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EDACTIONEEL

Met dit nummer goat Praktische Humanistiek de 
achtste jaargang in. Op zich is dat al heel wat, 
maar een echt volwossen tijdschrift is het nog niet. 
Er zijn nog steeds te weinig abonnees en wat nog 
ernstiger is, er zijn te weinig auteurs.

Vier keer per jaar moeten we ons met enige angst 
afvragen of we wel voldoende kopij hebben om 
aan 64 bladzijden te komen en de luxe van reser- 
ve-kopij kennen we niet. De bedoeling is dat we 
telkens een nummer voor zijn, maar tot nu toe lukt 
dat van geen kant. Onder dergelijke omstandig- 
heden is het moeilijk een wat meer gericht redac- 
tiebeleid te voeren. Dat levert wel heel 
gevarieerde nummers op, maar soms wel wat heel 
gevarieerd. Daarbij blijft het aantal gerefereerde 
bijdragen nogal achter bij wat we ons daarbij 
voorgesteld hodden. Voor de leden van de redac- 
tiecommissie die belast zijn met het refereren is 
dat wellicht wel rustig, maar daarvoor waren ze 
niet gevraagd.

doende. Niettemin blijven we volhouden; een 
praktijkimpressie van 300 woorden is al genoeg, 
gewoon een stukje casuistiek.

Zoals gezegd brengt de bescheiden toelevering 
van kopij met zich mee dat we niet echt in staat 
zijn een redactiebeleid te voeren. In dit nummer 
komen wel meerdere werkvelden (justitie, defensie 
en organisatie en beleid) aan de orde, maar het 
aandeel - hoewel kwalitatief goede - interview- 
achtige bijdragen stijgt de laatste tijd verdacht. En 
ook dit keer hebben we geen wetenschappelijke 
artikelen.

In 'Veel geduld en echte koffie - Woorden aan het 
werk bij Justitie' goat Judith Leest in op haar erva- 
ringen als stagiaire in een vrouwengevangenis. 
Aan de hand van drie casussen beschrijft ze wat 
het humanistisch geestelijk raadswerk volgens 
haar te bieden heeft. Meer specifiek goat het 
daarbij dan om het begeleiden van clienten bij 
Justitie.
De centrale vraag in haar artikel is wat een raads- 
werktraject tot een goede begeleiding maakt. Ze 
komt daarbij tot een aantal kernen: ten eerste hoe 
vanuit de ('luxe') institutionele inbedding van het 
humanistisch geestelijk werk (HGW) tot betrokken, 
gezamenlijke reflectie kan warden gekomen; ten 
tweede op welke wijze kracht, vertrouwen en zeg- 
genschap over het eigen leven alles te maken 
heeft met het hervinden van eigenwaarde en met 
empowerment; en hoe op de derde plaats, erken- 
ning door de geestelijk verzorger kan bijdragen 
om de eigen verantwoordelijkheid te 'leren' zien,

Het uitblijven van bijdragen verbaast me eerlijk 
gezegd wat, want wat ik zoal uit de werkvelden 
hoor, is dat er van alles gebeurt wat het vermel- 
den zeker waard is. Kennelijk geldt voor geeste

lijk werk hetzelfde als wat bijvoorbeeld ook voor 
het maatschappelijk werk geldt; het zijn nogal 
schriftloze culturen. Dat is opmerkelijk, want het 
zijn beide zeer verbale werksoorten. Toch levert 
de al enige malen geplaatste oproep 'Geef woor

den aan je werk' weinig op. Met het bieden van 
de mogelijkheid korte praktijkimpressies in te 
brengen hadden we gedacht een eventuele drem- 
pel te verlagen, maar kennelijk lukt dat onvol-
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hetgeen weer dies te maken heeft met verfrou- 
wen, reflectie, zeggenschap en eigenwaarde. 
Interessant is daarbij de blik die de lezer gegund 
wordt in de wijze waarop de eigen normativiteif 
de geestelijk verzorger soms parten speelt.

ging en in de zorg. Als casus beschrijft hij daar- 
toe de positieve ervaringen met de implementatie 
van een horizontale kwaliteifssysteem in drie 
humanistische verzorgingshuizen. Hierbij bleken 
op natuurlijke wijze synergetische effecten met de 
geestelijke verzorging te ontstaan.

Joep Dohmen geeft in 'Levenskunst en de moderne 
geestelijke gezondheidszorg' een weergave van 
hef interview dat hij gehouden heeft met Jacques 
Graste. De laatste is auteur van Zorg voor de psy

che, een studie naar de aard van zelfzorg in de 
klassieke oudheid. De achterliggende vraag van 
het onderzoek is of er in de Grieks-Romeinse tijd 
een zorgpraktijk te vinden is die als inspiratie kan 
dienen voor de hedendaagse psychotherapie. In 
Grastes bevindingen blijkt het begrip levenskunst 
een belangrijke rol te spelen; het interview wordt 
derhalve dan ook ingeleid door een korte schets 
over de opmars van de levenskunst en een 
beschrijving van Zorg voor de psyche.

Graste wordt in het interview onder meer aan de 
tand gevoeld over Foucault, de klassieke zelfzorg, 
Aristoteles' analyse over geluk, verliefd zijn, aan- 
dacht hebben voor de ander, levenskunst als vorm 
van brede moraal en de mogelijke toepassing van 
bestaansethiek op het niveau van professionele 
organisaties en de hedendaagse psychotherapie.

Gerard Snels heeft een interview gehouden met 
Peter Samwel, voorheen werkzaam binnen de 
Dienst HGW bij Defensie. Het gesprek gaat over 
de achterliggende redenen van zijn zelfgekozen 
vertrek. Dat blijkt in hoge mate verband te houden 
met de spanning tussen een persoonlijk doorleefd 
humanisme en het humanisme van het Humanis- 
tisch Verbond. Het officiele humanisme laat vol- 
gens Samwel te weinig ruimte voor de innerlijke 
autoriteit van de mens en is onvoldoende uitge- 
diept. Dat leidt in zijn optiek tot een zogenaamd 
'half' humanisme: een humanisme dat weinig 
inspireert en geen aandacht besteedt aan de spiri- 
tuele ervaringskant van mensen. De oorzaak hier- 
van is het vasthouden aan het verzuilde karakter 
van geestelijke verzorging, waardoor de georga- 
niseerde levensbeschouwelijkheid domineert. Van 
een open beroepshouding kan dan geen sprake 
zijn en dat was uiteindelijk de belangrijkste reden 
om de dienst bij Defensie te verlaten.

Wat volgens mij op de achtergrond meespeelt is 
dat er tot nu toe weinig is nagedacht over wat ver- 
dergaande secularisatie inhoudt voor geestelijke 
verzorging. Het gaat me dan niet om de kwantita- 
tieve verdeling van geestelijk verzorgers over de 
traditionele denominaties, maar om de kwalitatie- 
ve doordenking in tijden van levensbeschouwelij- 
ke diffusie en individualisering. Bijdragen hierover 
zijn van harte welkom.

Harry Kunneman laat in zijn artikel 'Geestelijk 
werk en horizontaal kwaliteitsbeleid' zien, hoe 
bestaande (expliciet) humanistische beroepsprak- 
tijken en nieuwe (impliciet) humanistisch-geinspi- 
reerde beroepsmogelijkheden elkaar wederzijds 
kunnen inspireren. Het verschil tussen expliciet en 
impliciet humanisme ziet hij daarbij niet als 
onoverkomelijk. Integendeel! In zijn betoog pleit 
Kunneman er juist voor om vanuit de verschillen 
tot nieuwe vormen van samenwerking en weder- 
zijdse inspiratie te komen. In zijn visie hebben de 
bestaande, expliciet-humanistische beroepspraktij- 
ken en de nieuwe of verder te ontwikkelen 
humanistisch-geinspireerde vormen van dienst- 
verlening, elkaar veel te bieden. Hij laat zien dat 
nieuwe vormen van samenwerking aansluiten bij 
recente ontwikkelingen in de humanistische bewe-

Herman Coenen schrijft over zijn ervaringen met 
leren zingen. Hij doet dit vanuit het perspectief 
van reflexieve lichamelijkheid. Uitgangspunt daar

bij is de persoonlijke ontwikkelingsgang in combi- 
natie met de gemeenschappelijkheid die in het 
lichamelijke besloten ligt. Introspectie op het hier 
en nu van het eigen lijf geeft in zijn optiek ook 
toegang tot een werkelijkheid die door anderen
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gedeeld wordt. Ook al is tussen twee mensen 
niets letterlijk hetzelfde, toch schept de wederzijd- 
se lijfelijkheid verwantschoppen die hetgeen wij 
over onszelf zeggen voor elkaar verstaanbaar 
maakt.
Het artikel is daarmee een voorbeeld van een 
fenomenologisch onderzoek; een onderzoek dot 
stelling neemt tegen de traditioneel-wetenschappe- 
lijk gevormde blik met hoar introspectie-verbod. 
Daarnaast wordt in het onderzoek beschreven 
hoe het proces van het leren zingen, een proces is 
dot van alles te maken heeft met techniek. Coenen 
loot zien dat leren zingen veel meer is dan het 
toepassen van die techniek of het verder aan- 
scherpen van een technische vaardigheid, het
geen als gegeven een mogelijke impuls zou 
kunnen vormen in de (inmiddels wat stilgevallen) 
discussie omtrent de methodiek van het HGW.

publiciste. In de Humanistische Bibliotheek ver- 
scheen recent hoar boek Zander passie heb je 
niets, met daarin zeven interviews met filosofen in 
Nederland en Vlaanderen. Ine verhuist binnenkort 
naar Antwerpen en de opzet is dat ze van daaruit 
Vlaams correspondente wordt. Immers, praktische 
humanistiek houdt niet op bij de Nederlandse 
landsgrenzen.

Douwe van Houten

Afsluitend een aantal boekbesprekingen en signa- 
lementen. Wellicht kan het geen kwaad te bena- 
drukken dat boekbesprekingen niet per se door 
leden van de redactiecommissie geschreven hoe- 
ven te warden. Wie denkt iets te melden te heb- 
ben over een recent boek dat van belong is voor 
de lezers van Praktische Humanistiek, is van harte 
uitgenodigd dat te doen. Dat kan dan door con
tact op te nemen met Ellen Grootoonk; in een aan
tal gevallen is het mogelijk via hear een 
recensie-exemplaar aan te vragen.

De samenstelling van de redactiecommissie ver- 
toont nog steeds de nodige dynamiek. Ik heet 
Margot Scholten van harte welkom. Ze is werk- 
zaam bij het Nederlands Insfituut voor Zorg en 
Welzijn en neemt de plaats in van Mieke van 
Uzendoorn. De samenwerking tot nu toe is veelbe- 
lovend. Om persoonlijke redenen heeft Ingrid Bar- 
neveld de redactie verlaten. We betreuren dat 
zeer en danken haar voor haar inzet voor Prakti
sche Humanistiek. We rekenen er wel op zo nu en 
dan een bijdrage van haar te mogen ontvangen. 
Haar plaats wordt ingenomen door Ine Spitters.
Ze is opgeleid tot docente maatschcppijleer, afge- 
studeerd aan de Universiteit voor Humanistiek en
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Veel geduld en echte koffie

Woorden aan het werk bij Justitie

Judith Leest

In dit artikel wil ikgehoorgeven aan de oproep ‘Geef woorden aan je werk’. Terugkijkend op 
mijn eerste kennismaking met de praktijk van het humanistischgeestelijk werk (HGW), pro

beer ik tc omschrijven war mijns inziens de kern is van het raadswerk hitmen een gevangenis, 
en speciftek hitmen een vrouwengevangenis. Via drie verschillende - inaar ieder op him eigen 
manier illustratieve - casussen, zock ik een antwoord op de steeds terugkerende vraag wat het 
HGW volgens in] te hieden heeft.

wen - weer eons met de vraag wat het raadswerk 
eigenlijk te bieden heeft. Een vraag die zich 
vooral aandient bij de verslaafden die keer op 
keer recidiveren en die het overgrote deel van 
de populatie in de vrouwengevangenis uitma- 
ken.
Wat is het belang en de ‘legitimatie’ van het 
raadswerk als ook dezc vrouw morgen - iets wat 
niet onwaarschijnlijk is - linea recta naar een 
dealer stapt? Hoe behoudje als geestelijk ver- 
zorger je motivatie en inspiratie als je clienten 
steeds weer ziet recidiveren? Oftewel, wat is in 
het licht van die weerbarstige praktijk de func- 
tie en het belang van de - in mijn ogen vaak zeer 
zinnige - gespreksinhouden, als de opgedane 
inzichten tijdens de detentieperiode volledig lij- 
ken te verdwijnen zodra mensen weer op straat 
staan? In dit artikel tracht ik aan te geven waar- 
om het raadswerk in de gevangenis, ondanks 
deze terugkerende en moeilijk te beantwoorden 
vraag, mijns inziens belangrijk is en blijft.

Inleiding

Een koude en vroege maandagochtend in janu- 
ari op het centraal station van Utrecht. Op weg 
naar de trein richting Breda, waar mijn stageplek 
is, klampt een jonge vrouw me aan voor wat 
kleingeld. Ze is begin twintig, heeft een bleek 
gezicht en kijkt onrustig uit haar ogen. Ander- 
half uur later heb ik een gesprek met een van de 
vrouwen in de gevangenis, Evelien. 1 
Ze is begin twintig, acht jaar verslaafd en voor 
de vierde keer in Breda. Na drie maanden ‘zit- 
ten’ komt ze morgen weer vrij. Het wonderlij- 
ke gegeven dat, naarmate het leven buiten de 
gevangenis weer in zicht komt, veel verslaafden 
volledig in beslag genomen lijken te worden 
genomen door de dope, is ook bij Evelien dui- 
delijk zichtbaar. Waar we het vorige week nog 
hadden over trouw blijven aan jezelf en je eigen 
waarden, overheerst nu de onrust. De ontmoe- 
ting van die ochtend confronteert me - mede 
door de uiterlijke gelijkenis tussen de twee vrou-
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De ‘luxe’-positie van dc HGW-er Hot rcsulcaat is dat ze ook binnen dc gevangc- 
nis steeds verder verzandt in een neenvaartse spi- 
raal. Desalniettemin is ze ‘bajesmoe’ en wil ze 
iets anders met haar leven. Ze weet alleen niet 
wat en hoe. I )e medewerkers van de reclassering 
laten haar zitten en men geeft aan dat er geen 
tijd is zich om haar te bekommeren, waarop 
R-oos de haar bekendste manicr om frustratie bet 
hoof'd te bieden aangrijpt, en weer drugs gaat 
gebruiken. Voor de PlW-ers op de etage vvaar 
ze verblijft, alsook voor de reclassering, is dit een 
bevestiging van bet ‘feit’ dat ze inderdaad niet 
gemotiveerd is. 2 Voor Roos is het echter een 
soon noodkreet ‘want dit is mi juist mijn pro- 
bleem, waar ik van af'wil!' Ze doet bij mij veel- 
vuldig haar beklag over 'al die hulpverleners die 
er voor je zijn, maar je gewoon laten zitten, net 
als de mensen buiten'. Haar schaarse vertrouwen 
in ‘de mensheid’ wordt zo wedcrom op de proef 
gesteld.
Deze situatie is in mijn ogen een belangrijke illu- 
stratie in het licht van de betekenis van het gees- 
telijk werk binnen justitie. Roos - en met haar 
vele anderen - heeft de pech dat al zovelen voor 
haar bun plannen om af te kieken niet waar heb- 
ben kunnen maken. Het gevolg van de hoge 
reeidive-cijt'ers is dat de beeldvorming ten aan- 
zien van deze vrouwen steeds cynischer en nega- 
tiever wordt. De reclassering wordt selectiever 
en stort zich vooral op verslaafdcn die nog maar 
kort verslaafd zijn en pas voor het eerst vastzit- 
ten. Vrouwen als Roos lijken een beetje te zijn 
opgegcven en het feit dat ze nog niet eerder een 
afkickpoging heeft gedaan, weegt blijkbaar niet 
op tegen het stigma dat vele jaren van verslaving 
met zich mec lijkt te brengen. De kans dat het 
doel in deze situatie zal slagen is dan ook - zo 
veronderstelt men - relatief klein.

De vraag over het belang en de legitimatie van 
het HGW stel ik me onder meer ook in het 
contact met Roos. Haar verhaal is in veel 
opzichten illustratief voor dat van vele van de, 
met name verslaafde, vrouwen in de gevangc- 
nis. Roos is een vrouw van ongevecr veertig 
jaar, waarvan een kleine twintig jaar verslaafd en 
dakloos; ze heeft naar eigen zeggen alle ‘bajes- 
sen' van Nederland van binnen gezicn. In haar 
dagelijks leven is ze ‘gespecialiseerd’ in lerenjas- 
sen, wat haar vaste aandeel is op de zwarte markt 
in een van de grote steden in Nederland. Ze 
moet een paar maanden ‘oude’ strafFen uitzitten, 
dat wil zeggen meerdere ‘opgespaarde’ winkel- 
diefstallen. In de vijftien gesprekken die ik met 
haar heb, komt steeds terug hoe vast ze in haar 
leven zit. Dat leven bestaat telkens weer uit 
maanden van detentie afgewisseld met het 
daarbuiten zorgen voor de nodige portie her
oine. Een ander doel of streven is er niet. En 
hoewel ze bijvoorbeeld met een zeker genoe- 
gen kan vertellen over de spanning van het kat- 
cn-muis-spel met de bewaking van de V&D, 
wordt steeds duidelijker dat ze haar leven op 
deze manier moe is. Nooit eerder heeft ze een 
serieuze poging ondernomen om af te kieken, 
maar tijdens onze gesprekken krijgt dit idee wel 
steeds meer vorm.

Roos is geen vrouw die. zoals sommigen van de 
verslaafdcn, ‘mooi kan lullen.' Ze is geen prater 
en heeft dat in de loop van haar leven in tehui- 
zen, pleeggezinnen en op straat ook nooit 
geleerd. Ze komt een beetje hard en onverschil- 
lig over en ik vennoed dat haar gebrek aan grote 
woorden en enthousiasme een van de redenen is 
waarom ze telkens maar niet boven aan de 
(lange) wachtlijst van de verslavingszorg komt. 
Daarbij komt - zo realiseer ik me in de loop van 
onze gesprekken - dat ze zich daardoor ook maar 
moeilijk kan motiveren. Ze heeft simpelweg 
geen idee van het alternaticf; een leven zonder 
drugs is voor haar onvoorstelbaar geworden.

Aanvankelijk vraag ik me nogal ecus af of het 
contact met Roos nu een ‘goed’ raadswerk- 
traject vomit, aangezien we vooral veel koffie 
drinken en meestal weinig te bepraten hebben. 
Roos zelf wil me het liefst twee keer in de week 
zien en steeds meer realiseer ik me wat mijn
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functie als raadsvrouw voor haar kan betekenen. 
Onidat zc van niij, in tcgenstelling cot do ande- 
re hulpvorleners, nice afhankelijk is voor het 
regelcn van praktische zaken, heb ik de ‘luxe’ 
dat ik haar serieus kan nemen. Immers, ik lijd 
geen gezichtsverlics (bijvoorbeeld bij een kliniek 
of arbeidsbureau) als haar afkickpoging mislukt. 
Daardoor kan ik, zonder terughoudendheid, met 
haar praten over de wens dit leven te verande- 
ren. Ook al is dat in praktijk nog heel ver weg 
en zal ze dat misschien zelfs nooit bereiken. 
Roos hoeft bovendien naar mij toe niet te 
bewijzen dat ze voldoende motivatie en wils- 
kracht heeft. Integendeel, mijn positie biedt de 
luxe om juist ook de twijfels en de uitzichtloos- 
heid aan de orde te kunnen stellen.

kracht te vinden ‘er weer aan te durven gaan 
staan'. Of dat laatste nu betekent afkicken of 
toch het ‘kiezen’ voor de drugs, is dan aan de 
client.
In die zin ‘mislukt’ mijn werk dus ook niet als 
iemand weer terugvalt. Hoewel dit laatste mijn 
professionele overtuiging is, neemt het niet weg 
dat ik in praktijk toch vaak mecr doelgerichtheid 
voel dan mijn functie wellicht toelaat. Mijn 
betrokkenheid en sympathie maakt dat ik het 
liefst zou zien dat mijn clienten afkicken; al is 
het maar omdat drugsgebruik voor de meesten 
een prettig leven in de weg staat. Mijn eigen 
normativiteit speelt me hierin zeker parten. Uit 
het vervolg van het artikel zal blijken dat die het 
werk soms ook heel moeilijk maakt.

