neemt waar,
maar de scepsis is te zien in oogopslag en andere lichamelijke signalen, onontkoombaar maar niet benoembaar.
Stalker, de sluipende, de statig lopende, de rondwarende, niet de lastigvallende (dat is een latere betekenis) zit met zijn lijf en gezicht in de rijrichting, is
gespannen, nieuwsgierig, benieuwd en hoopvol. De
schrijver, het desolate landschap, de professor en Stalker, vervolgens de professor, het landschap en de
schrijver en dat in een doorgaande heen en weer beweging van de camera, die pauzeert bij de close-ups. De
rijder op de draisine duurt vier minuten, er wordt niet
gesproken, het enige geluid is dat van het karretje op
de rails en wonderlijke 'pioengs' van wat wel gespannen draden lijken. De rijder eindigt met een totaal van
een bosrijk landschap, we zijn in de zone doorgedrongen, was tot nu toe de film zwart-wit, hier in de
zone is kleur.
Waarom nemen ze zo'n risico om hier te komen, waar
is dat verlangen op gebaseerd? We hebben geprobeerd
het van hun gezicht af te lezen. Maar menselijke
beweegredenen bevinden zich onder het oppervlak en
hun diversiteit is onoverzichtelijk. Een verboden
gebied omcirkelt en bewaakt, niemand mag erin, men
zegt dat het er gevaarlijk is, maar niemand weet dat
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zeker. Is het de plattelander, die doodongelukkig is in
de stedelijke omgeving en teruggaat naar de uiterst
gevaarlijke en hoog radioactieve zone van 218 duizend
hectare landbouwgrond ten westen van Gdenj aan de
Djnepr waar reactor nummer vier vijftien jaar geleden
explodeerde? De duizenden zelfwoners trekken zich
niets aan van de evacuatiewet en van de radioactiviteit. Of is het de ex-gedetineerde die zich niet kan aanpassen aan de normale maatschappij? Die is zo
omgevormd dat hij in een normale situatie niet meer
kan leven, in de bolsjaja zona (grote zone), de samenleving, en verlangt naar de malaja zona (kleine zone),
de goelag-kampen waar het leven hard was en gruwelijk, maar waar zijn bestaan niet werd ontkend.
Er zullen in de wereld steeds meer zones komen waar
dijken omheen gebouwd, wanden geslagen en hekken
en muren opgericht worden, waar het verboden is om
te komen, maar het verlangen naar de plek waar een
stuk van je geschiedenis ligt, zal ook altijd blijven. De
film Stalker werd gemaakt in 1976 door Andrei Tarkovsky, in een samenleving die zich geen raad wist met
de miljoen terugkerende ex-gedetineerden uit de goelag-kampen en tien jaar voor Tsjernobyl.
Hoe groter het aantal zones, hoe verder we afsterven,
onmerkbaar gaan we over van het volledige verlichte
zijn naar het duistere niet-zijn.
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Het uithouden
van de spanning
Een beschouwing over presentie,
empowerment en humanistisch geestelijk werk

Gaby jacobs

Vorig jaar dook een nieuwe theorie en benadering op, ontwikkeld vanuit de praktijk van
het oude-wijken pastoraat, maar met een
duidelijke boodschap voor de zorg- en welzijnssector, de presentie genoemd. Het is
een leefwereldbenadering die tegelijk 'alledaags' en zeer 'complex' is, vanuit een 'spirituele grondtoon' wordt bedreven, maar
midden in de maatschappij(-kritiek) staat,
en waarin 'laten' en 'maken' als handelingswijzen samen voorkomen. De presentie is van belang voor humanistisch
geestelijk werk, omdat zij de waarde van
verbondenheid en 'stil werk' onderbouwt en
tegelijkertijd 'empowerment' en 'humanisering' een plek geeft. Juist in het openhouden van die spanning ligt haar kracht en
eigenheid.
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'Ik heb me dikwijls een antropoloog te velde ofbeter: een
vogeltjeskijker gewaand; iemand die in weer en wind
poogt te zien hoe vogelljes vliegen, wat ze precies doen
als ze opwippen, hun vleugels spreiden, de hals strekken,
zweven, stijgen, dalen en landen. Niet theoretiseren over
lucht en wind, over thermiek en vliegen, skeletbouw en
zwaartekracht, maar kijken, eindeloos kijken en noteren wat je denkt te zien, in welke omstandigheid, in
welke samenhang en met welk gevolg. En dat controleren. En de controle verifiëren.' (p. 48-49)
Met deze woorden geeft Baart aan, hoe zijn theorie van
de presentie tot stand is gekomen: opgetrokken uit verhalen, dagboekfragmenten en logboekgegevens van
pastores over hun werk in de 'oude wijken' van stedelijke gebieden, nauwkeurig in kaart brengend en categoriserend wat zich daarin aandient, om dit vervolgens
naar een hoger plan te tillen door het te verbinden met
receptie- en literatuuronderzoek. (I) Zoals de pastores
in de leefwereld van de bewoners van deze wijken
kruipen, zo is Baart in de leefwereld van de oude-wijkenpastores gekropen en heeft deze opengelegd voor
de lezer. Het resultaat is een ingenieus bouwwerk, maar
tevens zeer lijvig boekwerk, dat de titel Een theorie van
de presentie heeft meegekregen. De vele typologieën,
schema's, figuren, opsommingen en indelingen in het
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boek moeten de lezer (en wellicht ook de auteur zelf?)
weliswaar een houvast bieden en de rode draad in het
boek verhelderen, de ruim 900 bladzijden die het boek
beslaat doen desalniettemin een groot beroep op de
welwillendheid en het doorzettingsvermogen van de
lezer. Het boek zou aan kracht hebben gewonnen, wanneer de ontwikkeling van een theorie van de presentie
met minder woorden had toegekund. Want ook hier
geldt dat de honger van de lezer(es) naar 'meer' na een
snelle stijging afvlakt tot zij een punt van verzadiging
bereikt, echter ver voordat de hoofdgang wordt geserveerd. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat de 'pil
van Baart', zoals die in de wandelgangen reeds wordt
genoemd, wat zwaar op de maag ligt. Het is jammer
dat het belang van deze theorie en de daaruit volgende presentie-benadering niet duidelijk is gemaakt in
een handzaam boek dat een breed publiek uitnodigt
tot lezing en overdenking.
Maar wat verder ook over de omvang kan worden
opgemerkt, de inhoud spreekt tot de verbeelding van
elke professional die op een andere, betere of volledigere manier in contact wil staan met mensen, of het
nu een wijkagent, verpleegkundige, opbouwwerkster,
pastor, onderwijzer of een maatschappelijk werker
betreft. Zij 'zullen hun (oorspronkelijke) liefde voor
hun vak in de geschetste aanpak herkennen', zoals in
de flaptekst volkomen terecht wordt opgemerkt. Met
het formuleren van presentie als een zelfstandige, op
zichzelf waardevolle benadering biedt Baart deze professionals niet alleen herkenning, het gaat hem er ook
om hen een theorie te bieden ter ondersteuning en
legitimering van hun handelen, een handelen dat vaak
onzichtbaar is voor de buitenwereld of als niet-professioneel wordt afgedaan vanwege de sterke nadruk
op relationele kwaliteiten als nabijheid, intuïtie en
betrokkenheid, en vanwege het ideologische (lees: cultuurkritische ) karakter ervan.
In dit artikel zal ik niet pogen een samenvatting van
het boek van Baart te geven; daarvoor is het te veelomvattend. Uiteenlopende thema's passeren de revue,
en geheel in de stijl van de auteur worden deze niet
oppervlakkig behandeld. Lezers die geïnteresseerd zijn
in armoede-problematiek in al haar facetten, normatief-reflectieve professionaliteit, ontwikkelingen in de
gezondheidszorg, de leefwereldbenadering, 'exposure',
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supervisorische begeleiding in mensgerichte beroepen, de plaats van spiritualiteit in professioneel handelen, troost en zelf troost van zorgverleners of
uiteraard het oude-wijkenpastoraat, komen in dit boek
allen aan hun trekken. Ook zal ik niet in algemene zin
de presentie-benadering bespreken, maar de vraag aan
de orde stellen wat de waarde ervan is voor humanistisch (geestelijk) werk. Daarbij zal ik ook een inhoudelijke kanttekening plaatsen, die betrekking heeft op
de plek die empowerment krijgt in de presentiebenadering. Maar ik zal beginnen met iets meer te vertellen over de presentie-benadering in het oude-wijken pastoraat.

De presentie-benadering
Baart heeft de presentie-benadering ontwikkeld vanuit de praktijk van het oude-wijkenpastoraat.
Met
'oude wijken' worden de stedelijke gebieden bedoeld,
waar problemen als armoede, criminaliteit en slechte
woonomstandigheden zich opstapelen. Deze gebieden
vormen anno 2002 de leefwereld van de 'kansarmen',
mensen met een lagere opleiding, geen of slecht betaalde banen, sociale en psychische problemen, waartoe
relatief veel migranten behoren. De maatschappelijk
beter gesitueerden zijn uit deze wijken vertrokken naar
omliggende randgemeenten, de mooie oude stadskernen en nieuwbouwwijken. De centrale problematiek
in de oude wijken is volgens Baart echter niet zozeer
armoede, maar 'sociale overbodigheid' als keerzijde
van maatschappelijke onverschilligheid. Waar de
bewoners van deze wijken het meest onder lijden is de
ervaring 'niet mee te tellen', van geen nut te zijn voor
deze samenleving en niet gezien en gehoord te worden. Dit is vernederend, het knakt hun eer en ondermijnt hun waardigheid. Instanties storten zich veelal
op de fysieke en materiële aspecten van armoede,
maar essentiëler zijn de existentiële consequenties
ervan: de behoefte aan erkenning die niet vervuld
wordt, de beschadigingen die mensen daardoor oplopen en de eenzaamheid die daarvan het gevolg is.
Het oude-wijkenpastoraat staat kritisch tegenover de
zorg- en welzijnssector die door haar bureaucratische
en interventionistische optreden in veel gevallen een
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dusdanige afstand creëert tot haar 'doelgroepen', dat
deze zich in de steek gelaten voelen en (opnieuw) bevestigd zien dat zij 'er niet echt toe doen in deze samenleving. Met name bij problemen die niet of niet binnen
afzienbare tijd op te lossen zijn oflijden dat onverhelpbaar is, laten reguliere zorg- en welzijnsinstellingen het
nogal eens afweten. Existentiële problemen en vragen
zijn nu eenmaal niet in behandel protocollen te gieten en
het 'trage' karakter ervan vraagt om aandachtige betrokkenheid, nabijheid, tijd en trouwe beschikbaarheid, met
andere woorden een zorgzame betrekking waarin
iemand zich gezien weet en erkend als persoon met een
eigen verhaal (Kunneman 1999). Baart heeft een dergelijke betrekking een naam gegeven: de presentie-benadering. (2) Het is een manier van aanwezig zijn in de buurt
die principieel bij de mensen begint; 'er zijn voor' mensen om vanuit hun leefsituatie en perspectief hen te
ondersteunen in hun streven naar herstel en behoud van
waardigheid, zeggenschap in zaken die het eigen bestaan
bepalen en zin geven aan het (samen) leven. Niet
afstand, maar verbondenheid; niet behandeling, maar
zorg vormen hier kernbegrippen. Maar dit blijft nog
tamelijk abstract en vaag. Daarom zal ik dit nader toelichten.
Er zijn vele varianten van het oude-wijkenpastoraat en
ook van presentie (ik kom hier zo op terug), maar wat
zij gemeenschappelijk hebben, is de leefwereldbenadering. De presentie-beoefenaar begeeft zich letterlijk in
de leefwereld van de cliënten en gaat de verbinding aan
met het perspectief, het leven, de ervaringen en betekenissystemen van de mensen die daar wonen. (3) Dit
heeft Baart 'exposure' genoemd: de onderdompeling in
de werkelijkheid van - in dit geval- de oude stadswijken. De buurtpastores brengen veel tijd door op straat
of op andere cruciale plekken in de buurt, tijd die niet is
ingepland met afspraken, maar onbezet is. De basisbeweging gaat naar de mensen toe vanuit een open en ontvankelijke houding voor wat er leeft, in die wijk, in dat
gezin, in die mens. Zij maken praatjes met mensen, spelen een partijtje voetbal met kinderen, kunnen op straat
aangeklampt worden, zijn aanwezig bij buurtactiviteiten, helpen met de afwas of bij het invullen van formulieren en passen op de kinderen, als er snel een
boodschap moet worden gedaan. In deze 'alledaagse'
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activiteiten en bestaande settings - bij mensen thuis, het
buurthuis, de cafetaria, op straat - vindt de presentiebeoefening plaats. Het uitgangspunt is aansluiten bij het
bestaande en 'er zijn voor' de mensen in de buurt. Het
betekent de verbinding aangaan met degene en datgene dat 'sociaal overbodig' is, er niet toe doet en er niet mag
zijn. Door aan te sluiten bij wat er leeft onder de mensen,
erkennen en bevestigen de pastores de betekenisvolheid
daarvan, evenals de mogelijkheden en potenties die daarin liggen opgesloten. Want in het contact met cliënten en
in de context van moeilijkheden is de blik van de presentie-beoefenaar gericht op vitale verlangens en kracht:
zaken waar mensen trots op zijn, handelingen die eindelijk eens lukken, of vreugdevolle gebeurtenissen die
herdacht moeten worden, hoe onbetekenend ze in de
ogen van een buitenstaander ook mogen lijken. (4)

De verschillende
van de presentie

gezichten

Maar zoals ik reeds aangaf, kent de presentie-benadering niet één gezicht. Baart maakt een onderscheid tussen een viertal typen presentie ofwel werkoriëntaties
('individualiteit', 'sociabiliteit', 'mutualiteit' en 'burgerschap'), die vanuit een drietal rollen ('vriend', 'hulpverlener' en 'moralist') en vanuit twee modi van handelen
('laten' en 'maken') gestalte kunnen krijgen.
De presentie-beoefenaar kan in het werk gericht zijn op
(a) de enkele persoon en diens waardigheid, vitaliteit en
weerbaarheid (individualiteit); (b) de mens als cultuurdrager en diens verhouding tot sociaal-culturele
conventies en regels (sociabiliteit); (c) het ontplooien
van gemeenschapszin, solidariteit, loyaliteit en het
bestrijden van eenzaamheid (mutualiteit); ent of (d) het
opkomen voor de 'onaanzienlijke' en 'onmachtige' burger en deze stimuleren zeggenschap te verkrijgen en verantwoordelijkheid
te nemen in kwesties die het
openbare en politieke leven betreffen, zoals sociale voorzieningen, gemeentelijk beleid, leefbaarheid, woningbouwen dergelijke (burgerschap). We zouden ook
kunnen zeggen dat de werkoriëntatie zich uitstrekt over
verschillende dimensies van het bestaan, waarbij ook de
maatschappelijke ofwel politieke dimensie niet onaangeroerd wordt gelaten.
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Daarbij staan de presentie-beoefenaar verschillende
rollen ter beschikking: de rol van 'trouwe vriend',
'goede helper' en 'solidaire geestverwant'. Deze rollen
impliceren verschillende soorten verbindingen:
vriendschapsrelaties
die belangrijk zijn in het zich
erkend en geliefd weten, hulpverlenende relaties die
als doel hebben tekorten op te heffen, respectievelijk
verwantschapsrelaties die een belangrijke rol spelen
in versterking van de eigen identiteit, zeggenschap en
verantwoordelijkheid voor het eigen leven.
In de derde plaats kan het handelen van de presentiebeoefenaar het karakter van 'laten' ofmaken' hebben.
Hier zal ik wat langer bij stilstaan, omdat de spanning
tussen deze twee handelingswijzen tot de kern van de
presentie-benadering behoort. Hoewel het op papier
twee strijdige benaderingen lijken, gaat het in werkelijkheid vaak om subtiele verschillen, zoals het verschil
tussen 'ontwikkelen en stimuleren' en het 'arrangeren'
van een ontmoeting of tussen het 'bevestigen' respectievelijk het 'helpen articuleren' van ervaren onrecht.
Bij'laten' gaat het om een aanwezig zijn 'zonder meer'.
Het is overwegend de cliënt( e) die de doelen, aard en
duur van het contact bepaalt: de presentie-beoefenaar
opent zich en gaat een betrekking aan, voegt zich naar
en verplaatst zich in het perspectief van de ander, laat
zich lenen voor wat de ander nodig heeft, geeft daarbij ruimte en tijd en toont een onvoorwaardelijke
beschikbaarheid. Deze handelingsmodus zien we bij
een van de twee pastores die Baart nauwgezet gevolgd
heeft: pastor Anne. Haar werkmodel is een relatiemodel: de relatie, 'erbij blijven', staat centraal. Het gaat
daarbij om het zich laten opnemen in een gewilde relatie die ontstaat uit en met alledaagsheid, ongestructureerd en onbedacht: het gebeurt en pastor Anne wil het
ook laten gebeuren. Dit kan de vorm aannemen van
rolneming: de presentie-beoefenaar neemt (tijdelijk)
de plaats in van moeder/vader, vriend/in of andere
naaste bij afwezigheid van hen. In de (overdrachts-)
relatie die zo ontstaat, krijgen de buurtbewoners onder
meer de mogelijkheid hun verhaal te doen en ervaringen door te werken, hen wordt een moreel getint
'tegenover' geboden dat feitelijk ontbreekt en ze krijgen de mogelijkheid te oefenen met andere manieren
van in het leven staan. De relatie ontstaat echter niet
met dit doel, maar vindt haar waarde in zichzelf: het
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bieden van een hechtingsmogelijkheid, voorkomen dat
er gaten vallen in belangrijke sociale weefsels of het
herstellen van gemeenschap.
Bij'maken' daarentegen gaat het om aanwezig zijn met
een bepaald handelingsdoel. In het contact met cliënten is het overwegend de presentie-beoefenaar
die
bepaalt wat de doelen in de relatie zijn, de duur en aard
van het contact en wat de uitkomst moet zijn. De presentie-beoefenaar heeft het voortouw, stuurt of trekt
de cliënt(e) als het ware een stukje in de gekozen richting, in de hoop daarmee iets van verbetering of probleemoplossing in het leven van de cliënt(e) te
brengen. In tegenstelling tot de modus van 'laten' ligt
het zwaartepunt en initiatief hier bij de presentiebeoefenaar. Deze modus zien we in het werkmodel van
pastor Bas, de andere pastor die in het boek van Baart
figureert. In dit werkmodel staat 'de hoop' centraal: het
geloof in het bestaan van een authentiek verlangen in
mensen dat aangesproken kan worden, waardoor nieuwe energie ontstaat waaruit actie en beweging kan
voortkomen in de richting van een leven in overeenstemming met dit verlangen. Het handelen van de pastor wordt gekenmerkt door het vinden en behouden
van lichtpuntjes en krachtbronnen; het versterken van
sociale weefsels door buurtbewoners toe te leiden naar
(verantwoordelijke
posities in) buurtactiviteiten
(kadervorming); en het bekrachtigen van het positieve met het oog op het versterken van zelfrespect en
eigenwaarde. De presentie-beoefenaar is in dit geval
spiegel (geeft lichtpuntjes terug), ontlokker (spreekt
het verlangen aan en genereert daarmee nieuwe energie, vitaliteit) en coach, achterwacht en 'enabler' (neemt
de regie van cliënten niet over, maar schept de noodzakelijke condities).
De combinatie van werkoriëntaties, rollen en modi van
handelen levert liefst 24 verschillende verschijningsvormen op van de presentie (zie tabel 42.324 op p.3?l;
overigens zijn hier ook de minder waarschijnlijke combinaties in opgenomen). De presentie is een brede
benadering die een grote variatie aan praktijken
beslaat en wat nog belangrijker is: ook binnen praktijken staat zij diversiteit toe. De presentie-beoefenaar
kan verschillende werkoriëntaties hebben die zij vanuit verschillende rollen en handelingswijzen invult en
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kan ook binnen één werkoriëntatie verschillende rollen en handelingswijzen combineren. De dominante
handelingsmodus is die van het 'laten', maar deze sluit
een meer'makende'benadering
zeker niet uit. De relatie kent een 'vriendschappelijk' karakter, maar de presentie-beoefenaar is ook helper, coach, bondgenoot,
spiegel of moeder. Erkenning van de individuele persoon en diens waardigheid staat centraal. Dit krijgt
vorm in één-op-één contacten, maar ook door het
scheppen van sociale netwerken waarin mensen zich
kunnen ontplooien en nuttig maken, en 'politieke' activiteiten gericht op maatschappelijke erkenning. Juist
dit werken op meer dimensies en vanuit verschillende rollen en handelingswijzen maakt de presentie zeer
interessant voor het humanistisch geestelijk werk en
wel om twee redenen. In de eerste plaats maakt zij de
eigen waarde zichtbaar van wat de 'eenvoudige' en 'stille' kanten van het humanistisch geestelijk werk
genoemd kunnen worden. Het betreft de kracht van
verbondenheid of in de woorden van Baart, van 'er zijn
voor iemand zonder meer'. In de tweede plaats schept
zij ook meer ruimte voor de 'makende' kanten van het
werk: het 'strategische handelen' en de gerichtheid op
'empowerment' en 'humanisering'. In de volgende
paragrafen zal ik dit aannemelijk proberen te maken.