In de begeleiding van Roos betekent dit alles dat 
ik haar - in tegenstelling tot sommige andere 
hulpverleners - juist wel ophaal van cel als zc 
weer eens op rapport zit. 3 Op die manier laat ik 
zien dat ik haar verslavingsprobleem erken, in 
plaats van dat ik haar verwijten maak. Het bete
kent ook dat ik achter de reclassering aanzit en 
waar mogelijk zelf dingen regel die Roos nodig 
heeft voor de kliniek, zoals een legitimatiebewijs 
en een nickering. In het Gedetineerden Overleg 
doe ik - met toestemming van Roos - een goed 
woordje voor haar. 4 Vanuit mijn specifieke 
invalshoek kan ik hier de gelegenheid aangrij- 
pen om aan te geven dat ze wel degelijk heel 
graag naar de kliniek wil en niet zonder nicer 
hetzelfde ‘geval’ is als vele anderen. Natuurlijk 
besef ik me dat mijn manier van kijken niet 
allcen te maken heeft met de speciale positie van 
de geestelijke verzorging; ik ben ook nog niet 
zo ‘gepokt en gemazeld’ als de reclassering, die 
een groot aantal vrouwen keer op keer terug 
heeft zien komen. En toch ben ik ervan over- 
tuigd dat in deze ‘luxe-positie’ en in de speci
fieke gerichthcid op zingeving juist de kracht 
schuilt van het raadswerk. Met name omdat je 
van daaruit kunt blijven vertrouwen in iemands 
mogelijkheden, in de bajes overigens een schaars 
goed, en omdat je dat ook kunt laten blijken. Al

Mijn streven als raadsvrouw is niet om per 
definitie te zoeken naar een weg uit die uitzicht- 
loosheid, maar is veel nicer gericht op het stil- 
staan bij het feit dat de gegeven situatie vol 
moedeloosheid en twijfel is. Ik zoek met de 
vrouwen dan ook vooral naar de betekenis van 
de verslaving of van het delict voor hun leven 
op dat moment. De luxe van mijn positie ligt 
daarmce in het feit dat ik in ons contact niet bij 
voorbaat een resultaat (afkicken) voor ogen heb. 
De reflectic op de huidige situatie en de 
zin(loosheid) van het leven. met alles wat daar- 
bij hoort, is mijn ‘doelgerichtheid’. En dat houdt 
bijvoorbeeld in dat we praten over een manier 
om te leren aanvaarden of accepteren ‘dat er nu 
eenmaal ook ellende is’, en dat dat ook bij het 
leven hoort. Omdat mijn taak in de gevangenis 
niet is me te richten op de verslavingsproblema- 
tiek of het criminele gedrag, kan ik met Roos 
die problemen even laten voor wat ze zijn, en 
met haar praten over haar moedeloosheid. Ik 
denk dat het ondcr ogen durven zien dat de situ
atie inoedeloos en onzeker is, mogelijkheden 
biedt om tot op zekere hoogte tot aanvaarding 
en acceptatie te komen. Door de uitzichtloos- 
heid er te laten zijn, krijgt het een pick en een 
betekenis in haar leven, en in ons contact. 
Acceptatie is mijns inziens voorwaarde om de
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is dat, zoals bij Roos, met weinig woorden, wei- 
nig diepgang en weinig gefilosofeer over nor- 
men en waarden.

of meer weer aan haar lot ovcrgelatcn.
Kracht hervinden

Vanuit hot hierboven bescbrcven perspectief 
kun je als geestelijk verzorger mensen een 
(bescheidcn) basis verschaften om weer wat 
moed en vertrouwen tc krijgen in bet eigen 
leven. Ik wil dit illustreren aan de hand van bet 
contact met Evclien, de vrouw die ik al eerder 
noemde in de inleiding.
Evclien komt naar eigen zeggcn uit een ‘net’ 
milieu met een ‘normale’ opvoeding: haar 
ouders zitten beiden in bet onderwijs, en zowel 
haar zus als haar broer bebben een goede baan. 
Ze beeft een verbale begaafdhcid en een reflec- 
tievc manier van denken, die mij achteraf bel- 
pen woorden te gevcn aan de kern van bet 
raadswerk in de vrouwcngevangcnis.
De gesprekken met Evclien gaan met name over 
de kloof tussen bet gebmikerswereldje en de ‘nor
male' wereld. Doordat ze zich dagclijks begeeft in 
de dnigsscene maar tegelijkertijd de bagage van een 
‘ontwikkclde’ omgeving beeft meegckrcgen, kan 
ze scherpe analyses maken over bet verscbil in 
nonnen en waarden tussen de werelden. In haar 
relatie met een ‘echte jongen uit de scene , loopt 
ze steeds aan tegen zijn fundamentele wantrou- 
wen en uitzichdoosheid ten aanzien van zijn eigen 
leven. Eveliens grootste angst is die onver- 
scbilligbcid - die overigcns velen in de gebrui- 
kerswereld delen - over te ncmen. Aan de andere 
kant kan ze zich inmiddels ook niet meer band- 
haven in de normale wereld. Tocn ze, in een 
periode waarin ze clean was, op een kantoor werk- 
te, hep ze aan tegen de ‘mooi-praterij’ van veel 
mensen en schrokken mensen van haar directe 
manier om te ‘zeggcn waar bet op stond’. Voor 
haar gevoel boon Evclien nergens meer thuis. 
Haar bclangrijkste zorg en - daardoor - terugke- 
rend onderwerp van gesprek, is de moeilijkheid 
trouw te blijven aan zicbzelf en te blijvcn geloven 
in zicbzelf en haar eigen levenspad. Haar ouders 
bebben inmiddels, na de zoveelste afkickpoging, 
een cyniscbe bonding gekregen. En in ‘de scene’ 
kan ze niet te lang vertoeven omdat ze dan bet

Als bet ‘bestaansrecht’ van bet geestelijk werk 
wordt bepaald door de ‘client’, dan is dat in deze 
context duidelijk. Of zoals Roos bet bij ons af- 
scheid formuleerdc: ‘Als jij er niet was geweest, 
was bet helemaal een kloteboel geweest!’ Uit- 
gaande van haar door criminaHteit en verslaving 
gekleurde situatie, konden de andere hulpverle- 
ners niet zo veel (meer) doen. Vanuit mijn posi- 
tie van niet iets hoeven oplossen (hetzij 
problemen uit haar verleden, hetzij de verslaving 
in de toekomst), kon ik er voor haar zijn en haar 
laten zijn wie ze was: namelijk een vrouw met 
verdriet, wijsheid, twijfel, verlangen en frustra- 
tie. Dat is wat ik herkende in haar, en dat is wat 
mij met haar op een bepaalde manier verbond. 
Als raadswerker kan je ruimte bieden aan deze 
herkenning en alle emotionele en existentiele 
aspecten die daarbij boren. En die ruimte is, hoc 
basaal en ‘gewoon’ ook, in de bajes nu eenmaal 
niet erg groot.

Daamaast is, denk ik, juist ook gedacbt vanuit de 
machteloosheid van bet systeem - iedereen zit 
immers met de banden in bet haar over de hope- 
loze verslavingsproblematiek - de luxc-positie 
van bet geestelijk werk van wezenlijk belang. 
Afkicken is, zo heb ik inmiddels wel begrepen, 
ontzettend moeilijk. Om de kracht te vinden 
hieraan te durven beginnen, is bet nodig dat 
iemand weet dat ze niet in de steek gelaten zal 
worden, dat er hoe dan ook iemand zal zijn. Niet 
in de laatste plaats, omdat de meeste verslaafden 
deze basis van veiligheid en zorg in bun leven 
bebben moeten ontberen. En dat is vaak (een 
van) de reden (en) geweest waarom ze verslaafd 
zijn geraakt. Roos’ leven werd steeds opnieuw 
getekend door bet gegeven dat mensen haar in 
de kou lieten staan. Letterbjk en figuurlijk: haar 
- aan de alcohol verslaafde - moeder verliet haar 
als kind, ‘de samcnleving’ laat haar letterbjk op 
straat staan en nu, in de gevangenis, wordt ze min
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gevoel heeft ‘af te glijden’ en haar eigen waarden 
te verliezen. lets wat ze absoluut niet wil. De 
kxacht om in zichzelf te blijven geloven en op 
zichzelf trots te kunnen zijn ondanks haar ‘mis- 
lukte' leven, is haar grootste wens en streven. 
Evelien weigert haar leven als opgegeven te zien. 
In tegenstelling tot haar ouders die dat wel doen 
en de vele mede-gcbruikers die de hoop veelal 
wel hebben opgeven.

moeilijk te zien dat zo’n bijzonder mens zo 
ongelukkig is met haar leven. De triestheid van 
de situatie doet me - juist in haar geval - erg 
veel, omdat ik me in allerlei opzichten in haar 
herken. Het contact met Evelien komt daardoor 
wel heel dichtbij. De eerdergenoemde proble- 
matdek dat mijn visie op de inhoud van het werk 
niet altijd strookt met mijn gevoel over de ver- 
schillende contacten, speelt in dit contact dui- 
delijk een rol.

Als raadsvrouw zet ik met haar de verschillen- 
de optics - en him verschillcnde zingevende 
betekenissen - op een rijtje. We praten over de 
redenen waarom het afkicken nog steeds niet is 
gelukt, maar vooral ook over haar idee van een 
zinvol leven. Terwijl anderen haar steeds wijzen 
op dat wat er font gaat, zoek ik met haar naar 
datgene waarvoor zij ‘warmloopt’ en waar haar 
hart ligt, of zou kunnen liggen. Ook onderzoe- 
ken we hoe reeel al die mogelijke levensinvul- 
lingen zijn. Niet zelden zijn onze gesprekken 
direct en confronterend. Voor Evelien is het 
moeilijk onder ogen te zien dat haar idee van 
een prettig en zinvol leven consequenties heeft. 
Namelijk dat het betekent dat ze de kracht moet 
vinden van de dope af te blijven. En het vergt 
veel moed om alle emoties. die ze met drugs niet 
hoeft te voelen. nu wel toe te laten. Het bete
kent bijvoorbeeld dat ze de jarenlang wegge- 
stopte schuldgevoelens ten opzichte van haar 
ouders onder ogen moet durven zien, evenals 
het enorme verdriet over een zeer ingrijpende 
gebeurtenis in haar leven. In het algemeen geldt 
dat de stap om af te kickcn steeds groter en 
moeilijker wordt naarmate iemand langer ver- 
slaafd is. Het gebruikersleven is vaak een 
opeenstapeling van steeds meer situaties - zoals 
prostitutie, dakloos-zijn en criminaliteit die de 
behoefte om emoties te onderdrukken enkel 
groter maken.
Ook voor mij zijn de gesprekken confronterend, 
met name omdat Evelien steeds vraagt naar mijn 
leven. Of ik me geen vragen stel bij die ‘nor- 
male’ maatschappij? Of mijn leven wel is zoals 
ik het wil? Daarbij vind ik het bij haar heel

Eigenwaarde
Door mijn ontmoetingen met Evelien - evenals 
met vele andere vrouwen - heb ik het vermoe- 
den gekregen dat het hervinden van kracht alles 
te maken heeft met eigenwaarde. De vicieuze 
cirkel van verslaving en afkicken maakt het 
steeds moeilijker om te vertrouwen in het idee 
iets te kunnen maken van het leven. Zoals 
gezegd is het mijn ‘luxe’ dat ik door de instituti- 
onele inbedding en de specifieke gerichtheid van 
het raadswerk de ruimte heb (en creeer) om te 
blijven geloven in het feit dat ieder mens dat 
kan, en dus ook deze vrouwen. Ik realiseer me 
dat ik me hier enigszins op glad ijs begeef. De 
formulering ‘iets van het leven kunnen maken’ 
roept de associatie op met een maakbaarheids- 
ideaal. In de bajes ben ik veelvuldig op het feit 
gewezen dat mensen vaak en heel vergaand door 
omstandigheden worden bepaald waar ze zelf 
bitter weinig aan (hadden) kunnen veranderen. 
Dit geldt dan voor de geschiedenis voorafgaand 
aan een verslaving of een bepaald delict, maar 
ook voor de situatie van verslaving of detentie 
op zich.
Het lijkt in een context van incest, mishande- 
ling en verslavingsproblematiek nogal ongepast 
te spreken van ‘iets van je leven maken’. In dit 
verband wil ik nogmaals benadrukken dat het 
van wezenlijk bclang is om ruimte te bieden aan 
een bestaanscontext van leed en (onvermij- 
delijke) ingrijpende gebeurtenissen. Het stil kun
nen staan bij, en het in zijn waarde laten van een 
levensverhaal zic ik als een eerste en noodzake- 
lijke stap in een raadswerkcontact.
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Daarna en daarnaast denk ik echtcr ook dat - 
binncn zo’n context - hot zoeken naar dc kracht, 
de moed en hot vertrouwen om enigszins hot 
gevoel te krijgen weer zeggcnschap te liebben 
over je eigen leven, een aspect van bet raadswerk 
kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit gevoel 
van vertrouwen in de eigen mogelijkheden, juist 
in een weerbarstige realiteit, een basisbehoefte 
is van ieder mens. A1 houdt dit dan ‘slechts’ in 
je anders te kunnen verhoudcn ten opzichte van 
de feitcn.
Ik realiseer me terdege dat in veel levens ont- 
zettend weinig (nicer) concreet 'maakbaar' is. In 
praktijk betekent dit voor mij bijvoorbeeld niet 
te streven naar afkicken, maar naar een goed 
Methadon-programma, juist vanuit het beset van 
de realiteit. Acceptatie van de ernst van de 
verslaving, biedt de kracht te zoeken naar zo 
reeel mogelijke alternatievcn voor een zinvoller 
leven. En soms gaat het dan over randvoor- 
waarden, bijvoorbeeld over een goed plecgge- 
zin voor een kind of een goede bezoekregeling. 
Maar het blijven zoeken naar en contact maken 
met de eigen - zij het vaak summicre - moge
lijkheden, vind ik een belangrijk aspect van het 
raadswerk. lets dat ik overigens juist vooral heb 
geleerd van de vrouwen in de gevangenis.

een situatie van dctentic, waarin mensen toch 
grotendeels geleefd worden. Maar ook in him 
(vrouwen-)levens waarin de ruimte voor zelf- 
expressie en autonomic vaak ontbreekt. Het 
merendeel van de levensverhalen die ik heb 
gehoord, is namelijk getekend door een vorm 
van onderdrukking. Vaak is dat in de letterlijke 
betekenis van mishandeling en seksueel mis- 
bruik. Daarnaast ontbreekt het ook niet zelden 
aan een (minimale) basis van zorg, voeding en 
scholing, waardoor aan zelfontplooiing nauwe- 
lijks kan worden toegekomen. Dit geldt niet 
alleen voor de verslaatde vrouwen, maar zeker 
ook voor de vrouwen die voor een gewclds- 
delict zitten, veelal na jarenlange mishandeling.

i
Ik wil het bovenstaandc samenvatten in het 
woord empowerment. Deze binnen de vrouwen- 
hulpverlening veel gebruikte term vcrwijst naar 
het vergroten van het gevoel tot op zekere 
hoogte de architect(e) te zijn van de eigen wer- 
kelijkheid. Het gaat daarbij om een vorm van 
autonomic die niet zozeer ligt op het niveau van 
het handclen of het bcinvlocden van de feitelij- 
ke situatie, maar meer op het bclevingsniveau. 
De werkelijkheid komt immers zelden overecn 
met een gewenste. ideale, zelf te construercn 
realiteit. Ik gebruik de term dus als het zoeken 
naar een innerlijke ruimte en een gevoel van 
kracht, alsook naar het (opnieuw) ‘leren’ zien 
van keuzemogelijkheden. Voor mij is deze vorm 
van empowerment ecu belangrijkc bron van inspi- 
ratie en motivatie om het werk te doen. Tege- 
lijk geeft het echter ook de kern weer van de 
vraag naar het belang en de legitimatic van het 
raadswerk, die ik in de inleiding stelde. Immers, 
wat doe je als geestelijke verzorger met de inspi- 
ratie van zoeken naar een zekere vorm van auto
nomic. als kcer op keer blijkt dat het hervinden 
van de kracht tijdens de gesprekken, in de prak
tijk zo ontzettend weinig blijkt uit te maken. 
Het mag duidelijk zijn dat dit gegeven ook raakt 
aan het eigen (persoonlijke) functioneren als 
geestelijk werker. Het is immers gemakkelijk 
voorstelbaar dat je als raadsvrouw ook zelf de

Het contact met Evelien is in dit opzicht voor 
mij een welhaast 'voorbeeldig' raadswerktraject. 
Het gaat heel direct over de zin van het leven 
- of meer specifiek - van haar leven. In de 
gesprekken proberen we meer lijn of structuur 
te krijgen in wat daarbij - voor haar - belang
rijkc zaken zijn. welke betekenis ze geeft aan 
bepaalde dingen en hoe ze sommige zaken denkt 
te verwczenlijkcn. Het daarbij zoeken naar de 
kracht en de motivatie om haar leven zo vorm 
te geven dat het haar meer recht doet, is mijns 
inziens een belangrijkc invuiling van zowel het 
raadswerk, alsook van het humanistische karak- 
ter daarvan. Zoals ik al aangaf. heb ik in mijn 
stage gemerkt dat veel clienten er behoefte aan 
hebben op zoek te gaan naar het gevoel weer 
zeggenschap te hebben over him leven. Juist in
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mood kune verliezen om de verbinding met 
mensen aan te gaan, als zij toch (telkens) wcer 
terechtkomen in een leven dat ze eigenlijk niet 
willen.
Mijn praktijkervaring is nog zo goring, dat ik hot 
moeilijk vind om in to schatten hoo dit na eon 
aantal jaren werken voor mij zou zijn. Ik denk 
wel dat hot een moeilijk punt is en zal blijvcn in 
het raadswerk binnen justitie. Moeilijk wat 
botreft de logitimatie van het beroep, maar voor- 
al ook voor de persoonlijke inspiratie van do 
geestelijk verzorger.

keer als ik haar zie, denk ik even aan Evelien on 
vraag me af of zij ook weer op straat zwerft. Aan 
do one kant maken dit soort vragen hot werk 
moeilijk on bijzonder intensief. Aan de andore 
kant hoeft hot contact met Evelien mij geleerd 
dat ellende en torugval bij sommige levens 
hoort, on dat acceptatio daarvan een essontieel 
aspect is van het geestelijk werk. In do gevange- 
nis hoort het omgaan hiennee er nu eenmaal bij. 
En ik denk dat het ertoe gedwongen worden dit 
onder ogon te zien, mij in staat stelt mensen 
beter te bogeleiden. En dan hob ik het specifiek 
over clienten die in him leven in een situatie 
terechtkomen, waarin nog maar heel weinig 
speelruimte aanwezig is.
Do ffustratie van 'de wereld' niet te kunnen ver- 
boteren, hoeft mo in dit opzicht ook een beotje 
wijzor gemaakt: soms moot jc ‘gewoon' erken- 
non en accopteren dat hot is zoals hot is.

13ij Evelien was or mij persoonlijk veel aan gele- 
gen dat hot haar good zou gaan. Door haar leef- 
tijd on achtergrond raakto het contact mij diep: 
zo had mijn zus kunnen zijn. Haar ovorduidelijk 
aanwezige capacitoiten maakten dat ik een soort 
‘haasf kreeg haar leven weer op poten te krij- 
gen. Ik moest mezelf regelmatig manen tot 
bescheidenhoid. Het contact mot Evelien heeft 
me ook heel duidelijk gemaakt dat hot zoekon 
naar do eigen kracht on drijfveren geen enkele 
garantie biodt voor een drugsvrij on/of zinvol 
leven na de detentie. Evelien had oprechto plan- 
non voor eon opleiding en zou mo zokor op do 
hoogte houden. Twee maanden later hob ik 
editor nog niots van haar gehoord. Eon vrouw 
die nog vast zit, en waarmee Evelien in de 
detentieperiode bevriend was. zoi mo:

Tonslotte wil ik een derde fleet van hot gees- 
tolijk work binnen (vrouwon-)dotontio belich- 
ten: het bolang van erkenning als voorwaarde 
om te kunnen praten over het eigen aandeel.

Erkenning en eigen aandeel

Binnen justitie moeten godotineerdon door mid- 
del van zogeheten ‘spreekbriofjes’ zolf aangeven 
wie van de aanwezige hulpverlonors ze willen 
spreken. Ook contact met do geestolijke ver- 
zorging ontstaat dus voor een groot deel op 
eigen aanvraag. Zo ligt er op eon dag een nieuw 
spreekbriofjo, en wel van iemand die Marioke 
heet. Marioke zit op de afdeling Bijzondere 
Zorg. Op doze afdeling verblijven vrouwen mot 
specifieke psychische on/of psychiatrischo pro- 
blematiek, onder moor ook vrouwen in afwach- 
ting van een plaatsing in eon TBS-kliniek. Ik ga 
naar de betreffende afdeling en meld do PI W- 
ers dat ik haar even meeneem naar een van de 
huiskamers voor een gosprek. Ik doc de celdeur 
open en trof een jonge vrouw aan, die - zodra 
ik me hob voorgesteld - meteen in heftig huilen

‘Ach ja, mij zou ze ook schrijven. Maar ik had 
eigenlijk niet verwacht dat ze dat ook edit zou 
doom Zo gaat dat! Die is nu buiten gewoon 
weer lekker aan de dope en denkt edit niet 
nicer aan ons. A1 die gebruikers gaan er daar- 
binnen (in de gevangenis J.L) zelt in geloven: 
in al die mooie beloftes en voorncmens. Ik heb 
haar ook gezegd: Doe nu maar niet alsof dat 
niet zo is; beloof maar nicts. want ik weet toch 
hoe dat buiten gaat!'

Nog steeds kom ik regelmatig de vrouw in 
Utrecht tegen die me, zoals ik in do inleiding 
beschreef, zo aan Evelien deed denken. lodere
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aan haar leven. De gesprekkcn zijn ongeloof- 
lijk vcrmocicnd maar tegclijkertijd ook uitda- 
gend. Ik wcct absoluut nog niet wat ik er nice 
aan meet. In hot Gcdetineerden Overleg wordt 
gezegd dat ze ‘grenzen moet krijgen’ en dat niet 
op ‘al haar drama’ moet worden ingegaan. Tege- 
lijk zegt Marieke tegen mij dat, van allc hulp- 
verleners die ze inmiddels om zich heen heeft 
verzameld, ik de enige ben die ze vertrouwt.

uitbarst en me om de nek vliegt. Op weg naar 
boven, waar we bet gesprek zullen voeren, ver- 
tclt ze met luide stem waarom ze in Breda is: 
ze is overgeplaatst omdat ze is verkracht door 
een mede-gedetineerde vrouw in de vorige 
gevangenis. Maar niemand gelooft haar. Chao- 
tisch en zeer emotioneel vertelt ze wat er is 
gebeurd. Marieke vindt zichzelf absoluut geen 
kandidaat voor de afdeling Bijzondcre Zorg en 
wil graag gesprekken met mij omdat met die 
‘rare’ vrouwen op haar afdeling niet te praten 
valt. Als ik halverwege het gesprek een troos- 
tend bedoelde hand op haar arm leg, staat ze op 
en klampt ze zich weer helemaal aan me vast. En 
ook als ik haar terugbreng, omhelst ze me ten 
overstaan van het, enigszins bedenkelijk kijken- 
de, team van PlW-ers.

In de loop van onze gesprekken krijg ik steeds 
meer moeite met de zuigende en claimende 
manier waarop ze me, zowel fysiek als psychisch, 
benadert. Daarbij vraag ik me ook steeds meer 
af wat mijn functie voor haar is. Ze stelt zich in 
het contact met mij telkens zeer tactiel op; 
behalve een enomie behoefte aan lichamelijke 
aandacht, ‘ontdekt’ ze in de tijd dat we contact 
hebben ook dat ze lesbisch is. Via omwegen, 
onder andere door een briefjc van een mede- 
gedetineerde vrouw die een relatie met haar wil, 
krijg ik het vermoeden dat ze verliefd op me is. 
Ze geeft namelijk meerdere malen aan dat ze 
niet met die vrouw, maar met een ‘stabiel 
iemand van buiten, iemand die ze vertrouwt’, 
een verhouding wil.
Ik begin me steeds meer aan haar te irriteren en 
uiteindelijk stel ik ons contact ter discussie, 
omdat ik me reaHseer dat ik iets met mijn irri- 
tatie moet. Na veel praten maakt Marieke me 
duidelijk dat ze nooit het gevoel heeft ‘dat ze 
er mag zijn'. Lichamelijkheid speelt hierin een 
rol omdat, zoals ze zegt, haar moeder haar altijd 
veel geld gaf, maar nooit (lichamelijk/non-ver- 
baal) kon laten merken dat ze van haar hield. 
Daarbij vermoed ik dat de situaties waarin ze wel 
een vorm van erkenning of licfdc heeft gekre- 
gen, vooral werden getekend door seksueel mis- 
bruik. Een nogal triestmakend relaas, waarin 
extreme vormen van lichamelijke ‘aandacht’ de 
enige blijk van erkenning van haar bestaan ble- 
ken te zijn. Ze geeft aan dat als iemand haar nu 
aanraakt, ze het gevoel krijgt dat iemand haar 
accepteert zoals ze is. Erkenning en acceptatie 
worden dan het onderwerp van gesprek. Ik leg

De tien gesprekken die hierna volgen blijken in 
eerste instantie allemaal nogal explosief en dra- 
matisch. Marieke blijft terugkomen op de 
gebeurtenis uit de andere inrichting, en iedere 
week komt er een reeks van nieuwe verhalen bij 
over seksueel geweld, incest en mishandeling. 
Ze spreekt zichzelf daarbij regelmatig tegen. 
Haar tranenvloed lijkt ze ieder moment te kun- 
nen oproepen dan wel te kunnen stoppen. Een 
aantal maal komt ze ofwel briesend uit haar cel, 
of uit de medische dienst. De PlW-ers, de arts 
en een aantal hulpverleners beschuldigen haar 
van het uitdelen van Ceresta’s - binnen het Huis 
van Bewaring nogal veel gebruikte slaappillen. 
Ze geloven haar niet en nemen haar niet serieus, 
zo vertelt ze een aantal keer. Ik laat Marieke 
steeds maar even uitrazen en tracht vervolgens 
weer op een rijtje te krijgen waarover ze nu 
eigenlijk (weer) zo boos is. Het valt niet mee om 
die structuur (gezamenlijk) aan te brengen. 
Daarbij dreigt ze ieder gesprek met suicide en 
zegt dat ze het touw daarvoor al op haar cel heeft 
liggen. Hoewel ik dit bij andere vrouwen ook 
al wel heb meegemaakt en me daarbij soms ern- 
stige zorgen ben gaan maken, heb ik dat bij 
Marieke niet. Om een of andere reden geloof ik 
niet dat ze daadwerkelijk een einde zal maken
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Marieke stelt vervolgens na cnige tijd zclf voor 
om een paar vragen op papier te zetten ten 
aanzien van haar eigen manier van reageren. 
Daarover wil ze dan in de loop van die week 
nadenken. Dat doet ze ook en de week daarop 
bespreken we samen de vragen. Ze heeft hard 
haar best gedaan om te onderzoeken waar haar 
eigen inbreng ligt. Hoe het bijvoorbeeld komt 
dat een terugkerend thema in haar leven is dat 
mensen haar niet serieus nemen, en haar zelfs 
gaan ontlopen. We praten over haar gevoel zo 
vaak miskend te worden in haar slachtoffer-zijn 
en over het gevolg daarvan, namelijk dat ze heel 
gevoelig en sterk reageert als mensen niet 
meteen voile aandacht voor haar hebben. Hoe- 
wel ons contact intens, zwaar en emotioned 
blijft, lijkt Marieke in de gesprekken minder 
onrustig en kunnen we af en toe zelfs lachen om 
die ‘rare bajeswereld’.

haar uit waarom ik in de gevangenis werk en 
wat mijn functie is: juist om mensen te laten zijn 
zoals ze zijn, en ik benadruk dat dat ook voor 
haar geldt. Tegelijkertijd vertel ik haar wel dat 
ik dat niet steeds ga ‘bewijzen’ door haar vast 
te houden. Nog steeds omhelst ze me na ieder 
gesprek even, maar er lijkt wat meer rust te zijn 
gekomen.

Hoewel ons contact nu wellicht duidelijker is 
geworden voor Marieke, blijft - zo stelt ze - de 
rest van de wereld haar veel onrecht aandoen. 
Ze doet veelvuldig haar beklag over alle hulp- 
verleners, PlW-ers en ook mede-gedetineerden 
die haar niet serieus nemen en haar onheus 
bejegenen. Ook haar familie laat haar in de 
steek. Ze blaast daarbij nogal hoog van de toren 
en ziet geenszins de mogclijke wisselwerking 
tussen haar eigen gedrag en de reacties daarop 
van anderen. Een aantal maal tracht ik haar in te 
laten zien dat zij ook zelf een rol speelt in die 
interacties. Mijn pogingen blijven echter zonder 
resultaat. Ik krijg weer het gevoel vast te lopen 
in het contact. Na afloop van ieder gesprek ben 
ik doodmoe en ik zie er steeds meer tegen op 
haar te zien. En dat terwijl Marieke het ene na 
het andere spreekbriefje blijft schrijven. Op een 
bepaald moment besluit ik ook dit aan de orde 
te stellen, al loop ik het risico dat ze dan ook het 
vertrouwen in mij opzegt. Ik zeg haar dat ik 
vind dat haar veel onrecht is aangedaan, dat ik 
dat allcmaal heb gehoord, dat ik het erken en dat 
ik het zeker ook serieus neem. Vervolgens maak 
ik duidelijk dat ons contact blijft steken bij een 
punt waarop zij iets met die gegevenheden moet 
gaan doen. Ook maak ik Marieke duidelijk dat 
ik het nut er niet van inzie al die verhalen te blij- 
ven horen, als ze zelf niet wil proberen in te zien 
wat zijzelf doet en waarin haar verantwoor- 
delijkheden en mogelijkheden liggen. Hierop 
zegt ze beduusd dat ze dat nou juist zo prettig 
vindt: dat ik haar edit serieus neem, de waarheid 
zeg als dat nodig is maar haar vervolgens niet in 
de steek laat. Pfff..!

Het verhaal van Marieke is uiteraard niet ver- 
gelijkbaar met dat van anderen. Maar het geeft 
volgens mij wel een belangrijke functie van het 
raadswerk aan. Waarschijnlijk juist doordat het 
zo’n moeizaam contact was, en omdat ik steeds 
heel bewust na nicest denken over wat er in de 
gesprekken gebeurde.
Veel gedetineerden hebben, vaak begrijpelijk en 
ook terecht in mijn ogen, de neiging te klagen 
over de maatschappij, ‘de mensheid’ en de bajes. 
In de twee- en groepsgesprekken is het mijns 
inziens steeds weer de kunst verder te komen 
dan deze verontwaardiging. Het gevoel slacht- 
offer te zijn - wat velen ook daadwerkelijk zijn
- maakt het voor de meesten moeilijk naar zich- 
zelf en hun eigen aandeel te kijken. De erken- 
ning van hun slachtoffer-zijn, maar vooral van 
wie ze als persoon zijn, ontbreekt vaak structu
red. Niet alleen in de gevangenis, maar zeker 
ook in het leven ‘buiten’.
Om in een raadswerkcontact iets verder te 
komen dan schelden op de hele wereld - iets wat 
als uiting van een emotie heel belangrijk kan zijn
- is het een noodzakelijke voorwaarde dat een 
raadswerker cie (beleving van de) ellende erkent.
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Praten over hot eigen aandeel in het delict, her 
levcn op dat moment of de detentieperiode, kan 
dan ruimte bieden de situatie iets anders tc 
bezien. Immers, als iernand kan inzien dat zij 
niet enkel slachtoffer is, maar misschien ook zelf 
bepaalde keuzes heeft gemaakt, is ze niet lan- 
gcr helemaal aan de situatie (van detentic) 
overgeleverd. Het gevoel ook zelf verant- 
vvoordelijkheid te dragen geeft daannee tevens 
een mogelijkheid om het leven zinvol(lcr) te 
kunnen maken en/of en'aren. En dat is voor de 
meeste vrouwcn die ik heb ontmoet een nicer 
constructief en hoopgevend uitgangspunt. Hoe- 
wcl een en ander het voor een aantal clienten 
daannee niet altijd ook gemakkelijk maakt: het 
blijven geloven dat je enkel slachtoffer bent, ont- 
slaatje immers ook van je eigen verantwoor- 
delijkheid en geeft een legitimatie om letterlijk 
en figuurlijk te blijven ‘zittenb

liste. blozend om deze vergissing, wat dat pre- 
cies inhoudt: ‘humanist’? Nog voor ikzelf iets 
kan zeggen. klinkt het antwoord echter al: ‘Ze 
heeft heel veel geduld.’ ‘En echte koffie!’, vult 
iernand aan: ‘Koffie die ook edit naar koffie 
smaakf. Tja... zo kun je het natuurlijk 66k uit- 
leggen!

Judith Leest studeert aan de universiteit voor Huma- 
nistick en Hep stage in de Penitentiaire Inrichting uoor 
Vroitwen in Breda.

Notcn

Met de privacy van de betrokkenen is rekening gehou- 
den. Zo zijn onder andere de namen veranderd, even- 
als duideiijk herkenbare biografische informatie.

1'1 W-ers betekent Penitentiaire Inrichtings Werkers, 
met andere woorden de 'cipiers' van vroeger.

'Op rapport’ is een sanctie die inhoudt: op cel blijven, 
niet werken, geen TV, geen ‘recrcatie’ en geen contact 
met mede-gedetineerden. Kapporten worden gebruikt 
bij drugsinvocr en -gebruik, maar ook bij bijvoorbeeld 
agressief gedrag.

In dit wekelijkse overleg worden individuelc gedeti- 
neerden besproken met bet afdelingshoofd, een werk- 
meester, de reclassering, de psycholoog etc. Ook de 
geestelijke verzorging neemt hieraan deel. zij het veel- 
al met een bescheiden inbreng.

De ‘Zijkant’ is een huis binnen het terrein van de Pl- 
Breda, maar buiten het gebouvv van de vrouwenge- 
vangenis. Er verblijvcn negen vrouwen die samen een 
keuken en woonkamer delen. 's Nachts gaat alleen de 
buitendeur van het huis op slot. De vrouwen hebben 
eigen vcrantwoordelijkhcden in het zorgen voor het 
huishouden en het op tijd naar him work gaan.

Marieke was uiteindelijk in staat om, na een 
langdurig en moeizaam proces van veel erken- 
ning zoeken, tc onderkennen dat haar eigen 
handelen op dat moment in de bajes deels debet 
was aan hoe ze werd benaderd. Hoewcl aan de 
feitelijke omstandigheden weinig te veranderen 
was, werd duideiijk dat ze zich iets sterker voel- 
de en beter in staat de detentic te dragen. Tij- 
dens een van onze laatste gesprekken zei ze vol 
trots cn verbazing: ‘Ik heb edit hard m’n best 
gedaan bier!’

3.

4.

3.

Met andere woorden...
Op de laatste dag van mijn stage neem ik 
afscheid. Ook van de vrouwen in het woonhuis, 
de 'Zijkant'. 5 Gezeten in het ‘tuintje’ - als je het 
kunstgras, de hoge muren en de camera’s rond- 
om door de vingers ziet - keuvelen we nog wat 
na. Een joumaliste. die een paar dagen de vrou
wen komt interviewen, loopt op me af en geeft 
me een hand. ‘Jou heb ik gisteren nog niet 
gezien, ben je net overgeplaatst?’ vraagt ze me. 
Een beetje hilarisch wordt haar door de vrou
wen duideiijk gemaakt dat ik hicr ‘niet hoor’. 
‘Ze is de humanist!’ Hierop vraagt dejourna-
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Levenskunst en de moderne 

geestelijke gezondheidszorg

Toepassingen van klassieke zelfzorgpraktijken op de 

moderne psychotherapie - Interview met Jacques Graste

Joep Dolnnen

Zowcl in (ic filosofischc literatuur als in het publiekc debat stuiten ire de laatste jaren telkens 
op de uitdrukking ‘het goede leren’. Orer de iiwulling daarvan wordt met name gedebatteerd 
tiissen aanhangers ran de rechtcnethiek en de zorgethiek. In dat boor klinkt de laatste jaren de 
nieuwe stein ran de bestaansethiek qfirel ran de lerenskunst. In dit artikel geef ik eerst een 
korte schets ran de opmars ran de lerenskunst. Daarna rolgt een korte beschrijring ran een rc- 
cente studio op dit gebied: Zorg voor de psyche ran Jacques Graste. Ter afsluiting rolgt een 
interricir met doze auteur orer klassieke lerenskunst en de samenhang met de actuelegezond

heidszorg.

w

Het overheersend gebrek aan ware levens- 
vreugde en geluk sluiten maar al te duidelijk een 
dergelijkc argumentatie uit. Ondanks de wijzc 
waarop de moderne samenleving alle klemtoon 
legt op geluk, individualiteit en zelfbelang, heeft 
zij de mens opgevoed in het besef dat niet zijn 
geluk (of om het theologisch te formuleren, zijn 
heil) het ware levensdoel is, maar de vervulling 
van zijn arbeidsplicht, of zijn succes in het be- 
staan. Geld, maeht en aanzien zijn hem tot de 
prikkels en doeleinden van zijn leven geworden. 
En terwijl hij handelt in de illusie. dat zijn han- 
delingen zijn eigen belangen dienen, dient hij 
juist Mcsbehalre het belang van zijn ‘waarlijk’ 
zelf. Alles is voor hem even belangrijk, uitgezon- 
derd zijn leven en zijn levenswijze. Hij bestaat 
voor alles, behalve voor zichzelf’ 1

De terugkeer van de levenskunst

'Het is intussen niet weinig interessant zich in 
dit verband af te vragen, waarom onze tijd het 
besef van het leren als een kunst verloren heeft. De 
moderne mens schijnt te geloven, dat men wel 
moet leren voor vaardigheden als lezen en schrij- 
ven, en dat het wel een aanzienlijke studic vergt 
om het tot architect, ingenieur of een goed vak- 
man te brengen, maar dat leren zo iets eenvou- 
digs is dat men het zonder enige moeite zou 
kunnen leren. Juist omdat iedereen op de een of 
andere manier ‘leeft’ beschouwt men het leven 
als een zaak waarvoor iedereen de bevoegdheid 
van een expert bezit. Maar helaas heeft de mens 
zijn inzicht in de moeilijkheid van het leven niet 
verloren omdat hij de kunst van het leven zo 
volledig onder de knie zou hebben.
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Dat schreef Erich Fromm in 1947, nu dus mini 
vijftig jaar geleden, in een poging cm ecu 
humanistische ethiek op basis van een individu- 
ele levenskunst te vestigen. Terwijl her meeste 
van Fromms gedachtegoed ruimschoots verge- 
ten is, lijkt zijn aansporing tot levenskunst met 
enige vertraging en langs vele omzwervingen 
toch respons te krijgcn. Zowel in de weten- 
schappelijke literatuur als in de feitelijke moraal 
maakt het idee van een eigen leven op basis van 
een levenskunst de afgelopen twee decennia een 
gestage opmars.
De ironic van het lot wil dat uitgerekend de 
anti-humanist Michel Foucault in zijn latere 
werk ertoe overgaat om de mens niet langer ‘van 
buitenaf, als voorwerp van disciplinering en 
normalisering op te vatten, maar ‘van binnenuit’. 
Sedert 1976 heeft Foucault een bestaansethiek 
ontwikkeld waarin hij de mens opvat als een 
vorm. En deze vorm is niet aitijd en overal iden- 
tiek aan zichzelf. De verhouding die je tot jezelf 
inneemt wanneerje je vomit tot politick sub
ject is anders dan wanneerje in een seksuele 
relatie je verlangen tracht te vervullen. Wel- 
iswaar zijn er verbanden en wisselwerkingen tus- 
sen zulke vormen van het subject, maar het is 
niet steeds hetzelfde type subject. In elke situatie 
richt men andere verhoudingen tot zichzelf in. 
Precies in het historische tot stand komen van 
deze verschillende vormen van het subject, en 
in him verbanden met waarheidsspelen, ben ik 
gelnteresseerd.’ 2 Zowel uit zijn geschriften Het 
gebruik van de lust en De zorg voor zichzelf (beide 
uit 1984) als uit zijn nagelaten werk uit die 
periode blijkt dat de late ‘humanistische’ Fou
cault het individuele vormingsproces, de sub- 
ject-constituering opvat als het resultaat van 
zogenaamde zelfzorg.
In 1986 werd Martha Nussbaum in een klap 
beroemd met haar boek The fragility of goodness. 
Het is een uitgebreide studie over de Griekse 
ethiek, over de tegenstelling tussen de abstrac- 
te ethiek van Plato en de concrete van Aristo- 
teles en vooral over de spanning in het Griekse 
denken tussen het kwetsbare, singuliere encrzijds

en het uniforme, beheersbare anderzijds. Acht 
jaar later schreef zij ter completering het niet 
minder belangrijke en lijvige Therapy of desire; 
theory and practice in Hellenistic ethics (1994). Daar- 
in geeft zij een diepgaande behandeling van de 
Hellenistische en Romeinse levenskunst.
In 1991 publiceerde Charles Taylor als aanvul- 
ling op zijn Sources of the self (1989) zijn geschrift 
De malaise van de nioderniteit (oorspronkelijkc titel 
Ethics of Authenticity). Daarin voert hij het ro- 
mantische ideaal van authenticiteit van Rous
seau en Herder op als ‘het krachtige morele 
ideaal dat tot ons is gekomen.’ Je eigen leven 
wilicn leiden, is volgens Taylor niet zomaar een 
narcistische gril; het is juist het morele ideaal van 
onze laatmoderne tijd bij uitstek: ‘Elke persoon 
bezit zijn of haar eigen maat. Deze gedachtc is 
zeer diep doorgedrongen in het moderne 
bcwustzijn. Hij is ook nieuw. Voor het einde 
van de achttiende eeuw dacht niemand dat de 
verschillen tussen mensen dit soon morele bete- 
kenis hadden. Er is een bepaalde manier van 
menszijn die de mijne is. Ik ben geroepen mijn 
leven op deze manier te leven, en niet als na- 
bootsing van dat van iemand anders. Maar dat 
verleent een nieuw belang aan de trouw aan 
mijzelf. Als ik dat niet ben, mis ik het doel van 
mijn leven, ik mis wat mens-zijn voor mij bete- 
kent.’ 3
Harry Kunneman spreekt in dit verband over ‘de 
authenticiteit van het onafgestemde zelf. In een 
kritische brief aan zijn leemieester Jurgen Haber
mas, opgenomen in zijn recente boek Postmoder- 
ne moraliteit (1998), schrijft Kunneman: ‘..ik ben 
geleidelijk tot de conclusie gekomen dat uw 
kruistocht tegen het postmoderne denken, met 
name tegen Nietzsche en Foucault, precies op 
dit punt de plank behoorlijk misslaat. Nietzsches 
hartstochtelijke pleidooien voor een oppositio- 
nele, een ‘eigen’ verhouding tot maatschappelijk 
voorgeschreven normen en waarden en Fou
caults notie van zelfzorg hoeven niet noodzake- 
lijk te worden opgevat als een nihilistische 
afwending van de communicatieve afstemming 
en hot rationele gesprek.’
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Ook Kunneman bepleit ecu individucle be- 
staansethiek waarvan de inzet is ‘bet steeds op- 
iiieuw doorvoelen en vcrhelderen van datgene 
wat in mijn unieke en eindige leven bet bclangrijkstc 
is, datgene wat zin, kleur, beweging en diepgang 
geeft, respectievelijk datgene wat zich aan mijn 
begrip onttrekt, wat ik niet kan bevatten, wat 
onrecbtvaardig is en absurd blijft.' 4 
In aansluiting op Nietzsche, Foucault en Taylor 
heb ikzelfin dit verband een bescheiden bijdra- 
ge geleverd: Pleidooi voor een bestaansethiek in de 
late nwderniteit. Oner de noodzaak van de zorg voor 
zichzelf. Daarin staat: ‘Zonder spiritueel kapitaal 
in de vorm van een eigen waardenschaal hou- 
den we een problematische samenleving van 
‘lege' individuen. Daarom is zelfzorg noodzake- 
lijk. De levenskunstenaar met zijn vernieuwen- 
de, scheppende potentieel en genoeg zelfkennis 
omtrent zijn eigen grenzen is in feite de nicest 
mondige en dankbare burger die een samen
leving zich maar wensen kan. Wat een postmo- 
derne gefragmenteerde samenleving dus bij 
uitstek nodig heeft is een door auteurs als Sene
ca, Montaigne, Nietzsche en Foucault geinspi- 
reerde persoonlijke ethiek waarin de creatieve 
scheppingskracht van het individu wordt benut, 
voor zichzelf en voor de maatschappij.’ 5 
In het recent verschenen bock Philosophic der 
Lebenskunst (1998) noteert Wilhelm Schmid: 
‘Onder levenskunst wordt fundamenteel de 
mogelijkheid en de inspanning begrepen om op 
bereflecteerde wijze het eigen leven te voeren 
en het niet zomaar onbewust te laten verstrij- 
ken.! Ge'fnspireerd door Foucault bepleit ook 
Schmid de levenskunst juist en vooral in de post- 
moderne context waarin ‘tradities, conventies en 
normen.. niet nicer overtuigen en individuen 
voor zichzelf gaan zorgen.’ 6 
Intussen verscheen in Nederland van de hand 
van Jacques Graste het boek Zorg voor de psyche, 
een archeologie van psychotherapie (1997). Het is een 
systematise!! opgezette, gedegen studie over an- 
tieke zelfzorg. geestelijke gezondheid en psycho- 
therapie. Daarmee is deze studie op meer dan 
een manier interessant: zij biedt een overzicht

van de Grieks-Romeinse levenskunst; ze pro- 
beert een verband te leggen tussen het klassieke 
en het moderne denken over gezondheidszorg; 
en tenslotte biedt zij vele aanwijzingen en 
inzichten omtrent betekenis en waarde van 
levenskunst als een vorm van bestaansethiek. 7