De waarde van presentie
voor humanistisch geestelijk werk
In het voorlaatste hoofdstuk van mijn proefschrift
(Jacobs 2001) constateerde ik reeds de nauwe verwantschap tussen de presentie-benadering
en het
humanistisch geestelijk werk, met name wat ik het
'eenvoudige verhaal' heb genoemd, dat het meest helder en krachtig is verwoord door Elly Hoogeveen
(1991). Het 'eenvoudige' verhaal neemt een opmerkelijke positie in temidden van de andere opvattingen
over het werk, omdat het als een soort verbindend verhaal kan worden beschouwd tussen vaak heel verschillende visies op wat (de kern van) humanistisch
geestelijk werk is.
In haar werk zien we een verbinding tussen twee
oriëntatiepunten: 'relatie' of'verbondenheid' enerzijds
en 'humanisering' anderzijds. Verbondenheid typeert
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de relatie van de werker met cliënten (de leefwereld)
en humanisering de relatie van de werker met de institutie (de systeemwereld). De twee oriëntatiepunten
staan dus voor de twee niveau's (micro- en mesoniveau) van handelen van de humanistisch geestelijk
werker, die we zouden kunnen aanduiden als 'individualiteit' (de gerichtheid op erkenning, de ervaring van
zin en waarde) en 'humaniteit' (de gerichtheid op een
menswaardig bestaan). In de presentie-benadering
zagen we vier typen werkoriëntatie.
De twee oriëntatiepunten staan tevens voor twee
manieren van handelen. In termen van de presentie
zouden we 'relatie' kunnen typeren als 'laten' (cf. het
relatie-model van pastor Anne), terwijl humanisering
meer een doelgericht handelen impliceert dat we kunnen typeren als 'maken' (cf. het handelingsmodel van
pastor Bas). Dit onderscheid tussen 'laten' en 'maken'
en tussen 'individualiteit' en 'humaniteit' zien we terug
in een drietal spanningsvelden in het werk. In de eerste plaats de spanning tussen het 'eenvoudige' of'alledaagse' karakter van het werk enerzijds en de
complexe krachtenvelden waarin de humanistisch
geestelijk werker opereert en die een strategisch handelen vragen anderzijds. In de tweede plaats de spanning tussen 'stil werk' ofwel 'erbij blijven' enerzijds en
'empowerment' (de ander aanspreken op diens kracht
en potenties) anderzijds. En in de derde plaats in de
intrigerende verbinding tussen 'spiritualiteit' en 'politiek'. De eerste pool- eenvoudig en stil werk, spiritualiteit - vertegenwoordigt de 'laten' kant van het
humanistisch geestelijk werk; de 'complexe', 'empowerende' en 'politieke' kant staat voor de 'makende' kant.
In het onderstaande overzicht heb ik beide kanten van
het werk schematisch weergegeven. Ik zal deze in de
volgende paragrafen nader toelichten.
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Werkmadel humanistisch geestelijk werk
Relatie
Werkoriëntatie

Individualiteit

Humanisering
- gerichtheid op

Humaniteit

erkenning

- gerichtheid op een
menswaardig bestaan

Modus van handelen

'Laten'

Spanningsvelden

Eenvoud

Strategie

- alledaagse

- werken in

'Maken'

'Laten'

'Maken'

handelingen

complexe

- communicatief

krachtenvelden

handelen

- strategisch
handelen

Stil werk
- erbij blijven, mee
het gat in kijken
- erkenning van
lijden

Empowerment (op
persoonlijk niveau)
-

positief bevestigen

-

aanspreken op
kracht, potenties
en mogelijkheden

Spiritualiteit

Politiek

- ervaring van

(empowerment

op

verbondenheid,

maatschappelijk en

continuïteit en

organisatie-niveau)

heelheid als doel

-

op zichzelf

streven naar
menswaardigheid,
hoger doel

De kracht van stil werk
Niemand anders dan Hoogeveen heeft treffender de
'eenvoudige' of'alledaagse' kant van het werk in beeld
gebracht. In Eenvoud en Strategie schrijft zij over de
ervaring dat je als geestelijk werker veel eenvoudige
gesprekken voert, veel simpele situaties beleeft, omdat
je 'er nu eenmaal toch bent'. Puttend uit haar eigen
ervaring in een ziekenhuis en brandwondencentrum
noemt ze onder meer: het aanhoren van klachten over
slapeloosheid, gebrek aan eetlust, pijn en ongemak; het
organiseren van iets eetbaars en een kop koffie voor
iemand die 's ochtends om zeven uur heeft moeten
komen voor onderzoek en - acht uur later - bibberend
tegen de busrit naar huis aanhikt; het bekijken van
foto's van kleinkinderen (vier albums vol), het helpen
uitzoeken van de juiste jurk uit de Wehkamp-catalogus, het poetsen van een gebit en het kammen van
haar (p. 30-31).
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Net als in de presentie-benadering zien we ook hier de
beweging naar cliënten toe: de raadsvrouw of raadsman
verschijnt aan het ziekenhuisbed, schuift aan bij het koffie drinken in het verzorgingstehuis of gaat 'op cel' bij
gedetineerden. De agenda van het contact wordt
bepaald door wat cliënten aan de orde stellen en wel
zoals zij dat aan de orde stellen. De werker is daarbij ontvankelijk voor allerlei signalen die cliënten uitzenden,
verbaal en non-verbaal. Afhankelijk van het appèl dat
op haar wordt gedaan, biedt zij zich aan als gesprekspartner, als schouder om op uit te huilen, als gids, identificatie-figuur, moeder, koffiejuffrouw of klaagpaal.
Waar cliënten worstelen met levensvragen, gaat het vaak
om heel basale zaken die het menselijk bestaan als
zodanig raken, zoals angst, schuld, verdriet, onmacht en
uitzichtloosheid. In deze vragen en worstelingen kan de
raadsvrouw geen oplossing of antwoorden aanreiken,
maar kan zij wel naast haar cliënten gaan staan, 'er zijn
voor' de ander, 'stil werk', zodat de ander voelt dat die
niet losgelaten of vergeten wordt.
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In het 'alledaagse' en 'stille' werk krijgt ook het geestelijke of spirituele aspect van het werk een plek. Geestelijk werk, zo wordt zichtbaar in de vele
praktijkvoorbeelden
in het boek van Hoogeveen,
behoeft geen verheven of diepzinnig gesprek, maar
komt tot stand in de ervaring van verbondenheid en
zich gezien weten, wanneer de werker deelt in alledaagse
beslommeringen van cliënten en deel uitmaakt van hun
leefwereld.
Voor (beginnende) humanistisch geestelijk werkers die
zich tot de verschillende beelden en opvattingen van het
werk moeten verhouden, vormt deze 'alledaagse' en 'stille' kant van het werk soms een bron van veel onzekerheid. Het roept de vraag op naar de professionaliteit van
het handelen en met name de vraag of dit wel geestelijk
werk is. Kan de buurvrouw, een vriend of vrijwilliger dit
niet ook doen? Is hier een zesjarige wetenschappelijke
beroepsopleiding voor nodig?
De kracht van de presentie-benadering ligt er in dat zij
de eigen waarde van dit 'eenvoudige' werk zichtbaar
maakt en daarmee het werk een sterkere bestaansgrond
biedt. Baart laat zien dat de relatie van de presentiebeoefenaar tot haar cliënten weliswaar een 'vriendschappelijk' karakter kent, maar dat over die affectieve
band allerlei 'sociaal-culturele goederen' worden
getransporteerd die maken dat het geen vriendschapsrelatie is: erkenning van het eigen bestaan; de ervaring
van verbondenheid, veiligheid en steun; kennis (bijvoorbeeld over instanties, regels en procedures); vaardigheden (zoals omgangsvormen, conflicthantering);
en identiteitsmodellen (inclusief leefstijlen, perspectieven en betekenissen) die de buurtbewoner naar eigen
gelieve kan gebruiken of waaraan hij zich kan 'schuren'.
Baart laat met andere woorden zien dat juist in het deelgenoot worden van de leefwereld van de ander en in
alledaagse handelingen betekenisvolle verbindingen
ontstaan: 'de gekwalificeerde nabijheid en betrokkenheid van een ander doen, ook als er later nog duizend
andere dingen moeten gebeuren, op de meest basale
manier goed: je wordt gezien, je ontvangt bevestiging,
je doet ertoe, je wordt sociaal ingeweven, je bent nuttig,
je kunt meer, je kunt jezelf ontvluchten of juist onder
ogen komen, je wordt aangeraakt en behoed. Dat is echt
alles: (p. 795; cursivering AB)
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'Er zijn voor' een ander op de manier die Hoogeveen
beschrijft, vraagt bepaalde kwaliteiten, zoals een
gedisciplineerde terughoudendheid, sensibiliteit, liefdevolle aandacht en toewijding, hermeneutische vermogens en methodische inventiviteit die maken dat
de presentie-beoefening onmogelijk is gelijk te stellen
met 'het spontane gedrag van een goed en hartelijk
mens' of te kwalificeren als 'iets voor laaggeschoolde
vrijwilligers' (p. 808). Relatie vereist wel degelijk een
bepaald soort professionaliteit, namelijk normatiefreflectieve professionaliteit.

Empowerment
in humanistisch

en 'politiek'
geestelijk

werk

Dit brengt mij op het tweede punt. De presentiebenadering is een leefwereldbenadering, zo zagen we eerder.
De radicale keuze voor de mens en een menswaardig
bestaan manifesteert zich in twee richtingen: in 'er zijn
voor' cliënten 'zonder meer' waarin erkenning en bevestiging van menselijke waardigheid plaatsvindt en nieuwe perspectieven kunnen ontstaan enerzijds; en in 'er
zijn voor' vanuit de gerichtheid op lichtpuntjes, kracht
en vitale verlangens anderzijds. Zij manifesteert zich
zowel in persoonlijke contacten, als in gemeenschapsvorming en een kritische houding en handelen
ten aanzien van instituties die de menselijke waardigheid (dreigen te) ondermijnen.
Hoewel Baart daar niet zo expliciet over uitweidt, lijkt
hij de modus van 'maken' zoals die tot uitdrukking
komt in bijvoorbeeld buurtopbouwwerk-achtige activiteiten en waarbij het zwaartepunt en initiatief bij de
presentie-beoefenaar
ligt, als 'empowerment' aan te
duiden. 'Maken' (en dus empowerment) is net als 'laten'
een modus van handelen van de presentie-beoefenaar
en kan bovendien in allerlei vormen verschijnen,
afhankelijk van de werkoriëntatie van de presentiebeoefenaar. Dit is in overeenstemming met de gelaagdheid van empowerment (zie Jacobs 2002, in navolging
van Morrow & Hawxhurst 1998). (5)
Hoogeveen laat de 'stille' en 'eenvoudige' kant van het
werk zien, maar is tevens een raadsvrouw die haar
stem laat horen, als het gaat om zaken die de mense-
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lijke waardigheid ondermijnen en die ook cliënten stimuleert om dit te doen. Dit zouden we de 'makende'
kant van het werk kunnen noemen. Het 'maken' toont
zich in humanistisch geestelijk werk bovendien op
beide werkniveau's: op micro-niveau in persoonlijke
empowerment van cliënten om zeggenschap en verantwoordelijkheid over hun eigen leven te nemen en
op meso-niveau in het streven naar menswaardigheid
binnen instituties, ook wel aan te duiden als empowerment op maatschappelijk of organisatie-niveau
(zie werkmodel humanistisch geestelijk werk).
Deze 'makende' kant wordt echter niet breed geaccepteerd als zijnde een kern van humanistisch geestelijk
werk. Dit blijkt uit de immer voortschrijdende discussie of humanistisch geestelijk werkers met bepaalde doelen werken en of dit vooropgezette doelen zijn
of dat zij in het contact met cliënten tot stand komen.
Een standpunt als dat van Hoogeveen (1991) dat de
relatie (althans in individuele begeleidingscontacten)
het doel op zich is, staat hier op gespannen voet met
de visie van bijvoorbeeld Mooren (1999) die zingeving
als de centrale gerichtheid van het werk beschouwt en
de vermeende doelloosheid en inhoudelijke onbepaaldheid van de werker als 'mythen' afdoet.
Ook zien we dit terug in de discussie over wat nu de
eigenheid van het werk uitmaakt. Het 'geestelijke' van
het werk krijgt daarbij vaker de nadruk dan het (politiek-) humanistische, waardoor de betrokkenheid op
het menselijk bestaan en existentiële kwesties nogal
eens wordt verengd tot kwesties die het 'innerlijke
leven' betreffen, maar niets van doen zouden hebben
met de maatschappelijke context waarin we leven.
Maatschappelijke kwesties als uitsluiting, geweld,
sociale overbodigheid, discriminatie en dergelijke
horen in deze visie thuis bij het maatschappelijk werk
of andere professies, zoals de vrouwenhulpverlening.
Baart laat in zijn boek zien dat de scheidslijnen daartussen niet zo gemakkelijk te trekken zijn; sociale overbodigheid is een existentieel probleem, dat zowel
vragen oproept van gelijkheid en rechtvaardigheid, als
ook wijst op het belang van relaties waarin erkenning,
perspectief en zin ervaren kan worden. Voor het handelen van presentie-beoefenaren betekent dit dat dit
zowel 'politiek' als 'spiritueel' te noemen is en zich in
verschillende dimensies afspeelt (zie de eerder
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genoemde 'typen' presentie). Het strekt zich aan één
kant uit naar de maatschappelijke kritiek op de distantiëring van 'sociaal overbodigen' en het streven
naar burgerschap; aan de andere kant naar een liefdevolle en betrokken relatie waarin een ander mens de
eigen waarde, zin en verbondenheid kan ervaren.
De waarde van de presentie-benadering voor humanistisch geestelijk werk is dus niet alleen gelegen in het
bekrachtigen van verbondenheid; zij maakt het ook
mogelijk om de 'makende' kant van het humanistisch
geestelijk werk ('empowerment' en 'humanisering')
een duidelijkere plek te geven in de theorie en praktijk
van het humanistisch geestelijk werk, zonder dat dit
ten koste gaat van het 'geestelijke', 'stille' a/eenvoudige'
karakter dat het werk ook kenmerkt. Dit laatste is heel
belangrijk, want het toont de presentie als een benadering die interferenties en spanningen toelaat. Ze is
professioneel, maar ook vriendschappelijk, wordt rolmatig uitgeoefend, maar tegelijk natuurlijk -alledaags,
lost niets op, maar werkt aan basale levensproblemen,
'laat gebeuren' en 'schept ruimte', maar'komt ook tussenbeide', 'schept condities', 'doet een beroep op potenties' en 'werkt naar iets toe'. De kracht van de
presentie-benadering voor het humanistisch geestelijk werk is naast de eerder genoemde punten, dat zij
laat zien dat 'laten' en 'maken', en 'politiek' en 'spiritualiteit' binnen één benadering samen kunnen gaan, dat
het niet'of ... of' is, maar'en ... en'. Het zijn in mijn ogen
juist deze uitermate boeiende verbindingen die de
eigen waarde van de presentie uitdrukken, waarbij
benadrukt moet worden dat het politieke aspect van
het handelen niet (noodzakelijkerwijze) samenvalt
met een meer 'makende' manier van handelen en het
geestelijke aspect niet (altijd) met 'stil werk'. In haar
uitoefening van verbondenheid en het creëren van
relationele contexten toont de presentie-benadering
zich immers 'empowerend' en 'cultuurkritisch' .'Empowerend', want in de relatie voelt een ander zich erkend
en gesterkt en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan;
'cultuurkritisch', want de aanwezigheid 'om niet' biedt
wel degelijk een 'tegenover' voor professionals in de
zorg- en welzijnssector die geneigd zijn tot interventionistisch handelen. Presentie-beoefening laat zien
dat het ook 'anders' kan, en wat dat met mensen doet.
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Verbondenheid als een 'stil' politiek handelen.
Gemeenschapsvorming en collectieve actie als geestelijk werk dat nieuwe zin en perspectief biedt.
De presentie is een belangrijke theorie en benadering
voor het humanistisch geestelijk werk, omdat ze een
aantal (ogenschijnlijke) strijdigheden weet vast te houden die we ook in het humanistisch geestelijk werk
tegenkomen en daarin onderwerp van discussie zijn
(geweest). De voornaamsten zijn hiervoor aan bod
gekomen: de spanning tussen 'laten' en 'maken' en tussen 'politiek' en 'geestelijk' werk. Het feit dat de presentie empowerment incorporeert draagt hier in
belangrijke mate aan bij. Echter - en nu kom ik op een
inhoudelijk-kritisch punt - de wijze waarop dit gebeurt
is problematisch, omdat empowerment van een zelfstandige benadering (met allerlei varianten), eigen traditie en gedachtegoed gereduceerd wordt tot een
'manier van handelen' in de presentie-beoefening. (6)
De resultaten zien we in de presentie-theorie en -benadering: zij maakt onvoldoende gebruik van de inzichten met betrekking tot macht die in de theorie en
praktijk van empowerment de afgelopen decennia ontwikke~d zijn.

De macht van presentie
Na lezing van zijn boek moet ik met Baart instemmen
dat de presentie niet een soort basis of opstapje voor
empowerment is. Daarmee zou ik onvoldoende recht
doen aan de eigen waarde van de presentie. Maar
omgekeerd, empowerment onder de presentie-benadering scharen, doet geweld aan aan de empowerment-benadering, want dit erkent onvoldoende de
eigen waarde van deze benadering én, belangrijker,
maakt onvoldoende gebruik van de inzichten die deze
te bieden heeft. Het gevolg is een tamelijk eenzijdige
visie op macht in de presentie-theorie. Dit valt het
beste te illustreren aan de hand van het drie-wereldenmodel waar de presentie zich op baseert (zie deel III,
hoofs tuk 2 en met name de schematische afbeelding
op p. 228).
Het drie-werelden-model
is gebaseerd op het voor
humanistisch geestelijk werkers bekende onderscheid
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tussen 'leefwereld' en 'systeemwereld' . Baart voegt hier
nog een derde 'wereld' aan toe: naast de wereld van de
gevestigde macht oftewel instituties (systeemwereld)
en de wereld van de cliënten (leefwereld) krijgt ook de
wereld van de werker (de eigen biografie en identiteit)
een zelfstandige plek. Dit is belangrijk, omdat de presentie-beoefenaar niet samenvalt met de leefwereld
van de c1iënt(e), maar daar een verbinding mee aangaat. Dat betekent dat de spanningen in de werkelijkheid van de cliënten niet dezelfde (hoeven) zijn als de
spanningen die de werker ervaart, sterker nog: ook de
wereld van de werker en van de c1iënt(e) zelf kunnen
hevig botsen, zoals veel presentie-beoefenaren
uit
ervaring weten. In de 'exposure' aan de systeem- én de
leefwereld komt de presentie-beoefenaar zichzelf en
de ander niets verbloemend tegen en dit kan het werken vanuit verbondenheid ernstig op de proef stellen,
bemoeilijken en er zelfs voor zorgen dat relaties (tijdelijk) verbroken worden. Het streven naar menselijke waardigheid en de gerichtheid op de leefwereld als
'vindplaats van het goede' vindt immers plaats in een
realiteit die onontkoombaar ook daartegen in beweegt
en het tegendeel laat zien, en is daarmee vaak pijnlijk
en ontwrichtend voor de presentie-beoefenaar. De pastores gaan de complexiteit van de problematiek zien
waar buurtbewoners mee kampen als slachtoffers van
een onrechtvaardig systeem, maar tegelijkertijd vaak
uitbuiters ervan, wat tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld oplichting van instanties of de weigering verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen. Ze
ontmoeten niet alleen hartelijkheid, solidariteit en
medeleven, maar tegelijkertijd lompheid, egoïsme en
geweld dat hun werk zwaar op de proef kan stellen (zie
bijvoorbeeld het aangrijpende Praktijkverhaal46.13
met de veelzeggende titel Etterbakken). Zij zien, hoe
mensen worstelen om hun verlangen een plek te geven
in hun leven, dat echter door veelvuldige tegenslagen
gesmoord wordt in moedeloosheid, wanhoop of verbittering.
De 'exposure' confronteert de pastores, kortom, met
hun eigen mooie idealen of met de beschermde en liefdevolle omgeving waarin ze zelf zijn opgegroeid en die
in schril contrast staat met het leven in de marge van
de samenleving. Het streven naar humaniteit in de presentie-benadering vraagt om het uithouden van die
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spanning en strijdigheid. Spiritualiteit vormt daarin
een belangrijke krachtbron voor de werker, omdat zij
het mogelijk maakt om de ogen niet te sluiten voor de
schaduwkanten van het bestaan en tegelijkertijd
betrokken en trouw te blijven vanuit een houding van
verwondering ('er zijn ook lichtpuntjes') en mildheid,
ook of juist wanneer het gegeven vertrouwen
beschaamd wordt of de situatie uitzichtloos lijkt.
Tot zover lijkt er niets aan de hand. Integendeel. De
presentie-benadering verrijkt met haar'drie-wereldenmodel' het denken over de professionaliteit van het
humanistisch geestelijk werk. De werker is geen onderdeel van de systeemwereld, noch van de leefwereld,
maar brengt haar eigen wereld mee. Dit model stelt
zodoende de vraag op scherp naar de plaats van de
persoon van de werker in het humanistisch geestelijk
werk en de taak van de opleiding en de supervisie bij
de ontwikkeling van haar normatief-reflectieve professionaliteit.
Maar juist in het licht van normatief-reflectieve professionaliteit ontbreekt er dan wel een substantieel
element, namelijk de reflectie op macht in het professionele handelen. De presentie-benadering laat de worstelingen zien van de presentie-beoefenaar in relatie
tot de dominante instituties, werkwijzen en taalspelen
enerzijds, en het leven in de marge van de samenleving anderzijds, maar macht wordt daarbij weggezet
als iets 'daarbuiten', gelieerd aan de dominante instituties en voorbehouden aan 'geslaagde burgers'. Presentie is een 'afwending van de macht', zo zegt Baart
letterlijk (p. 787) en het slagen van die afwending is
afhankelijk van de mate waarin de presentie 'kaal en
instituutloos' kan worden uitgeoefend.
Maar macht is niet alleen verbonden met instituten,
zo leren postmoderne feministische theorieën over
macht ons. Instituties betreffen slechts één niveau
waarop macht zich beweegt; de afwending van institutionele macht kan de 'zuiverheid' van het werk dus
niet garanderen. Macht speelt ook in de leefwereld, in
en tussen mensen en ook in de relatie tussen de presentie-beoefenaar en de buurtbewoner. Bovendien is
macht niet alleen inperkend of onderdrukkend, maar
werkt zij ook verruimend, mogelijkheden scheppend.
Dit demonstreert Baart zelf, waar hij stelt dat de pre-
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sentie een affectieve band schept waarover sociaal-culturele goederen worden getransporteerd. De positieve, scheppende of verruimende werking die dit kan
hebben op beide subjecten in de relatie - want ook de
presentie-beoefenaar wordt door zijn aanbod 'meer
mens' (p. 751) - wordt door Baart niet als macht
benoemd, maar in een relationele empowermentbenadering is het dit wel degelijk. Het is de macht (of
zo je wilt: kracht) van verbondenheid en zorg, van het
'erbij blijven' in de pijn, verdrukking of uitsluiting,
waarin mensen tot bloei kunnen komen, zin kunnen
ervaren, zich gesterkt kunnen voelen in hun eigen
waarde en verlangen naar verbondenheid en heelheid
(Brown 1994; Baker Miller & Stiver 1997).
In de relatie tussen de presentie-beoefenaar en haar
cliënten kan echter ook een overdracht plaatsvinden
die inperkt, oplegt of onderdrukt. In een relatie is er
altijd sprake van verschillen in leefwereld, zoals ook
Baart erkent. Deze verschillen hebben onder meer te
maken met verschillen in culturele en klasse-achtergrond, sekse, leeftijd en levensbeschouwing. De verschillende stadia van de exposure zijn er op gericht de
buurt en haar bewoners in hun eigen taal tot spreken
te laten komen. Door de eigen verlangens, oordelen,
gevoelens, neigingen, reacties en wensen (voor zover
mogelijk) te onderdrukken of op te schorten en zichzelf voortdurend daarop te bevragen kan de presen tie-beoefenaar de eigen stemmen die altijd weer
opspelen en de grenzen van haar ontvankelijkheid
(h)erkennen. Van daaruit ontstaat er ruimte - de presentie-beoefenaar is minder met zichzelf en de eigen
pre-occupaties bezig - en wordt betrokkenheid en toewijding mogelijk aan wat zich aandient. Baart merkt
op dat de exposure een ervaring is die vele pastores
niet tot een goed einde brengen, omdat ze de eigen
grenzen niet opzoeken, onderkennen en beproeven: de
eigen angsten en liefdes die maken dat ze geen daadwerkelijke verbinding aangaan met de buurt en haar
bewoners, wat zich vaak manifesteert in een te (eenzijdig) mooie en harmonieuze of juist slechte en rottige voorstelling ervan. Het kan ook tot uitdrukking
komen in het toeschrijven van betekenissen aan kleding of andere uiterlijkheden, de leefomgeving,
allochtone buurtbewoners en gedrag, die niet overeenstemmen met de betekenissen die buurtbewoners
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daar zelf aan geven. Het stadium van het toelaten en
zich toewijden aan het vreemde / andere wordt dan
niet bereikt. Integendeel: het handelen van de werker
doet geweld aan aan de leefwereld, want het plaatst de
wereld en de stemmen van de werker op de voorgrond.
De exposure is niet geslaagd en van 'echte' presentiebeoefening kan geen sprake zijn. Of toch wel?
Juist op dit punt kan een postmoderne feministische
machtsopvatting uitkomst bieden. Zij laat namelijk
zien dat het scheppen van verbindingen waarin mensen zich gezien en erkend weten, altijd het risico in zich
draagt van geweld en onderdrukking. Alle goede
bedoelingen van de presentie-beoefenaren
ten spijt
blijven zij mensen die onbewust kunnen terugdeinzen
in de ontmoeting met buurtbewo( 0 )n(st)ers, omdat
zij het vreemde in zich zelf weerspiegelen dat diepgewortelde emoties en cognities in het geding brengt.
Ook zullen zij niet (altijd) kunnen voorkomen dat zij
cultuur-, klasse- en seksegebonden opvattingen en
gedragsmodellen aanbieden, waar cliënten niets mee
kunnen of niets mee van doen willen hebben en dus
als opgedrongen ervaren. Met name in de meer
'makende' kant van het werk is dit risico van geweld
aanwezig, omdat de presentie-beoefenaar als normatieve professional hier nadrukkelijker gaat staan voor
wat zij als een goed leven ervaart en daarnaar handelt.
Wellicht is het daarom dat Baart naar het einde van het
boek toe de presentie steeds meer reduceert tot de
modus van 'laten' en de ruimte die daarin ontstaat voor
de ander. Maar ook 'ruimte laten' of 'laten gebeuren'
is niet altijd productief: waar de cliënt (wellicht onbewust) behoefte heeft aan afgrenzing of een schop
onder zijn kont, kan dit als 'nalaten' en tekort schieten worden ervaren, eveneens een vorm van geweld,
omdat de cliënt zorg onthouden wordt.
Vanuit een postmoderne feministische (en psychoanalytische) visie gezien, kan de presentie zich niet
afwenden van de macht, maar bestaat zij juist in de
dynamiek van zich verbinden en afstand nemen die
eigen is aan de werking van macht (Benjamin 1998).
In de verbinding van de presentie-beoefenaar met de
leefwereld en de cliënt is er dan niet sprake van één,
maar van een dubbele beweging: enerzijds naar de
leefwereld toe, de cliënt een podium bieden om op te
verschijnen en de eigen stem te laten klinken en zo te
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erkennen in het eigen 'zijn'; anderzijds van de cliënt
weg, om zich niet met de leefwereld van de cliënt te vereenzelvigen, maar deze identiteits- en gedragsmodelJen aan te bieden uit andere werelden waaraan de cliënt
zich kan 'schuren' en 'laven'. Vanuit deze visie is deze
dubbele beweging niet alleen van belang voor de cliënt,
maar ook voor de werker zelf vanuit het oogpunt van
zelfbehoud. Zij maakt inzichtelijk waarom van een
geslaagde exposure geen sprake kan zijn: de toewijding
aan de ander / het andere zou dan (bijna) volledig zijn
en de werker zou als subject met eigen verlangens,
behoeften en neigingen (vrijwel) ophouden te bestaan.
Ook de cliënt zou daar niet mee gebaat zijn, want deze
ontvangt geen tegengas, geen inkijkje in een andere
wereld, andere mogelijkheden en nieuwe perspectieven
waartoe hij zich kan verhouden in de vorming van het
eigen subject-zijn. Weliswaar zou het risico van geweld
door het verminderen van de confrontatie tussen de
wereld van de cliënt en de wereld van de werker afnemen, maar dit zou ten koste gaan van de positieve helende en scheppende - kracht die in deze spanningsvolIe verbinding ontstaat: de erkenning van het eigen
bestaan. De genoemde reductie van presentie tot de
handelingsmodus van het 'laten' is, zoals we zagen, geen
oplossing om mogelijk geweld uit de weg te gaan en ik
weet ook niet, of Baart dit als zodanig bedoeld heeft. De
presentie is er veel meer bij gebaat om de spanning tussen 'laten' en 'maken' open te houden en macht expliciet
te thematiseren, zowel in productieve als in repressieve
vormen. Feministische theorievorming over macht en
empowerment kan daarbij behulpzaam zijn.
Gaby jacobs is onderzoekster en docente Praktische Humanistiek, in het bijzonder Normatieve Professionaliteit aan de Universiteit voor Humanistiek

te Utrecht.
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zorg die te maken hebben met existentiële problemen en
vragen. Bijgebrek aan een betere term - 'mens' duidt niet
de professionele relatie aan die er bestaat tussen de beoefenaar en 'ontvanger' van presentie - gebruik ik deze term
toch in dit artikel.
(4) Daarbij moet wel opgemerkt worden dat niet de gerichtheid op potenties, maar problemen de legitimatie-grond
van mensgerichte beroepen vormen; het oude-wijkenpastoraat vormt daarop geen uitzondering. Het maakt
echter een wezenlijk verschil uit of mensen met problemen benaderd worden met het oog op 'wat er goed gaat'
en op potenties die ontwikkeld kunnen worden, of met
het oog op 'wat er mis is' en gebreken die hersteld moeten worden.
(5) Zo bestaat er een duidelijke verwantschap tussen wat
Baart 'individualiteit' noemt en wat wordt aangeduid als
'persoonlijke empowerment'.