Antieke levenskunst

Jacques Graste heeft in zijn boek Zorg voor de psy
che een historisch onderzoek verricht naar de 
aard van de zelfzorg in de antieke oudheid. Zijn 
studie betreft de inhoud van een aantal Grieks- 
Romeinse zorgpraktijken vanaf de vijfde eeuw 
voor Christus tot en met de eerste twee eeuwen 
daarna. In die zelfpraktijken heerste een bloeien- 
de vorm van zelfzorg op niet-religieuze basis. 
Graste heeft zijn onderzoek verricht met als 
achterliggende vraag: ‘is er in de Grieks-Ro
meinse tijd een zorgpraktijk voor geestelijke ge
zondheid te vinden, die als grondlaag voor de 
hedendaagse psychotherapie kan dienen?’ 
(1998:30). Zijn boek bestaat uit twee delen, 
ondervcrdeeld in elk vijf hoofdstukken. In het 
eerste deel wordt de Griekse zelfzorg (5e en 4e 
eeuw v.Ghr.) geanalyseerd, in het tweede de 
Hellenistisch-Romeinse zelfzorg (300 v.Chr.- 
300 n.Chr.). Zowel in een inleidend als in een 
afsluitend hoofdstuk worden bovendien een 
aantal beschouwingen gegeven over de relatie 
tussen de antieke zelfzorg en de hedendaagse 
gezondheidszorg, met name de psychotherapie. 
In zijn inleiding merkt Graste op dat in de hui- 
dige geestelijke gezondheidszorg de nadruk 
meer en meer komt te liggen op het niet-gezon- 
de en het psychisch ziek zijn. ‘De vraag hoe men 
geestelijk gezond moet leven of een optimale 
geestelijke gezondheid kan bereiken, lijkt niet 
meer aan de orde.’ (1998:14). Een bloeiend 
geestelijke leven staat nu juist wel centraal in de 
antieke zelfzorg. Bij zijn onderzoek daarnaar 
heeft Graste zich door een zestal onderzoeks- 
vragen laten leiden. Is er in de Grieks-Romeinse 
tijd sprake van een geestelijke zorgpraktijk en
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geldt de moraal om het lot in eigen hand te 
neinen. Drie processcn grijpen op elkaar in: een 
individualisering van de Hellenistisch-Roineinse 
sainenleving; interiorisering, een steeds inten- 
sievere aandacht voor het eigen innerlijk; en een 
therapeutisering waarbij men zichzelf opvat als 
patient die door de filosofie kan vvorden gene- 
zen. In deze zelfzorg is het individu dus patient 
en arts tegelijk. Ook hier zijn weer specifieke 
begrippen ontwikkeld ter aanduiding van de 
levenskunst: ars vitae (levcnskunst), cura sni (zelf
zorg). Veehnecr dan bij de Grieken worden de 
emoties geproblematiseerd. Met name de cogni- 
tieve status van emoties en de tijdsdimensie, him 
betrekking op verleden, heden en toekomst 
worden geanalyseerd. Er worden allerlei thera- 
peutische methoden ontwikkeld om emoties 
onder controle te brengen. zoals meditatie; het 
opstellen van concrete leefregels. lijfspreuken en 
wijsheden; het analyseren van het achterliggen- 
de oordeel van de emotie; het creeren van uit- 
stel: het associeren met een prettige ervaring; de 
voorbereiding op het ergste. Voortdurend zelf- 
onderzoek en zelf'mkeer zijn kenmerkend voor 
de zelfzorg waarbij het erom gaat dat je een le- 
rende relatie metjezelf aangaat. Je kijkt naar 
jezelf, onderzoekt jezelf kritisch, je klaagt jezelf 
aan. Bovendicn wordt er grote waarde gehecht 
aan een vriendschapscultuur waarin men elkaar 
nict alleen raad geeft maar ook en vooral om 
raad vraagt, want de ander kan ons regclmatig 
beter beoordelen dan wij onszelf. Therapie en 
educatie lopen door elkaar, de ander is helper, 
gids, redder, dokter en zelfs: deurwaarder. Intus- 
sen moet je je eigen levensdoelen opstellen en 
daarnaar leven. Een gelukkig leven (vita heat a), 
harmonie en rust (j)eij>etua tranqitilitas) en vrij- 
heid (lihertas) zijn de achterliggende doelen van 
de Gricks-Romeinse levenskunst. (1998:1 17- 
180).
In algemene zin vallen twee aspecten van de 
antieke levenskunst in het oog: de persoonsge- 
richtheid en de positieve benadering van de 
geestelijke gezondheid. De klassieke bestaans- 
ethiek ‘heeft een persoonsgcricht karakter, waar-

waar komt die op neer? Hoe gaat men daarin 
met emoties om? Wat is de drijfveer voor de 
zelfzorg? Welke methoden en technicken ge- 
bruikt men om zichzelf te veranderen en ver- 
beteren? Is er een ander die (mee)helpt? En 
tcnslotte: welk doel staat centraal in de Grieks- 
Romeinse zelfzorg? (1998:23. 37-39).
Het is ondoenlijk om alle antwoorden die Gras- 
tc op deze vragen gevonden heeft te behande- 
len. Ik beperk me hier tot de grote lijn. Het 
Griekse denken van Democritus, Gorgias, Plato, 
Aristoteles, Xenophon en Epicurus kende ver- 
schillende begrippen voor de aandacht voor het 
eigen leven: epimelcia canton (zorg voor zichzelf), 
tcchne ton hion (levenskunst), punches therapeia (the
rapie van de ziel). Ccntrale gedachte is zichzelf 
te besturen en zich te kunnen beheersen. De 
zelfzorg betreft het hele leven: de dagelijksc 
behoeften. het werk, het huishouden, het 
lichaam, de gezondheid, de emoties, de omgang 
met anderen. De methoden lopen uiteen: oefe- 
ning, zelfkennis, kennis van de concrete omstan- 
digheden, filosofische wijsheid, (zelf)reiniging. 
De filosofie krijgt een analoge taak aan de 
geneeskunde: zoals de geneeskunde voor het 
lichaam zorgt. zo moet de filosofie voor de ziel 
zorgen. Er zijn grote onderlinge verschillen: bij 
Plato moet een individu zich zoveel mogelijk 
ontdoen van het specifiek eigene, individuele. 
Bij Aristoteles gaat het juist wel om deze per- 
soon, hier en nu in zijn eigen concrete context. 
Bij Plato gaat het om de beheersing van de 
kwetsbaarheid, bij Aristoteles juist om de culti- 
vering daarvan. Algemene inzet van de Griek
se levenskunst is het bereiken van een bloeiend 
leven (endaimonia), van een onafhankelijk (antar- 
keia) en ongestoord (ataraxia) leven. De Griekse 
levenskunst beoogt een leven waarin men leeft 
omwille van zichzelf, waarin men zichzelf 
accepteert en zich verheugt over zichzelf! 
(1998:43-115).
De Hellenistisch-Roineinse periode van Cice
ro, Seneca, Epictetus, Plutarchus en Lucretius 
betekent eerst en vooral een intensivering van 
de zelfzorgpraktijken. Nog meer dan voorheen
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in begrippen als zclfsufFicientie, emotics, genie- 
ten en geluk een centrale plaats innemen. 
Opmerkelijk is hot streven naar uitnutntendheid, 
voortrefFelijkheid, naar een optimaal en bloei- 
end leven. Er wordt geen genoegen genomen 
met een middelmatig leven; ieder wordt geacht 
te streven naar een optirnale realiscring van zijn 
of haar ethische kwaliteiten.’ (1998:204)
Als bet gaat om een vergelijking met de heden- 
daagse gezondheidszorg is Graste erg terughou- 
dend. Hij wijst nadrukkelijk op bet verschil in 
maatschappelijke context tussen de anrieke zelf- 
zorg en de huidige gezondheidszorg. De inzet 
van zijn studie is eerst en vooral om ons een 
spiegel voor te bouden over de inrichting van 
bet eigen systeem van gezondheidszorg. Als er 
dan iets opvalt aan de actuele geestelijke ge
zondheidszorg is bet wel bet outbroken van een 
duidelijk concept van geestelijke gezondheid: 
men is geestebjk gezond wanneer men niet 
ongezond is. In de spiegel van de klassieke 
levenskunst verschijnt minder bet opheffen van 
lijden en ziektc als wel bet streven naar een opti
maal leven als inzet van de geestelijke gezond
heid.

niet allecn moot bezien in termen van regels en 
van ge- en verboden. Het gaat er ook om: wat 
doet iemand zell om zich een bepaald gedrag 
eigen te maken. Naar eigen zeggen moest hij 
terug in de tijd om bolder te krijgen hoe iemand 
zichzetf vomit, los van allerlei ge- en verboden. 
Fas vcle eeuwen terug vond hij tenslotte die 
historische laag waarin een cultuur van bet zelf 
heerste.

Hoe kwam je erbij om je voor de late Fou
cault te interesseren?

Ik was toon zelf als hulpverlener werkzaam in de 
kinder- en jeugdpsycbiatrie en bezig met 
Ronald Laing’s Self and Others uit 1969. Laing 
probeerde los te komen van de traditionele 
psychopathologie en vroeg zich af: wat is nu 
geestelijk gezond en ongezond? Michel Foucault 
kwam op een heel andere manier op datzelfde 
tbema uit toon hij bet bcgrip rapport a soi intro- 
duceerde. En verder was daar natuurlijk een per- 
soonlijke drijfveer. Ik was een van de velen die 
worstelden met de vraag hoe je je eigen leven 
vorm kunt geven.

Via Foucault ontdektc je dus de klassieke 
zelfzorg. Wat kwam je in eerste aanzet 
tegen hij de Grieken en hij de Romeinen?

Levenskunst toen en nu: 
interview met Jacques Graste

Jij houdt je bezig met zelfzorg, levens
kunst, hestaansethiek. Hoe ben je daarhij 
gekomen? Heh je je door hepaalde auteurs 
in het hijzonder laten inspireren?

Foucault schreef in De zorg voor zichzelf (1984), 
bet derde deel van zijn Geschiedenis van de sck- 
sualiteit, een compact maar heel boeiend hoofd- 
stuk De cultuur van het zelf. Toen ik dat las, vroeg 
ik me af: hoe is die cultuur van bet zelf geweest, 
wat voor praktijkcn zijn daar te vinden? In mijn 
achterhoofd zat de vraag wat we daarvan in ons 
huidige dcnken over geestelijke gezondheid 
zouden kunnen gebruiken. Meer nog dan Fou
cault bob ik gcprobeerd om de zelfpraktijken uit 
die cultuur bloot te leggen, als een archeoloog. 
Dan trefje bij een beperkte bovenlaag in bet 
Athene van de 5e en 4e eeuw voor Christus en 
in het Rome van de le eeuw na Christus de 
inzet aan om na te dcnken over de vraag: ‘Wat

Michel Foucault is de grotc inspirator geweest 
van mijn eigen bistorisch onderzoek naar de 
zorg voor zichzelf in de klassieke oudheid. Wat 
mij aantrekt is de manier waarop bij op grond 
van een bepaald tbema een bepaalde tijd onder- 
zoekt. Zijn laatste driedelige werk Geschiedenis 
van de Seksualitcit is gcschrevcn vanuit bet bre- 
dere perspectief: hoe ga je om met jezelf? Op 
een gegeven moment heeft Foucault ontdekt dat 
je, met name als bet gaat om bet lichaam, macht
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in door uitgcbreid te schrijvcn over emoties. 
Hoe gaje om met gevoelens? Wat is het belang- 
rijkste in het leven? En dan komt hij met het 
bekende begrip eudaimonia, geluk. Dc meeste 
mensen vinden geluk het belangrijkste in him 
leven.

is er nu belangrijk in het leven?’ Socrates' vraag 
‘hoe moet je leven?’ staat centraal. In die cultuur 
zijn bepaalde begrippen ontwikkeld, zoals het 
begrip arete, dat in het Nederlands meestal ver- 
taald wordt met ‘dcugd’ maar dat eerder zoiets 
betekent als: ‘optimaal functioneren’, zowel in 
het persoonlijk leven als in de sociale context. 
Blijkbaar wilde men met het leven zelf bezig 
zijn, en niet met allerlei andere zaken.
Dc uitwerking van dat begrip arete blijft opmer- 
kelijk dicht bij het persoonlijkc leven. Hoe gaje 
om met emoties? Hoe gaje om met woede, met 
liefde, met angst? Die concrete vragen, daar ging 
het om, niet om de grote idealen zoals die later 
in het Christendom geformuleerd vvorden. Het 
nicest uitgewerkt vind je dat terug bij Aris- 
toteles, en natuurlijk ook bij Plato maar dan op 
een heel andere manier. Plato laat Socrates tegen 
zijn medeburgers zeggen: waar maken jullie je 
allemaal toch druk over? Jullie proberen alleen 
maar zoveel mogelijk rijkdom binnen te halen 
maar je moet voor je ziel zorgen. Daarom wordt 
hij ook aangeklaagd door de Atheense recht- 
bank. Socrates zegt: je moet zorgen datje ziel in 
een optimale conditie is!
Maar pas op, die socratische zorg voor de ziel 
is heel verraderlijk. Je mag het begrip ziel hier 
namelijk niet te eng opvatten. Bij Plato’s zorg 
voor de ziel gaat het niet om het leven van alle- 
dag, maar om het ‘werkelijke’ leven datje ver- 
krijgt via het schouwen van de Ideeen. Bij Plato 
ontstaat naar mijn mening een beweging weg 
van het dagelijks leven. Dat vindt ook een 
beroemd classica als Martha Nussbaum. Geluk- 
kig is toen Aristoteles gekomen. Hij vond de 
Ideeenleer van Plato veel te abstract. Hij wilde 
veel dichter bij het hier en nu blijven en zei: 
luister goed naar wat mensen vinden van bepaal
de dingen. Kijk hoe de dingen werken en vorm 
daar dan een bepaalde mening over. Aristoteles 
is toch de man van de waarneming, van de 
empiric en van het praktischc denken. Hij is een 
onderzoeker, met het accent op zoeken. Zijn 
Ethike staat voor de kunst ‘hoe te leven’, zijn 
ethiek is bestaanskundc, levcnskunst. Hij vult die

Vind je in Aristoteles’ analyse van geluk 
ook concrete aanbevelingen: hoe kun je 
gelukkig warden?

Aristoteles is er de man niet naar om concrete 
richtlijnen te geven. Hij stclt een bepaalde wijze 
van denken voor. Centraal in zijn psychologic 
staat het zoeken naar een evenwicht, bijvoor- 
beeld tussen te bang zijn en overmoedig zijn. 
Neem een zeer centrale emotie als angst. Voor 
sommige mensen hoeft er maar iets te gebeuren 
of ze trekken zich terug. Ze maken meteen dat 
zc weg komen. Maar er zijn ook overmoedige 
mensen. Die denken dat ze alles kunnen.
Of neem woede, ook een zeer geliefd onder- 
werp bij antieke schrijvers, zie Seneca’s De Ira. 
Aristoteles vindt dat het in sommige situaties 
heel goed is om kwaad te vvorden. Hij vindt 
woede als zodanig helemaal niet verwerpelijk. 
Als iemand van wie je houdt gekwetst wordt 
door een ander, is het goed om kwaad te wor- 
den op die ander. Dat is prima. Het zou eerder 
niet goed zijn om niet kwaad te worden!
Voor Aristoteles is de maatschappelijke context 
van groot belang. Daar zie je de sociale in
bedding van zijn deugdenleer, van zijn hele 
psychologic. Stel je wordt geraakt door iemand 
die eigenlijk tamelijk onbelangrijk voor je is. Dat 
kun je iedere dag meemaken. Dan moet je pro
beren een vinger achter die emotie te krijgen. Je 
moet proberen wat afstand te nemen, en niet 
alleen achteraf. Blijf niet gevangen in je eigen 
emotie wanneer je geraakt wordt door een 
opmerking van een ander. Bezie ter plekke al of 
jouw emotie op zijn plaats is of niet, zodat je er 
op die manier van kunt loskomen.
Verliefdheid is in dat verband natuurlijk een 
belangrijkc emotie. Verliefdheid is een populair
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onderwerp zowel bij de Grieken als bij de 
Romeinen, dcnk aan Lucretius. Ook daar zieje 
dat we niet elke vomi van verliefdheid hoeven 
af te schrijven, hoewel Plato daar wel toe neigt.

als Nietzsche heeft zich er behoorlijk tegen afge- 
zet. Nietzsche zegt: je moet niet zoeken naar je 
eigen ‘ware’ authenticiteit, je moet eerder op 
zoek gaan naar je eigen creativiteit!

Hoe werkt dat dan? Mag je helemaal niet 
verliefd warden of alleen op de juiste 
manier?

De juiste omgang met emoties is ecu kant 
van de zaak. De kwestie van de waarden 
en doelen in het leven is een andere. Welke 
waarden staan bij hem centraal?

Ja, het gaat om verliefd zijn op de juiste manier. 
In verliefdheid zit altijd een teveel meegenomen 
worden door een bepaalde behoefte. En daar 
zijn al die Griekse schrijvers erg beducht voor, 
dat je je teveel laat meeslepcn door emoties. 
Verliefdheid is bij uitstek een emotie die harts- 
tochtelijk is. Aristoteles’ levenskunst is gericht 
op de juiste omgang met emoties. Ik denk wel 
eens dat Aristoteles teveel als filosoof wordt be- 
schouwd en te weinig als een therapeut. Het 
gaat er niet zozeer om dat ik moet weten hoe 
die emotie in elkaar zit. De kennis is alleen maar 
praktisch gericht, met het oog op het handelen. 
Later in de geschiedenis zal die kennis een eigen 
leven gaan leiden. Dan zal het scientia, we- 
tenschap worden. Dat was dus bij Aristoteles niet 
het geval.
En 66k gaat het niet om de vraag: waar komt die 
emotie vandaan, wie zit daar achter? Welke 
geest probeert mij te verleiden? Aristoteles kent 
geen duisterc krachten.Je denkt ‘wat een mooie 
vrouw’ en dat zou dan komen omdat er ‘s nachts 
een duivel op de loer ligt die jou dat heeft inge- 
blazen. Dat kom je in geen enkele Griekse tekst 
tegen. De oorsprong van de emotie is niet van 
belang.

In de ethiek van Aristoteles is rechtvaardigheid 
enonn belangrijk. Vriendschap ook, zowel de 
vriendschap met jezelf als de vriendschap voor 
een ander. Arete, goed functioneren en eudai- 
monia, een gelukkig leven, dat zijn de belang- 
rijkste waarden voor Aristoteles.

Wanneer functioneert iemand optimaal vol- 
gens Aristoteles?

Wanneer men een eigen evenwicht heeft 
gevonden in het omgaan met zichzelf, met zijn 
emoties en in zijn verhouding tot de ander. Dat 
is een wisselwerking. Zeker bij Aristoteles staat 
die zorg voor zichzelf altijd in nauwe samenhang 
met anderen. Dat is vitaal: op de juiste wijze 
omgaan met jezelf en anderen! Het gaat dus niet 
om de innerlijke kern vanjouw zelf, het gaat om 
het zelf in relatie tot anderen, dat is fundamen- 
teel. Het gevaar bestaat dat wij die Griekse zorg 
voor zichzelf als een vorm van narcisme opvat- 
ten, maar dat zou een anachronisme zijn. De 
hele Griekse ethiek is een sociaal-politieke 
ethiek. Het ging altijd om de juiste wijze van 
samenleven.
Maar wat ze niet kenden - een gemeenschap als 
Athene kende geen zorg voor de ziel van de 
ander! Dat is opmerkelijk want ze hidden zich 
met onvoorstelbaar veel kwesties bezig. Ga maar 
na: iederc maand waren er in Athene een soort 
volksvergaderingen die voor alle vrije burgers 
openstonden. Daar kwamen tussen de zes- en 
tienduizend burgers drie a vier kcer per maand 
bijeen, en die hadden het over allerlei zaken 
zoals de hoogte van de belasting en wel of geen

Hij is dus niet bezig met ecu edit zelf?

Nee, helemaal niet. Dat is typisch iets van onze 
eigen tijd, het zoeken naar het ware zelf. Aris
toteles zoekt daar niet naar. Dat idee is wel bij 
Plato te vinden en Plato heeft natuurlijk enor- 
me invloed gchad op de christelijke cultuur 
waardoor wij weer gevormd zijn. Wij zitten nu 
met die christelijke erfenis in onze maag. Iemand
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kraampjes op het dorpsploin. Zc hidden zich 
niet bezig met het zielenheil van de burger, ter- 
wijl dat wel, heel opmerkelijk, helemaal opge- 
nomen was in het dagdijks leven. Als jc 
bijvoorbeeld een bepaalde functie wilde hebben, 
opzichter, ambtenaar of generaal, dan werdje 
getoetst op je sociaal-psychische kwaliteiten. Dus 
op de wijze waarop je omging met je eigen 
behoeftes en emoties.

van schrijvers over levenskunst: de ars vitae, het 
vita bcata, de cura sui. Dat is veel prominenter 
aanwezig. intensiever. Als je de brieven van 
Seneca aan Lucilius leest, dan wordtje diep ge- 
troft'en door de intensiteit waarmee hij zijn eigen 
zieleroerselen onder de loep neemt. Dat is een 
heel aansprekend boek. Hij beschrijft hoe hijzelf 
daarmee omging en hoe hij vond dat Lucilius 
dat ook moest doen. Hoe hou je dejuiste koers: 
laatje je teveel leiden door allerlei weelde en 
welvaart of niet? Alles hangt af van wat wij zelf 
ervan vinden, zegt Seneca.

Die aandacht voor de ander en het thema 
van de zelfverloochcning, zijn die dan pas 
typerend voor het Christendom?