'Sociabiliteit' als tweede

type presentie nadert het dichtst de symbolisch-culturele dimensie van empowerment, maar in tegenstelling
tot het invoegen van mensen in de bestaande symbolische orde - de dominante regels, opvattingen, beelden,
verwachtingen en dergelijke - houdt symbolisch-culturele empowerment juist het zichtbaar maken in van de
onderdrukkende werking van de dominante cultuur voor
bepaalde groepen en het verzet hiertegen. 'Mutualiteit'

Noten

als derde type toont een sterke verwantschap met collectieve empowerment, dat wil zeggen het stimuleren van

(I) Het receptie-onderzoek betrof in deze studie interviews

zelforganisaties, de kracht die uitgaat van verbondenheid,

met buurtbewoners over hun ervaringen in, beleving en

herkenning en erkenning. 'Burgerschap' tenslotte zouden

waardering van het contact met de pastores op de cen-

we ook kunnen aanduiden als de gerichtheid op maat-

trale onderzoekslocatie.

schappelijk-structurele

(2) De term 'presentie' is overigens niet nieuw, maar is een

empowerment.

(6) Zie ook de bijdrage van A. Baart in dit nummer.

reeds langer bestaand begrip in de kerkelijke wereld. Zie
bijvoorbeeld het onderzoek van Schippers e. a. uit 1990,

Op vrijdag 7februari 2003 vindt een conferentie plaats over 'De

getiteld Kerkelijke presentie in een oude stadswijk (Kok,

theorie van de presentie doordacht', van 13.30 uur tot 18.30 uur

Kampen).

(aansluitend receptie). Plaats: De Uithof, Gebouw Educatorium

(3) Cliënt betekent letterlijk 'klant', de afnemer van een

/ De Uitwijk, Leuven/aan

19, Utrecht. Aanmelding

voor 15-1-

bepaald product. Het is een begrip dat opgang heeft

2003 via het e-mailadres:luce@ktu.nl.

Kosten: 50 euro, stu-

gedaan met de verzakelijking in de zorg en past goed in

denten 25 euro, KTU-studenten

zorg die de gestalte heeft van dienstverlening (vraagge-

inclusief. Info via het tel.nr. 030-2532928. Zie ook www.luce.nl

gratis. Consumpties

zijn

richte zorg). Het drukt daarin respect uit voor de autonomie

van

mensen:

hun

eigen

vermogen

en

mogelijkheden om geïnformeerde keuzen te maken met
betrekking tot de zorg die zij behoeven. Het is echter geen
adequate aanduiding

voor mensen in aanbodgerichte
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Importbeperkingen
Presentiebeoefening en de verruiming
van cliëntverhalen in humanistisch raadswerk

Andries Baart

Van het boek van Gaby Jacobs (1) heb ik erg
genoten en veel geleerd. Zij behandelt een
traditie van werken en helpen waarin tientallen elementen, intenties, methodieken,
concepten en theorieën te vinden zijn die
mij bijzonder waardevol lijken voor mensgerichte beroepen. Het is verleidelijk om de
in mijn ogen meest waardevolle op te sommen, maar in dit kader zou dat niet passen.
In de meest algemene termen strijdt zij
tegen iets en voor iets: tegen een naar binnen gekeerde, bijziende en op defecten
gerichte hulpverlening; vóór het aanspreken van mensen op hun eigen kracht, verlangen en vitaliteit en vóór het opruimen
van allerlei beletselen om bij die bronnen te
komen.

Humanistiek

nr.12, 3e jaargang

december 2002

Men dient te denken aan hinderpalen in de persoon
zelf, in diens socialisatietraject, in zijn of haar bejegening, maar ook aan beletselen die in de cultuur en
structuur van de omringende samenleving en het daar
geldende institutionele discours gelegen zijn. Het valt
moeilijk in te zien wie tegen een dergelijk, door Gaby
Jacobs bovendien zorgvuldig onderbouwd en met een
overvloed aan literatuur gestaafd, pleidooi bezwaren
zou kunnen hebben.
Ik beschik overigens niet over de expertise om de vele
literatuur over empowerment in de vrouwenhulpverlening op zijn merites te beoordelen; ik ben beter
bekend met empowerment-literatuur
die betrekking
heeft op opbouwwerk, vormingswerk, lokaal sociaal
beleid en (ander) sociaal-cultureel werk. (2) In vergelijking daarmee is de insteek van Gaby Jacobs nogal
'therapeutisch' en weinig publiek-politiek getint. Mij
heeft dat overigens nauwelijks gestoord, al roept deze
beperking ook serieuze vragen op. En hoewel de
onderzoekster vreest dat ze nogal ver afstaat van de
door mij uitgewerkte presentie benadering, heb ik ook
op dat punt weinig bedenkingen: veel van wat ze typerend acht voor empowerment (waarvan ze overigens
in haar boek erg veel verschillende rijtjes kenmerken
geeft) sluit zeer wel aan bij de presentiebenadering.
Hoe die aansluiting in elkaar zit, zal ons uiteindelijk
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ook in deze bijdrage bezighouden, maar zeker is wel
dat ze anders verloopt en anders gedacht moet worden dan de onderzoekster meent (op p. 160 en verder en op p.I72). Kennelijk vindt zij dat zelf inmiddels
ook, gelet op een recente publicatie van haar(31: daarin heeft ze de onderstaande inzichten, die eerder in
een referaat werden gepresenteerd, reeds goeddeels
verwerkt.

De kwestieuze
empowerment

verbinding
van
en humanistisch

raadswerk

We beginnen ons betoog met een eerste formulering
van een cruciale bedenking bij het boek van Gaby
Jacobs en zullen deze stapsgewijs ontwikkelen.
Ik herhaal sympathiek te staan tegenover de aangedragen suggesties vanuit de (verschillende) empowerment-theorie(ën) of -paradigmata, maar de eerste
twijfel steekt de kop op wanneer ik me afvraag, waarom het humanistisch raadswerk zich nu uitgerekend
zou moeten inlaten met empowerment. Morgen komt
er iemand vanuit de rationeel-emotieve therapie,
overmorgen een zwarte womanistische theoreticus,
dan een lichaamstherapeut, daarna een Winti-genezer, of een keiensnijer, of een kaartlezer, of christenhumanist, of sacred dancer, mystagogische jungeriaan
et cetera. Waarom zou men de een binnenlaten en de
ander de deur wijzen?
(a) We zouden hier een opportunistisch standpunt
kunnen innemen en zeggen: so what, alles is welkom zolang we er blij mee zijn. Maar ik denk dat
dat standpunt onhoudbaar is, omdat de praktijk
van het humanistisch raadswerk - op straffe van
haar ondergang en irrelevantie - niet opgevuld
kan worden met van alles en nog wat, groen, rijp
en rot, hoogwaardig en inferieur, eigen en vreemd.
Eerdere publicaties over dit werk, waaronder Door
eenvoud verbonden (41, bevatten reeds voorbeelden
van raadswerk die zacht gezegd vragen oproepen.
(b) Het lijkt me evenmin een goed idee om de import
van 'therapeutische' of helpende tradities in het
raadswerk geheel over te laten aan de persoonlijke voorkeuren van de beroepsbeoefenaar. (Gaby
Jacobs uit op essentiële punten in haar betoog wel
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zeer sterke persoonlijke voorkeuren.) We vinden
dat bij dokters, journalisten en autoreparateurs
geen goed idee, en waarom dan eventueel wel in
raadswerk? De klant mag weten wat hlzij verwachten kan en heeft recht op goede kwaliteit en
verantwoording; dat zijn sterke argumenten om
het vak niet zomaar vrij te geven en over te laten
aan de willekeur of het komen en gaan van individuele beroepsbeoefenaren.
(c) Er is nog een derde, al te gemakkelijke, uitweg die
ik eveneens afsnijd. Men zou immers kunnen
tegenwerpen dat de hele idee onder mijn vraag
geen hout snijdt. De vraag veronderstelt dat er met
betrekking tot het raadswerk een 'binnen' en een
'buiten' is, zodat we met recht kunnen spreken van
import. Zouden we dat onderscheid niet erkennen, dan vervalt de vraag, maar tegelijk ook de
eigen identiteit van het vak. Daarom meen ik op
de implicaties van de term 'import' te mogen
voortborduren.
Anders gezegd: er zullen inderdaad goede, dwingende, prudente, legitieme, navolgbare redenen moeten
bestaan om bepaalde tradities ingang te doen vinden
in het humanistisch raadswerk. Als men zou menen
dat anything goes, dan hoeft men niet verder te lezen.
Laten we eens, speculerend, enkele overwegingen noemen die voor het importeren van empowermenttheorieën en -praktijken in het raadswerk pleiten.
I. Een eerste, mogelijke reden zou liggen in de aanname van innerlijke verwantschap: humanistisch
raadswerk en empowerment zijn (ten diepste)
hetzelfde of intern verbonden, bedoelen hetzelfde, in het geheel of in bepaalde varianten. Eigenlijk zegt men hier: 'empoweren' gebeurt eigenlijk
al in het raadswerk en daarom is verdere hulp 'van
buiten' niet verstorend en zelfs behulpzaam.
2. Een tweede reden zou liggen in de wil om binnen
het raadswerk bestaande tekorten te ondervangen. Humanistisch raadswerk heeft, in deze visie,
praktische defecten en deficiënties (zaken die niet
lukken, hulp die niet helpt, verlangens van cliënten die onbeantwoord blijven, onoplosbare stagnaties) waarvoor empowerment uitkomst zou
kunnen bieden. Hier is de basisredenatie: het
helpt het humanistisch raadswerk om zijn werk
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beter te doen en daarom mogen we deze reparerende empowerment-theorieën
importeren.
3. Uit een geheel ander vaatje wordt getapt, als de
reden op het vlak van het behoren zou liggen:
humanistisch raadswerk wordt in dat geval ideologisch onder de maat en 'bevangen' geacht. Een
kritische normatieve toetsing laat zien dat het ten
onrechte zaken niet thematiseert, niet verbindt of
aan het gezicht onttrekt die wel aan de orde behoren te komen. Welnu, met de import van empowerment wordt dat morele tekort weggewerkt en
wordt de werksoort bevrijd van zijn burgerlijke
beperkingen en morele blindheid.
4. En laten we nog eens een vierde reden noemen.
Deze zou meer in de lijn van het experiment of de
exploratie liggen: wat zou het opleveren als we
empowerment-theorieën
zouden importeren in
het raadswerk? Nergens wordt gezegd dat het werk
tekort schiet, reparaties behoeft of reeds verwant
is met de visie van empowerment. Men vraagt
slechts welwillendheid voor het onderzoek: zullen
we eens kijken waar het ons brengt? Zo zijn er
meer goede of interessante redenen te bedenken;
voor ons volstaan deze.
We menen dat Gaby Jacobs zich overwegend beroept
op reden 3. en dat ze bovendien herhaaldelijk tracht
aan te tonen dat er sprake is van verwantschap - 1.Als
ze al verwijst naar 2., defecten en deficiënties, dan
gebeurt dat steeds ofwel impliciet ofwel met grote
voorzichtigheid en terughoudendheid. Het aantonen
van 1., verwantschap, geschiedt onderzoeksmatig
uitermate zwak en heeft mij niet overtuigd; heel het
empirische onderzoek (5) dat daartoe had kunnen dienen, is helaas nogal onder de maat gebleven. Resteert
reden 3., de wenselijkheid het raadswerk te corrigeren
(wat neerkomt op: de ideologische bevangenheid
doorbreken). Die wens roept uiteraard vragen op als
wie hier op goede gronden kan zeggen dat er tekorten zijn; aan de hand waarvan men überhaupt defecten kan waarnemen; hoe men kan zeggen dat de
bevangenheid ontoelaatbaar is; wie dat vaststelt; hoe
men dat vaststelt; en wanneer we een reparatie of verruiming geslaagd kunnen noemen? Het laat zich raden
dat er dan onderzoeksmatig zaken aan de orde moeten komen (stagnaties onderzoeken in de ervaring van
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cliënten, raadslieden, verbeteringen uitproberen en
evalueren) die in het voorliggende onderzoek nergens
zijn doorgevoerd.
Er is naar mijn smaak dus een legitimatievraag in het
geding en die kan onmogelijk los gezien worden van
de identiteit van het beroep. Probleem is daarbij dat,
zeker in de meer moderne opvattingen die ook ik aanhang, die identiteit niet vaststaat, noch achterwaarts
in de tradities, noch momentaan in gedetailleerd uitgewerkte en verplichte profielen en codes, noch voorwaarts in de (utopische) bestemming van het vak. Juist
het importeren kan uitgelegd worden als een poging
de identiteitsvraag opnieuw te stellen en provisorisch,
tentatief te beantwoorden. En omgekeerd doet zich de
vraag voor, of het importandum wel helemaal binnengehaald moet worden, of slechts gedeeltelijk of wellicht
juist 'overcompleet' (= opgerekt voor dit gebruikskader). Ook dat importandum heeft immers een eigen
identiteitskader dat, ook als het niet volledig vaststaat
en open is, niet op willekeurig welke maat geknipt kan
worden.
We lossen de bedoelde identiteitsvragen in elk geval
niet op door almaar meer en nauwkeuriger naar (in
casu) empowerment te kijken, of naar de zegeningen,
methodiek, varianten en de gerapporteerde effecten
daarvan. Er is meer nodig en daarop wil ik zo dadelijk
ingaan.
Dat we met een reëel afwegingspunt, om niet te zeggen
probleem te maken hebben, kan wellicht als volgt geïllustreerd worden. Door concepten, intenties en methodieken vanuit empowerment, zoals deze in de
vrouwenhulpverlening zijn uitgewerkt en door Gaby
Jacobs worden omarmd, te importeren in het humanistisch raadswerk, gebeurt er in dat vak iets belangrijks: raadswerk wordt mede geschoeid op de leest van
hulpverlening en het is de vraag, of dat wel klopt
respectievelijk wenselijk is. Is raadswerk wel een soort
hulpverlening (en zelfs therapie, zoals we in het boek
herhaaldelijk kunnen lezen)? Wil men het humanistisch raadswerk in die richting uitwerken en is dat wel
verstandig? Wat gebeurt er precies wanneer men denkt
dat het humanistisch raadswerk eigenlijk een soort
existentieel (of: moreel! identiteits-) beraad is en men
er niettemin hulpverlenende, therapeutische elementen in gaat inbouwen? Beraad wordt dan helpen. Dit
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helpen heeft veel van professioneel hulpverlenen en
dat is wat anders dan '(zich) beraden'. Wat nu als men
humanistisch raadswerk het liefst waarneemt als een
bijdrage aan (moreel) burgerschap en daarin empowerment inbouwt, wat echter niet verstaan wordt als
een politiek-aan-de-macht-komen,
maar wat wordt
gekortwiekt tot een specifieke methode van therapeutische hulpverlening? Men ziet: het zijn nogal pittige
en ernstige vragen, goeddeels op een meta-niveau,
maar daarom niet minder passend.
Er zou hier een gemakkelijk antwoord gegeven kunnen worden: het humanistisch raadswerk verstaat zich,
gelet op de schetsen van het werk in dit boek (6), helemaal niet als beraad of politiek burgerschap. Maar die
schetsen zijn, zoals al gezegd, niet goed genoeg opgesteld, de tegenstellingen tussen de gereconstrueerde
varianten zijn te schematisch en ten onrechte wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen de aanvang of
methode (alledaagse praktijk, narrativiteit) en de uiteindelijke strekking ervan: zo heb ik weinig moeite
narratieve of communicatieve varianten aan te wijzen
die waarachtig niet blijven steken in het microniveau
van de enkeling en de zin van diens levensloop! Hetzelfde geldt voor de 'eenvoudige variant' van het humanistisch raadswerk. Ik kom hierop nog terug.

Het reguleren

van import

Het soort problemen waarop ik hier het oog heb, is bijzonder lastig en speelt zeker niet exclusief in het boek
van Gaby ]acobs. Ik ken ze ook vanuit felle en belangwekkende discussies in het pastoraat; inzet van die discussies - die ik hier verder onbesproken moet laten is veelal, of de grondvorm van pastoraat ontleend kan
worden aan het model van (professioneel, therapeutisch) helpen, aan de werkwijze van het leergesprek of
morele beraad, aan dat van de familiale banden of van
de levensbegeleiding et cetera. Daarom hebben deze
kritiek en de bijbehorende reflectie een veel bredere
relevantie.
Laten we het probleem eens trachten te herschrijven
en zo tevens de gevonden verhalen van het humanistisch raadswerk trachten te amenderen. Een diepe
drive van de empowerment -benadering lijkt me te zijn
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dat het veranderingsgericht is en dat het - toegepast
op het humanistisch raadswerk - het dus niet wenst te
houden bij ellende, de onmacht, de zelfbeschuldigingen
en de vernietigende self talk, zoals deze zo vaak worden
aangetroffen. Gaby ]acobs beklemtoont verschillende
keren in haar boek dat empowerment het kader verruimt, de blik groter maakt, verborgen bronnen van
kracht, waardigheid, talenten en zelfvertrouwen, maar
ook ogenschijnlijke gegevenheden en stilzwijgend buiten beeld gehouden feiten, machten, gewoontes en culturele vanzelfsprekendheden onthult en aanwezig stelt.
Het lijkt erop dat we ons met het concept 'verruimen' op
een schaal van aansluiten bij het verhaal of de lezing van
de cliënt bevinden.
Op de eerste trap vinden we raadslieden die het nauwkeurig of in elk geval het liefst houden bij het cliëntverhaal en de praktijk, zoals ze deze aantreffen: ze forceren
niets, duwen dat verhaal niet over zijn grenzen, boren
en peuteren niet of nauwelijks. Het verhaal is het sleutelgat waar doorheen gekeken wordt en dat bepaalt hoeveel er te zien valt. Dat kan weinig zijn, maar
(afhankelijk van de cliënt) ook heel veel en zeer ver
strekkend. Deze raadslieden hebben nauwelijks of geen
behoefte aan import of verruiming van hun repertoire.
Ze verruimen andermans verhaal ook niet of nauwelijks.
Een volgende zal een stap verder zetten en met allerlei
liefdevolle of confrontatieve middelen een nadere articulatie nastreven, bevorderen dat moeilijk bereikbare
lagen aan het oppervlak komen, dat weggeduwde pijnen en stille kennis uitgesproken kunnen worden en tot
het bewustzijn komen. Waarschijnlijk is dit type raadslieden gebaat bij de import van spreek- en articulatiemethoden, bij methoden van werken die het verhaal van
de cliënt of pastorant (verder) kunnen openen.
Nog een stapje verder gaat degene die niet slechts een
nadere articulatie nastreeft, maar welbewust het pad
inslaat van de betekenisontraadseling, van het zoeken
van redenen, van de actieve duiding en zelfs van de verklaring van de mechanismen die achter het verhaal zelf
liggen en die voor de betrokkene zelf niet (zomaar) toegankelijk zijn. Hier ligt de import van leesschemàs, van
duidingsmodellen, van verklarende theorieën en dergelijke voor de hand: in elk geval is men uit op 'verruiming'.
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Een verdergaande verbijzondering treedt op, wanneer
deze processen aangevuld worden met het ontwerpen
van een doel, van een na te streven verbetering, en
wanneer dat ook werkelijk gaat gebeuren. Natuurlijk
zijn de articulatie en het duiden vaak al 'verbeteringen'
in zichzelf, maar men zal begrijpen dat we hier het oog
hebben op zeer actief na te streven veranderingen in
gedrag, handelen of spreken, al dan niet in en bij zichzelf of juist verder weg gelegen in de context.
In deze oplopende reeks van verhaalverruimingen (die
ook anders opgesteld kan worden; in Een theorie van
de presentie (7) heb ik een gedetailleerd model hiervoor
uitgewerkt) neemt het importandum 'empowerment'
een hoge plaats op de schaal in. Het wil duidelijk de
nodige stappen verder zetten dan het laag gearticuleerde verhaal (of de praktijk), zoals dat in eerste
instantie wordt gepresenteerd. Het wil, nog weer
anders gezegd, beslist niet zomaar aansluiten in de
betekenis van: vrede hebben met de aangeboden betekenis. Empowerment betekent in werkelijkheid zo
ongeveer het tegenovergestelde!
Daar loopt naar mijn stellige overtuiging ook de breuk
door de verschillende varianten van het humanistisch
raadswerk; hier ligt ook het werkelijke punt van discriminatie. En de vraag is, hoe men dat proces van verder-gaan-dan kan denken en reguleren. Hoever kan
men gaan in dit verruimen? We kunnen - anders dan
velen denken - die vraag niet beantwoorden door naar
het probleem van de cliënt of pastorant te kijken. Het
zal toch vooral moeten gaan om de (al dan niet bewuste) toepassing van enkele criteria in de relatie van
raadsman/vrouwen cliënt. Ik doe zonder verdere verantwoording en verwijzing naar de rijkelijk voorhanden literatuur een voorstel:
1. de verhaalbewerking moet draaglijk zijn; dat is:
begrijpelijk of inzichtelijk voor de betrokkene en
ook emotioneel te verduren;
2. de verhaalbewerking moet doenlijk zijn: de moed,
het talent, de hulpbronnen, de kracht et cetera van
de betrokkenen moeten toereikend zijn voor wat
er praktisch achter de verhaalbewerking vandaan
komt;
3. de verhaalbewerking moet juist zijn: de betrokkene moet de morele strekking ervan voor zijn of
haar rekening kunnen nemen;
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4. de verhaalbewerking moet geëigend zijn, dat wil
zeggen bij het probleem, de stagnatie of de pijn
passen waarover het gaat;
5. de verhaalbewerking moet passend zijn en dus zin
scheppen in het soort leven dat de betrokkene
wenst te leven;
6. de verhaalbewerking moet aangewezen zijn en vallen in het soort relatie of gesprek dat men daar
heeft (hier stuiten we dus op de grenzen van het
vak en het goede beheer van de aangegane relatie).
Zes criteria dus, die (maar dat kan ik hier niet verder
uitwerken) innerlijk verwant zijn met respect betonen
en waardigheid hoog houden. Overigens heb ik ze hier
benoemd als van toepassing op de cliënt, maar ze gelden mutatis mutandis ook voor de beroepskracht. In
elk geval zijn ze niet afgeleid uit de analytisch geïdentificeerde structuur van de hulpvraag of het zakelijk
gestelde probleem van de cliënt; daaruit kunnen de criteria ook helemaal niet afgeleid worden.
We hebben inmiddels dus het zwaartepunt van het
denken over deze materie verplaatst naar de toepassing van formele criteria op elke verhaalbewerking,
waarbij men met gebruikmaking van externe inzichten ('import') het kader wenst te verruimen en het niet
houdt bij de gegeven betekenis. De criteria zijn formeel
en ze moeten ter plekke, situationeel, lokaal, worden
toegepast en getoetst: wat is volgens de betrokkenen
hier draaglijk, doenlijk, geëigend, juist et cetera? Het
zou bovendien tot de identiteit van het beroep horen
om deze en geen andere criteria toe te passen (zoals
doelmatigheid, doeltreffendheid, doelgerichtheid). We
binden, nog concreter gezegd, de toepassing van
empowerment-inzichten in het humanistisch raadswerk dus niet aan een zogenaamde verwantschap, aan
weg te werken tekorten van dat werk of aan ideologische bevangenheden die niet door de beugel zouden
kunnen, maar aan de toepassing van deze criteria in
de relatie van raadsvrouw / man en cliënt. Het gaat niet
aan daar buitenom te bepalen, wat er moet of zou
moeten passen.
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De presentie als bedding
van empowerment
Daarmee komt zeer veel af te hangen van de kwaliteit
van die relatie en de aard van de professionaliteit van
de werker. En precies hier komt 'mijn' presentiebenadering in het spel (en dus niet pas, zoals Gaby Jacobs
denkt, wanneer het om het onverhelpbare gaat (8»). Hier
ook (en ook dat is anders dan Gaby Jacobs stelt (9»)
komt de normatieve professionaliteit dringend gelegen. Juist in de presentiebeoefening, of anders gezegd:
juist als de presentiebeoefening de substantie van de
betrekking van raadsvrouw / man en cliënt is, kan blijken wat gepast, juist, doenlijk, aangewezen, draaglijk
et cetera is en in hoeverre (welk soort) kaderverruiming daarbij past. Presentiebeoefeninggenereert
hier
op een meta-niveau de coördinaten van het samen
handelen van de betrokkenen, en dus de begrenzing
en intenties ervan. Zoals we uit allerlei presentiepraktijken weten, kàn daarin een ontwerpend, doenerig,
veranderingsmoment besloten liggen; dat is zelfs regel.
En dat is niet in tegenspraak met de presentiebenadering. Die tegenspraak treedt pas op, als de coördinaten
waarlangs dat samen handelen zich ontwikkelt, niet
onophoudelijk in de presentiebeoefening
worden
gestipuleerd, ververst of bijgesteld. Anders dan Gaby
Jacobs(lO)meen ik dus niet dat presentie het voorstadium van empowerment is, maar de voortdurende bedding waarin elke bewerking van cliëntverhalen
verloopt; een criteriologische context die bepaalt of
empowerment überhaupt aan de orde kan zijn, past,
draaglijk, aangewezen en dergelijke is.
AIbij al komt hier ook het beeld uit naar voren van een
beroepskracht die tijdens de basale presentiebeoefening beschikt over een zeer ruim repertoire van mogelijkheden tot verhaalbewerkingen en die onderweg
moet ontdekken, hoe en in welke mate daaruit geput
kan worden. Ik zou het sterk toejuichen als empowerment in dat repertoire wordt opgenomen, maar de
argumentatie tot dusverre leidt ertoe dat we onmiddellijk moeten toevoegen: en of het ook gebruikt zal
worden, in welke variant of intensiteit het ingeschakeld zal worden, hangt niet af van de voorkeur van de
werker, de aard van het probleem of de mode van het
vak, maar van de antwoorden op de vragen naar
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draaglijkheid, juistheid et cetera, zoals deze in een
voortdurende, concrete presentiebeoefening worden
verkregen en almaar weer worden herzien. Ik zou me
verzetten tegen empowerment als onderdeel van dat
repertoire, indien het zichzelf voortdurend en bij voorbaat van toepassing verklaart of tevoren al weet wat er
met de verhalen van de betrokkenen moet gebeuren
(hoe en in welke richting ze verruimd en geïnterpreteerd moeten worden). Wat mij betreft, geldt hetzelfde
onverkort voor de zogeheten narrratieven, de communicatieven en de spi rituelen, die Gaby Jacobs in het
raadswerk meent te kunnen aanwijzen: als zij op voorhand al vastgelegd hebben wat toepasselijk is in of op
het cliëntverhaal en het dus al weten, kan ik er weinig
sympathie voor opbrengen. Ook dan zou de inhoudelijke breedte of de smalte van hun verhaalbewerking
tevoren al zijn bepaald en wordt deze bepaling (al dan
niet onder het mom van vriendelijkheid, empathie,
spiritualiteit, voorzichtigheid) domweg toegepast op
n'importe welke cliënt. Met goede of met slechte bedoelingen is dat een vorm van geweld.
De criteria en hun bedding zijn dus in deze redenatie
van eminent belang geworden en hebben alles uitstaande met de identiteit van het vak. Maar het is
onvoldoende om dat zo te zeggen en het daarbij te
laten, want die 'filters' oefenen geen invloed uit op wat
in het repertoire zelf wordt toegelaten - en daar begon
onze argumentatie. Boven noemde ik gekscherend een
hele reeks denkbare kandidaten, variërend van sacred
dance tot kaartleeskunde. Ik zou op deze plek als volgt
verder redeneren: wat die filters niet aankunnen, moet
niet in het repertoire worden opgenomen. 'Niet aankunnen' betekent: er geen raad mee weten, het niet
kunnen beoordelen of zeker niet door kunnen laten.
Men kan dat ook als volgt zeggen: aangezien de toepassing van de criteria beraad vergt in de bedding van
presentiebeoefening, is de stelling verdedigbaar dat
niet in het repertoire opgenomen zou mogen worden
wat het beraad als beraad ondermijnt (dat wil bijvoorbeeld zeggen: dat wat de principiële wederzijdsheid, gelijkmachtigheid, communicatieve openheid en
redelijkheid ondermijnt), waarover niet te beraadslagen valt (omdat je het maar geloven moet) of wat zich
distantieert
van de presentiebeoefening.
Zo
beschouwd, blijf ik bedenkingen hebben bij thera-
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peutische benaderingen (Gaby Jacobs hanteert in haar
boek zeer sterk uiteenlopende betekenissen van het
concept 'hulpverlening'), tegen strikt als helpend
gedachte relaties (we moeten dan wel uitzoeken wat
'helpen' betekent), tegen betekenissystemen die het
beraad oncontroleerbaar maken en moeilijk naspeurbare macht uitoefenen. Mijn bezwaar is dat ze het
beraadsaspeet van het beraad geweld aandoen.
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Noten
(I) jacobs, Gaby (2001), De paradox van kracht en kwetsbaarheid, SWP,Amsterdam (hier aangehaald als diss.