Wat is het verschil met Aristotelcs?
I3ij de opkomst van de vroeg-christelijke kerk 
verschijnen de eerste geestelijken die zeggen: wij 
moeten gaan zorgen voor het zielenheil van 
onze gelovigen! Socrates zei natuurlijk wel: luis- 
ter eens hier burgers, zorg goed voor je ziel. 
Daarbij laat hij zien dat veel mensen denken dat 
ze weten wat het belangrijkste is in het leven, 
namelijk bezit, rijkdom en macht, terwijl dat 
helemaal niet het geval is. Toch is hij meer een 
ondervrager dan dat hij een bepaalde geloofs- 
waarheid aanreikt. Hij zegt niet: medeburgers, 
jullie moeten hierin geloven, dit is voor jullie 
zielenheil de beste waarheid. De verkondiging 
van de waarheid vind je natuurlijk veel sterker 
in het christelijk geloof. Daar komt het er meer 
op aan iets te geloven dan om zelf te weten. Dat 
is een heel groot verschil in benadering. De zorg 
voor de ander - dat is het grootste verschil in de 
overgang van de Grieks-Romeinse cultuur van 
het zelf naar het vroege Christendom. De zorg 
voor het zielenheil van de gemeenschap kenden 
de Grieken niet, dat hadden ze niet geregeld. 
Daar hadden ze geen instituut voor, zoals later 
de Kerk.

De stoieijn Seneca is veel drastischer dan de 
Griek Aristoteles. Aristotelcs dacht dat je een 
midden kon vinden in de omgang met je emo
ties. Maar Seneca vond dat je emoties absoluut 
buiten de deur moest houden. Letterlijk zegt hij: 
‘Het is toch gemakkelijker iets buiten de deur te 
houden dan het de baas te worden als het ecn- 
maal binnen is. Tijgers en leeuwen verliezen 
him wilde aard nooit.. en op het moment dat 
je er het minst op bedacht bent, breekt him 
wildheid uit.' Dus zodra je een emotie ook maar 
een beetje toelaat en die is eenmaal binnen, dan 
kun je haar veel mocilijker bevechten dan wan- 
neerje er ervoor zorgt dat die emotie buiten je 
ziel blijft. Dus luidt de strategic of therapie van 
Seneca: zorg dat die emoties niet binnen komen. 
Laatje niet taken door allerlei onzin. Dat is les 
een van de stoeijnse therapie.

In je hock maak je onderscheid tussen de 
Griekse zelfzorg en de Hellenistisch- 
Romeinse zelfzorg. Wat zijn volgens jou 
de belangrijkste verschiUen?

Foucault noemt de keizertijd de ‘Gouden 
Eeuw’ van de zelfzorg. Ben je het daarmee 
ecus?

A1 bij de oude sto'icijnen als Chrysippus en Zeno 
uit de derde eeuw voor Christus vind je de 
opvatting dat emoties oordelen zijn. Dat is een 
heel opmerkelijke en interessante visie, die pas 
sinds enkele decennia in de huidige psychologic 
hoogst actueel is. Emoties hebben een cognitie-

Inderdaad zie je in de eerste twee eeuwen na 
Christus, in de Keizertijd, een bloeiende cultuur
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I'c kant. Martlia Nussbaum hceft daarover ecn 
prachtig bock gcschreven: Therapy of Desire 
(1994). Bij Aristotelcs is die gedacbte ook wcl te 
vinden maar zeker niet op de manicr on in die 
mate als bij de Stoi'cijnen die daar bijna bun hele 
levenswijze op hebben ingericht. Voor elke 
emotie moet je nagaan: wat voor opvatting of 
denkbeeld ligt daarin opgeslagen? De stoi'cijnen 
verwierpen emories niet omdat ze per definitie 
slecht zouden zijn. Nee, in elke emotie zit ecn 
bepaald oordeel verstopt en daar moet je de vin- 
ger achter zien te krijgen om te kijken of bet 
oordeel een misvatting bevat. Dat vind je zowel 
bij Cicero en Seneca goed beschreven.
Naar buidige begrippen is dat bed extreem: stel 
dat bet zoontje van een goede vriend van je is 
overleden en je bent daar heel treurig en rou- 
vvend over. Dan moet je nagaan: ten eerste, 
waarom ben je daar treurig over? Is bet iets wat 
jou direct aangaat? Nee, zeggen een aantal 
stoi'cijnen. En ten tweede: kun jij - door daar 
verdrietig over te zijn - daar iets aan doen? Als 
bet niet in jouw vermogen ligt om daar iets aan 
te veranderen, heb je geen reden om treurig te 
zijn. De sto'fcijnse aanpak is dat je de ‘verkcer- 
de' emotie bij de wortel moet uitrocien.
Dat geldt ook voor de waarde die je hecht aan 
rijkdom of de mate waarin jeje laat meeslepen 
door rijkdom, bezit of maebt. En natuurlijk 
waren zowel Seneca als Cicero zelf rijkaards 
waarvan je kunt zeggen, die hebben makkelijk 
praten. Maar dat doet aan bun analyses niets af. 
Het nicest waardevol van de stoi'cijnen is bun 
emotieleer en bet cognitieve aspect daarin. Hun 
aanpak is de verkeerde emotie bij de wortel uit- 
roeien. Daar gaan ze heel ver in, te ver naar mijn 
persoonlijke mening.

en een brede moraal, de zorgethiek. De regel- 
etbiek botidt zich vooral bezig met hoe je be- 
paalde goederen in de maatschappij moet 
verdelen. Hoe moet je de samenleving inricb- 
ten, boe ben je solidair met de verscbillen tus- 
sen bepaalde inkomensgroepen? Hoe kunnen 
we bepaalde waarden beschermen en vastleggen 
in rcgels, wetten en beroepscodes. Dat is een 
kant van de ethick die in onze tijd behoorlijk 
dominant is en die zich minder bezigboudt met 
de vraag: hoe riebt iemand zijn eigen leven in? 
Bij een regel-etbiek boort: boe kan ik bet zo 
regelen dat bet voor iedereen geldt. De inzet is 
universaliseerbaarheid, denk aan universele, voor 
iedereen geldige rechten. Men spreekt ook wel 
van de tegenstclling tussen de rechtencthiek en 
de zorgethiek.
De bestaansethiek gaat uit van de vraag: hoe 
moet ik goed leven? In die vraag zit tegelijk het 
belang van een persoonlijke levenswijze als het 
belang van de goede levenswijze. Met de teloor- 
gang van het christelijk geloof, de teruggang van 
de invloed van de kerk in onze maatschappij en 
bet wegvallen van de verzuiling zie je in de laat- 
ste jaren toenemende aandaebt voor het ethisch 
denken. En dan stuit je op die twee stromingen 
waarbij die bestaansethiek per definitie moeilijk 
te vatten is omdat zij zo’n breed spectrum be- 
slaat. Bij bestaansethiek gaat het niet zozeer om 
wat je doet, maar hoe je iets doet. Met name in 
het sociale verkeer, in relaties gaat bet om de 
juiste toon en de juiste wijze van met elkaar 
omgaan. Daarmee wordt die bestaansethiek juist 
geen egocentrischc aangelegenheid, want het 
gaat om de juiste manicr van met jezelf omgaan 
in de omgang met anderen!
Misschien is die koppeling tussen het zelf en de 
ander in het werk van Nietzsche en bij Foucault 
te weinig gelegd. Bij ben lijkt die zorg voor 
zicbzelf toch te weinig gclegen in het betrokken 
zijn op anderen. Nu vind ik ook niet dat we naar 
de andere kant moeten doorslaan. Als we het 
hebben over bet begrip zorgethiek zitten daar 
wat mij betreft beide aspecten aan. Centraal staat 
noch het zelf nocb de ander, maar zorg. Dat

Jij noemt die klassieke zelfzorg een norm 
nan ethiek. Maar het is toch niet nanzelj- 
sprekend om lenenskunst op te natten als 
ecn norm nan ethiek?

In de gangbare ethiek kun je een ondcrschcid 
maken tussen een smalle moraal. de regel-etbiek,
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do psychiatrische ziekenhuizen waarmec de 
Riagg’s wecr vcrdwijnen, latcn in feitc ccn grotc 
organisatiegolf zien, een institutionaliscring. Die 
organisatiegolf hecft natuurlijk alles te maken 
met efficient vverken, met prijsbewustzijn, met 
rationed calculerend management. Het grote 
gevaar van die institutionalisering is dat de rela- 
tie met de client in het geding komt. Dat het 
therapeutische werk tevecl be'mvloed wordt 
door dit soort economische motievcn. 1 )e regel- 
ethiek met haar roep om beroepscodes is daar 
een antwoord op.

blijkt dus al een lied oud thema, en het is stel- 
lig de verdienste van Michel Foucault dat hij niet 
alleen de zorg voor jezelf, maar het begrip zor^ 
emit heeft gehaald. Zorg stond in de antieke cul- 
tuur centraal, zowd zorg in de zin van het juis- 
te moment van oogsten, als op de juiste manier 
vriendschap sluiten.

Nu probeer jij die levenskunst oj klassieke 
zorg voor zichzej ah vorm van brede 
moraal een actucle toepassing te geven.Je 
kiest daarvoor de context van de geestelijke 
volksgezondheid, nieer specifiek de psy- 
chotherapie. Lukt dat? Wat zou in deze omstandighedcn dan de 

rol van de bestaansethick kunnen zijn?
Wat onmiddellijk opvalt is dat de hedendaagse 
psychologic en psychiatric voortdurend moeite 
doen om te laten zien dat ze waardevrij zijn. 
Daar stuit je al op een enorm contrast met het 
Griekse denken over ethiek en psychologic. Het 
eerste verschil tussen het Griekse denken over 
gezondheid en het hedendaagse denken over 
geestelijke gezondheidszorg betreft de vraag: hoe 
bctrckken we in die zorg voor het geestelijk 
welzijn van de ander bepaalde opvattingen over 
wat bclangrijk is in het leven. Mogen die een rol 
spelen, ja of nee? Hoc doe je dat in een rdatie 
met een client, in hoeverre speelt dat mee in je 
eigen professionele bonding? Je kunt natuurlijk 
moeilijk een hele nieuwe methodiek gaan 
uitvinden. Ik denk dat het daar ook niet om 
gaat, maar wel dat je die ethische dimensie als 
het ware weer opnieuw zou moeten inbrcngen. 
Het minste dat je kunt zeggen is dat die er in de 
antieke tijd wel was!

Ik denk dat die in eerste instantie ligt in de pick 
die de professional zelf krijgt en mag innemen 
in zo’n institutie. De GGZ moet natuurlijk niet 
terug naar af en weer helemaal in particuliere 
praktijken plaatsvinden. Maar de kwaliteit van 
de hulpverlening hangt in hoge mate af van de 
beroepsmatigc kwaliteit die een hulpverlener in 
zo’n organisatie kan inbrcngen. Het onderzoek 
van Marjolijn Gelauff Op basis van Betrokkenheid 
(1995) heeft dat voor het algemecn maatschap- 
pelijk werk prachtig laten zien. Zij heeft gccon- 
stateerd dat de maatschappelijkc hulpverleners 
in dat directe proces van hulpverlening als het 
ware last hebben van de economische motieven. 
Mijn pleidooi is: laat die professional maar pro
fessional blijvcn, maar dan een bctere. Gecf 
haar/hem nicer bewegingsruimte in de organi
satie.
Daarmee kom je in feite op een ethisch aspect 
dat tot dusverre onderbelicht is geblcvcn. De be- 
staansethiek krijgt immers voor een deel vorm 
in het leven binnen organisaties. Een groot deel 
van je leven brengje door in insdtuties. Dat is 
onomkeerbaar. En dan gaat het er niet om je 
daar tegen af te zctten maar om de vraag: hoe 
kun je in die instituties een goede werksfeer 
crecren met goede omgangsvormen? Op welkc 
wijze voltrekt zich in een organisatie wederzijds 
vertrouwen en kan een eigen kijk op de zaak

Maak het eens concreet!

De geestelijke gezondheidszorg verkeert de laat- 
ste decennia in een soort tocgenomen organisa- 
ticgraad. Men vond op een gegeven moment dat 
die zorg voor de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) in goede instituten moest plaatsvinden. 
De oprichting van de Riagg’s in de jaren tach- 
tig en de huidige fusiegolf tussen de Riagg's en

24 Praktische Hunuwislick nr. I, Sejaargang oktober 1998



ontwikkeld wordcn? Het bekende probleem van 
ecu professionele organisatie, zeker in dc GGZ, 
is dat de professional anders tegen de organisatie 
aankijkt dan de manager. Om nu een gewaagde 
parallel te trekken met de Atheense polis: daar 
zie je een optimale participatie van de deelne- 
mers aan bet bestuur. Dat is verbazingwekkend. 
Daar had je niet de kloof tussen de managers als 
bewakers van de geldstroom tegenover de 
professionals als dc behartigers van de belangen 
van de client. Dat loopt bijna door elkaar. In de 
organisatiecultuur van een hulpverlenende 
organisatie kunnen nicer elementen van een 
bestaansethiek worden opgenomen. Respect 
moet niet alleen gelden voor de client maar ook 
voor de pick en de ruimte van de professional. 
Die staat namelijk onder druk.

dat die op een bepaalde manier meer opgeno
men zou moeten worden. Ik wil tegenwicht 
bieden tegen die dominante stroming, tegen het 
streven om de hulpverlening in hapklare brok- 
ken aan te leveren: je hebt een depressie en daar 
hoort, ongeacht wie je bent, die en die gepro- 
tocolleerde behandeling bij. Die aanpak moet 
stevig worden gerclativeerd.

Zou jij dan op een depressie/ iemand bij- 
voorbeeld Seneca’s emotietheorie toepassen? 
Zo iemand krijgt een gedragstherapie, daar 
ontbreekt iets aan en daarom voegen we een 
stoisch element van levenskunst toe?

Nee, zeker niet. Zo werkt het ook weer niet. Ik 
ben daar heel voorzichtig mee. Ik wil de antie- 
ke methoden niet zomaar transformeren naar het 
heden.Jij ziet dus een mogelijke toepassing van de 

bestaansethiek op het niveau van de organi- 
satiecultuur zelf. Zie je ook een toepassings- 
mogelijkheid in de psychotherapie zelf?

Waarom eigenlijk niet?

Omdat de context volstrekt anders is, en dan 
kom je snel met een verkeerd gebruik van antie- 
ke methoden. Maar ik denk wel dat je je kunt 
laten inspireren door de antiekcn. Dat propageer 
ik in mijn boek en in mijn artikelen. Ik heb laten 
zien hoe dat kan werken. Het is verleidelijk om 
in het geval van een geprotocolleerdc behande
ling van een depressief iemand er een klassieke 
methode tegenover te zetten. Maar ik denk dat 
daar niet de crux zit van het antieke verhaal. Die 
ligt op een ander niveau. Ethick is voor een 
belangrijk deel de juiste manier van omgaan met. 
Je kunt best gedragstherapeutisch met een client 
bezig zijn, als je dat maar op de juiste wijze doet! 
Wat is de juiste wijze? Het gaat om de houding, 
om een professionele attitude. De bestaansethiek 
geldt wat de professionals betreft op het niveau 
van de attitude en wat de organisatie betreft op 
het niveau van de cultuur. Dat is het!

Als je kijkt naar het therapeutisch gebeurcn zie 
je verschillendc stromingen. De meer client- of 
persoonsgerichte psychotherapie heeft meer ele
menten van de bestaansethiek dan de rationele 
gedragstherapie. In mijn boek heb ik die twee 
stromingen beschreven. De ene stroming wil 
meer het medisch model: we hcbben een klacht 
en we bekijken 16s van de persoon hoe die 
klacht zo effectief mogelijk kan worden opgc- 
lost. De anderc stroming zegt: die klacht is wel 
belangrijk, dat is het verhaal waarmee de client 
binnenkomt, maar je moet ook kijken naar de 
context van het verhaal en de historische achter- 
grond. Binnen de gevestigde geestelijke ge- 
zondheidszorg krijgt dc klachtgerichte therapie 
meer plaats dan de persoonsgerichte methode.

Hoe probeer jij nu die tweede stroming meer 
te bevordercn?

Jocp Dohmen is universitair docent Filosofie en Huma- 
nisme aan de Universiteit voor Humanistiek.Ik probeer te laten zien dat ook binnen de domi

nante gedragstherapie een andere kant bestaat en
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In Westeuropese verzorgingsstafen is hulp grotendeels een zaak 
geworden van overheidsbeleid en programma's, uitgevoerd door 
instellingen en beroepskrachten. Echter, met het terugtreden van de 
overheid komen verantwoordelijkheden anders te liggen. Aan de 
markt en aan het particulier initiatief wordt een grotere rol toebe- 
dacht.

Van overheidszijde wordt ter vergroting van de doelmafigheid de 
hulp aan stringenfere regels gebonden. Oak wordt hulp in toene- 
mende mate geconfronteerd met de markt en de regels die dear gel- 
den. Binnen de maatschappelijke hulpverlening en de 
gezondheidszorg zijn de laatste tijd steeds meer richtlijnen, sfandaar- 
den en protocollen ontwikkeld.

Hulpverleners dienen de morele keuzen te legitimeren die binnen een hulpverleningssituatie gemaakt war
den. Door de toenemende regelgeving hebben zij de neiging voor deze verantwoording vooral een juri- 
disch begrippenkader te hanteren. De rechtsethiek is in opmars. Daarmee lijkt een belangrijk element van 
zorg, namelijk de persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid, naar de achtergrond te verdwijnen. 
Welke ruimte blijft er binnen de regels voor het dynamisch graces van hulpverlenen? Welke ruimte blijft er 
voor een zorgethiek?
Deze bundel is samengesteld door auteurs die reflecteren op het concept 'zorgethiek' vanuit een breed ter- 
rein van de hulpverlening: de kinderbescherming, de jeugdhulpverlening, de vrouwenhulpverlening, de 
slachtofferhulp, de hulp door politic maar ook vanuit de patienten- en clientenbeweging.
Het boek is bestemd voor hulpverleners en voor opleidingen voor hulpverleners, zowel op universitair als 
op hbo-niveau.
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Geestelijk werk en horizontaal 

kwaliteitsbeleid

Een voorbeeld van synergic binnen de humanistische
beweging

Hairy Kunneman

De inmiddels beruchle tegenstellitig lussen expliciet en implicict Immanisme word! veelal a Is 
een onoverbrugbare kloof I'oorgesteld. In dii betoog pleii Harry Kunneman eivoor de uerschillen 
tussen beide vormen nan hiimanisme niet te benadrukken, maar om vanuit de verschillen tot 
nieitwe vormen van samenwerking en wederzijdse inspiratie te komen. In zijn visie hebben de 
bestaande, expliciet humanistische beroepspraktijkcn en nicuw te ontwikkelen of verder vorm te 
geven humanistisch geinspireerde vormen van dienstverlcning en ondcrsteuning, clkaar veel te 
bieden. In het onderstaande wordt betoogd dat niemve vormen van samenwerking zowel 
aansluiten bij recente ontwihkelingen in de humanistische beweging als in de zorgsector. Als 
casus beschri[ft hij daartoe onder meer de implicaties van - en de positieve ervaringen met - de 
implementatie van de door de Universiteit voor Humanistiek en het Centrum voor Praktische 
Humanistiek (i.o.) ontwikkelde horizontale kwalitcitsbenadering in drie humanistische verzor- 
gingshuizen.

cle zingevingsvragen gericht zijn, maar op hot in 
verbinding brengen van dergelijke vragen met 
organisatie- en managementvragen enerzijds en 
vragen rond de missie en de maatschappelijke 
verantwoordelijkhcid van organisaties anderzijds. 
De tegenstelling tussen expliciet en impliciet 
humanisme die daarmee in het spel is gekomen, 
dreigt zich in de discussies te verdiepen tot een 
onoverbrugbare kloof, tot twee altematieve spo- 
ren of toekomstscenario’s voor het raadswerk en 
voor het HV. Daar is niemand mee gediend.
In plaats van het construeren van een onover
brugbare kloof gaat hetjuist om het tot stand