Recapitulatie

a.w.)

In deze bijdrage is onderzocht, waarom men empowerment-perspectieven en -methoden zou toevoegen
aan het repertoire van humanistisch raadswerk. Die
kwestie blijkt bij nadere inspectie enerzijds moeilijk
te ontlopen en anderzijds een brede strekking te hebben en dus verder te reiken dan het raadswerk. We hebben aannemelijk willen maken, dat er veel voor de
hand liggende antwoorden gegeven (kunnen) worden
die weliswaar bevredigend ogen, maar dat toch niet
zijn. Gemakkelijke antwoorden zijn er niet. Er is in
dezen een uitweg gezocht door het probleem te herdefiniëren als het goede recht om het (hulp- of
levens )verhaal van de cliënt substantieel te verruimen
en daartoe van buitenaf hulpmiddelen aan te dragen.
We hebben voorgesteld dat goede recht te binden aan
zes formele criteria die, zo blijkt, voor hun beantwoording aangewezen zijn op het beraad van raadslieden en hun cliënten en die dus tot de identiteit van
het vak 'raadswerk' gerekend moeten worden. De opgave van het beraad maakt de beoefening van de presentiebenadering dringend gewenst, want de volle
aandacht komt te liggen bij de kwaliteit van de relatie
tijdens het beraad. Wat de raadslieden ook opnemen
in hun repertoire (waarvoor we drie criteria gaven),
het omvattende kader van de criteria-geleide toepassing van enig element uit dat repertoire is en blijft
gebonden aan de bedding van de presentiebeoefening.
Dat gezegd zijnde, is tegelijk de vraag van Gaby Jacobs
beantwoord naar de betekenis van de presentie in de
context van empowerment. Hun onderlinge verhouding ligt dus omgekeerd.
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(2) Men kan denken aan Adams, R.(1996), Social Work and
Empowerment, Londen; Craig, G. & Mayo, M.( red.)
(1995), Community Empowerment. A Reader in Participation and Development, Londen; Friedmann, J. (1992),
Empowerment.

The Polities of Alternative Development,

Cambridge/Oxford;Ledwith,M.(1997), Participating in
Transformation.

Towards a Working Model of Commu-

nity Empowerment, Birmingham; en bijvoorbeeld Row-

lands, j. (1997), Questioning Empowerment. Working
with Women in Honduras, Oxford (die Gabyjacobs niet
verwerkt heeft)
(3) jacobs, Gaby (2001),'De paradox van kracht en kwetsbaarheid', in: Versie, september 200 I,pp.4-13
(4) joma, Ton( red.) (1997), Door eenvoud verbonden. Over
de theorie en praktijk van het humanistisch

geestelijk

raadswerk, Utrecht

(5) Diss.a.w.pp. 64 en verder
(6) Diss.a.w.pp. 55-62 en 152en verder
(7) Baart, Andries (2001), Een theorie van de presentie,
Lemma, Utrecht (tweede druk), pp. 440-447
(8) Diss.a.w.pp. 160en verder
(9) Diss.a.w.pp. 50 en verder
(10) Diss.a.w.p. 161
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Op ossen.
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Humanistisch
hulpverlening
begeleiding?

raadswerk:
of

Een bespreking van het proefschrift van Gaby Jacobs

Brecht Molenaar

(I)

De verschijning van een tweede proefschrift
over humanistisch raadswerk is verheugend
voor iemand zoals ik, die werkt in de praktijk van dat vak. (2) Er is namelijk nog maar
relatief weinig over geschreven, terwijl de
basale vraag naar de beroepsidentiteit mijns
inziens zeker nog theoretische reflectie
behoeft.
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Na het werk van Gaby Jacobs gelezen te hebben, wil
ik om te beginnen uiting geven aan mijn waardering
voor haar taalgebruik. Ik vind het mooi en prettig leesbaar. Haar woorden geven bovendien blijk van een
respectvolle onderzoeksattitude. Als lezer merk je dat
ze er, onafhankelijk van haar eigen voorkeuren, bewust
naar heeft gestreefd om recht te doen aan de waarde
van diverse stromingen binnen de feministische hulpverlening en het humanistisch raadswerk. Daarbij
getuigt haar tekst van een sterke betrokkenheid bij de
problematiek van mensen waar deze theorie e~ praktijk bij aan wil sluiten.
Jacobs heeft met haar boek een gesprek op gang willen brengen met raadslieden en betrokkenen bij praktijken van het humanistisch raadswerk. Haar tekst
nodigt herhaaldelijk expliciet uit tot een discussie en
ik vind het leuk om daar nu een start mee te maken.
Maar voordat ik inga op de inhoud van het proefschrift, wil ik hier eerst een beknopte weergave van de
strekking van haar betoog geven. Een groot gedeelte
van het boek behandelt de feministische theorie en
hulpverlening, maar mijn blik is in deze bespreking
vooral gericht op de implicaties van haar stellingname
voor het humanistisch raadswerk.
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]acobs' betoog over
humanistisch
raadswerk
Het gesprek dat Jacobs met haar onderzoeksverslag
hoopt te openen over het humanistisch raadswerk, wil
zij voeren in het verlengde van de feministische theorie en hulpverlening. Haar studie handelt namelijk over
de vraag waarin de waarde van de feministische
invalshoek schuilt voor praktijken van humanistisch
raadswerk en de theorievorming
hierover. Het
gemeenschappelijke in de diverse stromingen binnen
de feministische hulpverlening kan volgens haar worden aangeduid met het concept empowerment. Uit de
stromingen leidt ze drie verschillende empowermentparadigmata af. Deze drie confronteert ze vervolgens
met het humanistisch raadswerk om te kijken, welke
aanknopingspunten
ze aan deze professie te bieden
hebben.
Nu suggereert de vraag naar het belang van empowerment voor humanistisch raadswerk dat er al voldoende basis van zelf-verstaan onder raadslieden zou
bestaan om te kunnen bezien, of en in hoeverre feministische hulpverlening nog een bijdrage kan leveren
aan de ontwikkeling van die professie. Er bestaan echter, zoals Jacobs ook constateert, uiteenlopende en
strijdige visies op de praktijk van het humanistisch
raadswerk. De oplossing die zij heeft gekozen voor dit
probleem van de beroeps identiteit, is een presentatie
van vijf verschillende verhalen over het humanistisch
raadswerk: het spirituele verhaal, het narratieve verhaal, het eenvoudige verhaal, het communicatieve verhaal en het feministische verhaal. Het zijn verhalen die
verschillen in opvatting wat betreft het 'eigen domein'
van de praktijk, de werkwijze en de gerichtheid.
Op hun beurt worden die vijf verhalen door haar weer
herleid tot twee profielen. In het eerste profiel kenmerkend voor het spirituele, narratieve en eenvoudige verhaal- verschijnt zingeving als een gerichtheid op individueel-innerlijke processen. In het tweede
profiel - kenmerkend voor het feministische en
communicatieve verhaal - verschijnt zingeving als
empowerment in die zin dat er sprake is van een
machtsperspectief op zingevingsvragen, een machtsensitiviteit in de werkrelatie en een focus op sociaalculturele contexten.
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Maar het wordt nog ingewikkelder, daar Jacobs vrijwel
aan het einde van haar tekst nog een tweede en geheel
andersoortige spanning te berde brengt. Het betreft
een spanning die zij niet zozeer tussen het eerste en
tweede profiel ziet liggen (dus als spanning tussen zingeving als gerichtheid op individueel-innerlijke processen enerzijds en zingeving als empowerment
anderzijds) als wel binnen met name het eenvoudige, het feministische en het spirituele verhaal. Ze
noemt dit de spanning tussen presentie en empowerment. In het eenvoudige verhaal wordt deze spanning
voelbaar tussen het 'stille werk' van het 'er zijn' voor
cliënten enerzijds en het mobiliseren van medewerkers in de organisatie in het belang van humanisering
anderzijds. In het feministische verhaal betreft het de
spanning tussen 'het stilstaan bij' enerzijds en het
mobiliseren van cliënten anderzijds. In het spirituele
verhaal ten slotte is het die tussen het 'passief handelen' in begeleidingsrelaties enerzijds en het'actiefhandelen' anderzijds. (J)
Hoewel presentie en empowerment zodoende in een
spanning tegenover elkaar komen te staan, stelt Jacobs
in toelichting op de presentiebenadering dat toch ook
deze benadering de cliënt wel degelijk in beweging kan
brengen. Doordat in presentie immers een macht
werkzaam kan zijn die opent, verruimt en in beweging
brengt, kan het volgens haar eigenlijk eveneens als
empowerment gedacht worden. Het ontstaan van nieuwe beweging zou voor de presentie-benadering echter
niet het vooropgezette doel zijn, terwijl de empowerment-benadering juist wel wordt gekenmerkt door een
gerichtheid op het in beweging brengen van innerlijke processen, het vergroten van vermogens en vaardigheden en het verruimen van sociaal-culturele
contexten. Zij blijft daarom toch van twee verschillende benaderingen spreken die zich ieder kenmerken
door een ander handelen en een andere gerichtheid.
'De eigenheid van humanistisch raadswerk is wellicht
juist gelegen in het openhouden van die spanning: er
zijn voor mensen in hun lijden en kwetsbaarheid, en
de liefdevolle uitnodiging om meer te zijn dan dat door
het aanspreken van hun kracht en verlangen: zo eindigt zij het verslag van haar onderzoek (Jacobs
2001:162).
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Een ruime beroepsidentiteit
Met dit onderzoek wil Jacobs aantonen, welke waarde het concept empowerment kan hebben voor het
humanistisch raadswerk. Het boek heeft daarmee
veeleer het karakter van een betoog dan van een vergelijking. We hebben niet zomaar te maken met een
neutrale vergelijkende studie van feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk. Uit de epiloog
waarin zij haar eigen positionering als onderzoeker
behandelt, blijkt ook dat ze beseft dat haar eigen achtergrond in de sociale psychologie en in vrouwenstudies alsook haar affiniteit met vrouwenhulpverlening
van invloed is geweest op de wijze waarop ze het
onderzoek gestalte heeft gegeven.
Jacobs heeft duidelijk een bedoeling over te brengen
aan de humanistisch raadslieden. Ze spreekt zelfs van
een 'boodschap' en van een 'missie' die is gevoed door
haar feministische levensvisie. Ze is ervan overtuigd
dat er in de feministische hulpverlening en de feministische theorie, en daarin gaat haar voorkeur dan
weer uit naar het zo geheten diversiteit-paradigma,
belangrijke inzichten liggen opgesloten voor de theorie en de praktijk van het humanistisch raadswerk. Op
langere termijn hoopt ze een bijdrage te leveren aan de
integratie van feministische perspectieven op empowerment in het humanistisch raadswerk. Hoewel ze
zegt zich in de loop van het onderzoek steeds betrokkener te zijn gaan voelen bij humanistisch raadswerk
en humanistiek, heeft ze haar werk toch ook geschreven met 'de blik van de buitenstaander die iets mist,
die lacunes signaleert en probeert op te vullen'
(idem:!?!).
Nu is er natuurlijk niets op tegen dat er met een kritisch oog wordt gekeken naar het humanistisch raadswerk en de theorie daarover vanuit het perspectief van
en de affiniteit met een andere discipline. Ook niet
wanneer dat aanbevelingen oplevert aan het adres van
de humanistisch raadslieden. Ik acht een dergelijke
betrokkenheid alleen maar welkom voor de reflectie
op het beroep. Waar ik echter wel moeite mee heb, is
het gegeven dat de identiteit van het humanistisch
raadswerk in mijn ogen nu te weinig zichtbaar wordt.
De beroepsidentiteit wordt in het boek om te beginnen gewoonweg niet zo uitvoerig aan de orde gesteld,
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gezien het aantal pagina's dat aan de beschrijving van
het humanistisch raadswerk wordt besteed in verhouding tot het aantal kwesties waarover verschil van
visie en debat bestaat onder betrokkenen. Het humanistisch raadswerk wordt eigenlijk vrij compact
besproken, zeker in vergelijking met de veel diepgaander behandeling van de feministische theorie en
praktijk. Hoewel ik het zeer boeiend heb gevonden om
kennis te nemen van die materie, had ik het liever
anders gezien. En dit dan niet eens zozeer vanwege de
mate van aandacht die er kwantitatief aan het humanistisch raadswerk is besteed. Wat in mijn perspectief
vooral bezwaarlijk is, is dat haar presentatie in vijf verhalen te veel ruimte biedt om de beroepspraktijk verschillend in te kleuren.
De vijf verhalen getuigen van uiteenlopende en strijdige visies op het 'eigen domein' van de praktijk, de
werkwijze en de gerichtheid. Opmerkelijk is overigens
dat er tevens wordt gezegd dat de verhalen elkaar toch
ook weer deels overlappen, wat waarschijnlijk als verklaring geldt voor het feit dat enkele auteurs onder de
noemer van meerdere verhalen kunnen worden geciteerd. Dit laatste maakt het bovendien moeilijk om te
bezien, of Jacobs weergave van een bepaald verhaal
overeenkomt met de visie van diegenen die het zouden representeren. Afgezien daarvan heeft de keuze
voor een presentatie van de beroepsidentiteit in vijf
verhalen op zichzelf beschouwd wel iets heel aantrekkelijks. Ik vind het in ieder geval een goede zaak dat
het humanistisch raadswerk zodoende niet strak
wordt ingeperkt binnen een methodisch keurslijf. Een
zekere vrijheid voor raadslieden om afhankelijk van
hun eigen persoon verschillende accenten te kunnen
leggen in hun werk en hun visie daarop, is volgens mij
ook zelfs noodzakelijk. Maar bepaalde contourlijnen
dienen dan toch wel weer aan te geven binnen welke
marges die vrijheid kan bestaan, wil er tenminste nog
met recht en betekenis gesproken worden van 'humanistisch raadswerk'. Hetzelfde zien we bij de feministische hulpverlening, waar door Jacobs weliswaar drie
stromingen in worden onderscheiden, maar waarbij
het professionele handelen van de hulpverleensters
zich wel steeds door drie kenmerken laat typeren. De
mogelijke verschillende invulling doet verder niets af
aan die terugkerende kenmerken. Een visie op de
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eigenheid van het humanistisch raadswerk vraagt
mijns inziens op vergelijkbare wijze om een duidelijke positiebepaling op bepaalde basale punten.

Hulpverlening

of begeleiding?

Zeker gezien actuele ontwikkelingen in het veld en in
de beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in de
zorg, denk ik dat de verheldering van de beroepsidentiteit nu met name vraagt om het kiezen van een positie in een zeker spanningsveld. Er wordt wel gesproken
van een onderscheid tussen geestelijke verzorging als
begeleiding enerzijds en als hulpverlening anderzijds.
Mede onder invloed van de auteur Johan Bouwer en
zijn streven naar levensbeschouwelijke diagnostiek is
er een sterke ontwikkeling gaande om geestelijke verzorging steeds meer als een vorm van hulpverlening
te denken. Zo wordt geestelijke verzorging als hulpverlening in het nieuwe beroepsprofiel van de VGVZ al
ronduit in termen van therapeutische interventies
ingevuld. Taal als 'het bewerken van de spirituele
dimensie' wordt daarbij niet geschuwd.
Hierop aansluitend zou ik de spanning waar ik op doel,
willen benoemen als de spanning tussen humanistisch
raadswerk opgevat als begeleiding versus hulpverlening. Of anders geformuleerd, en dan in mijn termen,
als de spanning tussen raadswerk opgevat als beraad
en ontmoeting tussen geestelijk verzorger en cliënt
enerzijds en raadswerk opgevat als therapeutische
interventie door de raadspersoon anderzijds. (4) Het
door Jacobs geformuleerde tweede spanningsveld, dat
tussen presentie en empowerment, komt nog het
dichtst in de buurt van de spanning waar ik op doel.
Maar zoals gezegd, is dit spanningsveld door haar wel
even aangestipt en gethematiseerd, maar verder nog
nauwelijks uitgewerkt.
Zelf beschouw ik het humanistisch raadswerk primair
als een vorm van begeleiding, als een vorm van beraad
en ontmoeting tussen geestelijk verzorger en cliënt.
Overigens maakt ook het werken op organisatieniveau
voor mij zonder meer deel uit van het werk, maar die
kant wil ik er hier niet bij betrekken. Nu kan er volgens
mij niets op tegen zijn om empowerment zo mogelijk
een plaats te geven binnen de begeleiding, wanneer dat
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althans een betekenis krijgt zoals die bijvoorbeeld
oplicht uit Jacobs opmerking over het concept in haar
proloog: 'Het geeft uitdrukking aan datgene wat mij
voortdrijft, zonder dat ik het goed kan benoemen of
vastpakken wat dat dan is. Ik noem het kracht, of verlangen, die in het contact met andere mensen, door
beelden, muziek, geschreven woorden of bijvoorbeeld
belichaamde ervaringen kan worden aangesproken:
(idem:8) Er kan nog worden gediscussieerd over de
vraag welke kracht of welk verlangen zo mogelijk aangesproken zou kunnen worden, maar op zichzelf
genomen lijkt het me een aansprekend ideaal voor
welke vorm van zorg aan mensen dan ook.
Ik ben het verder ook met Jacobs eens dat feministische theorie de geleefde kaders van raadslieden met
belangrijke nieuwe perspectieven aan kan vullen. Ze
mogen de wereld wel wat meer door 'een bril van
macht' leren bekijken, om in haar termen te spreken,
en in het werken met cliënten hun sensitiviteit vergroten voor macht, gender en cultuur. Ook kan de
gerichtheid van raadslieden volgens mij inderdaad met
recht worden uitgebreid met een focus op de sociaalculturele contexten waarin zingevingsvragen optreden.
Kortom, de introductie van empowerment in die betekenis binnen het humanistisch raadswerk lijkt ook mij
nastrevenswaardig. Ik zie al met al wel veel overeenkomsten tussen feministische hulpverlening en humanistisch raadswerk, waarbij het expliciet-normatieve
karakter van beide me één van de belangrijkste schijnt.
'Feministische hulpverleensters expliciteren hun eigen
waarden ten overstaan van cliënten en maken deze
bediscussieerbaar in de werkrelatie. Zij onderzoeken
samen wat voor hun cliënten "het goede leven"
inhoudt, wat zij nodig hebben om dit te benaderen,
welke verwachtingen bij cliënten leven over de rol van
hulpverlening en welke bijdrage zij als hulpverleensters kunnen en willen leveren: (idem:41)
Het spreken over 'het leveren van een bijdrage' maakt
mij echter tegelijkertijd ook alert op mogelijke wezenlijke verschillen tussen beide werkwijzen. Wat ik me
steeds blijf afvragen, is: welke implicatie heeft de integratie van feministische hulpverlening eigenlijk waar
het gaat om een stellingname in de spanning tussen
humanistisch raadswerk opgevat als begeleiding ver-
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sus als hulpverlening? Waar doelt Jacobs methodisch
gezien precies op, wanneer ze empowerment
omschrijft als gerichtheid op 'het in beweging brengen
van innerlijke processen, het vergroten van vermogens
en vaardigheden, en het verruimen van sociaal-culturele contexten?' (idem:16I) Welke werkwijze heeft ze
concreet voor ogen als het gaat om de integratie van
feministische perspectieven op empowerment binnen
het humanistisch raadswerk?
Er worden in het boek drie hoofdstromingen in de
feministische hulpverlening behandeld. Over de
gerichtheid van de politieke schrijft Jacobs: 'De "oplossing" wordt in deze stroming gezocht in het vergroten
van de psychische, fysieke en maatschappelijke autonomie van vrouwen [... ] Daartoe maken politieke
feministische hulpverleensters gebruik van bewustwordingsmethoden, creatieve methoden, gedragstherapeutische technieken en lichaamswerk, waarbij bij
voorkeur in een groepssetting wordt gewerkt.'
(idem:36) Cultuurkritische hulpverleensters beschrijft
ze als 'gericht op het creëren van een wederzijdse
empathische en responsieve relatie, waarin de verstoorde zelfontwikkeling van vrouwen weer op gang
kan komen' (idem:3?). Over postmoderne feministische hulpverleensters ten slotte merkt ze op: 'Juist het
atbankelijk van de context uit verschillende - bijvoorbeeld radicaal-feministische, psychoanalytische, systeemtheoretische - registers putten in de hulpverlening
aan cliënten en het voortdurend ondervragen van die
registers is kenmerkend voor deze stroming.'
(idem:39)
Aangezien deze drie hoofdstromingen drie benaderingen van empowerment bieden en Jacobs pleit voor
een integratie daarvan in het humanistisch raadswerk,
is het voor mij de vraag welke methodische implicaties dit zou hebben voor het humanistisch raadswerk.
Betekent de integratie van empowerment in humanistisch raadswerk dat genoemde methoden en technieken uit de feministische hulpverlening zomaar
kunnen worden ingevoerd? Tijdens het lezen van
Jacobs' studie werd het me in het algemeen maar niet
duidelijk wat de notie van therapie eigenlijk inhoudt
binnen de feministische hulpverlening. Ik kwam er
niet goed achter, of empowerment er de betekenis heeft
van een therapeutische interventie, zoals bijvoorbeeld
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het gebruik van gedragstherapeutische technieken dat
doet vermoeden, en wat dat binnen feministische
hulpverlening dan eigenlijk betekent. Indien Jacobs
immers van mening zou zijn dat het inderdaad om een
vorm van therapeutisch interveniëren gaat en deze
methodiek binnen het raadswerk kan worden geïntegreerd, dan zou dat betekenen dat de werkwijze van
het humanistisch raadswerk door haar blijkbaar eveneens als therapeutische interventie gedacht kan worden.
Aan de ene kant beschrijft Jacobs, hoe de feministische
hulpverlening juist is ontstaan uit kritiek op de medicalisering en psychologisering in de bestaande
gezondheidszorg en hulpverlening. De daaruit voortgekomen feministische initiatieven op het terrein van
zorg en welzijn maken op hun beurt wel weer gebruik
van bestaande methoden uit uiteenlopende therapiescholen en vormen van hulpverlening. 'Zij hanteren
deze methoden echter op een emancipatoire wijze en
alleen nadat de cliënte over het "hoe" en "waarom"
ervan is geïnformeerd, en instemt met het gebruik
ervan. Met "emancipatoir" wordt bedoeld dat deze
methoden alleen op zo'n manier worden toegepast dat
zij de zeggenschap van vrouwen over hun zelf en leven
vergroten: aldus Jacobs (idem:28).
Aan de andere kant beschrijft ze echter, hoe de verdere ontwikkeling van de feministische hulpverlening ten
opzichte van de beginjaren een depolitiserende tendens laat zien. Die vindt zijn oorzaak in ten eerste de
toenemende belangstelling voor psychoanalytische
theorieën, die bij uitstek de psychologische ontwikkeling van individuen centraal stellen. Ook raakte de
vrouwenhulpverlening geïntegreerd binnen reguliere
instellingen, dat wil zeggen binnen een systeem dat
vooral nog berustte op een medisch-psychiatrisch
model. Voorts verschoof de gehanteerde taal in de
vrouwenhulpverlening van een sociaal-politieke naar
een psychologische door de combinatie met de steeds
zwaarder wordende problematiek van vrouwen die
hulp zochten. Zo kwam met betrekking tot bijvoorbeeld de problematiek van seksueel geweld de nadruk
te liggen op de behandeling van herinneringen in
plaats van op het aanpakken van culturele en maatschappelijke oorzaken. Binnen kringen van de vrou-
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wenhulpverlening is, zo meldt ]acobs, daarom de vrees
ontstaan dat feministische hulpverlening op den duur
niet meer te onderscheiden zal zijn van de bestaande
geïndividualiseerde en getherapeutiseerde hulpverlening.
Met name dit genoemde risico van therapeutisering
maakt mij beducht voor de integratie van empowerment binnen het humanistisch raadswerk. Ik heb
daarbij het idee dat ik anders aankijk tegen de betekenis van het te lopen risico dan ]acobs doet. Voor haar
lijkt het risico primair te liggen in het op de achtergrond raken van de gerichtheid op de invloed van de
bredere maatschappelijke context op de ontwikkeling
van mensen en op maatschappelijke veranderingen.
Het hele idee van therapie als zodanig, zij het dus
nadrukkelijk in de emancipatoire context van feministische hulpverlening, lijkt voor haar hoe dan ook
wel onbetwist aan de basis te liggen van die hulpverlening. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de neutrale manier
waarop ze beschrijft, hoe het is uitgegroeid tot een
erkende vorm van hulpverlening met een Nederlandse vereniging voor feministische therapeuten. 'Bovendien krijgen de vele verschillende initiatieven op het
terrein van feministische hulpverlening gestalte vanuit uiteenlopende therapie- "scholen" en feministische
perspectieven; aldus ]acobs (idem:33). Het risico van
therapeutisering lijkt bij haar dan ook niet zozeer
samen te hangen met associaties rond de term 'therapie' zelf. Vervolgens lijkt het integreren van een dergelijke therapienotie in het humanistisch raadswerk
evenmin een probleem te zijn voor haar.
In relatie tot humanistisch raadswerk roept die term
bij mij echter wel grote vragen op. Ook al wordt feministische hulpverlening dan getypeerd als een 'benadering in de hulpverlening waarin de invloed van
extra-psychische variabelen op de inter- en intra-psychische variabelen een expliciete plaats [inneemt]', en
ook al worden de methoden en werkvormen op een
emancipatoire wijze gehanteerd, het kader is toch wel
steeds dat van een diagnose en behandeling (idem:40).
En het bedrijven van therapie in relatie tot'psychische
variabelen' lijkt mij hoe dan ook niet goed verenigbaar
met de werkwijze van het humanistisch raadswerk. Ik
zal dat verder toelichten.
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Humanistisch

raadswerk:

begeleiding

Ik ben van mening dat een methode van therapeutisch
interveniëren op minstens twee met elkaar samenhangende punten niet strookt met wat naar mijn idee
de geëigende werkwijze voor het humanistisch raadswerk zou zijn. Het eerste betreft de motivatie en doelstelling van de raadspersoon,
het tweede het
actorschap.
Hoe zeker en stellig dit overigens ook mag klinken, ik
wil toch ook opmerken hoe lastig ik het eigenlijk vind
om duidelijk te zijn over die 'geëigende werkwijze'.
Wanneer ik aan mijn werk denk, dan blijf ik het moeilijk vinden om de eigenheid en de waarde daarvan te
verwoorden. Ik wil daarom graag woorden lenen van
de theoretische grondlegger van het werk, te weten
Jaap van Praag. In het allereerste boekje dat over
humanistisch raadswerk is geschreven, een tekst dus
die aan de wortels ligt van het beroep, komt een passage voor die ik als uitgangspunt wil kiezen voor mijn
verdere bespreking. Van Praag gaat daar in op de vraag
wie de humanistische geestelijke verzorger eigenlijk is
om geroepen te zijn tot de moeilijke taak van de geestelijke verzorging op humanistische grondslag.
Zijn antwoord luidt: 'Zo staat dan de humanistische
G.R. [geestelijke raadsman, bm] in zijn humanistische
levensovertuiging voor de medemens als mede-mens,
in het volle bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid
en verbondenheid, niets verwachtend, alles hopend.
Niet beschikkend over een toverwoord, dat alle moeilijkheden oplost, maar doordrongen van de raadselachtigheid van het bestaan, dat zelf steeds weer de
hernieuwende krachten voortbrengt die het verder stuwen. Moge hij volgens sommigen al stenen voor brood
bieden, hij heeft in elk geval toch ook iets te geven dat
van onschatbare waarde is: een de ander in zijn eigen
wezen eerbiedigende menselijke solidariteit, die een
heenwijzing is naar de positie van de mens in de
wereld.' (Van Praag (red.), 1953:39-40) Ik vind het
belangrijk om deze traditie van spreken over humanistisch raadswerk voort te zetten en te blijven articuleren.
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1. Motivatie en gerichtheid van de raadspersoon
Wanneer je het citaat van Van Praag leest met het oog
op de vraag vanuit welke insteek iemand zich voor het
humanistisch raadswerk in wil zetten, dan springt het
element van de medemenselijke solidariteit er als antwoord uit. Wat ik hier zo kenmerkend aan vind, is dat
er primair een waarde wordt genoemd als normatieve motivatiebron voor de raadspersoon. Het is de
waarde van solidariteit. Voor mij hangt deze als motivatie samen met andere waarden, zoals aandacht,
respect, erkenning en trouw.
Nu besef ik dat een normatieve motivatie zeker niet is
voorbehouden aan deze werksoort. Ook bij andere
mensgerichte professionals zal een vorm van solidariteit aan de basis van hun werk liggen. Maar er kan op
grond van betrokkenheid bij mensen nog heel verschillend op hen worden gereageerd. Wat en zelfs óf er
wel iets problematisch iS,kan al heel verschillend worden geïnterpreteerd. Er is met de basale motivatie van
solidariteit dan ook nog niets gezegd over de specifieke vorm waarin de betrokkenheid vervolgens getoond
wordt. De vraag is wat er in dit verband gezegd kan
worden over de gerichtheid van het humanistisch
raadswerk.
Om te laten zien hoe ingewikkeld het met deze kwestie is gesteld, wil ik opnieuw Van Praag citeren en wel
waar hij in de al genoemde tekst schrijft: 'Want het doel
van de g.V.[geestelijke verzorging, bm] blijft toch het
vrijmaken van die krachten die de ander in staat stellen tot het zelfstandig hanteren van een levensvisie,
ook al wordt dit doel niet steeds bereikt: (idem:39) AI
lijkt deze zin op het eerste gezicht wellicht niet te verschillen van Jacobs' notie van empowerment, ik meen
dat er toch wel degelijk twee belangrijke verschillen
zijn.
la. Ten eerste gaat het er bij Van Praag, paradoxaal
genoeg, uiteindelijk niet om dat het gestelde doel ook
wordt bereikt. Het is precies de toevoeging aan het
einde van de geciteerde zin die in mijn ogen ten
opzichte van de therapienotie een wereld van verschil
uitmaakt. Wat de raadspersoon primair te bieden
heeft, is solidariteit als een goed van intrinsieke waarde. Ook indien er helemaal geen sprake zou zijn van
vrijgemaakte krachten, kan het zinvol zijn geweest om
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iemand aandacht te hebben gegeven. Het antwoord op
de vraag, of er wel of geen krachten vrij zijn gekomen,
is gewoonweg niet doorslaggevend voor de bepaling
van de zinvolheid. Het gaat er in de gerichtheid van het
werk om dat mensen niet in de steek worden gelaten
en dat zulke eenzaamheid zo mogelijk voorkomen
wordt. Die intentie staat voorop. Vrijgemaakte krachten kunnen als het ware een bijproduct zijn van ervaren solidariteit, maar dat maakt het werk nog niet
resultaat - of oplossingsgericht.
Zelf beschouw ik solidariteit als de noodzakelijke basis
voor de professionaliteit van iedere mensgerichte professional, maar ik denk dat alleen in het geval van geestelijke verzorgers (van welke denominatie dan ook)
gezegd kan worden dat alleen al die basis met recht
voldoende mag zijn. Ik vind het belangrijk om dit te
blijven articuleren binnen een tijdgeest die zo anders
gericht is. Dit hangt samen met het unieke recht van
geestelijk verzorgers dat aan de vrijplaats verbonden
is, te weten het recht om op eigen initiatief op mensen
af te stappen. Het aanbod van begeleiding wordt daardoor van begin af aan primair gekleurd door die
medemenselijke solidariteit, waar de raadspersoon als
het ware een vertegenwoordiger van is. Het betreft nu
eenmaal geen aanbod om iemand te komen behandelen. Er hoeft geen consultaanvraag te worden geschreven, geen hulpvraag te worden geformuleerd en geen
werkcontract te worden opgesteld. Het gaat om een
aanbod dat primair van een andere orde is.
Ik vind het wel van belang om er nogmaals op te wijzen dat de begeleiding dus wel degelijk ook de mogelijkheid openhoudt dat er in de relatie met de
raadspersaan veranderingen op kunnen treden bij de
cliënt. Begeleiding bieden impliceert meer dan enkel
het bieden van bevestiging door de raadspersaan in
de vorm van stil zijn met de ander of die persoon
alleen maar beluisteren. Soms blijft het daar inderdaad
bij. In ieder geval zal er altijd sprake zijn van een basale erkenning van de ander, een eerbiediging van de
ander in zijn eigen wezen om het met Van Praag te zeggen. Maar tegelijk is ook de eerder aangehaalde
zinsnede van hem afkomstig over het niets verwachten, maar alles hopen. Het is de raadspersoon zeker
toegestaan om een zekere hoop te koesteren op verandering, ook om dat met de ander te bespreken en er
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eventueel mee bezig te gaan op een manier die past bij
het raadswerk, maar steeds zonder die doelstelling te
moeten bereiken om van een geslaagde begeleiding te
kunnen spreken.
1b. Ten tweede worden de zo mogelijk vrij te maken
krachten door Van Praag nadrukkelijk gerelateerd aan
'het zelfstandig hanteren van een levensvisie'. Humanistische begeleiding, zo blijkt ook uit een later werk
van zijn hand, is voor hem een typisch geestelijke activiteit. Daarbij heeft het geestelijke terrein als het gebied
van de humanistische geestelijke verzorging in zijn termen betrekking op existentiële momenten in het
mens-zijn (Van Praag 1978). We hebben bij Van Praag
zodoende wel met een vorm van empowerment te
maken, maar het betreft een bijzondere vorm in vergelijking met het door Jacobs beoogde 'aanspreken van
kracht' dat als doelstelling algemener van aard is.
Wanneer ik Jacobs opsomming van de kenmerken van
feministische hulpverlening nalees op dit punt, dan
moet ik concluderen dat er wat betreft de doelstelling
nergens primair in termen van levensvisies of andere existentiële aangelegenheden wordt gesproken. Het
beoogde welzijn van cliënten wordt in eerste instantie
beschreven in termen van 'inter- en intra-psychische
variabelen', 'psychologisch en sociaal bepaalde gender identiteit' en 'processen van zelfconstitutie'. Hoewel
deze begrippen in tweede instantie wel weer worden
gerelateerd aan onder meer betekenisgeving, en er
wordt gesproken over normen en waarden en 'het
goede leven', hebben we bij de feministische hulpverlening primair toch vooral met een psychisch taal spel
van doen dat verschilt van het 'geestelijk' te noemen
taalspel in de traditie van Van Praag.
Voor mij persoonlijk is de gerichtheid van mijn werk
gelegen in het maken van verbinding door de cliënt:
met zichzelf, met een ander en met het leven zoals zich
dat aandient voor hem of haar. Ik heb mijn doelstelling ook wel beschreven als het bieden van erkenning
aan het verhaal en de beleving van mensen.
Mijn visie komt tot op zekere hoogte opvallend overeen met die van de door Jacobs beschreven cultuurkritische feministische hulpverleensters. Zij benoemt
de doelstelling van dit relatie-paradigma als 'het creë-
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ren van wederzijdse groeibevorderende -lees: empowerende - relaties die op hun beurt de ingang vormen
voor transformatie van de samenleving' (Jacobs
2001 :23). Hulpverleensters van deze stroming begrijpen empowerment als een relationeel en wederzijds
proces, en dat is iets waar ik me in herken. En ook ik
beschouw disconnectie wel als oorzaak van problemen
rond autonomie.
In die zin neigt mijn visie, evenals die van Van Praag,
naar het door Jacobs bepleite empowerment. Maar ik
ben van mening dat ook hier weer dezelfde verschillen kunnen worden opgemerkt. In de eerste plaats
hoeft het leggen van verbinding voor mij niet als een
vooropgezet doel te worden bereikt. Ook indien het de
ander niet lukt zich te verbinden, kan het goed zijn
geweest daarin als mens tenminste te zijn gezien en
gehoord. In de tweede plaats staat de bedoelde verbinding voor mij nadrukkelijk ten dienste van het door
de cliënt kunnen plaatsen van ervaringen in een eigen
levensvisie om de eigen levensweg goed te kunnen vervolgen. Indien iemand bewust zou willen gaan werken aan bijvoorbeeld het vermogen tot het leggen van
verbinding, met zichzelf en andere mensen, dan zou ik
dat niet als mijn taak opvatten maar doorverwijzen:
bijvoorbeeld naar een plek waar vrouwen de gelegenheid wordt geboden aan zelf-belemmerende psychische patronen te werken teneinde hun psychische
autonomie te vergroten. Het kan ook zijn dat iemand
zich in de begeleiding wel met de eigen beleving weet
te verbinden. Maar het komt niet zelden voor dat het
dan vooral een ervaring van onmacht betreft waarin
hij of zij gezien wordt door de raadspersoon. Het gaat
er maar om dat de ander het leven weer verder vorm
kan geven, al beperkt zich dat tot de opgave om zich
tot welke beleving dan ook te gaan verhouden en zich
ermee uiteen te zetten. In die zin is het doel niet primair dat problemen worden weggenomen of opgelost.
2. Actorschap
Wanneer raadswerk gedacht wordt als een therapeutische interventie, komt het actorschap in feite
bij de raadspersoon te liggen. Zij of hij is dan immers
degene die intervenieert. Je kunt je afvragen of de
werkwijze van het humanistisch raadswerk op die
wijze gedacht kan worden. Mij lijkt dit taalspel niet
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geschikt voor het geestelijk gebied, laten we zeggen
dat van de zingeving.
2a. Ten eerste ligt het actorschap op het gebied van zingeving altijd bij de cliënt. Het ontwikkelen van een
eigen levensvisie wordt vanuit een humanistisch perspectiefbezien als bij uitstek diens eigen verantwoordelijkheid. Precies omdat alles in het teken staat van
morele en existentiële keuzes die door de cliënt zelf
in vrijheid worden gemaakt, kan er wat dat aangaat
geen sprake zijn van therapeutisch interveniëren door
de raadspersoon. Deze kan hetzij bevestigend hetzij
kritisch inhoudelijk reageren op de uitingen van de
cliënt, maar hij of zij zal die basale verantwoordelijkheid en het daarmee gepaard gaande actorschap nooit
over mogen nemen van de ander.
Wordt er in het contact wel op enige wijze naar een verandering gestreefd, dan zal dit openlijk moeten gebeuren in beraad en ontmoeting, nooit als een 'bewerking'
van die ander middels een methodiek, laat staan een
techniek waar de cliënt geen weet van heeft. Het spreken over 'het bewerken van de spirituele dimensie' is
iets wat in mijn ogen dan ook echt niet kan.
2b. Aan de andere kant kan moet wel worden erkend
dat de raadspersoon zich in zekere zin ook weer wel
als actor opstelt. Hij of zij blijft zich immers niet passief solidair voelen, maar geeft actief vorm aan dat
gevoel door op de ander af te stappen met een begeleidingsaanbod. Er gebeurt zodoende iets en er komt
hoe dan ook verandering in de tot dan toe bestaande
situatie. Dat heeft invloed.
Maar zoals gezegd, komt het daarbij primair aan op de
waarden die in het aanbod vertegenwoordigd worden.
En kijken we naar de basale waarde van solidariteit,
dan is dat een waarde die eventueel oprecht ervaren
kan worden, maar die nooit als een soort techniek kan
worden 'gedaan' door de raadspersoon. Er kan wel worden gereflecteerd op de vraag, hoe er vervolgens vorm
kan worden gegeven aan de waarden die in het spel
zijn, en daarbij kan gebruik worden gemaakt van
methodische inzichten en zelfs gesprekstechnieken uit
de sociale wetenschappen, maar daarmee kan het
gevoel van solidariteit waar het om gaat nog niet worden opgeroepen in de raadspersoon.
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Het gegeven dat het ontvangen van solidariteit een
positieve ontwikkeling teweeg kan brengen bij de cliënt,
waarbij de solidariteit vaak alleen al betoond wordt door
simpelweg de aanwezigheid van de raadspersoon, wil
bovendien ook nog niet zeggen dat raadslieden zulke
invloed naar hun handen kunnen zetten en kunnen
voorspellen. Al met al kunnen ze in die beïnvloeding
niet veel meer doen dan hopen.
2c. Het genoemde voorbeeld van verandering laat
voorts zien dat het geen zin heeft om aangaande zingeving te denken in termen van diagnose en behandeling.
De term 'diagnose' verwijst naar het vaststellen van de
aard van een ziekte of stoornis, en heeft de pretentie dit
door en door te kunnen kennen en in kaart te kunnen
brengen. Maar zelfs uit de kwantummechanica is ons
bekend geworden dat de werkelijkheid van de materie
op het niveau van de kleinste deeltjes al acuut verandert
zodra je een meting verricht. En met de immateriële
menselijke zingeving is dit volgens mij eveneens het
geval. Het delen van de ervaring van zinloosheid met
een ander kan iemand tenminste voor dat moment al
weer even een ervaring geven die wel zinvol te noemen
is, al is het maar in een verste verte die eerst nog verder was.
Daar komt bij dat het denken in termen van ziektebeelden in het algemeen niet van toepassing is op het
vlak van zingeving. Als raadspersoon kun je ergens in
moreel opzicht anders over denken dan de ander, maar
dat is iets anders dan een diagnose in termen van psychisch disfunctioneren. De term diagnose zou ook meer
sec kunnen verwijzen naar het in kaart brengen van
iemands levensbeschouwelijke optiek, maar nog afgezien van het veranderlijke karakter suggereert dat in
relatie tot de bijbehorende notie van behandeling ook
ten onrechte het bestaan van een optiek die als standaard zou kunnen gelden.
2d. Behalve door aanwezig te zijn in de ontmoeting kan
de raadpersoon diens solidariteit verder vorm geven in
de begeleiding door als 'spreker' verbaal te reageren op
de ander. En ook inhoudelijk kunnen we op het vlak van
zingeving nu eenmaal niet spreken over 'deskundigen'
die zouden beschikken over antwoorden op bestaansvragen, die wel weten hoe het zit en hoe het verder moet.
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Ik wil wederom terugkomen op Van Praag waar hij
over de wijze waarop de raadspersoon voor de cliënt
staat, schrijft dat deze niet beschikt over een toverwoord dat alle moeilijkheden oplost. Het menselijk
bestaan zal voor de raadspersoon uiteindelijk al even
raadselachtig blijven als voor welk ander mens dan
ook. Al ontwikkelt hij of zij in de loop van het leven dan
een eigen levensvisie en al kan deze wellicht van inspirerende betekenis zijn voor een ander, we kunnen het
hoogstens over wijsheid of prudentie hebben en niet
over kennis. Daarbij komt dat het hele idee van maakbaarheid hier geen opgeld doet. Het is treffend, hoe Van
Praag spreekt over'het bestaan dat zelf steeds weer de
hernieuwende krachten voortbrengt die het verder stuwen'. Het samen zoeken naar betekenis en naar richtinggevende waarden kan de cliënt hoogstens helpen
om daar een eigen plaats in te vinden en er op een
eigen manier mee om te gaan.
Wordt humanistisch raadswerk zodoende gedacht als
beraad, dan wordt de inhoud van dat beraad zelf bepalend voor de kwaliteit van de begeleiding. Het gaat om
de inhoud van het gebodene als zodanig, met name in
moreel opzicht. De cliënt blijft daarbij altijd de actor,
vrij om zich op een eigen wijze te verhouden tot de
woorden van de raadspersoon. Alles voltrekt zich in
die zin boven tafel. Misschien kan de cliënt erdoor worden geïnspireerd, maar misschien legt de ander de
gesproken woorden ook wel gewoon naast zich neer ...
en zo hoort het ook, als het gaat om zingeving aan het
bestaan.