Nieuw elan

Binnen de humanistische beweging tekent zich 
momenteel een interessante ontwikkeling af. die 
naar ik hoop bij kan dragen aan het ontstaan van 
een nieuw elan binnen de beweging. In ccrde- 
re publikaties heb ik gepleit voor een koersver- 
andering van het Humanistisch Vcrbond (HV) 
van expliciet naar impliciet humanisme. In dat 
verband heb ik tevens een Ians gebroken voor 
de ontwikkeling van nieuwe vormen van onge- 
bonden humanistisch raadswerk, die niet allecn 
op het begeleiden en verhelderen van individu-
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profit en non-profit-organisaties, op basis van 
een impliciet, praktisch gericht humanisme. 
Daarbij gaat bet met name om ondersteuning, 
training, onderzoek en advies ten behoeve van 
bet omgaan met de steeds complexere inlwiide- 
lijke orientatievragen waarmec overheden, in- 
stcllingen en organisaties aan bet einde van de 
twintigste ecuw geconfronteerd vvorden.
In de eerste plaats kan bier gedacht worden aan 
de ethiscbe, morele en maatschappelijke vragen 
die verbonden zijn met de missie van organisa
ties en met bun maatschappelijke positionering, 
maar ook aan vragen rond de ontwikkeling van 
de organisatiecultuur, de omgang met klanten 
en clienten en de training en de begcleiding van 
medewerkers. Een simpel voorbeeld daarvan 
biedt een psycbo-geriatrisch verpleegbuis dat 
een nieuwe zorgvisie wil ontwikkelcn, waarin 
autonomic en betrokken zorg centraal staan. Of 
een gemeente die ambtenaren van een sociale 
dicnst wil trainen in een meer klantgerichte en 
sociaal bewogen werkwijze. Of een bedrijf dat 
zich maatscbappelijk langs meer ethiscbe lijnen 
wil gaan profileren. Of een directie van een 
scholengemeenschap die aan teambuilding wil 
doen vanuit een eigen inhoudelijke missie. Of 
een clientenvereniging die onderzoek wil doen 
naar factoren die van invloed zijn op mens- 
waardige bejegening in de zorg.
Het Humanistisch Kennis- en Dienstencentrum 
zou zicb met andere woorden kunnen profile- 
ren als een kennis- en expertise-centrum waar 
humanistisch gcinspireerde vormen van omgang 
met dit type inhoudelijke orientatievragen aan- 
geboden worden, in de vorm van een breed 
scala aan concrete diensten in directe relatie met 
de specifieke situatie van de betrokken organi- 
satie.
Door het combineren van deskundigheden die 
momenteel in een aantal humanistische organi
saties besebikbaar zijn, maar daar vaak binnen 
een beperkt domein toegepast worden, zou bet 
Humanistisch Kennis- en Diensten Centrum 
synergctische processen kunnen bevorderen en 
vernieuwingen in bet dienstenaanbod van

brengen van vruchtbare verbindingen tussen 
twee complementaire manieren om heden ten 
dage praktisch gestalte te geven aan humanisti- 
sebe visies en inspiratiebronnen. Des te verheu- 
gender is het dan ook dat zich momenteel een 
weg aftekent waarlangs een dergelijke comple- 
mentariteit organisatoriscb gestalte zou kunnen 
krijgen.
A1 langere tijd zijn er besprekingen gaande over 
de totstandkoming van een Humanistische 
Alliantie, waarbinnen het HV, Humanitas, 
Hivos en de Universiteit voor Humanistiek 
(UvH) samenwerken bij het gemeenschappelijk 
articuleren en uitdragen van humanistisch gcins
pireerde standpunten over actuele maatschap
pelijke vragen. Daarnaast worden momenteel 
besprekingen gevoerd over de oprichting van 
een Humanistisch Kennis- en Dienstencentrum 
(HKDC). Dit centrum is bedoeld als een samen- 
werkingsverband van allc humanistische organi
saties die zich richten op het verwerven en 
verbreiden van kennis en op het verrichten van 
diensten in aansluiting daarop. Het betreft dan 
met name de Stichting Socrates en haar bijzon- 
der hoogleraren, de UvH en het daaraan ver
bonden Centrum voor Praktische Humanistiek 
(CPH), het Pcdagogisch Studiecentrum Huma
nistisch Vormings Onderwijs, het Humanistisch 
Archief, het Humanistisch Studiecentrum 
Nederland en tenslotte de tijdschriften Rchen- 
schap en Praktische Humanistiek.
Een dergelijk Humanistisch Kennis- en Dien
sten Centrum zou een tweede inhoudelijk 
zwaartepunt binnen de humanistische beweging 
kunnen gaan vormen, naast het HV en de Hu
manistische Alliantie.
Waar de laatsten vooral verantwoordelijk zou- 
den zijn voor de inhoudelijke profilering van het 
humanisme als levensbeschouwing, zou het 
kennis- en dienstencentrum zich vooral als 
expertise-centrum kunnen ontwikkelcn. Als 
zodanig zou dit centrum niet zozeer gericht zijn 
op het ontwikkelcn en uitdragen van expliciet 
humanistisch gcdachtegoed, als wel op het ver- 
lenen van diensten aan overheden, instellingen en
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humanistische organisaties kunnen stimuleren. 
Bijvoorbeeld een combinatie van HVO-inzich- 
ten met betrekking tot groeps- en vormings- 
werk, expertise rond kwalitaticf onderzock en 
HOS-deskundigheid op audio-visueel gebied, 
om een teambuildingtraject te begeleiden. Voor- 
stelbaar is dan bijvoorbeeld dat een aantal men- 
sen uit het team het achterste van bun tong (of 
ten minste een deel daarvan) laten zien tijdens 
- geregistreerde en (gezamenlijk) geanaiyseer- 
dc - diepte-interviews.
Een andere mogelijkheid vomit de inhoudelijkc 
deskundigheid van Socrates- en UvH-zijde als 
basis voor een ethiek-programma in de thuis- 
zorg. Of bijvoorbeeld de deskundigheid vanuit 
Humanitas in het werken met vrijwilligers en 
HVO-methodiekcn in combinatie met kennis 
rond communicatief management en zorgethiek 
vanuit de UvH voor een scholingsprogramma 
ten behoeve van coordinatoren van vrijwil- 
ligersorganisaties.
Het lijkt niet verstandig om een zware organi- 
satie te maken van het HKDC. Eerder dient het 
als verzamelpunt en doorgeefluik te functione- 
ren voor de vragen van potentiele opdrachtgc- 
vers. Afhankelijk van de inhoud zouden dan 
projecttcams samengesteld kunnen worden, 
bestaande uit inhoudsdeskundigen uit verschil- 
lende organisaties, die in samenwerkmg met de 
opdrachtgever aan de slag gaan met de vraag of 
opdracht in kwestie. Een belangrijk steunpunt 
voor het HKDC zou daarbij het nieuw opge- 
richte Centrum voor Praktische Humanistiek 
(CPH) kunnen zijn. In de onlangs verschenen 
folder van het CPH wordt de inzet daarvan als 
volgt omschreven:

zingevingsvragen in de dienstverlening en in 
eommercielc organisaties.
Tenslotte wordt via het CPH een aantal cur- 
sussen aangeboden, in het verlengde van het 
onderwijsprogramma van de UvH. Tegen de 
achtergrond van een hedendaags, open hunia- 
nisme wil het CPH bijdragen aan het tot stand 
komen van nieuwe verhoudingen tussen clien- 
ten, professionals en managers. Centraal staan 
voor ons de kwaliteit van relaties, aandacht 
voor een kwalitatieve bejegening, ruimte voor 
persoonlijke zingeving en de zoektocht naar 
nieuwe manieren om inhoud te geven aan de 
inhoudelijkc missie van instellingen en organi
saties. Belangrijke orienterende begrippen zijn 
daarbij de client als burger, ruimte voor het 
individuele verhaal, normatievc professio- 
naliteit en communicatief management.’

Uit deze omschrijving wordt duidelijk dat het 
gebied dat door het CPH bestreken wordt, een 
duidelijke overlap vertoont met de vragen waar- 
op het Humanistisch Kennis- en Diensten Cen
trum zich hopelijk zal gaan richten. Dit betekent 
dat het Centrum voor Praktische Humanistiek 
binnen het HDKC een belangrijke rol zou kun
nen gaan spelen.
Anderzijds is het gebied dat door het Kennis- en 
Diensten Centrum bestreken wordt veel bredcr 
dan het gebied dat het CPH bestrijkt, terwijl het 
bovendien een belangrijke inzet van het HKDC 
vomit om een veel bredere samenwerking 
tussen humanistische professionals te faciliteren, 
alsook om synergetische processen tussen huma
nistische organisaties tot stand te brengen.
Een interessant voorbeeld daarvan wordt ge- 
vormd door de raakvlakken tussen het werk van 
humanistisch raadslieden in verpleeg- en ver- 
zorgingshuizen enerzijds en de horizontale kwa- 
liteitsbenadering binnen de ouderenzorg, die de 
afgelopen jaren vanuit het Centrum voor Prak
tische Humanistiek-in-oprichting ontwikkeld is, 
anderzijds.
Deze raakvlakken en de wederzijdse voordelen 
die uit het uitwerken van deze mogelijkheden

‘Het Centrum voor Praktische Humanistiek 
(CPH) maakt onderdeel uit van de Universiteit 
voor Humanistiek. Het CPH is gespecialiseerd 
in advics, begeleiding, training en evaluatie- 
onderzoek binnen de zorgsector en het 
welzijnswerk.
Tevens richt het CPH zich op begeleiding bij 
de omgang met ethische dilemma’s en
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Humanistische inspiratiebronnen kunnen nu 
zowcl cxplicict ds implicict in het spel gcbrachc 
worden om de eenzijdige gerichtheid op alles 
wat meetbaar, planbaar cn regclbaar is to ver- 
brcden in dc rich ting van een nicer open, com- 
municatieve en mensgerichte benadcring van de 
zorgbehoeften en de onigang daarmee op het 
niveau van kwaliteitsbelcid.
In algemene zin gaat het daarbij om een inzet 
die niet alleen binnen het klassieke humanisme 
en het verlichtings-denken een belangrijke rol 
speelt, maar ook binnen hedendaagse. postmo- 
derne varianten van humanisme, namelijk de 
betrokkenheid op dialoog, op gelijkwaardige, 
open communicatie en Iasi but not least de be
trokkenheid op het bevorderen en respecteren 
van individuele eigenheid. Dit is zeker geen 
exclusieve gerichtheid van humanisten, maar 
vast staat wcl dat humanistische tradities een rijk 
arsenaal aan begrippen, inzichten en visies bie- 
den met behulp waancan deze betrokkenheid op 
individuerende omgang tussen mensen, op inspire- 
rende vvijze gearticuleerd kan worden. Huma
nistische tradities in bredc zin hebben in dit 
opzicht iets belangrijks te bieden, zowel op het 
niveau van individuele zingeving als op het 
niveau van instituties en instellingen, die in 
toencmende mate onder de druk van marktin- 
vloeden en efficiency-overwegingen moeten 
opereren en zich daarbij steeds minder kunnen 
verlatcn op de grote verhalen van weleer.
Deze stelling kan nader toegelicht worden aan 
de hand van het onderscheid tussen twee domi- 
ncrende scenario’s in de positionering van en de 
zorg uoor ouderen in ons land, namelijk enerzijds 
die ten aanzien van ‘de stralende senior’ en 
anderzijds die met betrekking tot ‘het zorgelij- 
ke levenseinde.’
In de openbare meningsvorming en in de mar
keting van produkten voor de lucratieve oude- 
renmarkt domineert het beeld van de stralende 
senior, het nog steeds levenslustige, zelfstandige, 
financieel niet onbemiddelde echtpaar, dat intc- 
ressante hobby’s heeft, regelmatig korte vakan-

voort kunnen komcn, wil ik in het vervolg van 
dit artikel wat verder uitwerken, om zodoende 
aan de hand van een voorbeeld de synergetischc 
effecten te concretiseren tussen expliciet en imp- 
liciet humanistische benaderingswijzen, die via 
de oprichting en het uitbouwen van een Huma- 
nistisch Kennis- en Diensten Centrum bevor- 
derd kunnen worden.

Kwaliteitsbeleid in de ouderenzorg

Het kwaliteitsbeleid dat allerwegcn in de zorg- 
scctor in ontwikkeling is, vomit om verschil- 
Icndc redenen een goede ingang daartoe. In de 
eerste plaats is kwaliteitsbeleid praktisch gericht. 
Er ligt weliswaar altijd een bepaaldc visie aan ten 
grondslag, maar een centraal principc van kwa
liteitsbeleid is het systematisch nagaan of gestelde 
doelen al dan niet feitelijk gerealiseerd worden. 
Wanneer met andcre woorden humanistische 
inspiratiebronnen geconcretiseerd moeten wor
den in termen van kwaliteitsbeleid, kan niet vol- 
staan worden met algemene uitgangspunten en 
visies, maar dient concrcet aangegeven te wor
den hoe die uitgangspunten in de feitelijke zorg- 
praktijk gerealiseerd moeten worden. Dc 
noodzaak om in het kader van kwaliteitsbeleid 
tot operationalisering te komen van de vastge- 
legde doelstellingcn en kwaliteitsniveaus, heeft 
echtcr veelal tot gevolg dat vooral die ondcr- 
delen van de zorg- en dienstverlcning in het 
kwaliteitsbeleid centraal komen te staan die zich 
goed lenen voor operationalisering. Dat bete- 
kent in veel gevallen dat de relationele aspecten 
van de zorgverlening. alles wat te maken heeft 
met de kwaliteit van communicatievc proces- 
sen, met bejegening, met betrokkenheid van 
medewerkers en met de cultuur van de instcl- 
ling in het algemeen, er doorgaans in het kader 
van kwaliteitsbeleid bekaaid van afkomen. Sim- 
pelweg omdat het hier om zaken gaat die zich 
niet eenvoudig laten formaliseren, operationa- 
liscrcn en protocolleren.
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tics houdt, zeer goed voor zijn gezondhcid 
zorgt, een levcndig sociaal network in stand 
houdt en - van een afstand bezien - de tijd van 
zijn leven doormaakt. Het complement van de 
stralende senior wordt gevormd door ‘het zor- 
gelijke levenseinde.’ In dit scenario verschijnt 
oud worden vooral als verlies van gezondhcid, 
zeltstandigheid en competentie, hetgeen gepaard 
gaat met toenemende afhankelijkheid van pro- 
fessionele zorg en deskundologische ondersteu- 
ning.
In het eerste scenario verschijnen ouderen met 
andcre woorden vooral als zeltstandige consu- 
menten. in het tweede scenario worden zij ge- 
positioneerd als afhankelijke zorgobjecten. Aan 
beide scenario’s kleven grote nadelen. Wanneer 
ouderen als zelfstandige consumenten benaderd 
worden, heeft dat wehswaar als voordeel dat bun 
onathankelijkheid gerespecteerd wordt en dat zij 
niet betutteld worden. Maar daar staat tegenover 
dat slechts een beperkt deel van de ouderen 
economisch in staat is om de rol van de stralen
de senior te spelen. Met name de grote groep 
oudere vrouwen die geen pensioenrechten heb- 
ben opgebouwd en na een leven van zorgen 
voor anderen bun network grotendeels verlie- 
zen, staan in dit scenario zwaar in de kou. Zij 
belanden dan als vanzelf in het tweede scena
rio, waarin zij benaderd worden als object van 
een beperkte - soms tot op de minuut afgeme- 
ten - hoeveelheid professionele zorg en sterk 
somatisch gerichte, deskundologische begelei- 
ding; en zodoende krijgen ze in veel gevallen 
met grote eenzaamheid en acute zingevingsvra- 
gen te kampen.
Tegen de achtergrond van de humanistischc 
betrokkenheid op dialoog en op het respecteren 
en bevorderen van individuele eigenheid, kan 
mijns inziens een altcrnatief gefonnuleerd wor
den voor beide scenario’s. Humanistisch geinspi- 
reerde zorg voor ouderen zou mijns inziens 
gericht moeten zijn op het creeren en in stand 
houden van de voorwaarden waaronder oude
ren zich gezien en gewaardeerd weten in bun

iiarratieve individnaliteit, dat wil zeggen in bun 
behoefte en in bun vermogen om him eigen 
ervaringen. emoties en opvattingen tegenover 
anderen tot uitdrukking te brengen en daarin 
serious genomen te worden. Het honoreren van 
anderen in him narratieve individualiteit sluit 
respect voor bun autonomic en zorg voor bun 
lichamelijke behoeften in, maar houdt daar niet 
bij op.
Werkelijke aandacht hebben voor iemands ver- 
haal, voor diens ervaringen, emoties en ideeen, 
betekent dat je op bestaansniveau een verbin- 
ding aangaat met de ander, hoe kort ook. En het 
is precies in die verbinding dat de ander zich als 
bijzonder persoon kan ervaren en haar eigen 
ervaringen en emoties voor zichzelf als beteke- 
nisvol kan beleven en zo nodig kan verhelderen. 
Erkenning van narratieve individualiteit is in 
elke levensfase onontbeerlijk. Maar voor oude
ren geldt in veel gevallen dat zij het nodige exis- 
tentiele ordeningswerk te doen hebben, dat zij 
zonder het visioen van een hiemamaals te wil- 
len koesteren met him levensverhaal en de daar- 
mee verbonden emoties in het reine moeten 
zien te komen. Daarbij hebben ze anderen nodig 
die hen serious nemen, die bun verhalen wil- 
len horen en die hen niet alleen laten. Kern- 
achtig samengevat: zingeving vereist narratieve 
individuering en narratieve individuering ver
eist hoogwaardige communicatieve relaties.
Op dit punt ligt voor mij de belangrijkste beper- 
king van de twee geschetste scenario’s: zowel in 
de positionering van ouderen als autonome con- 
sument als in bun positionering als afhankelijke 
zorgobjecten, vcrdwijnt de bestaansdimensie en 
het belang van communicatieve inbedding 
doorgaans uit beeld. Precies op dit punt zie ik 
dan ook duidelijke mogelijkheden voor 
humanistisch gei'nspireerde vormen van zorg 
waarin mensen niet alleen als klant serieus geno
men worden en goede technisch-professionelc 
zorg ontvangen, maar ook als gesprekspartner in 
bun narratieve individualiteit tot bun recht kun- 
nen komen.
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Enkcl-lus leren houdt in dat de uitvoering van 
vastgestelde doelen gecontroleerd wordt, met 
het oog op het corrigeren van afwijkingen van 
vastgelegde kwaliteitsnormen. Eon kamerther- 
mostaat in de huiskamer of ecu protocol in de 
zorg zijn goede voorbeelden van enkel-lus leren. 
Kenmerkend is dat de ervaringen van de uit- 
voerders niet van invloed zijn op de kwaliteits
normen en de achterliggende definitie van de 
doelen die bereikt moeten worden. Veel kwali- 
teitsbeleid in de zorgsector staat in het teken van 
dergelijke enkel-lus leerprocessen, die van bo- 
venaf gestuurd worden en die de uitvoerenden 
nauwelijks ruimte geven voor eigen initiatief. 
Met alle voordelen, maar vooral ook nadelen 
van dien.

Lerende organisaties en horizontaal 
kwaliteitsbeleid

Om voor dit alles ruimte te scheppen binnen 
zorginstellingen, dienen twee centrale onder- 
delen van hedendaags kwaliteitsbeleid met elkaar 
verbonden te worden. Het gaat daarbij enerzijds 
om de gerichtheid op systematische controle, en 
anderzijds om het ontwikkelen van een leren
de organisade met permanente aandacht voor de 
communicatieve kwaliteit van relaties en voor 
zingevingsvragen, zowel op individueel niveau 
als op het niveau van de organisade.
Vanuit het Centrum voor Prakrische Humanis- 
tiek (i.o.) is de afgelopen jaren een kwaliteits- 
benadering ontwikkeld die deze elementen 
bewust met elkaar verbindt. Deze horizontale 
kwaliteitsbemdering is bedoeld als aanvulling op de 
bestaande, sterk systeem-gerichte kwaliteitsbe- 
naderingen binnen de zorg, zoals het kwaliteit- 
systeem van de Woon Zorg Federatie (WZF) of 
het Model Interne Kwaliteitszorg Verpleeghui- 
zen van de Nederlandse Vereniging voor Ver- 
pleeghuis Zorg (NWZ).
In deze systeembenaderingen gaat de meeste aan
dacht uit naar het doorzichtig en controleerbaar 
maken van alle zorgprocessen volgens de zoge- 
naamde ‘cirkel van Demming’: defmieren wat je 
wilt bereiken, uitvoeren, controleren en tenslotte 
terugkoppelen en bijstellen. Als gevolg daarvan 
komen de relationele dimensie en de zingevings- 
componcnt van goede zorg cr bij deze kwali- 
teitsbenaderingen doorgaans bekaaid van af. 
Hoogstwaarschijnlijk omdat het hier om pro- 
cessen gaat die ten principale niet controleerbaar 
zijn, ook al zijn er wel degelijk randvoorwaarden 
te scheppen waaronder ze kunnen floreren.
Dat kan nader toegelicht worden aan het beken- 
de onderscheid tussen drie soorten leerproces
sen binnen taakgerichte organisaties. Vanuit 
cybernetisch gezichtspunt gezien kunnen die in 
drie vormen worden onderverdeeld: [enkel-lus] 
leren, [dubbel-lus] leren en tenslotte (driedub- 
bel-lus] leren.

In dubbel-lus leerprocessen wordt nu aan de eer- 
ste terugkoppelingslus een tweede toegevoegd: 
de ervaringen op uitvoeringsniveau worden hier 
niet alleen gebruikt om na te gaan of de gestel- 
de doelen volgens de vastgelegde kwaliteitsnor
men gcrealiseerd worden (bijvoorbeeld het twee 
maal in de week schoonmaken van een kamer 
inclusief het sanitair, of de temperatuur van de 
aardappelen bij het opdienen), maar ook om de 
gestelde kwaliteitsnormen en de achterliggen
de doelen zonodig zelf bij te stellen. Het voor- 
deel van dubbel-lus leerprocessen is niet alleen 
dat de ervaringen en leervermogens van de uit
voerenden maximaal benut worden, maar ook 
dat zij zodoende meer betrokken worden bij het 
inrichten van him eigen werk en gestimuleerd 
worden him eigen kwaliteitsbewustzijn te vol- 
gen en verder te ontwikkelen.

Van driedubbel-ltts leren is tenslotte sprake wan- 
neer binnen de organisade ook ruimte wordt 
gemaakt voor leerprocessen ten aanzien van de 
kwaliteit en de vormgeving van de dubbel-lus 
leerprocessen. Wanneer met andere woorden de 
manier waarop doeleinden van de organisade 
gedefinieerd worden en in de praktijk worden 
gebracht zelf toegankelijk wordt gemaakt voor 
systematische reflectie en voor gemeenschappe-
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lijkc leerprocessen. Dit kan dan vorm krijgen 
door clicnten en medewerkers stelselmatig te 
betrekken bij bet formuleren en bijstellen van 
bet beleid en de vertaling daarvan in concrete 
plannen en projecten binnen de organisatie. Met 
andere woorden: door clienten en medewerkers 
serieus te nemen in bun narratieve individuab- 
teit. Wanneer een organisatie deze drie vormen 
van leren bewust combineert en op elkaar 
afstemt, kan gesproken worden van een lerende 
organisatie.

benadering, is de betrokkenheid van de 
zorgverleners op bet individuele verbaal en 
de behoeften van bewoners of clienten. De 
professionaliteit wordt met andere woorden 
primair in ethische termen en in termen van 
zingeving aan bet eigen werk gedefinieerd. 
Technische competentie dient daartoe inge- 
bed te worden in normatieve professionali- 
teit.
Zodoende kan ruimte gecreeerd worden om 
te reflccteren op eigen ervaringen en emo- 
ties in de feitelijke zorgverlening en kunnen 
de consequenties die bet eigen handelen 
beeft voor de kwaliteit van leven van bewo
ners, als basis dienen voor bet kwaliteits- 
beleid.

De horizontale kwaliteitsbenadering 
Kenmerkend voor de horizontale kwaliteitsbc- 
nadering is nu dat bet opbouwen van een leren
de organisatie als ingang genomen wordt voor 
bet ontwikkelen en systematise!! implementeren 
van kwaliteitsbeleid, met als focus de kwaliteit 
van de communicatie tussen de betrokkenen. In 
plaats van verticale communicatie, gebaseerd op 
centrale sturing, een-richtingsverkeer en bierar- 
chie, staat in de horizontale kwabteitsbenadering 
gelijkwaardige communicatie centraal, gebaseerd 
op aandacht voor individuele verhalen, alsook 
op ruimte voor verschil en betrokkenheid op 
gemeenschappebjke leerprocessen.
Meer concreet berust de horizontale kwabteits
benadering op drie pijlers.

c) Communicatief management, dat wil zeggen 
een vorm en stijl van leidinggeven waarin de 
spanning die binnen organisaties en instelbn- 
gen onvermijdclijk optreedt tussen de eisen 
van efficient systeembebeer en ruimte voor 
individuele verhalen en emoties, zoveel mo- 
gelijk langs communicatieve weg en vanuit 
cmotionele betrokkenheid aan de kant van 
bet management tegemoet getreden wordt 
en tot thema wordt gemaakt voor gemeen- 
schappehjke leerprocessen.

a) Systematische zorg voor horizontale communica
tie met bewoners of clienten via geeigende 
kanalen, zoals eigen kwabteitskringen voor 
bewoners, regelmatige forumdiscussies en 
open-interviews met bewoners, zodat be
wust contact gemaakt kan worden met bun 
individuele verhalen, waardoor bet kwali- 
teitsbeleid inhoudelijk gevoed kan worden 
vanuit de bclevingen van de eerstbetrokke- 
nen.