Literatuur
Jacobs, G. (2001), De paradox van kracht en kwetsbaarheid. Empowerment in feministische hulpverlening en humanistisch
raadswerk,
SWP,
Amsterdam
Praag, J.P.van, (red.) (1953), Geestelijke verzorging op
humanistische grondslag, Humanistisch Verbond,
Utrecht
Praag, J.P van, (1978), Grondslagen van humanisme.
Inleiding tot een humanistische levens- en denkwereld, Boom, Meppel

Noten
(I) Deze tekst is gebaseerd op het referaat dat ik gehouden
heb op de studiemiddag van JO mei 2001 naar aanleiding van de verschijning van het proefschrift van Gaby
jacobs. De tekst van het referaat is naar de strekking
niet, maar tekstueel wel sterk gewijzigd.
(2) Het eerste is van Ton joma (1992), Raad geven, College Uitgevers, Amersfoort.
(3) Ik wil hier wel bij vermelden dat presentie door Andries
Baart zelf niet wordt gezien als staand tegenover empowerment.
(4) Ik spreek hier met opzet van 'beraad en ontmoeting' om
aan te geven dat naast verbale (beraad) zeker ook nonverbale (ontmoeting)

factoren van belang zijn in het

contact tussen beiden.

Ik wil mijn reactie op Jacobs betoog nu eindigen door
met een vraag in te gaan op haar uitnodiging tot discussie. Mijn vraag is of, en zo ja in hoeverre, de integratie van empowerment binnen het humanistisch
raadswerk betekent dat deze werkwijze als een therapeutische interventie wordt gedacht.
Brecht Molenaar is als humanistisch raadsvrouw werkzaam
in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid,
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Lieve Brecht,
Je bespreking van mijn proefschrift heeft mij geraakt.
In de eerste plaats moet ik zeggen dat het me goed doet
dat je met mij het gesprek aangaat over de aard van
humanistisch geestelijk werk in relatie tot het thema
dat ik in mijn proefschrift heb geponeerd: empowerment. Ik weet namelijk dat we vanuit tamelijk verschillende achtergronden en perspectieven naar het
werk kijken en het vraagt moed om te proberen dit
verschil op scherp te stellen. De manier waarop je dit
doet, met een vraag en uitnodiging om toelichting,
getuigt van respect en een open houding naar mogelijk andere standpunten - hoewel je in je bespreking
ook zichtbaar moeite hebt met het antwoord dat je verwacht of in ieder geval in mijn proefschrift meent te
beluisteren. Er spreekt bezorgdheid uit je woorden,
bezorgdheid om de mogelijke implicaties voor de identiteit van de werksoort die je zo na aan het hart ligt. Ik
zal dan ook proberen met zorg op je vraag te antwoorden.
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit niet
gemakkelijk is, omdat je veel kleine punten aansnijdt
die vragen om een reactie. Ik heb er voor gekozen om
niet elk puntje afzonderlijk te behandelen, maar me te
concentreren op de hoofdlijn: de kwestie van de iden-
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titeit van het humanistisch geestelijk werk en in het
verlengde daarvan je vraag om mijn visie op dit werk
te positioneren aan de kant van begeleiding of hulpverlening. In mijn reactie daarop zal ik waar mogelijk
een aantal kleinere punten meenemen.

De kwestie

van de identiteit

Een belangrijk punt van je kritiek betreft de wijze
waarop ik humanistisch geestelijk werk in mijn proefschrift behandel. Je bent van mening dat ik de identiteit van het werk onvoldoende recht doe met de
reconstructie van vijf verhalen. In de eerste plaats heb
je moeite met de reconstructie zelf, want je vraagt je
af, in hoeverre de verhalen overeenkomen met de
visies van de personen die daarin aangehaald worden.
Daarbij is het goed in gedachten te nemen dat een 'verhaal' niet een visie belichaamt die in die gedaante bij
één of meerdere personen is terug te vinden. De term
'reconstructie' geeft al aan dat het een abstractie en
schematisering is van wat we in het denken over en
handelen in praktijken van humanistisch geestelijk
werk tegenkomen. Maar dit terzijde.
Een belangrijker punt dat je in verband met de vijf verhalen aanhaalt, is dat deze te veel ruimte bieden om de
beroepspraktijk naar eigen believen in te kleuren. De
vijf verhalen zouden zozeer van elkaar verschillen (en
zelfs strijdig zijn) dat zij geen gemeenschappelijke
identiteit tonen op grond waarvan we kunnen spreken
van humanistisch raadswerk. Bij dit punt dringen zich
twee gedachten bij mij op.
In de eerste plaats heb ik net als bij de feministische
hulpverlening getracht recht te doen aan de diversiteit
die het handelen en de uitgangspunten van humanistisch geestelijk werkers (of mensen die daarover schrijven en doceren) kenmerkt. Hoewel dit voor het
humanistisch geestelijk werk in minder woorden
gebeurt, valt dit te rechtvaardigen, gezien de omvang
van de beroepsgroep, de reikwijdte van de professie en
de publicaties over het werk in vergelijking met de
feministische hulpverlening. Het gemeenschappelijke
binnen de verschillende stromingen in de feministische hulpverlening heb ik aangeduid als de betrokkenheid op empowerment; voor het humanistisch
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geestelijk werk was dit voor mij zingeving (wellicht dat
ik dit nu zou uitbreiden met humanisering). Je opmerking is terecht dat ik dit laatste wat kort door de bocht
behandel- de gemeenschappelijke kenmerken van de
vijf verhalen hadden wat meer aandacht kunnen krijgen - maar het betrof dan ook geen studie naar zingeving in het humanistisch raadswerk, maar naar
empowerment.
In de tweede plaats zie ik die eigen inkleuring niet als
bezwaarlijk, integendeel: zij lijkt me onoverkomelijk
in de ontwikkeling van de (normatieve) professionaliteit van humanistisch geestelijk werkers, zowel op
individueel als op collectief vlak (ik moet de professie
nog tegenkomen die een eenduidige identiteit ten toon
spreidt). Om zich te verhouden tot feministische hulpverlening en de verschillende empowerment -benaderingen daarbinnen is niet een eenduidig verhaal nodig
over de beroepsidentiteit, zoals ik ook in mijn proefschrift heb laten zien. Het bestaan van verschillende
varianten binnen een werksoort wil overigens niet zeggen dat een collectief zelf-verstaan afwezig is, zoals jij
lijkt te suggereren, en ik zie de meervoudigheid in de
identiteit van het humanistisch geestelijk werk eerder
als een mogelijkheid dan als een risico. Daarbij besef
ik wel dat mijn invalshoek een andere is dan die van
jou. Ik spreek vanuit het gezichtspunt van de ontwikkeling van de professie. Een toenemende differentiatie en interne discussie en dialoog over verschillen en
overeenkomsten vormen daar belangrijke onderdelen
in. Om politieke redenen kan het daarentegen belangrijk zijn om naar buiten toe een tamelijk samenhangend en daardoor wellicht wat eenzijdig verhaal over
het werk te vertellen, door de contouren ervan wat sterker aan te zetten dan in de praktijk wenselijk is. Dit
laatste lijkt jou op dit moment bezig te houden. Er
wordt door Bouwer, hoogleraar geestelijke zorgverlening in zorginstellingen, een beeld neergezet van geestelijke verzorging als therapeutische
interventie
oftewel hulpverlening waar je je niet in herkent en waar
je een ander beeld tegenover stelt, dat van begeleiding,
raad of ontmoeting. (I) Vervolgens stel je dat verheldering van de beroepsidentiteit van het humanistisch
geestelijk werk het kiezen van een positie in dit spanningsveld vereist. Dat is ook je vraag aan mij: wat is
humanistisch geestelijk werk voor jou nu eigenlijk,
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begeleiding of hulpverlening? Sta je met het voorstellen van een empowerment -benadering voor het humanistisch geestelijk werk niet (automatisch) aan de kant
van de voorstanders van geestelijke verzorging als
hulpverlening, therapeutische interventie, doelgerichte behandeling? Dit brengt me op een volgend punt.

De kwestie

van het kiezen

De vraag of ik geestelijk werk als hulpverlening of begeleiding zie, vind ik lastig, omdat ik niet in termen van
dit onderscheid denk. Bovendien ligt het er maar aan,
hoe je die termen definieert. Waar ik moeite mee heb, is
je definiëring van begeleiding en hulpverlening als zouden zij elkaar uitsluiten, zodat een keuze voor een van
beide een keuze voor de ander onmogelijk maakt. Ik zie
therapie niet als in zichzelf problematisch noch als
tegenhanger van humanistisch geestelijk werk. Het kan
net als feministische hulpverlening en humanistisch
geestelijk werk uiteenlopende invullingen krijgen. Voor
jou staan begeleiding en hulpverlening voor heel uiteenlopende zaken die wel, respectievelijk niet aansluiten bij de identiteit van het humanistisch geestelijk
werk, en die je op overeenkomstige wijze waardeert. Van
de termen die je kiest om dit onderscheid te verhelderen, zijn zodoende twee kolommen te vormen.

van de dialoog tussen hulpverlener en cliënt, medemenselijkheid tonen in de zin van wederzijdse betrokkenheid, aandacht en zorg en 'diagnostiek' op een
empowerende wijze hanteren, omdat lijden dat een
naam krijgt er ook mag zijn en eerder een plek kan krijgen in het eigen levensverhaal. Dit zijn bijvoorbeeld
allen kenmerken van de werkwijze in de feministische
hulpverlening.
Maar een dergelijk onderscheid doet eveneens geen
recht aan wat je 'begeleiding' of'ontmoeting' noemt. Het
maakt de dynamiek die daarin plaatsvindt onzichtbaar,
de processen die daarin al dan niet bewust in gang worden gezet (bij de verschillende betrokkenen). Ook verdoezelt het het 'niet-toevallige' en 'niet-vrijblijvende'
karakter ervan en het appèl dat daarin op de begeleider
wordt gedaan: de vraag om te luisteren, de behoefte aan
een gids of houvast, een moeder- of vaderfiguur die veiligheid en vertrouwen biedt, om maar enkele mogelijkheden te noemen. Evenals met hulpverlening is er ook
met begeleiding altijd al een doel of liever oriëntatie
gegeven - 'er zijn voor de ander', solidariteit en betrokkenheid - en bepaalde vooronderstellingen dat dat de
ander goed doet, omdat erkenning geboden wordt.
Blijkbaar kan juist de betrokkenheid en de ruimte die
de ander krijgt als heilzaam, helend, therapeutisch worden ervaren ... Zie jij het verschil tussen 'therapie' en
'begeleiding' nog zo helder als eerst?

Begeleiding

Hulpverlening

Beraad

Therapeutische interventie

Ontmoeting

Diagnose en doelgerichte behandeling

Aanbodgericht

Vraaggericht

Aanwezig zijn - zorg, trouw, compassie, solidariteit

Oplossingsgericht

Medemenselijke relatie

Hulpverleningsrelatie

Domein van het geestelijke

Domein van de psyche

Levensbeschouwelijke taal

Taal van de psychologie en psychiatrie

Actorschap ligt bij cliënt (en begeleider?)

Actorschap ligt bij de hulpverlener

Dit onderscheid tussen begeleiding en hulpverlening en
met name de waarden die je aan beiden toekent, zou
ik liever vermijden. Het getuigt van een of I of denken
dat geen recht doet aan al die vormen van hulpverlening
die uitgaan van twee actoren of subjecten, niet werken
volgens vaststaande doelen, maar deze laten afhangen
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De kwestie

van empowerment

Volgens mij moeten we het niet hebben over de vraag,
of empowerment in het humanistisch geestelijk werk
therapeutische interventie of begeleiding impliceert.
Empowerment kan door therapeutisch handelen
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ondersteund worden, zo blijkt uit de feministische
hulpverlening. Maar of dat in humanistisch geestelijk
werk het geval is / moet zijn, is een andere vraag. De
drie empowerment-benaderingen die ik in mijn proefschrift heb uitgewerkt, zijn afkomstig uit de feministische hulpverlening en zijn dus niet zomaar in te
pluggen in een andere werksoort. In mijn proefschrift
geef ik alleen een voorzet met de stellingname dat de
context- en diversiteitsgevoeligheid van het humanistisch geestelijk werk zou kunnen worden vergroot, een
stellingname die jij onderschrijft. Hoewel aandacht
voor 'macht, gen der en cultuur', zoals jij dat noemt,
belangrijke kenmerken zijn van een empowermentbenadering, zijn zij niet voorbehouden aan de (feministische) hulpverlening. Integendeel: als we in de
geschiedenis van de feministische hulpverlening
teruggaan, zien we dat empowerment zijn oorsprong
juist buiten de hulpverlening vindt, in de vrouwenbeweging, de gezondheids- en radicale psychiatriebeweging. En ook op andere terreinen waarop het begrip
gangbaar is, zoals in de chronisch zieken- en gehandicaptenbeweging en de zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging, heeft het heel weinig met
hulpverlening te maken en alles met (ondersteuning
van) zelfzorg, eigen regie en verantwoordelijkheid,
solidariteit en betrokkenheid.
De vraag die ik aan de orde zou willen stellen, is die
naar de plek van empowerment in het humanistisch
geestelijk werk: wat betekent empowerment in de context van deze professie? Wat willen we dat het betekent?
Welke plaats moet het hebben? Over welk soort
empowerment hebben we het dan? Gaat het om empowerment op het persoonlijke vlak of ook op het organisatorische of het maatschappelijke vlak? Wat is de
rol van de humanistisch geestelijk werker daarin? Kan
'ontmoeting' of'relatie' op zichzelf'empowerend' zijn
of vereist dit een gerichte inspanning van de werker?
En een vraag die mij zeer bezig houdt, is: wat is de relatie tussen empowerment en 'stil werk' in humanistisch
geestelijk werk?
Bij de beantwoording van deze vragen moeten we
allereerst in gedachten houden dat empowerment niet
iets is wat de een (hulpverlener, humanistisch geestelijk werker) als subject bij de ander (cliënt, gespreks-
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partner) bewerkstelligt, als zou deze het object van
empowerment zijn. Empowerment is een proces of
weg die mensen zelf gaan, waarbij de hulpverlener of
humanistisch geestelijk werker kan ondersteunen. Het
veronderstelt een subject -subject relatie, waarin de
werker (als actor) de cliënt aanspreekt op zijn of haar
actorschap en dit waar nodig helpt versterken: het vermogen zelf antwoorden te vinden op de vragen die het
leven hem stelt, en levenskeuzen te maken, de kracht
om ingrijpende gebeurtenissen en bestaansonzekerheden te doorstaan en de eigen kwetsbaarheid te
erkennen. Dit vindt plaats in een gezamenlijke zoektocht van de werker en de cliënt naar wat de laatste als
waardevol en zinvol ervaart in het leven, wat hem of
haar kracht, perspectief en zeggenschap geeft en
maakt dat hij of zij zich verbonden weet met anderen.
In die zoektocht kruisen twee perspectieven elkaar:
een existentieel en een politiek perspectief. (2)
Het existentiële perspectief richt zich op 'het goede'
in de leefwereld van de ander: op kracht en potenties
van de cliënt zonder echter voorbij te gaan aan de keerzijde daarvan - kwetsbaarheid, zwakte, lijden, het
onveranderlijke, het tragische en duistere. Deze zoektocht hoeft niet naar specifieke doelen in het contact
te leiden, maar dat kan wel, als de cliënt daartoe een
appèl doet op de werker.
Het politieke perspectief toont de factoren op het organisatorische en het maatschappelijke vlak die de ervaring van zin, verbondenheid en kracht ondermijnen of
juist versterken, ook wel aangeduid als dehumaniserende en humaniserende tendensen. Het signaleren
daarvan, elkaar informeren daarover en het ontwikkelen van strategieën om de gerichtheid op humanisering te versterken, zouden we kunnen aanduiden als
empowerment op het organisatorische c.q. het maatschappelijke vlak. Dit vereist andere competenties,
kennis en een andere taal dan het werk op microniveau: het vraagt om inzicht in de wijze waarop organisaties reilen en zeilen, een visie op maatschappelijke
ontwikkelingen en het vermogen deze te benoemen en
onder de aandacht te brengen van de juiste personen
en instanties.
Beide niveau's van handelen in empowerment - het
aanspreken op kracht op het persoonlijke vlak en het
strategisch handelen op het organisatorische vlak -lij-
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ken tamelijk interventionistisch. Ik zou echter liever
spreken over een handelen dat zich kenmerkt door de
modus van 'maken', om een term van Baart (2001) te
hanteren. Zowel 'laten' als 'maken' zijn modi van handelen binnen normatieve professionaliteit, specifieker
de presentie-benadering, omdat zij uitdrukking geven
aan een gerichtheid van de werker die voortkomt uit
specifieke waarden als betrokkenheid, zorg en solidariteit - de waarden die jij ook aanhaalde als belangrijk
voor het humanistisch geestelijk werk. Een verschil
tussen de presentie-benadering
en de interventiebenadering is dat de laatste werkt met diagnostische
kaders om te achterhalen wat er'aan de hand is'. Hieruit worden vervolgens doelen of te behalen resultaten afgeleid, waarbij protocollen en 'evidence-based'
methoden de hulpverlener de weg wijzen om daarnaar
toe te werken. Een dergelijke benadering laat vaak maar niet per definitie: dit is ook afhankelijk van de
wijze waarop individuele hulpverleners hiermee
omgaan - weinig ruimte voor aansluiting bij de geleefde werkelijkheid van deze specifieke persoon.
Mijns inziens doel je op deze interventie-benadering,
als je over therapie of hulpverlening spreekt - hoewel
therapie dus niet per definitie interventionistisch hoeft
te zijn. Maar volgens mij heb je niet alleen moeite met
het interventionistisch handelen in de zorg en de hulpverlening en de daarmee gepaard gaande reductie van
mensen tot een klacht of probleem, maar ook met de
modus van 'maken' in het humanistisch geestelijk
werk, omdat je meer affiniteit voelt met het 'laten' dat
kenmerkend is voor de eenvoudige, stille en spirituele
kant van het werk. In mijn proefschrift worstelde ik
met de verhouding tussen empowerment en presentie
als zouden dit twee afzonderlijke en wellicht zelfs strijdige benaderingen zijn. Inmiddels is me duidelijk
geworden dat het me eigenlijk ging om de verhouding
tussen empowerment en wat Hoogeveen (l99l) aanduidt als 'stil werk' of, in andere woorden, om de relatie tussen 'maken' en 'laten' binnen een en dezelfde
benadering, de presentie-benadering. Zoals ik in mijn
bespreking van het boek van Baart (zie dit nummer)
heb proberen te verduidelijken, zijn 'laten' en 'maken'
niet van elkaar los te trekken. Het aanspreken op
kracht gebeurt namelijk ook ofbij uitstek in de modus
van het 'laten', doordat de werker het (verhaal, de
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vraag, de pijn, het lijden) niet van de cliënt overneemt,
maar er wel is voor de cliënt, zodat deze zich gezien en
erkend weet als subject met een eigen verhaal, met vragen, gevoelens van verdriet of wanhoop, maar ook als
een subject dat hier een eigen verhouding toe kan ontwikkelen, al dan niet met ondersteuning van de werker. We hoeven in het humanistisch geestelijk werk dus
niet te kiezen voor presentie of empowerment - want
empowerment maakt deel uit van een presentie-benadering, noch voor'stil werk' of empowerment. We moeten echter ook niet doen alsof beiden naadloos bij
elkaar aansluiten, alsof er geen spanning tussen deze
werkoriëntaties en handelingswijzen bestaat.
Ik weet niet, of ik daarmee jouw vraag afdoende heb
behandeld. Mijn antwoord komt er kortweg op neer
dat ik het humanistisch geestelijk werk noch onder de
noemer van hulpverlening, noch onder de noemer van
begeleiding kan brengen zoals je die hebt benoemd.
Niet onder de noemer van hulpverlening, want het gaat
in het humanistisch geestelijk werk immers niet om
interventie op grond van vooropgezette doelen of diagnostiek en behandeling in de traditioneel-psychologische zin, noch staan psychologische processen
centraal in een asymmetrische relatie tussen de hulpverlener als deskundige en de cliënt als leek. Het vraaggericht werken is nog een ander verhaal: als je dit leest
als appèl-gericht handelen, past het weer wel bij het
humanistisch geestelijk werk. Zich aanbieden betekent
immers ook ontvankelijk zijn voor het beroep dat de
ander op je doet en daarop reageren.
Daarom zou ik het werk ook niet onder de noemer van
begeleiding brengen, zoals door jou gedefinieerd. De
ontmoeting of het beraad is niet vrijblijvend, maar
staat in het teken van gericht zijn op wat de ander aan
de orde stelt, en wel zoals die dat aan de orde stelt, echter zonder dat je als werker daarin als subject of actor
ophoudt te bestaan, zoals je lijkt te suggereren door het
actorschap bij de cliënt te leggen. Het is ook de vraag,
hoever je daarin komt met 'levensbeschouwelijke taal',
of dat je als werker beter kunt aansluiten bij de leefwereldtaal van de cliënt en - in andere omstandigheden - bij de taal van de organisatie. Het is een
medemenselijke relatie, zeker, maar tevens een (normatief) professionele relatie, die wel degelijk als
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'helend' kan worden ervaren en daar ook op gericht
mag zijn - waarom niet? 'Er zijn voor' mensen, solidariteit en betrokkenheid, sluiten het werken aan het
individuele en collectieve welzijn van cliënten en / of
medewerkers binnen de organisatie immers niet uit.
Integendeel.
Humanistisch geestelijk werk kan volgens mij niet
onder één van beide noemers geschaard worden, maar
vormt ook geen 'ertussenin', een beetje van beide. Het
is een geheel eigen werksoort met een eigen waarde,
een eigen gerichtheid, eigen manieren van handelen,
een eigen traditie. De presentie-benadering
en normatieve professionaliteit als aanduiding voor het handelen van presentie-beoefenaren komt nog het dichtst
in de buurt van dat eigene. Hoewel deze benadering
zich duidelijk afzet tegen interventionistisch handelen, biedt ook zij geen eenduidig verhaal over wat
humanistisch geestelijk werk is of kan zijn. (3) Zij biedt
echter wel de contouren om na te denken over vragen
met betrekking tot diagnostiek in het werk, doelgericht
handelen en methodiek. Moeten we deze per definitie,
bij voorbaat en in hun geheel afwijzen? Of zijn er vormen of situaties denkbaar waarin dit een meerwaarde oplevert of misschien wel onvermijdelijk is? Wat
betekent bijvoorbeeld 'diagnostiek' in een gezamenlijk
beraad? Hoe komen eventuele doelen dan tot stand en
wiens doelen zijn dat dan? Wat is professioneel handelen in een medemenselijke relatie? Et cetera.
De presentie-benadering biedt ook openingen om na
te denken over de plaats van empowerment in het
humanistisch geestelijk werk. Dit zal waarschijnlijk
eveneens niet één antwoord opleveren, maar zal verschillende lagen en perspectieven in het werk zichtbaar maken. We kunnen dan bijvoorbeeld een
onderscheid maken tussen empowerment op het persoonlijke vlak en op het organisatorische en het maatschappelijke vlak en scherper in beeld krijgen, hoe
mensen kracht ontlenen aan spiritualiteit, verhalen en
beelden - om maar enkele mogelijke krachtbronnen te
noemen - en hoe humanistisch geestelijk werkers deze
processen kunnen ondersteunen. Ik hoop dat we de
discussie hierover kunnen voortzetten.
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Noten
(I) Zie J.Bouwer (1998), Grondslagen van geestelijke zorg-

verlening als wetenschappelijke discipline, Oratie Rijksuniversiteit Groningen
(2) Jacobs, G. (2002), 'Humanistics. Reflection and Action
in the Transitional Space of the Political and Existentia!', in: Houten, D.van & Halsema,A. (red.), Empowering Humanity, De Tijdstroom, Utrecht, pp. 243-255
(3) Zie ook mijn bespreking van het boek van A. Baart
(2001), Een theorie van de presentie, Lema, Utrecht, in
dit nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek
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Over de obstakels van het
leven en een meetlint

O/ga Vermeu/en

Ik heb een afspraak met Beer, een dertiger die in een van
de bungalows van de chronische afdeling woont. Ik ken
hem al enige jaren. Ik leerde Beer kennen op de Forensisch Psychiatrische Afdeling. Hij had toen nog T.B.S.
Beer heeft een ruig leven achter de rug in een wereld
waar geweld, alcohol en hard drugs alledaagse ingrediënten zijn. Het is een beer van een kerel met een groot,
gevuld lijf. Beer is geen prater, daar is hij niet mee grootgebracht. Maar hij komt graag op mijn kamer. Hij is
gevoelig voor de sfeer van rust die daar heerst. Voor mij
blijkt hij al gauw een ruwe bolster met een blanke pit.
Als na enige contacten 'alles gezegd is' over zijn levensgeschiedenis en het lijkt of we uitgepraat zijn, blijkt hij
tot mijn verrassing gevoelig en toegankelijk voor beeldspraak. We spreken voortaan vaak over hem en zijn
leven als over een boom. De boom lijkt volgens Beer
wel heel groot en sterk, maar heeft nauwelijks wortels.
En de boom heeft alleen maar zieke, dode takken en
hijzelf zit daarop. Vandaag of morgen zullen die takken
zeker afbreken. Er zijn wel jonge, nieuwe takken aan de
boom aan het groeien, maar die kunnen Beers gewicht
nog niet dragen ... Hoe moet dat nou toch verder met
zijn leven? Volgens Beer kan de boom het alleen nog
maar redden met behulp van een goede tuinman die
weet hoe de wortels verzorgd moeten worden en die
hem kan leren hoe hij dat ook zelf zou kunnen doen.
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Het zijn ontroerende
beiden van.

ontmoetingen.

We genieten er

Gaandeweg ontstaan er wat rustiger tijden. Het contact
wordt wat losser. We spreken af dat Beer me zal bellen
als hij me nodig heeft. Dat doet hij ook. Toch raakt hij
ook wat uit mijn gezichtsveld, omdat zijn wereld langzaam aan het dichtslibben is en zijn lichaam ook. Hij ligt
vaak op bed en is dan te moe om me te ontvangen.
Geleidelijk raak ik met hem in een volgende fase van
begeleiding. Beer is verbaal eigenlijk 'uitgepraat'. Het
enige wat ik hem daarbij te bieden heb is mijn trouw. Van
tijd tot tijd zoek ik hem op en zit dan alleen maar handin-hand met hem zo'n tien minuten bij zijn bed. Woorden zijn dan eigenlijk overbodig ...
Toch maak ik langzaam aan de inschatting dat zijn
wereld wel érg aan het inkrimpen is en zijn lichaam
evenredig aan het uitdijen. Uiteindelijk weet ik Beer over
te halen om eens in de veertien dagen met mij (weer)
naar buiten te gaan,óók als hij geen zin (meer) heeft op
het moment van de afspraak zelf. Hij stemt daarmee in.
We hoeven niets te bespreken, alleen maar van de frisse
lucht te genieten.
Twee weken later lopen we een rondje over ons mooie
(bos)terrein en hebben onderweg twee keer een pauze
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'om even op adem te komen'. Weer terug bij de bungalow zegt Beer dubbel trots te zijn: één keer omdat hij letterlijk weer in beweging is gekomen, en één keer omdat
hij zich aan zijn toezegging aan mij heeft gehouden, ook
al had hij van tevoren geen zin.
Twee weken later maken we een klein rondje op de fiets,
nu buiten het terrein. En deze keer is Beer na afloop
trots dat hij van het terrein af heeft durven gaan, want
de vroegere buitenwereld is 0 zo onveilig voor hem.
Vandaag ben ik weer op weg naar Beer om wat met hem
te wandelen of te fietsen.
Hij is op zijn kamer en het is me direct duidelijk dat het
verdriet heel hoog zit: hij heeft van de artsen duidelijk
te horen gekregen dat hij dood zal gaan, als hij zich niet
heel hard gaat inspannen om af te vallen. Zijn lichaam
trekt het niet meer: 'Mijn hart is veel te groot en mijn
longen ook: De spanning van de boodschap wordt met
shaggies weggerookt. Het is duidelijk dat we vandaag
niet 'naar buiten' gaan, maar in de beslotenheid van zijn
kamertje blijven.
Beer laat me een lied horen dat hij mooi vindt. Het is
van André Hazes die zingt dat hij zo blij is met zijn moeder. Beer zingt zachtjes mee; voor mij is het lied nieuw.
Net als bij de eerdere beeldspraak van de boom laat Beer
me via dit lied heel dicht bij zijn blanke pit, zijn binnenkant komen.
Hij vertelt zich verheugd te hebben op mijn komst. Hij
is bang, want hij zit zo klem: hij wil niet dood, maar hij
kan het snaaien (zoals hij het zelf noemt) niet laten. Hij
weet zelf heel goed dat hij snaait op de momenten dat
zijn leven niet draagbaar is. We worden het er samen
over eens dat de keuze waar hij voor staat niet is de
onmacht van én willen leven én blijven snaaien, maar
een van én willen leven én leren om beetje bij beetje (in
plaats van sneetje na sneetje brood) de pijn van het zo
lege leven te durven voelen.
Beer vertelt vannacht van me gedroomd te hebben: Hij
maakte een hele lange reis in een wereld die verder helemaal leeg was. Alleen ik reisde met hem mee. Onderweg
waren er steeds achter elkaar almaar obstakels en iedere keer wist ik hem eroverheen te helpen. Ik vroeg verder naar die obstakels. Beer: 'Ik kreeg bijvoorbeeld een
lekke band en jij plakte hem voor mij. En toen we weer
verder gingen werd de band weer lek en toen leerde je
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aan mij hoe ik'm zelf kon plakken en zo ging het steeds
maar door:
Ik ben er stil van ... Is er ooit mooier en simpeler verteld
waar geestelijke begeleiding voor staat?
We komen terug bij het concrete dilemma van vandaag.
Hoe kan ik Beer bij dit levensgrote obstakel helpen? Én
blijven leven én de levenspijn toe durven laten in plaats
van de pijn te sussen met snaaien? We zitten samen
helemaal op dezelfde route: Beer zal dit obstakel moeten leren nemen, als hij in leven wil blijven en in leven
blijven wil hij!
Zoals zo vaak in mijn werken dient zich 'zomaar' de
gedachte aan een soort ritueel bij me aan: ik moet eraan
denken, hoe ik als tiener meemaakte dat een dienstplichtig soldaat naast zijn bed in de kazerne een centimeterlint aan de muur had hangen. Daar knipte hij
iedere avond één centimeter van af als symbool van
hoop. Zo zou hij stapje voor stapje uiteindelijk uitkomen bij het zo verlangde moment van afzwaaien.
Ik vertel Beer van mijn 'rare gedachte'. Het verbaast me
niet dat het onmiddellijk aanslaat. Ik heb al zo vaak
ervaren dat gedachten die in een contact 'zomaar'
opkomen, bijna altijd een schot in de roos blijken.
Ik stel Beer voor om een cent imeterl int aan de muur op
te hangen. Iedere keer als hij een beetje pijn heeft durven voelen in plaats van een candybar of een snee brood
te snaaien, zal hij één centimeter van het meetlint
afknippen en dat in een soort schatkist je verzamelen.
Beer heeft à la minute een prachtig, klein 'schatkist je' bij
de hand! Ik ga er eventjes op uit en weet de hand te leggen op een splinternieuw meetlint. Op mijn kamer fröbel ik snel met een viltstift op een sticker een klein,
helderrood hart en zo ga ik terug naar Beer. Ik geef hem
het meetlint en het kistje is met het hartje erop nu met
recht een schat-kistje.
Beer en ik ronden het contact van deze middag af. We
voelen ons allebei blij: voor dit moment is er samen
weer een obstakel 'genomen'. We weten alle twee drommels goed dat er nog veel meer obstakels zullen volgen,
maar voor vandaag is er weer even een paar centimeters levensruimte ontstaan ...
O/ga Vermeu/en is humanistisch raadsvrouw in de psychiatrie
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BiD-ethiek wereldwijd:
politieke wending?

een

Henk Manschot

Bio-ethiek die zich louter bezig houdt met
ethische problemen in de medische zorg, is
een westerse ethiek. Zij gaat volledig voorbij aan de vragen over gezondheid en ziekte van mensen die geen toegang hebben tot
gezondheidszorg. En dat is bijna de helft
van de wereldbevolking. Ook zwijgen westerse ethici over het feit dat de ontwikkelingen in de bio-technologie meer door
marktbelangen en door verwachtingen van
welvarende mensen worden gestuurd dan
door de vragen uit de derde wereld.

Humanistiek

nr.12, 3e jaargang

december 2002

Met zulke aanklachten opende het zesde Internationale Congres over Bio-ethiek dat van 30 oktober tot 3
november 2002 in Brasilia werd gehouden. Het thema
Power and Injustice was door de Braziliaanse organisatoren gekozen om de ethiek te confronteren met de
problematiek van ontwikkelingslanden.
De oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Onder
de meer dan 1350 deelnemers uit 62 landen - het
merendeel uit Zuid Amerika zelf -, was er niemand die
deze kortzichtigheid ontkende. Maar het constateren
van een blinde vlek is nog iets anders dan de hulpmiddelen aanreiken om deze complexe problematiek
in kaart te brengen. Toch werden daartoe tijdens het
congres al een aantal hoopgevende aanzetten gegeven.
Op drie manieren kwam dat tot uiting.
Ten eerste werd de volksgezondheid hoog op de ethische agenda geplaatst. Ethiek zou zich meer moeten
bezig houden met de elementaire voorzieningen die
mensen nodig hebben: schoon drinkwater, voedsel,
behuizing en elementaire vormen van gezondheidszorg en gezondheidsvoorlichting. Belangrijke sprekers
als de Zuid- Afrikaan Solomon Benatar en de Amerikaan Dan Wikkler schetsten wat ethici zouden kunnen
bijdragen aan de aanpak van deze problemen.
In de tweede plaats werd er een pleidooi gehouden
voor een actiever opstelling van de ethiek. Tegenover
de afstandelijke, academische houding die veel ethiek
zich eigen heeft gemaakt, werd gepleit voor een inter-
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ventie-ethiek die stelling durft nemen, verantwoordelijken op hun verantwoordelijkheid durft wijzen en
niet schuwt om gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
actief te steunen. Een goed voorbeeld daarvan gaf de
minister van Volksgezondheid uit Venezuela. Zij hield
een krachtig pleidooi voor een participatieve democratische gezondheidspolitiek die in staat is om een
nieuwe samenwerking te creëren tussen overheid en
burgers. Zij riep de vergadering op om een ethiek te
ontwikkelen die in dat proces een stimulerende voortrekkersrol kan spelen. Expliciet stelde ze dat een land
als Venezuela zich te lang op sleeptouw heeft laten
nemen door theorieën en opvattingen die geen aandacht hebben voor een dergelijke actieve rol van
ethiek. De oproep tot een daadkrachtiger opstelling
kwam niet alleen uit de ontwikkelingslanden. Ethici
uit Australië illustreerden bijvoorbeeld, hoe zij de
onverantwoordelijke asielpolitiek van de Australische
regering aan de kaak hadden gesteld met acties waarin ondubbelzinnig werd verdedigd dat het recht op
gezondheidszorg een mensenrecht is dat door de politiek niet buiten werking kan worden gesteld.
Het derde en belangrijkste element vormde de oproep
om een breder en adequater denkkader te ontwikkelen. De deelnemers uit het Noordelijk en het Zuidelijk halfrond vonden elkaar in de stelling dat bio-ethiek
de Rechten van de Mens tot basis zou moeten nemen
van haar theorie. De erkenning van de waardigheid
van ieder mens die tot uitdrukking komt in fundamentele Rechten waaronder het recht op gezondheidszorg, richt de aandacht op gelijkwaardigheid en
gelijke toegang tot gezondheid voor iedereen. Het centrale begrip dient niet autonomie te zijn, maar menselijke waardigheid en de sociale rechtvaardigheid die
daarmee verbonden is. Het belang van de Mensenrechten als kader wordt onderstreept door de groeiende erkenning die zij wereldwijd krijgt, zoals blijkt
uit de vele afgeleide Verklaringen die als uitvloeisel
daarvan worden geformuleerd. De Verklaring over het
menselijk Genoom en de Mensenrechten, in 1997 door
de UNESCO opgesteld, en de Europese Conventie over
hetzelfde onderwerp die in 2003 zal verschijnen, zijn
actuele voorbeelden daarvan. Een ander voorbeeld is
de Verklaring over de Rechten van Vrouwen die inmiddels door 117 landen is ondertekend. De Mensen-
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rechten kunnen een nieuwe basis leggen voor bioethiek, al kunnen ze niet het enige denkkader bieden.
Andere vormen van ethiek, zoals de principe-ethiek,
de zorg-ethiek, de deugd-ethiek, en de ethiek van 'het
goede leven' behouden hun waarde, maar komen in
een ander licht te staan, als ze binnen het kader van
een op Mensenrechten gebaseerde ethiek worden
gepraktiseerd. Dat kader maakt immers duidelijk dat
inter-persoonlijke kwesties en vragen met betrekking
tot volksgezondheid in een globaliserende wereld
intrinsiek met elkaar samenhangen.
Hoe fundamenteel en ingrijpend zijn deze voorstellen?
Sommigen zagen ze als een logische volgende stap in
de ontwikkeling van de bio-ethiek. De medische ethiek
heeft zich eerst gericht op de relatie tussen arts en
patiënt en op het bestrijden van machtsverhoudingen
in de primaire zorgrelaties; daarna werd de horizon
verbreed tot professionele codes, vervolgens tot systematische vragen over de organisatie en de rechtvaardige verdeling van de zorg. De stap die nu moet
worden gezet, houdt in dat de horizon nog verder
wordt verbreed. De bio-ethiek dient zich niet alleen
met ziekte, maar ook met gezondheidsvragen bezig te
houden; niet uitsluitend met degenen die toegang hebben tot medische zorg, maar met iedereen ongeacht
status of rijkdom; zij moet zich niet beperken tot ethische vragen in de professionele zorgpraktijk maar oog
hebben voor alle determinanten van gezondheid inclusief economische factoren, sociale ongelijkheid,
milieu, educatie enzovoort. Public Health en Population - de twee sleutelwoorden van het congres - openen de bio-ethiek voor de grote vragen over
gezondheid en ziekte in een globaliserende wereld.
Anderen, meestal afkomstig uit ontwikkelingslanden,
stelden een veel radicaler wending voor. Tegenover het
ontwikkelingsmodel van de bio-ethiek als een harmonisch proces, plaatsten zij de stelling dat er een
revolutionaire omwenteling nodig is, een paradigmawisseling. Velen hielden een pleidooi om zich los te
maken uit het nog altijd dominante denkkader van
Angelsaksische en Europese makelij dat pretendeert
neutraal te zijn en zo' universeel' dat het zich aan alle
omstandigheden laat aanpassen. Volnei Garaffa, de
voorzitter van de Braziliaanse Vereniging voor Bio-
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ethiek die het Congres als een ware Castro toesprak,
pleitte in zijn openingsrede voor een' perifere ethiek'
die alleen dan kan ingaan op vragen waarmee ontwikkelingslanden dagelijks te maken hebben, als er
een ander theoretisch kader wordt ontwikkeld. De
groeiende ongelijkheid tussen rijke en arme landen en
tussen welvarende en onvermogende bevolkingsgroepen zou er toe moeten leiden dat de bio-ethiek de
mechanismen onderzoekt die de geneeskunde en de
gezondsheidspolitiek wereldwijd bepalen. De complexe afhankelijkheid waarin de ontwikkelingslanden
verkeren, vergt een radicaal nieuwe ethische praktijk
en theorie. Een dergelijke wending in denken en handelen heeft voor de landen van het Zuidelijk halfrond
de hoogste prioriteit, stelde hij onder veel applaus.
Hoewel veel deelnemers uiterst sceptisch stonden
tegenover deze revolutionaire retoriek, erkenden allen
dat de problemen die erachter liggen, uiterst reëel zijn.
Maar of men nu voor de westerse, harmonische visie
opteerde of voor de revolutionaire, als een rode draad
door heel het congres liep de vraag, hoe de grote
gezondheidsverschillen tussen rijke en arme landen,
tussen de 'host-countries', zoals sommige Amerikanen de ontwikkelingslanden eufemistisch noemden,
en de welvarende wijken van de Global Village, tot een
gemeenschappelijk
aandachtsgebied
kan worden
gemaakt dat allen aangaat. In de afgelopen jaren zijn
vele Universele Verklaringen opgesteld en zijn veel
oproepen gedaan om te vechten tegen armoede en
ziekte in de wereld. De realiteit is helaas dat de macht
in handen komt van een steeds kleinere groep, terwijl
genoemde oproepen onbeantwoord blijven. Een
wereldwijde bio-ethiek die - met respect voor culturele verschillen - streeft naar gedeelde waarden, en een
actiegerichte bio-ethiek die niet alleen onderzoekt,
argumenteert en voorlicht, maar ook stelling neemt,
zou een beetje kunnen helpen om in die situatie verandering te brengen.
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Recensies

Thijs Wöltgens, De overwinning van deerfzonde en
de ziel van Europa. Over politiek en geloof.
Thijmessay 2001. Valkhof Pers, Nijmegen.
ISBN: 90 5625 121 X.
Op zichzelf is zijn warme pleidooi voor een Europese grondwet eigenlijk het minst verrassende onderdeel van Thijs Wöltgens' essay De overwinning van de
erfzonde en de ziel van Europa. Dit ligt namelijk in de
lijn van de verwachting, gelet op de staat van dienst
van Wöltgens die sinds vele jaren een prominente rol
speelt in het openbare en politieke leven. Hij is voorzitter geweest van de fractie van de Partij van de
Arbeid in de Tweede Kamer en burgemeester van
Kerkrade en nu is hij lid van de Eerste Kamer en
voorzitter van het bestuurscollege van de Open Universiteit.
Veel meer verrassend aan zijn essay zijn de historische, filosofisch-theologische
onderbouwde argumentaties die ten grondslag liggen aan zijn pleidooi.
Wöltgens heeft een helder betoog met scherpzinnige
statements, waarin hij zijn standpunt verheldert
waarom het Europa van nu niet de meest constructieve en positieve kant opgaat en waarom hij meent
dat Europa het aan zichzelf en aan haar ziel- de uitdrukking is van Delors - verplicht is om zich te ont-
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wikkelen tot een sociale samenleving.
Europa is al langere tijd heel gevoelig geweest voor het
Anglo-Amerikaanse denken over de liberale staat. Vanuit deze denktrant is terechte kritiek geuit op de uitwassen van de sociale staat, maar minder gelukkig is
de daaruit eveneens voortkomende kritiek op zulke
wezenlijke zaken als de fundamenten van politieke
stromingen en partijen en zelfs het totaal in twijfel
trekken van het nut van beginselen van politieke partijen. Het Anglo-Amerikaanse denken heeft het individualisme
als methodisch
uitgangspunt.
De
samenleving is daarin het geheel van ruilrelaties tussen individuen. Schaarste is daarbinnen ieders vijand.
Deze filosofie werd na de Tweede Wereldoorlog ook in
Europa dominant, mede omdat hier termen als volk
en natie in een kwaad daglicht waren komen te staan
door totalitaire ideologieën, waarin het individu aan
totaliteiten werd opgeofferd. Maar daarom moeten we
in Europa nog niet toe naar de 'ideale' situatie zoals
in de Verenigde Staten, waar het zogenaamde autonome individu zich vierentwintig uur per dag moet
schikken naar de eisen van de markteconomie.
Schaarstebestrijding kan met andere woorden niet de
ultieme waarde zijn binnen een samenleving die ook
werkelijk een samenleving wil zijn. Wöltgens wijst er
trouwens op dat ook in de VS - bij de communitaris-
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ten - kritiek leeft op dit denken.
Het Europa van nu ontwikkelt zich tot een Unie zonder positieve doelen, zoals een gezamenlijk fiscaal, sociaal of anti-criminaliteitsbeleid, en haar burgers krijgen
het gevoel dat Europa een unie is van alleen maar procedures. Europa is, zo stelt Wöltgens, ethisch gesproken
eigenlijk niet zozeer een tolerante, maar een totalitaire
samenleving van: waarom eigenlijk niet?
De mens moet volgens Wöltgens leren meer 'prudent'
te zijn. Prudentie is een wat moeilijk in het Nederlands
te vertalen ethisch begrip, dat Wöltgens zelf ook niet
echt vertaalt, maar dat misschien het meest in de richting komt van actief zijn - maar dan wel met de nodige behoedzaamheid teneinde te voorkomen dat allerlei
schade ontstaat - en weloverwogen handelen met beleid.

tie op waarden en normen (deels) buiten de mensdient volgens hem verankerd te zijn in de levensopvatting. Wöltgens wijst daarom de twee hem bekende nietgodsdienstige visies op zin en leven af: dat de zin van
het leven het leven zelf zou zijn en dat het leven geen zin
heeft.
Wöltgens'betoog kan desondanks toch gelezen worden
als een pleidooi voor bijvoorbeeld het humanisme als
niet-godsdienstige levensovertuiging voorzover het
nadrukkelijk een visie is met een evenwicht tussen autonomie en heteronomie: een humanisme dat zich laat
kenmerken door de nadrukkelijke centraalsteIIing van
én de mens én de medemens én de wereld om ons heen,
sluit namelijk nauw aan bij Wöltgens idee dat in levensvisies voldoende porties heteronomie moeten zitten.