Samenvattend berust de horizontale kwabteits
benadering dus op bet ontwikkelen van een 
communicatieve infrastructuur waarbinnen 
leerprocessen gestimuleerd worden op basis van 
persoonlijke betrokkenheid en ruimte voor nar
ratieve individualiteit.

Synergic tussen het HGW en 
horizontaal kwaliteitsbeleid

b) Normatieve professionaliteit en zorgethiek als 
horizon van het professionele handelen. 
Een centraal uitgangspunt voor het verbete- 
ren van de kwaliteit van bet professionele 
handelen binnen de horizontale kwabteits-

Uit deze summiere aanduiding van enkele ele- 
menten van de horizontale kwabteitsbenadering, 
kunnen enkele belangrijke raakvlakken gedes- 
tilleerd worden tussen het humanistisch gees- 
telijk werk (HGW) in de ouderenzorg en de
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inzet van de horizontale kwaliteitsbenadcring. 
Het scharnicr tussen beide invalshoeken vvordt 
gevoniid door de gemeenschappelijke betrok- 
kcnheid op narratieve individuering. op ruim- 
te voor mensen om woorden te geven aan bun 
eigen ervaringen en emodes, en daarvoor bij 
anderen gehoor to krijgen. In het humanistisch 
gecstelijk werk krijgt deze betrokkenbeid voor- 
al gestalte in de vorm van individuele gesprek- 
ken en groepsbijeenkomsten met bewoners, ook 
al zijn raadslieden in veel gevallen ook actief in 
ethiscbe commissies en via andere vormen van 
beleidsgericht werk.
In de horizontale kwaliteitsbenadering staat bet 
beleidsgericbte in het centrum van de aandacht. 
Het gaat bier om bet verhelderen en realiseren 
van de voorwaarden waaronder de organisatie 
zicb als geheel tot een lerende organisatie kan 
ontwikkelen. Hierbinnen worden communica- 
tief management en normatieve professionaliteit 
als vanzelfsprekend verbonden met systemati- 
sche aandacht voor de stem van de bewoner.
In de drie humanistische verzorgingshuizen 
waarbinnen tot nu toe ervaring is opgedaan met 
horizontale kwabteitszorg, bleken als vanzelf 
synergetisebe effecten met bet humanistisch 
raadswerk te ontstaan. Hiervoor zijn twee ver- 
klaringen te geven.
In de eerstc plaats biedt bet begrippenkader dat 
met de horizontale kwaliteitsbenadering ver
bonden is, aan de instellingen in kwestie de gele- 
genheid om bun humanistische identiteit meer 
handen en voeten te geven. Dit is voorstelbaar 
door de humanistische identiteit actief te ver- 
binden met de inhoudelijke kwaliteit van het 
zorgproces en de communicatieve uitgangspun- 
ten die daarin tot uitdrukking koinen. Voor wat 
betreft het laatste doel ik dan met name op 
betrokkenbeid ten aanzien van narratieve eigen- 
heid. Daarmee ontstaat voor het humanistisch 
raadswerk een instellingskhmaat, waarbinnen 
zingevingsvragen en ethiscbe dilemma's niet het 
exclusieve domein van de HGW-er vormen (en 
waarbij deze niet door het management naar hen 
afgeschoven kunnen worden). Ethiscbe reflec-

i tie en inhoudelijk beraad over zingeving en 
kwaliteit van leven kunnen op die manier in het 
hele kwaliteitsbeleid van de instelling verankerd 
worden.
In de tweede plaats gingen de HGW-ers als 
vanzelfsprekend participeren in de kwaliteits- 
kringen en forumdiscussies die binnen het hori
zontale kwaliteitsbeleid een belangrijke plaats 
innemen. In het verlengde daarvan vvordt ove- 
rigens momenteel binnen een van de betrokken 
instellingen de mogelijkheid onderzocht om de 
humanistisch raadsvrouw (met een uitbreiding 
van haar aanstelling) ook als part-time kwaliteits- 
functionaris in te schakelen.

Ook in zorginstellingen met een andere, of in 
het geheel geen levensbeschouwelijke signatuur. 
kan een dergelijke wederzijdse voeding en ver- 
sterking van het humanistisch raadswerk en van 
horizontaal kwaliteitsbeleid optreden. De hori
zontale kwaliteitsbenadering put weliswaar 
onmiskenbaar uit humanistische inspiratiebron- 
nen, maar de toepassing ervan is niet gebonden 
aan een cxpliciete levensbeschouwelijke posi- 
tiekeuze van de instelling. De horizontale kwa- 
litcitsbenadering kan ook toegepast worden als 
een concrete uitwerking en organisatonsche ver- 
ankering van de betrokkenbeid op menswaar- 
dige zorg. En als zodanig kan die in vele vormen 
- en gearticuleerd in uiteenlopende taalspelen - 
binnen de zorgsector aangetroffen worden. 
Anders gezegd: ook in levensbeschouwelijk 
neutrale instellingen of organisaties met een 
andere levensbeschouwelijke signatuur, kunnen 
humanistisch gecstelijk workers met goed fat- 
soen pogingen ondernemen om de principes van 
de horizontale kwaliteitsbenadering in bun 
instelling ingang te doen vinden, alsook om bun 
eigen professionele aanwezigheid en zichtbaar- 
heid binnen de instelling (waar dat mogelijk en 
wenselijk is), in voorgenoemde richting uit te 
bouwen.
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Conclusie ratie en aan nieuwe beddingen voor persoon- 
lijkc betrokkenheid en solidaritcit binnen de 
postmoderne, muki-culturele risico-maatschap-Zo bezien is or indcrdaad weinig reden om dc 

tegenstelling tussen expliciet en impliciet hu- 
manisme als een onoverbrugbare kloof voor te 
stellen. Integendeel, mijns inziens kunnen er 
nieuwe vormen van synergic ontwikkeld wor- 
den tussen bestaandc, expliciet humanistischc 
beroepspraktijken en nieuw te ontwikkelen 
humanistisch gei'nspireerde vormen van dienst- 
verlcning en ondersteuning in een breed scala 
van maatschappelijke sectoren en probleem- 
velden. Het nieuwe elan dat door dergelijke 
vormen van synergic mogelijk kan wordcn. is 
niet alleen voor de humanistische beweging van 
belang, maar kan ook tegemoct komen aan de 
onmiskenbare behoefte aan inhoudelijke inspi-
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Geestelijke verzorging
'l*" de eiislcnliele begeleiding In do(nm a

psychialnsche hulpverlening

De mens heeft door de eeuwen been gezocht noor de betekenis en de 
zin von hef leven. Hij ontkomf er niet aan zijn bestaan zin te geven, bepaal- 
de dingen wel of niet te waarderen, betekenis toe te kennen en ordening 
aan te brengen. Zinvragen komen vooral voor daar waar de confrontatie 
met de kwetsbaarheid van het bestaan groot is. In crisissituaties staan men- 
sen stil bij de vraag wat ze nog aan het leven hebben. Ze warden op zich- 
zelf teruggeworpen en moeten zich opnieuw orienteren. Vaak hebben ze 
daar help bij nodig van anderen.
In dit boek is getracht de hulpverlening, in het bijzonder toegespitst op 
de psychiatrisch patient, te verhelderen. Tot de onderwerpen behoren onder 

meer de existentiele dimensie en het mysterie van het bestaan, zinvragen en zingevingskaders, geestelijke 
stromingen, spiritualiteit, religie, mystiek en meditatie, de psychiatrische patient en zijn bestaansproblemen. 
Dit boek is een gids voor hulpverleners en begeleiders die werken met mensen in nood. Het is in het bijzon
der geschreven voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (psychiaters, psychologen, geestelijk 
verzorgers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, sociotherapeuten). Ook huisartsen, gezinsverzor- 
gers, wijkverpleegkundigen, pastores en predikanten, zullen thema's vinden die aansluiten bij hun dagelijk- 
se praktijk. Tevens is het geschikt voor docenten en sfudenten in opleiding voor de psychiatrische hulpverlening 
en het welzijnswerk.
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3500 AN Utrecht 
Telefoon (030) 2368060Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhondel in Nederland en Belgie.
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Interview met Peter Samwel

Het ‘halve’ humanisme van het Humanistisch Verbond

Gerard Such

Peter Samwel was rot t'oor enige tijd werkzaam als humanistisch geestelijk raadsman bij het 
Ministerie van Defensie. Uit eigen beweging heeft hij hiervan ajscheid genomen. Zijn zelfge- 
kozen vertrek blijkt in hoge mate verband te houden met de spanning titssen een persoonlijk 
doorleefd humanisme en het humanisme van het Humanistisch Verbond (HV). Het ojjiciele 
humanisme van het HV laat volgens Samwel te weinig ruimte voor de innerlijke autoriteit van 
de mens en is onvoldoende uitgediept. Dat leidt in zijn optiek tot een zogcnaamd ‘half 
humanisme: een humanisme dat weinig inspireert en geen aandacht besteedt aan de spirituele 
ervaringskant van mensen. Het onderstaande is een verslag van een gesprek dat Gerard Snels 
met Peter Samwel voerde.

Je hebt afscheid genomen van de Dienst 
Humanistisch Geestelijke Verzorging bij 
Defensie. Heb je daannee ook afscheid 
genomen van het humanisme? Zie je jezelf 
nog als humanist?

binnenuit leeft en beleeft, terwijl de niet-huma- 
nist gelooft in gezag, charisma, invloed, positie 
en macht van de ander.
Wat ik een humanist noem is dus een mens die 
een innerlijke waarheid kan ontwikkelen over 
thema’s die behoren tot zowel het kenbare als 
het onkenbare in het bestaan. Deze innerlijke 
waarheid kan dus zowel een zekerheidsgevoel 
voortbrengen over een thema als bijvoorbeeld 
‘vertrouwen’ maar evenzo over bijvoorbeeld 
‘het voortbestaan’ of‘de wedergeboorte van de . 
zielh Dat zekerheidsgevoel mag cchter niet zo- 
maar verward worden met een leven zonder 
twijfel. Openstaan voor andere invloeden, 
meningen en mogelijkheden tot verandering, 
vind ik voor een humanist essentieel, maar dan 
wel op elk gebied. Een humanist die dus bij
voorbeeld een begrip als ‘re'incamatie’ leeft, is 
voor mij net zo goed humanist als iemand die 
het begrip ‘vertrouwen’ of‘loslaten’ van bin
nenuit leeft en beleeft. En geen van beiden zijn

Humanist is hij die verbonden is met zijn inner- 
lijk wezen en vanuit eigen autoriteit leeft, 
spreekt en werkt. Dat betekent niet dat je geen 
enkel uiterlijke autoriteit behoeft te erkennen, 
maarje wankelt daar niet onder en je geeftje 
autonomic daar niet voor op. Dus iemand die 
vanuit innerlijke autoriteit een Weten ontwik- 
kelt dat met zijn eigen wezen, zijn eigen ziel 
verbonden is, dat voortkomt uit een door het 
Zelf ontwikkeld besef. dat is voor mij een huma
nist. Deze humanist kan dus een eigen inner- 
lijk weten ontwikkelen dat lijkt op een weten 
dat is gebaseerd op aanname en geloof in rela- 
tie tot de uiterlijke autoriteit, echter met dat ver- 
schil dat de humanist zijn overtuiging van
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humanist te noemcn als ze dogmatische stcl- 
lingnames verkondigen, of het nu ‘vertrouwen’, 
‘loslaten’ of‘leven-overstijgende thema’s’ be- 
treft.

het verleden met name door het dogmatisch 
Christendom als De Waarheid is voorgehouden. 
Ik vind dus dat het HV-humanisme in deze zin 
tc zeer door angst wordt gedreven en dat is toch 
de tegenpool van liefde, nietwaar? Noch van- 
uit het Christendom, noch vanuit het humanis- 
me wordt de mens een werkelijke innerlijke 
vrijhcid gegund van waaruit een persoonlijke 
visie op mens en wereld kan worden ontwik- 
keld. Ik denk dat mensen in deze tijdjuist hier- 
aan behocfte hebben en dat mede daarom de 
positie van de levensbeschouwelijke zuilen in 
Nederland zo is verzwakt. Ik vind echt dat het 
HV betcr voor een andere koers kan kiezen; ik 
denk zelfs dat het daar de hoogste tijd voor is. 
Ik moet je daamaast ook eerlijk bekennen dat ik 
na mijn opleiding op het HOI, nauwelijks nog 
inspirerende, vernieuwende of spirituele ideeen 
en literatuur binnen de humanistische levens- 
overtuiging ben tegengekomen, een enkele keer 
uitgezonderd. Het blijft wat vlak en plat, het 
humanisme verdiept zich niet echt en prikkelt 
niet in die mate dat mijn ziel ervan gaat tintelen. 
Mijn probleem met de humanistische levens- 
overtuiging is juist daarin gelegen dat het onvol- 
doende in staat is mijn ziel te kunnen bereiken 
of in vervoering te brengen.

Maar geloven in reincarnatic, zeker het 
daarvoor uitkomen als humanistisch raads- 
man, ligt wel gevoelig binnen het Humanis
tisch Verbond.

Stcrker nog, het HV-humanisme accepteert 
deze zienswijze niet. Wanneer ik een begrip als 
bijvoorbeeld ‘vertrouwen’ inbreng, dan stoot ik 
daar binnen het Verbond niemand mee voor het 
hoofd, maar wanneer ik de meer ongrijpbare 
thema’s zoals bijvoorbeeld ‘rci'ncarnatie’ of‘spi- 
ritualiteit’ in het algemeen in mijn persoon gein- 
tegrcerd en ontwikkeld heb, en vanuit een van 
binnenuit ontdekt weten een innerlijke autori- 
teit als levensgevoel uitdraag, dan blijkt daar bin
nen de visie van het HV-humanisme geen plaats 
of ruimte voor te bestaan en krijg ik als raads- 
man echt grote problemen.
Ik noem het HV-humanisme dan ook wel een 
‘half humanisme, een onvoldoende uitgedicpt 
humanisme, een gedeeltelijk humanisme waar 
overigens in zichzelf, en laat ook dat bovenal 
duidelijk zijn, niets mee mis is. Ik vind het alleen 
maar onvolledig! Wat was er dan nodig geweest om jouw 

geest te prikkelen, en heeft dat ook betrek- 
king op opleidingsniveau?En voor jou is dat te weinig?

Ja, persoonlijk kan ik niet verder met een huma
nisme dat in mijn beleving niet volledig is, en 
dat niet over bepaalde grenzen durft te gaan om 
de innerlijke autoriteit van mensen werkelijk 
recht te doen en om mensen in dat opzicht aan 
het woord te laten. Naar mijn mening blijft het 
Humanistisch Verbond wat dat betreft hangen 
in angst. In de dertien jaar dat ik bij het HV was 
aangesloten, heb ik dan ook vooral veel angst 
ervaren om maar niet terug te vallen in een 
levensbeschouwelijk denken dat de patriarchaal- 
masculiene trekken vertoont die ons allemaal 
nog vers in het geheugen liggen, en die ons in

De Universiteit voor Humanistiek zou - wat mij 
betreft - naast scholing in levensbeschouwelij
ke en sociaal-wetenschappelijke theorieen en 
‘methodieken’, een vak dienen te ontwikkelen 
als De praktijk van degeestelijke weg. Ik vind name- 
lijk dat aankomende gccstelijk werkcrs een 
verkenning gemaakt dienen te hebben van het 
eigen innerlijk. Er is zoveel tc zeggen en te erva
ren vanuit de esoteric van ons bestaan. Ik bedoel 
hier niet een nieuw studievak met boeken en 
theorieen, kennis en andere wetenschappelijke 
toevoegingen! Wat ik bedoel is dat geestelijk 
werkers zich wczenlijk en praktisch leren ver-
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diepen in zichzelf. Hierdoor ontstaat eon inner- 
lijk wetcn over do eigen zie). over het Zelf, de 
Geest en over de vveg die door de mens kan 
worden afgelegd om contact te lercn maken met 
diepere, innerlijke niveaus van het leven en 
jezelf. Meditatie behoort daar natuurlijk ook toe, 
immers de verstilling en het daarvoor open leren 
staan, is wereldwijd in de meeste levensbe- 
schouwelijke organisaties een alom geprezen 
weg om het innerlijk te lercn ontdckkcn en ver- 
kennen! Wat weten humanisten bijvoorbeeld 
over de stilte? Hoe beleven zij dat? Wat zegt het 
hen? In het humanisme lijkt het vooral eerder 
om het praten te gaan dan om de stilte. Ik zeg 
wel ecus: ‘Alsje m'n stilte niet begrijpt, zul je 
nooit begrijpen wat ik te zeggen heb!’ En ver- 
der kan hierbij ook worden gedacht aan vormen 
van yoga, het leren ontwikkelen van de eigen 
intuitie, kennis over het energetisch veld (aura 
en chakra’s) van de mens, het contact maken 
met ons onderbewustzijn - waar alle herinnering 
naar verleden en toekomst, en daarmee ons 
eigen Weten, ligt opgeslagen, en het verder 
ontdekken van onze onuitputtelijke innerlijke 
mogelijkheden. Hierdoor worden we gevoels- 
matige mcnsen voor onszelf, voor anderen als- 
ook voor het leven dat wij leiden. Ik verwacht 
van iemand die mij raad geeft dat hij innerlijke 
processen heeft doorgemaakt en voltooid, en dat 
hij mij vanuit deze kwaliteit weet te ondcrstcu- 
nen.
Binnen het hedendaags humanisme is voor dit 
alles geen erkenning en gcen plaats. Hierdoor 
blijft het dus in mijn beleving een onvolledig 
humanisme, dat zich te veel langs lijnen van de 
rede en de rationaliteit ontwikkelt. In de gnos- 
tiek wordt gesproken over het leven vanuit 
‘hoofd en hart’, het gaat dan om eenjuist even- 
wicht tussen beide. In het humanisme tref ik 
heel veel ‘hoofd’ aan: veel bockcnwijsheid, 
wetenschappelijk onderzoek, de kennis via 
anderen; en tegelijkertijd weinig ‘hart’, in de zin 
van: weinig ervaringskennis van binnenuit, wei
nig spirituele onderbouwing en potentie in de 
benaderingswijze van de levensbeschouwelijke

hulpverlening van de humanistisch geestelijk 
verzorging. Ik heb het steeds over deze situatie 
van onbalans. De eenzijdige dominantie van 
rede en rationaliteit onderdrukte mij op de lange 
duur, en ik ervaar daarbij dezelfde patriarchalc 
trekken als dogmatische gelovigen ons altijd al 
hebben voorgehouden en waar ook het Huma
nistisch Verbond zich notabene tegen verzet.
Ik wil pleiten voor een humanisme dat wcrke- 
lijk vrij is en open en waar bovenal plaats (en 
erkenning) is voor de mens om weer in verbin- 
ding te komen met zichzelf, met zijn eigen 
wezen, zijn eigen ziel en geest. Ik zou in Neder
land graag een humanisme willen zien van waar- 
uit de mens een stimulans voelt om zichzelf te 
willen leren kenncn; ik zou graag zien dat mcn
sen het humanisme als een levensbeschouwe- 
lijke inspiratiebron gaan ervaren omdat deze 
levensovertuiging ons aanzet tot ‘Mens, ken 
uzelve’, te beginnen bij de persoonlijke inner
lijke ervaring en onderbouwd vanuit de bestaan- 
de humanistisch georicnteerde filosofie. Ik pleit 
voor een humanisme dat een spirituele grond 
knjgt en waar de mens van de eenentwintigste 
eeuw zich aan wil en kan spiegelen omdat deze 
zich erin herkent, en zich in zijn zoektocht 
erkend kan weten. Een humanisme waar ook 
plaats is voor studic, wetenschappelijk onder
zoek en ratio, maar waar om te beginnen ruim- 
te en aandacht is voor de meditatieve weg, de 
spirituele ervaringskant van ons menszijn en het 
innerlijk weten dat in eigen autonomic en van
uit de eigen autoriteit wordt geleerd en vorm 
gcgeven.

En een dergelijk, compleet humanisme leek 
je op dit moment binnen het Humanistisch 
Verbond niet haalbaar?