Europa is van oudsher de bakermat van vele uitermate waardevolle verworvenheden op politiek, cultureel
en wetenschappelijk vlak, zoals de sociale rechtsstaat;
verworvenheden waarvan vele uiteindelijk universele gelding kregen. In die lijn dient Europa nadrukkelijk positieve en sterkere sociale waarden en doelen
te krijgen en moet het zich niet ontwikkelen tot een
continent met negatieve vrijheden, maar tot een
gemeenschap met positieve vrijheid voor alle inwoners, waarin bijvoorbeeld aan gehandicapten een rolstoel wordt verschaft, zodat zij de vrijheid krijgen om
deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Er is trouwens volgens Wöltgens een opmerkelijke
parallel tussen de ontwikkelingen op godsdienstig en
politiek vlak. Naast de 'negatieve politiek' heeft zich de
zogeheten 'negatieve theologie' ontwikkeld. (Met deze
term refereert hij overigens aan het boek van Anton
Houtepen, Theologen op zoek naar God, uit 2001.)
Wöltgens vindt dat 'de toekomstige opgave van de
theologie eerder bij zingeving en ethiek zou moeten
liggen dan bij de defensie van Gods bestaan.' Politieke
en religieuze instituties denken en handelen volgens
hem thans te individualistisch en het ontbreekt hen aan
oog en aandacht voor de sociale component, die voor
een werkelijke samenleving zo belangrijk is.
In een werkelijke samenleving kan en mag het niet
alleen om de individuele - autonome - mens gaan, en de
mens dient zich bewust te zijn dat het in het leven niet
alleen om hemzelf draait. De heteronomie - de oriënta-

Het essay van Wöltgens biedt een fundamentele, waardevolle en ook prikkelende gedachteontwikkeling over
de plaats en de waarde van de samenleving zoals die
in Europa zou moeten worden opgebouwd. Dat we nu
op een te zeer economisch en individualistisch Europa afkoersen, moet ons fundamentele zorgen baren.
Nederlanders lijken tot nu toe helaas meer van Euro's
te houden dan van nadenken over de opbouw van een
Europese samenleving en de daarvoor noodzakelijke
Euro-grondwet.
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Kal, D. (2001), Kwartiermaken.
Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond,
Boom, Amsterdam. ISBN 90 5352 727 3
De schrijfster Doortje Kal heeft in haar proefschrift de
praktijk van kwartiermaken als vertrekpunt genomen.
Wat is kwartiermaken? De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vermaatschappelijkt
en psychiatrische
patiënten worden meer en meer verwezen naar maatschappelijke voorzieningen, als het gaat om hun
behoeften aan werk, woonruimte en invulling van hun
vrije tijd. Het inzicht is gegroeid dat het anders-zijn
van mensen met een psychiatrische handicap niet verhinderen mag, dat ze mee (blijven) doen in de samenleving: als werknemer, als bezoeker van het buurthuis,
als deelnemer aan een vrijwilligersproject enzovoort.
Het project Kwartiermaken dat sinds 1997 in Zoetermeer loopt en waaraan de schrijfster als medewerker
was verbonden, gaat uit van een actieve oriëntatie op
de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Kwartiermaken beoogt het maatschappelijk klimaat te
bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor
mensen met een psychiatrische achtergrond.
In het jargon van de militair heet het voorbereiden van
een kampement voor een groep soldaten kwartiermaken. Hier gaat het echter om mensen met een psychiatrische achtergrond die een plekje moeten kunnen
krijgen in de maatschappij. Daarvoor zijn aanpassingen nodig die de terugkeer vergemakkelijken. In Zoetermeer gaat het bijvoorbeeld om een georganiseerde
vriendendienst, gastvrijheid op werkplekken en werkconferenties met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Deze werkconferenties werden
georganiseerd om te kijken, welke belemmeringen er
zijn voor participatie van mensen met een psychiatrische achtergrond en hoe deze weg te nemen. Kwartiermaken, zo betoogt Doortje Kal, sluit nauw aan bij
de (psychiatrische) rehabilitatietheorie. Rehabilitatie
staat voor het creëren van mogelijkheden voor de
chronisch psychiatrische patiënt om van patiënt weer
burger te worden. Rehabilitatie streeft normalisering
na. Ze wil dat mensen met een psychiatrische handicap zo normaal mogelijk kunnen wonen, werken, leren
en hun vrije tijd besteden.
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Dit streven heeft een strijdigheid in zich. Normalisering kent naast een emanciperende ook een onderdrukkende kant. De integratie van mensen die
afwijken door een psychiatrische achtergrond, wordt
namelijk mede bepaald door de ruimte die de
samenleving maakt voor de Ander en diens als vreemd
ervaren gedrag. Het is echter nog altijd zo dat psychiatrische patiënten niet worden geaccepteerd in de
maatschappij. Het afwijkende wordt afgewezen. De
rehabilitatietheorie
zou, zo vindt Doortje Kal, de
mechanismen die tot uitsluiting van patiënten leiden,
teveel veronachtzamen. Daardoor dreigt rehabilitatie
te leiden tot aanpassing aan een 'braaf burgerschap' of
nieuwe uitstoting. Het aanleren van voldoende vaardigheden om redelijk 'normaal' te functioneren kan op
gespannen voet komen te staan met het gek-zijn. De
rehabilitatietheorie neigt naar een technische oplossing voor dit conflict. Door beïnvloeding van het
milieu van de patiënt worden hulpbronnen voor de
patiënt geactiveerd en stressfactoren verminderd of
weggenomen. Dit gebeurt vooral door faciliteren, het
voeren van een goede regie en 'stevige' coördinatie. De
morele of ethische dimensie van het proces van rehabiliteren blijft onderbelicht.
Bij Doortje Kal staat de spanning of strijdigheid tussen 'gek' en 'normaal' centraal. Ze heeft in haar boek
willen onderzoeken wat er maatschappelijk nodig is
om sociale integratie mogelijk te maken die niet uitloopt op assimilatie ('braaf burgerschap'), waarbij het
anders-zijn wordt uitgewist. Daarvoor gaat ze te rade
bij wijsgerige beschouwingen die zij toetst aan de
praktijk van rehabilitatie en kwartiermaken. Het differentiedenken van de Franse filosofe Irigaray en hermeneutische benaderingen zijn voor haar belangrijke
inspiratiebronnen voor een reflectie op het gangbare
'met het oog op toegang voor en tot de vreemde ander'.
Zij ontleent hieraan begrippen die zij de lezer aanreikt
om beter met de 'strijdigheid' om te gaan. Vooral de
presentie benadering van Andries Baart wordt aanbevolen. Met de presentiebenadering kunnen hulpverleners hun instrumenteel handelen aanvullen met een
benadering die niet gebaseerd is op interventies maar
op 'presentie'. De presentiebenadering
staat in het
teken van betekenis-en zingeving waarbij de hulpverlener openstaat voor de ander en aansluit op diens
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waarden en perspectieven. De hulpverlener treedt in
de relatie met de Ander als subject tot subject.
Doortje Kal geeft een inspirerende onderbouwing voor
een omgang met het anders-zijn van psychiatrische
patiënten (of andere outsiders in onze samenleving),
waarin erkenning centraal staat. Zij plaatst die erkenning in een bredere context door lijnen door te trekken naar de vraag, welke plek zorg en zorgzaamheid
(kunnen) hebben in een maatschappij waar het economisch rationalisme steeds verder oprukt. Kwartiermaken is volgens Doortje Kal op te vatten als
onderdeel van een 'zorgend burgerschap', dat is een
burgerschap waarin het realiseren van onderlinge
betrokkenheid een centraal bestanddeel uitmaakt van
wat het betekent een burger te zijn.
Het pleidooi van Doortje Kal is sympathiek en inspireert mij als hulpverlener. Toch ben ik bang dat de
maatschappelijke realiteit weerbarstiger is dan het
praktische idealisme van Doortje Kal. Haar betoog
leunt zwaar op wijsgerige en zorgethische uitgangspunten. De strijdigheid die zij terecht signaleert, wordt
door haar niet geanalyseerd vanuit andere gezichtspunten. De vraag is namelijk, waarom 'normale' burgers de behoefte hebben zich te onderscheiden van
hun psychiatrisch zieke medeburgers. Welke ideeën
bestaan er over ziekte en gezondheid en welke functie hebben deze ideeën in het sociaal verkeer en in
handhaving van de symbolische orde, het wereldbeeld
van de mensen?
Het begrip 'sociale representatie' wordt binnen de
sociologie en de sociaalpsychologie gebruikt om de bij
de bevolking levende ideeën over psychiatrische ziektes en de psychiatrische patiënt aan te duiden en ze tot
onderwerp van studie te maken. Sociale representaties
vormen de basis van beelden en ideeën die als culturele vanzelfsprekendheden binnen een groep begrepen en geaccepteerd worden. De gemeenschappelijke
beleving van betekenis en inhoud van dingen en
gebeurtenissen heeft een stabiliserend effect op de
groep en grenst haar af van andere groepen. Nu de tijd
voorbij lijkt dat psychiatrische patiënten uit de maatschappij gestoten worden en in instituten opgeborgen
aan de rand van de samenleving (letterlijk in de duinen of aan de stadsrand), wordt de vraag naar functie en inhoud van de sociale representaties weer
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actueel. De psychiatrische patiënt heeft zijn kwartier
in ons midden en we worden geconfronteerd met hem
als een vreemde Ander.
Hoe bedreigend is het 'vreemde' voor onze sociale
identiteit? Zijn de diepgewortelde noties en vooroordelen over gek-zijn door direct contact met psychiatrische patiënten ontvankelijk voor bijstelling in
positieve zin? Ongetwijfeld. Maar wat blijven zal, is de
neiging bij een groter publiek om de sociale afstand te
bewaren en contact te vermijden. Echte sociale integratie zal door de categorisering als psychiatrische
patiënt mogelijk altijd beperkt blijven. Niet categoriseren ontkent echter het bestaansrecht van dat wat
afwijkt. Een dilemma dat Doortje Kal zich ook bewust
is en dat deel uitmaakt van wat ze onder 'strijdigheid'
verstaat. De Franse sociologe Denise Jodelet beschreef
in haar boek Madness and social representations, hoe
een direct contact van een gemeenschap met psychiatrische patiënten in haar midden leidt tot allerlei nieuwe vormen van stigmatisering en isolatie, waarbij ook
oude vooroordelen hardnekkig blijven voortbestaan.
In Nederland zien we ook iets dergelijks naar aanleiding van incidenten waaromtrent de media veel ophef
maken en refereren aan de vermeende gevaarlijkheid
van psychiatrische patiënten. Een studie van sociale
representaties rond gek-zijn en de psychiatrische
patiënt zou mogelijk informatie opleveren waaruit
kwartierma(a)k(st)ers profijt kunnen trekken.
Jan Sitvast
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Signalementen

André Hielkema

De NeB Kalender 2003
De nieuwe kalender van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) heeft dit jaar als thema 'kinderen'.
Kinderen hebben de toekomst en kunnen samen aan
een multiculturele toekomst (voor Nederland) bouwen. En laat die toekomst voor ons allen geluk, vriendschap en wederzijds respect brengen. Respect en
toenadering begint met het leren kennen van elkaars
culturen. Iedere cultuur kent haar eigen feest- en
gedenkdagen, ook voor kinderen. Op de NCB kalender
2003 staan de meest voorkomende en gevierde feesten gedenkdagen van onder andere Nederlanders,
Christenen, Moslims, Joden, Hindoes en Boeddhisten.
Ook wordt er een uitleg gegeven over de oorsprong van
de verschillende feest- en gedenkdagen. Twaalf prachtige kleurenplaten van kinderen en jongeren met verschillende culturele achtergronden brengen de
culturele diversiteit kleurrijk in beeld.
NCB Kalender 2003, kosten € 9,95 (exclusief administratie- en verzendkosten), formaat: 42 x 30 cm,
omvang 15 pagina's. Voor meer informatie:
Rick Hendriks, uitgever, tel: 030-2394959, e-mail:
uitgeverij@ncbnet.nl.
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Zin in zorg
Het blad Zin in zorg is een uitgave van de christelijke
vereniging van zorginstellingen en van de katholieke
vereniging van zorginstellingen. Het tijdschrift richt
zich op ouderen- en gezondheidszorg, ethiek en
levensbeschouwing in hun onderlinge relaties en verschijnt vier keer per jaar. In september 2002 (jaargang
4, nummer 3) verscheen een themanummer over 'De
grenzen van autonomie' met artikelen als 'Autonomie
in de zorg. Minder vanzelfsprekend dan het lijkt' (G.
Manenschijn), 'Zin geven of zin ontvangen? Autonomie als categorie van zin' (Chr. Hinnen), 'Liever
spreken over wederkerigheid. Autonomie in de verstandelijk gehandicaptenzorg' (W. Zomer) en 'We zijn
toch allemaal afhankelijk van elkaar. Over thuiszorg,
informele zorg en autonomie' (5. van der Lyke).Zin in
zorg kan worden besteld via: CVZ-KVZ, Ronsseweg
138, 2803 ZR Gouda, tel. 0182-579940, e-mail:
cvz@cvzkvz.nl.
De theorie van de presentie doordacht
Op 7 februari 2003, in de middag, organiseert de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht voor
met name wetenschappelijk geïnteresseerden een conferentie over het boek van Andries Baart, Een theorie
van de presentie (Uitgeverij Lemma, Utrecht, tweede
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herziene druk, september 200 I). Zie voor een bespreking ervan elders in dit nummer van het Tijdschrift
voor Humanistiek. Het boek zal dan tegen het licht
gehouden worden door drie deskundigen: een sociale wetenschapper, een theoloog en een filosoof. Naast
verdieping van de theorie zelf en de onderliggende
concepten en aannames beoogt de conferentie bij te
dragen aan een kritisch gebruik van de theorie in meer
praktische toepassingen als scholing, training, onderzoek en methodiek. Belangstellenden kunnen zich
melden via het e-mailadres:luce@ktu.nl.
Organische architectuur
Van 5 april tot en met 29 juni 2003 wordt in Amsterdam de tentoonstelling 'Organische architectuur. Mens
en natuur als inspiratie voor het bouwen' gehouden.
Organische architectuur is een stroming in de bouwkunst die aan het einde van de negentiende eeuw ontstond en waarin de mens centraal staat. Het bouwen is
niet slechts functioneel, maar appelleert ook aan het
gevoel en de verbeelding. Belangrijke vertegenwoordigers van de organische architectuur als Frank Lloyd
Wright,Antoni Gaudi en Alvar Aalto ontwierpen vanuit de overtuiging dat de gebouwde omgeving van
invloed is op het uiterlijk en innerlijk leven van mensen. Organische architectuur kenmerkt zich door een
vrije, expressieve en natuurlijke vormgeving, terwijl
echter tegelijk vaak wordt gezocht naar een samengaan
met de nieuwste bouwtechnische mogelijkheden. Men
streeft ernaar om zowel individuele mensen als organisaties te ondersteunen in hun gezondheid, functioneren, welbevinden en ontwikkeling. Bij het ontwerpen
van
nieuwe
bouwvormen
spelen de integratie van natuurlijke elementen, belevingswaarden, kunst, levensfasen en sociale processen
een belangrijke rol.
De expositie laat de historische ontwikkeling van de
organische architectuur in de twintigste eeuw zien,
maar het accent ligt vooral op recente en hedendaagse architectuurprojecten
uit de hele wereld en op de
mogelijkheden die deze vorm van bouwen voor de
toekomst in zich draagt. Er kan dan worden gedacht
aan thema's als ecologisch bouwen, gezond bouwen,
architectuur en (culturele) identiteit, en bouwen, individualisering en gemeenschapsvorming.
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De tentoonstelling vindt van 5 april tot en met 29 juni
2003 2003 plaats in de Beurs van Berlage, Beursplein
1 te Amsterdam, en is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Inlichtingen zijn
te verkrijgen via tel. 020-5304141 en via Internet:
www.beursvanberlage.nl.
De verloedering van het landschap
Afgelopen zomer verschenen de nummers 138 en 139
van het anarchistische tijdschrift De As samengevoegd
als het Negende Jaarboek Anarchisme. Het onderwerp
'ruimte en landschap' staat daarin centraal, aangezien
zich in Nederland en ook elders in Europa een toenemende strijd om de ruimte lijkt te ontwikkelen. De
doorgaande groei van de economie en de (auto)mobiliteit heeft vergaande consequenties voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Bedrijven en burgers
hebben ieder hun eigen ruimtewensen die steeds vaker
ten koste gaan van de natuur en het landelijk groen.
Nederland ontwikkelt zich in de richting van één uitgestrekt randstedelijk gebied of volgebouwde metropool. Maar wie wil er in de toekomst nog leven en
wonen in een volkomen verstedelijkt Nederland? In het
Jaarboek staan onder andere artikelen van Ton Lemaire, Marcel ten Hooven en Marius de Geus, die pleit voor
een 'onthaast' landschap.
De As / het Negende Jaarboek Anarchisme kan worden
besteld door te schrijven naar Postbus 43,2750 AA
Moerkapelle, e-mail: webredact@mailbox.as.Internet:
www.geocities.com/deasnl.
Utopie in de twintigste eeuw
De utopie, het geloof in een radicaal andere en betere
samenleving, drukte een beslissend stempel op de
recente geschiedenis. Onder andere revolutionaire
politici, avant -gardistische kunstenaars, sociaal bewogen architecten meenden de sprong te kunnen maken
naar een wereld van voorspoed en vrede. Steeds werden deze pogingen het paradijs op aarde te vestigen
vergezeld van kritiek. Na de val van de Muur werd 'het
einde van de utopie' uitgeroepen. De ineenstorting van
het communisme werd onthaald als de overwinning
van de liberale democratie. De lokroep van de ideale
samenleving leek daarmee definitief verstomd. Maar
is dat wel zo? Is de utopie niet nog steeds onder ons?
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En is dat dan een kans of een gevaar? Over dergelijke vragen gaat het Dertiende Jaarboek van het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie: MadeIon de Keizer
e.a. (red.), Utopie. Utopisch denken, doen en bouwen in de
twintigste eeuw, 2002, Walburg Pers, Zutphen, 256 blz. (in
de boekhandel).
Filosofie & praktijk
Nummer drie van jaargang 23 (2002) van het tijdschrift
Filosofie & praktijk dat gaat over praktische problemen
in filosofisch perspectief, bevat drie hoofdartikelen: 'Stijlen van politiek' (5. Koenis), "'Het belang van het kind"
bij IVF voor bijzondere wensouders' (I. Bolt) en 'Hulp bij
zelfdoding; filosofie,praktijk en de wet' (T.Vink). Het laatste stuk is geschreven vanuit het perspectief van een suÏcide-counsellor die samenwerkt met de stichting 'De
Einder'. Het blad (72 blz.) is te bestellen bij uitgeverij
Damon, Postbus 2014,6020 AA Budel, tel. 0495-499319,
e-mail: damon@iae.nl.
Islam en homoseksualiteit
De verhouding tussen islam en homoseksualiteit is
regelmatig onderwerp van publieke discussie. Moslims
en homoseksuelen lijken daarin twee tegenover elkaar
staande en elkaar uitsluitende partijen te zijn. Maar hoe
zit het met moslims die zelf lesbische of homoseksuele gevoelens hebben? Zij vormen een zo goed als
onzichtbare groep. Soms horen we iets óver hen, maar
hun eigen stem horen we zelden. Toch zijn ze er. In het
in het afgelopen najaar verschenen boek Mijn geloof en
mijn geluk. Islamitische meiden en jongens over hun
homoseksuele gevoelens van de journalisten lmad el
Kaka en Hatice Kursun komen 24 homoseksuele islamitische jongeren uit Nederland en Vlaanderen aan het
woord over hun keuzes en morele dilemma's, ook om
herkenning te bieden voor leeftijdgenoten die er alleen
voor staan. Uit angst om door familie en gemeenschap
verstoten te worden, hetgeen vaak voorkomt, kiezen
velen ervoor hun seksuele voorkeur geheim te houden.
Een ander vraagstuk betreft het geloof en dit is een
levenslang moreel dilemma: kunnen ze nu wel of niet
een goede moslim zijn? Geloof en geluk zijn vaak in
tegenspraak met elkaar. Dat er soms een goede balans
te vinden is als islamitische homo of lesbo, is op te
maken uit de verhalen.
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Het boek dat € 12 kost, is te verkrijgen in de boekhandel ofbij Schorer Boeken, Postbus 15830,1001 NH
Amsterdam, tel. 020-66224206, e-mail: boeken@schorernet.nl.
Conferentie-bundel
De uitgave Minoes, burgerschap, presentie. Teksten over
kwartiermaken, van Doortje Kal (red.) uit 2002 (uitgave door Actioma, Instituut voor activering, innovatie en onderzoek, Den Bosch, ISBN 0929-8339) bevat
de integrale teksten, zoals die uitgesproken zijn op de
conferentie Kwartierrnaken, gehouden op 19 december 2001 in Amsterdam, aangevuld met impressies van
workshops en uitgewerkte bijdragen.
De hier bijeen gebrachte teksten borduren voort op
aspecten van kwartierrnaken, zoals Kal in haar proefschrift heeft beschreven. Selma Sevenhuijsen doet dit
in een uiteenzetting over het zorgend burgerschap en
Andries Baart in een toelichting op de presentiebenadering en haar relevantie voor de vermaatschappelijking van de GGZ. Er is een interessant verslag in de
bundel opgenomen van een zogenaamde multiloogbijeenkomst waar deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden
ervaringen
uitwisselen met
psychisch lijden. Er zijn op multiloog-bijeenkomsten
deelnemers die eigen ervaringen vertellen met psychisch lijden, zoals angsten, psychosen, depressies en
fobieën, en andere deelnemers die vanuit een positie
als hulpverlener of directe naaste hierop reageren en
ook eigen ervaringen vertellen. Multiloog-bijeenkomsten hebben als belangrijk uitgangspunt de ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en ieders eigen
ervaringsdeskundigheid. De samenspraak van de multiloog raakt de kern van kwartierrnaken: in gesprek
met cliënten onderzoeken, hoe maatschappelijke organisaties, instanties en politiek een rol van betekenis
kunnen spelen in het leven van mensen met een psychiatrische achtergrond. Voor hoe het na deze conferentie verder gaat met kwartierrnaken, kunnen we in
de toekomst terecht bij het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken waarvan het program is opgenomen in de
bundel. Al met al een zeer lezenswaardige aanvulling
op het proefschrift van Doortje Kal (2001), Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
I. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Humanistisch
Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in april, juli, oktober en
december. Bijdragen ter publicatie kunnen worden gezonden naar:
Redactiesecretariaat Tijdschrift voor Humanistiek, t.a.v. Tonja van den
Ende, Van Asch van Wijckskade 28, 3512 BS Utrecht, tel. (030)2390100,
fax (030)2390100, e-mail: tvde@uvh.nl
2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden. Theoretische en
praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij beoordeling wordt gelet op
stijl (zinslengte, begrijpelijkheid,adequaat gebruik van de lijdende vorm)
en systematiek (duidelijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies). Schemàs, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een goede
afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Vanwege het
karakter van het tijdschrift worden geen financiële vergoedingen betaald
voor bijdragen.
3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de romerperiode).
Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering worden aansluitend besproken (neem voor vergaderdata contact op met het redactiesecretariaat). 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 nadrukkelijk te worden vermeld De wetenschappelijke kwaliteit wordt anoniem
beoordeeld door leden van de redactieraad. De uitslag wordt anoniem
medegedeeld aan auteurs.
5. Kopij dient als bestand te worden aangeleverd op diskette (voorzien van
de naam van de auteur) of als attachment via e-mail. De tekst wordt aangeleverd als WP51, WP8 of WP9-document; indien wordt gewerkt met
Word Jor Windows: het document opslaan als WP-document (Bewaren
als... of Opslaan als WP-bestand).A1s word-document aangeleverde teksten worden niet geaccepteerd. Vermeld per begeleidende brief of e-mail
uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en eventuele referentiewens.
6aHanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal (het
, Groene Boekjè, 1995) en gebruik geen tekstuele afkortingen, dus: bijv.=
bijvoorbeeld; 20c 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 ro ' schoon mogelijk, dus z6nder opmaakcodes en ronder
tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer bovenin het document alléén: paginagrootte, lettergrootte, paginanumme ring, uitvullen:
volledig, en albreken: uit. Gebruik geen Tabs en maak uw wensen voor
1<1youtkenbaar 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 cur.siif gebruikt! Doe het
consequent bij de titel van een boek, de naam van een tijdschrift of krant
en bij woorden van buitenlandse origine die niet voorkomen in het
'Groene Boekje', zoalSempowennent of attachment. Doe het eveneens bij
alle buitenlandse tekst (ook in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij
woorden of korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.
d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen van congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus: het congres
'Voorbij het produkt'.
e. Citaten tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. Citaten worden altijd
voorzien van een literatuurverwijzing (zie O.Neem de tekst letterlijk over
en geef alle tekst die u laat wegvallen aan door: 1... 1.
( Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug, 1997:113) bij een auteur;
• (Vlug, 1997a:1l3) bij meerdere publikaties in een jaar;
• (Vlug e.a., 1997:113) bij meerdere auteurs;
• (1997:113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;

• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem:276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.
Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin, binnen de punt.
Indien een verwijzing betrekking heeft op meerdere voorafgaande zinnen: aan het eind van de zin, buiten de punt. Bijcitaten: altijd na het aanhalingsteken sluiten. Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met een
volledige vermelding in de literatuurlijst (zie 8).
7. Een bijdrage heeft een lengte van maximaal 6000 woorden, tenzij anders
met de redactie wordt overeengekomen. Opbouwen volgorde van een
bijdrage is altijd als volgt:
a De titel ( < 8 woorden)
b Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14 woorden)
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 alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie
f Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h Een notenlijst ( < 25 noten)
8. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in alfabetische
volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere publicaties van eenzelfde
auteur: plaatsen in volgorde van jaartal. Bijmeerdere publicaties van een
auteur uit eenzelfde jaar aldus de jaartallen vermelden: (l993a), (1993b),
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.
CarI,A. & Barret, B.C.(1993),Psychology, ...
Carr, A., Barret, B.C. & Yalom, D.E. (1993), Psychology, ...
b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Carr, A. red (1994), Essays on Rogers, VUB-Press, BrusseL
Carr, A. & Barret, B.C.red (1994), Essays on Rogers, ...
c. Hoofdstuk in bundel:
Barret, B.C. (1995), 'Client-centered Therapy', in: Carr, A. red (1995),
Counselling, VUB-Press, Brussel, pp. 152- 168.
d. Artikel in tijdschrift:
Jong, K. de, (1998), 'Noodzaak tot Twijfel', in: Praktische Theologie,
1998/nr.3, (jrg. 8), pp.66-81.
9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor inhoudelijk
aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te worden aangeleverd: aan
het eind van de zin (dus nooit middenin een zin) het nummer tussen
haakjes zetten. Aan het eind van de tekst, na de literatuurlijst, de noten
zetten. Dus niet de voetnoot- of eindnootfunctie gebruiken!!
Literatuurverwijzing
in noten: als in de tekst (zie: 6f).
Literatuurvermelding in noten: als in de literatuurlijst (zie: 8). Een (korte)
literatuurverwijzing (Carr, 1993:79) verwijst altijd naar een (volledige) literatuurvermelding in de literatuurlijst: Carr, A. (1993), Psychology,
University Press, London. Literatuurvermeldingen alleen in de notenlijst
plaatsen, indien het publicaties betreffen waarnaar aanvullend wordt verwezen.
JO.Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het oordeel of
standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking. Zij hebben een
omvang van < 1600 woorden en kennen geen noten. Het gerecenseerde
boek bovenaan de recensie vermelden als bij Ba-b, inclusief ISBN-nummer en prijs. De naam van de recensent onderaan plaatsen, eventueel als
bij 7f. Besprekingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h .
Het besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij Ba-b, echter
ronder ISBN-nummer en prijs.