Nee, op dit moment absoluut niet! Ik ben crop 
stuk gelopen en het HV-humanisme tegelijker
tijd ontgroeid, of zoals mijn Hoofd van Dienst 
het formuleerde: 'De humanistische jas is je te 
krap geworden, Peter.’ Ik ben tegen muren 
opgelopen, dikke muren van angst, waarachter
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slechts een half humanisme schuildo, dat zoals 
gezcgd voomamelijk op de rede, het denken en 
de rationaliteit is gegrondvest.
Ik neem afscheid aangezien ik dit niet Linger kan 
aanzien en verdragen. Door de eenzijdigheid 
waarover ik zojuist sprak, voel ik me in de kou 
staan en mis ik de warmte en de mogelijkheid 
tot een verdiepende, innerlijke ontplooiing.
Ik ben onmachtig gebleken om de muren van 
dominante zakelijkheid en geleerde woorden te 
slechten. Dat spijt me edit. Ik blijk niet in staat 
de macht en het masculiene van de alles over- 
heersende rede met haar logica binnen de huma- 
nistische levensovertuiging op haar plaats te 
wijzen. In die zin heb ik gefaald.
Anderzijds voel ik mijzelf sterk door uit te bre- 
ken, ondanks salads en rechtszekerhcid. Ik voel 
mij krachtig en authentiek door te blijven staan 
voor mijn eigen ideologic. En ook al staat mijn 
inkomen nu op de tocht en vind ik dat moeilijk 
onder ogen te zien, ik ga mijn eigen weg, 
gevoed vanuit een innerlijk weten dat dit het 
enig juiste is dat me op dit moment te doen staat.

mensen dit als helend kunnen ervaren. Binnen 
geen enkele bestaande levensbeschouwelijke zuil 
is het overigens geoorlootd deze specifieke 
kwaliteit, die aan de mens toevertrouvvd is, ten 
dicnste van anderen te stellen. Eigenlijk onbe- 
grijpelijk natuurlijk, maar ook hier speelt angst 
een grotc roll
Hetzelfde geldt voor eventuele ontwikkelde 
intui'tieve vermogens van de mens. Wanneer 
daarmee gericht gewerkt wordt. dan bevindje 
jc dus in een krachtenveld dat - vanuit de 
levensbeschouwelijke zuilen gezien - buiten de 
toegestanc paden valt. Voor mij is het daarom 
onmogelijk om als Inimanistisch geestelijk raads- 
man te blijven werken. Ik voel me er in die 
functie te onvrij voor omdat ik er niet geoor- 
loofd ben de mens in vrijhcid, notabene vanuit 
mijn eigen menselijke mogelijkheden, te onder- 
steunen en te geven. Ik noem mijzelf daarom nu 
geestelijk raadsman, waarbij het geestelijke mijn 
identiteit is en niet nicer het humanistische.
Als mensen zich werkelijk met het onkenbare, 
het onzichtbare, het geestelijke van het leven 
verbinden, dan geven de levensbeschouwelijke 
zuilen niet thuis. Als humanistisch raadsman 
mocht ik niet alles geven wat ik aan talenten aan 
de ander te geven had. Het is gewoon verboden 
en dat is de reden waarom het functioneren als 
raadsman namens het HV voor mij wel moest 
ophouden te bestaan. Ik wil vanuit mijn liefde 
voor de ander en het geestelijk werk mijn pro- 
fessic zo goed als mogelijk uitvoeren. Ik heb 
ervaren dat de drijfveer van angst die binnen de 
humanistische zuil om diverse redenen leeft, me 
dit juist niet toestond.

Elders heb je aangegeven, dat je jezelj lie- 
ver ‘geestelijk raadsman’ noemt, niet langer 
gebonden door beperkingen.

Ja, ik sta voor de professionaliteit van de geeste
lijk raadsman. Wat ik bedoel, onderscheidt zich 
nogal van een zuilsgebonden professionele iden
titeit. Ik ben geboeid door het geestelijk leven 
van mensen en dat laat zich in deze tijd niet 
nicer kaderen of begrenzen. De tijd van de zui
len is voorbij. denk ik. Als geestelijk raadsman 
wil ik gebruik kunnen maken van alle kwali- 
teiten die ik als mens (geestelijk. spiritueel en 
rationed) in mijn vermogen heb. Ik denk 
bijvoorbeeld aan het werken met energie ot het 
opleggen van mijn handen. Ik heb. overigens 
iedereen die dit zou willen zou het ook kunnen 
leren, de mogelijkheid om mensen ook energe- 
tisch te ondersteunen bij levensvragen. Natuur
lijk alleen als het past en gewenst is om mijn 
handen op te leggen. Ik heb de crvaring dat

Angst om je met het essentieel-geestelijke 
van het leven te verbinden, zie je dat als 
drijfveer van de afzonderlijke zuilen?

Ja, dat hebbcn alle zuilen met elkaar gcmeen. De 
verschillende levensovertuigingen laten zich bij 
voorkeur niet in met menselijke mogelijkheden, 
die gevoed worden door en ontspringen van
uit de geestelijke, ongeziene en voor de mens
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rationeel-onkenbarc realitcit. Vecl humanisten 
ontkennen deze universele grondgedachte of' 
ervaren het levensgevoel or niet van. Hot moot 
wetenschappelijk zijn, anders tele hot nict. De 
mens krijgt eigenlijk geen permissie van "de zui- 
Icn" zich met deze spirituele kanten van het 
leven in te laten, er vanuit te vverken of zich er 
wezenlijk mee te verhinden. De kerken (maar 
ook het HV) zouden daar immers wel eens him 
macht door kunnen verliezen.
Hike geestelijk raadsman past een open grond- 
houding, van waaruit elke (persoonlijke) vorm 
van levensovertuiging bespreekbaar is. Bij de 
christelijke zuilen bespeur ik al zoiets, al mis- 
sen zij uiteraard de humanisdsche kijk op het be- 
staan. Institudoneel-gebonden christenen zuilen 
dat waarschijnlijk nooit erkennen. maar geloof 
me, ook zij zitten vast en gevangen in het net- 
werk van him eigen levensbeschouwelijke, vaak 
opgelegde denkkaders. De verzuilde levensbe
schouwelijke instituties hebben gemeen dat zij 
kwaliteiten hebben, maar ook begrenzingen, en 
juist daarom worden zc in deze tijd als te beperkt 
ervaren. Ik geloof edit dat het tijdperk van de 
levensbeschouwelijke zuilen, althans in him hui- 
dige vorm, opzet en bedoeling, voorbij is. In 
mini achtjaar humanistisch geestelijk werk in de 
praktijk, kan ik bijvoorbecld het aantal mensen 
dat zichzelf humanist noemde - en mij op die 
grond benaderde - werkelijk op twee handen 
tellen! Mensen hebben behoefte aan persoonsge- 
richte en persoonsgeorienteerde geestelijke ver- 
zorging en dat laat zich eenvoudig niet meet 
vangen binnen drie of vier levensbeschouwe
lijke zuilen. Geestelijk raadsman is een profes- 
sie vanuit een zo breed mogelijke orientatie, 
waarbij mijn doe! is de ander sterker te maken 
van binnenuit, vanuit de eigen innerlijke staat 
van zijn van die ander. Ik probeer precies dat- 
gene aan te reiken wat nodig is, zodat de ander 
zich in zijn eigen kracht voclt groeien en het 
leven weer kan dragen.

Ben je als er als geestelijk raadsman iwor 
iedereen, ongeacht cultnnr oj levens
overtuiging?

Ja. als geestelijk raadsman mag van mij verwacht 
worden dat ik standpunten of vragen vanuit een 
specifieke levensovertuiging of cultnur weet te 
‘vertalen’ naar een universeel geestelijk leven. Ik 
bedoel daarmee te zeggen dat er maar een gees
telijk leven is, waarmee elke mens op zijn eigen 
wijze (qua cultuur, opvocding en achtergrond) 
verbonden is. De manier waarop dat in de we- 
reld gestalte krijgt, hangt samen culturcel-maat- 
schappelijke invloeden en grootheden. Ik wil 
niet slechts een cultuur- en daarmee zuilsgebon- 
den geestelijk verzorger zijn. Ik ben een geeste
lijk raadsman, een kenner van het geestelijk 
leven, die vanuit zijn professionaliteit beschikt 
over het vermogen de vertaalslag te maken van
uit maatschappelijke en culturele gegevenheden 
naar het universeel geestelijke van het leven. Al 
het andere schiet voor mij te kort en vind ik te 
beperkt in geestelijke visie. En ik pas ervoor - 
als levensbeschouwelijk mens van deze tijd - 
daarop in te leveren.

Gerard Snels is humanistisch geestelijk raadsman bij 
de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging van 
het Ministeric van Defensie.
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Stem krijgen

Leren zingen, een lijfelijk onderzoek

Herman Coenen

Tijdens een van die zanglessen hoorde ik opeens hoe er nit mezelf een stent kwant die ik van 
langgeleden kende. Het was mijn jongensstem. De stent uit een tijd dat de zwaarte van allcs 
wat met de volwassen wereld, haar haast, haar druk, haar lastcn te maken had, nog niet op 
tnij rustte. Een stem zojong en helder. Het ontroerde me. En het hracht zo veel terug dat 
verdwenen, verloren en onbereikbaar had geschenen. Ik wist tin dat er iets ingrijpends met me 
gebenrde.

En daarbij is het niet gebleven. Mijn stem is 
intussen voller, krachtiger en diepcr geworden. 
Het proces is doorgegaan. En het houdt niet 
meer op. Niet alleen de klank blijft vcranderen, 
ook het gebruik en het besef van mijn lijf; en 
in de soms overstelpende ervaringen van wat ik 
in mij boor zingen verander ik zelf, als geheel, 
als persoon. Ik kom in een ander bewustzijn: 
meer hier, nu. aards. En tegelijk, op bijzondere 
momenten, lichter, gelukkiger, met vurige von- 
ken die je hemels mag noemen.

plaats als een persoonlijke ontwikkelingsgang 
wordt ervaren. Ons lijf is echter tegelijk per- 
soonlijk en gemeenschappelijk. ' Intensieve con- 
centratie op het hier en nu van mijn eigen lijf 
geeft daarom steeds ook toegang tot een wer- 
kelijkheid die door anderen gedeeld wordt. Ook 
al is tussen twee en meer mensen niets letter- 
lijk hetzelfde, toch schept onze wederzijdsc lij- 
felijkhcid 2 kruispunten, herkenbaarheden en 
verwantschappen die dat wat wij over onszelf 
zeggen tegelijk voor clkaar verstaanbaar en be- 
antwoordbaar 3 maken. In die zin mag de lezer 
het hier volgende ook opvattcn als een uitno- 
diging tot onderzoek bij zichzelf.
Dit artikel is een voorbeeld van fcnomenolo- 
gisch-lijfelijk onderzoek, waarin ik ernst maak 
met de aandacht voor het eigen lijf (het corps 
propre uit de fenomenologie van Merleau Ponty) 
en de ervaringen die het ons geeft. Evidenties 
ontstaan hier in het gevoel. Ze leiden naar de 
diepte van een innerlijk waarin we het Andere 
in onszelf kunnen ontmoeten, dat de cirkel van 
het ik-bewustzijn en van de rationele kennis 
doet oplossen (vgl. Levinas)

In dit artikel wil ik nagaan hoe het proces van 
leren zingen tot nog toe is verlopen. Daarbij 
richt ik de aandacht vooral op het lijf. Hoe kan 
de ontwikkeling in lijfelijke zin, waarom het hier 
gaat, worden beschreven? Tot welke verande- 
ringen, verworvenheden en inzichten heeft het 
zingen me gebracht? En wat leert dit allcs me 
over de stem als bijzondere ‘plaats’ in mijn lijf en 
over mijn lijf als geheel?
Ik richt de aandacht op mijn persoonlijke pro
ces, omdat een leerproces als dit zich niet anders 
dan aan het eigen lijf voltrekt en op de eerste
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Hoe ik ertoe kwam vonn to gevcn on to niton. En ik krceg do smaak 
van hot voorlozon to pakken; ik orvoer hoezeer 
poezie ook gozogd, oigenlijk gozongon wildo 
vvorden.
Poezio ontstaat uit iets dat in jc begint to klinken 
on krijgt als compositio haar eigen muzikaliteit, 
haar melodio, haar ritmo. En doze muzikaliteit is 
pas rend als ze ook in anderen doorklinkt. Ik 
morkte hoeveol plezior hot me deed, mezelf als 
sonoor instrument in to zetten. Het gevool dat 
hot bij mezelf en do tochoorders losmaakte, was 
oen goschenk. Daarin ontstond een contact dat 
woldadig was, over on woer.
Ik begon samen to worken met een percussio
nist, Steve Clover. Hot voorlozen word nu reci- 
toren, in samenspel mot een instrumentalist. 
Steve is een oude rot in het muziekvak. Als jazz- 
musicus bohoerst hij do kunst van hot samen 
improvisoron tot in do vingertoppen. 4 
Dankzij horn loordo ik samenspelen zonder pro- 
grammatischo afsprakon: luisteron naar hot mo
ment, de sfeer. do eigen stemming en die van do 
ander, on daar onmiddellijk op reagoren. Mijn 
stem word in zokoro zin eon instrument, zoals do 
bokkons en cymbalen die Steve bespeoldo. En 
langzamerhand ging ik merkon - vooral door de 
bandopnames die wo regelmatig maakton - hoo- 
veol or aan mijn ‘instrument’ en mijn omgang 
ormoo te vorboteren viol.
Ik deed voordrachtoofeningen met een actrice, 
volgdo een cursus in verhalon vertollen, leerdo 
hot eon en ander. Daarbij morkte ik hoezeer 
mijn hole lijf bij hot voordragen betrokken is on 
hoe pleziorig hot voolde daadwerkelijk - en als 
geheel - in beweging to zijn. Zo ontdekte ik do 
mime corporel als bewogingskunst 5 en stapto in 
eon spoor van workshops en cursussen dat een 
jarenlange ontdokkingstocht zou wordon naar 
een ander besef van mijn eigen lijf on de lijfe- 
lijkhoid die ik mot anderon decide. Wat ik vroe- 
gor theorotisch - via het onderzoek naar de 
fenomenologie van do lichamelijkhoid, mot 
name bij Maurice Morloau-Ponty 6 - en later 
ook ompirisch, via kwalitatiove veldstudies, had 
uitgespeld, 7 zou ik in dit proces pas workelijk

Vroeger had ik wel gezongen. Gowoon, voor 
mezelf. En op school natuurlijk. Een paar keer 
zolfs in eon koor. Mot een hens optreden voor 
eon ziekenhuisradio. De klap van do nerveuze 
dirigent-pater voel ik nog, toon ik wat hard 
stond te fluisteren mot mijn ‘modo-sterron’. 
Maar buiten de beschutting van een groop of hot 
me-alloen-en-onbeluisterd-weten was er altijd 
een schaamte, oen boklomming, die me do keel 
snoerdo. Zozeer, dat ik langzamerhand minder 
zong. At en toe nog wel eons, met carnaval, als 
het allcmaal niet uitmaakte; verdor bleet hot 
steeds meer stil in mij.
Toch wist ik, al verborg ik die wotenschap steeds 
dioper, dat ik een mooie stem had. Ooit, op eon 
avond in een Joegoslavisch hotel, aangestoken 
door de Slavische melodieen on klanken om me 
hoon, en aangespoord door Poolse vrienden die 
do warmte van mijn moodors land in me los- 
maakten, had ik hem gchoord, gevoeld. En 
eigenlijk sindsdien nooit meer vorgeten.
Ik leerde van lieverloe spreken in het oponbaar. 
Door do ervaring van hot lesgeven wende ik 
eraan mijn stem to horen klinken, alloen in eon 
ruimte, tussen veel monsen die mij konden 
horen, ja zolfs zaten to luisteron. Een oude ver- 
legenheid week, maakte plaacs voor een zokor 
plezier. Maar daarbij bleet mijn stem als zodanig 
bijzaak: het ging me vooral om wat ik wilde ver
tollen, doceren, botogon. Anderon overtuigen, 
daan'oor praatto ik. En steeds meer, ondanks do 
spanning die hot allcmaal bleef kosten. Wat mijn 
stem daarin deed, en hoe ik haar gebruikte, ik 
was me or niet of nauwelijks van bewust.
In do loop van do jaren vond ik editor, naast do 
wotenschap, een oude liofdo terug: de poezio. Ik 
begon weer to woven aan eon draad die or in 
mijn jongelingsjaren was goweest maar hot om 
velo redenen had begeven. Er vondon in mijn 
persoonlijk loven brouken en verschuivingen 
plaats die ik niet had voorzien. Mijn perspectie- 
ven veranderden. Door voel pijnlijks been ont
dekte ik de behoefte, mijn gevoel in gedichton
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gaan aanvoelen. En vooral zou ik gaan ontdek- 
ken hoc weinig ik cr eigcnlijk nog van wist, in 
de zin van een weten-aan-den-lijve en van een 
kennis die op geleefde ervaring steunt.

Het leerproces als interactie

Esthellc was precies de lerares die ik nodig had: 
Onvoorspelbaar, werkend op haar gevoel en op 
invallen van het moment, zich zeer bewust van 
het lijfelijke en het emotionele, zowel bij haar- 
zelf als bij haar leerling. Ze nam me bij de hand 
en zorgde ervoor dat ik me liet leiden, zonder 
vooraf te weten waarheen. Vooral in de begin- 
periode, die wel een jaar of twee heeft geduurd, 
was dit van belang. Om te kunncn leren moest 
er een wending in mij plaatsvinden in de rich- 
ting van overgeven, overlaten, vertrouwen. Uit 
een brief die ik na een jaar zangles schreef:

Het duurde nog een poos voor ik rechtstreeks 
met mijn stem aan de slag ging. Gezien de erva- 
ringen die ik erbij heb opgedaan. vraag ik me nu 
af waarom het zo king geduurd heeft voor het er 
van kwam. Maar hoe dan ook, ik vond een 
jonge zangeres die bcreid was les te geven: Est- 
helle Linssen, toen officieel nog studente zang 
aan het conservatorium, die echter met haar 
prachtige indringende stem al op diverse plaat- 
sen optrad, en die inmiddels met recht als vol- 
waardig zangeres en zangpedagoge mag worden 
betitcld.

‘...Enerzijds voel jc dat ze weet - met haar 
hoot'd en haar hele lijf - waar ze het over 
heeft, anderzijds kan ze zodanig inspelen op 
het moment, dat je nooit de kans krijgt te den- 
ken dat er een schema is waarvan jeje ook zelf 
meester zou kunnen maken. Ze geeft me het 
vertrouwen dat nodig is om mijn censuur en 
mijn controles los te laten en me over te geven 
aan de tempo’s, ritmes en klanken van mijn 
zingende lichaam. Als ik weer ecus de neiging 
krijg te denken dat ik het allemaal weet, weet 
zij me volkomen pardoes op het verkeerde 
been te zetten. Juist dan kom ik in de goede 
stand. Heb ik flink op een lied gestudeerd - 
laat zij me ademen. Heb ik de hele week 
geademd - zegt zij: Kom, lekker even zingen.’ 
(april-mei 1994)

We begonnen. Op de grillige, intuTtieve manier 
die in de loop van de tijd haar grote kracht zou 
blijken te zijn, liet Esthelle me van alles doen: 
lopen met gewichten aan de enkels, liggend op 
de grond ademhalcn, zittend een gedicht voor- 
lezen, de gevoelsbetekenis onderzockcn van wat 
ik las; het gedicht tot een mimisch verhaal 
maken, waarin het hele lijf en de stem samen- 
speelden.
We probeerden uit hoe het was de tekst als een 
Gregoriaanse zang te reciteren. Meer en nicer 
ging ik ervaren hoe stem, emotie en beweging 
een gehecl vomiden. En als vanzelf naderde ik 
de drempel van het zingen. Met een zachte 
onopvallende hand hielp Esthelle me er over 
been te stappen. En na twee maanden voelde het 
niet meer als een ongelooflijke daad, te zeggen 
dat ik eigenlijk wel eens zou willcn proberen 
te zingen. Ja hoor, zij vond het niet raar. ‘Wat 
vindje mooi? Schubert. Goed. doen we Schu
bert.’ En we begonnen met het lied dat me in 
mijn studententijd, na een zomercursus in 
Wenen, zo was gaan ontroeren. Friihlingsglau- 
be, met die passage waar het altijd weer gebeur- 
de: Nun annes Herze, sei nicht bang; nun musz sich 
alles, alles wenden...

Zo trad Esthelle aanvankelijk voor mij op als een 
soort Don Juan in de verhalen van Carlos Cas
taneda: een gids, ondoorgrondelijk en verras- 
send, die mij binnenleidde in een onbekende 
wereld en mij aan de eigenzinnige controle van 
mijn denken wist te ontfutselen. 8 
In zekere zin is deze verhouding er altijd geble- 
ven. Maar naarmate haar gidswerk slaagde, werd 
het duister waarin ik me voelde binnengeleid, 
minder absoluut: het was immers de wereld van 
mijn eigen lijf. Niet dat het ooit klaarheldere, 
volkomen doorzichtige dag zou worden - dat
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verwacht ik ook nu nog steeds niet: her lijfelij- 
ke blijft iets onbeheersbaars en ontsnappends 
houden - maar bet gebied waar ik binnenkwam, 
werd me vertrouwder. Ik werd meer ziende, 
meet vvakker voor de ruimte waarin ik terecht 
kwam. Ik kon meer en meer eigen waarnemin- 
gen doen, vanuit mijn gevoel mee-maken wat 
er met me gebeurde. Langzamerhand ging ik de 
weg herkennen waarop zij me bracht. En daar- 
mee werd bet geleid-worden geleidelijk aan 
samen-zoeken, samen-werken.

herkenbaar, herkenbaar werd ook waar bet 
haperdc of blokkeerde, en duidelijk voelbaar 
werden daarnaast de momenten van doorbraak. 
Ik kreeg nu ook zelf een beeld van mijn ont- 
wikkeling, mijn tekorten en mijn vooruitgang.

Door de toegespitste activiteit rond deze oefe- 
ning is de samenwerking in de lessen concreter 
geworden. Met is nu een voortdurende uirwdsse- 
ling: zij achter de piano en ik ervoor vormen als 
bet ware een lijfelijk circuit. Zij geeft een 
instructie, slaat een noot aan op de piano, ik zing 
bet laddertje, zij slaat een volgende noot aan. ik 
zingweer, enzovoort. Intussen luistert zij intens; 
ik zie haar luistercn, bet hoofd scbeef, licbt voor- 
overgebogen. Af en toe veert ze op, een stra- 
lende blik, hand en duim omhoog, en ik weet: 
bier gebeurt iets goeds! Ze boort dan hoe mijn 
stem een gradatie verder opengaat, hoe ik dich- 
ter bij de kern ervan kom. De visuele (soms luid 
geroepen) bcvestiging die zij geeft, onderstreept 
bet gevoel dat ik op bet juiste spoor zit en moe- 
digt me aan zo verder te gaan, zodat wat ik leer, 
stevig verankerd raakt in de vanzelfsprekendheid 
van mijn lijf.
Het omgekeerde komt natuurlijk ook voor: ik 
zie aan baar hele expressie waar bet mis gaat, 
mijn stem dichtslaat of vlak wordt. Op dergelij- 
ke momenten stoppen we om, al pratcnd, uit te 
zoeken waar bet aan ligt. Vaak ook doet zijzelf 
al zingend voor wat ze bedoelt, waardoor ik bet 
zintuiglijk (‘bier voel mijn keel, voel mijn buik, 
boor hoc de klank tolt, zie hoe ik sta’) kan waar- 
nemen. En wat soms nog beter werkt: we zin- 
gcn samen. Ik kom dan op heel natuurlijke wijze 
in hetzelfde gevoel als zij: mijn stem voegt zich 
naar de bare.

Een oefening die het leerproccs een flinke 
impuls heeft gegeven was ‘de oefening van Jim’. 
Jim was een oudere Amerikaanse tenor die zich 
de fundamcnten van de Italiaanse zangtraditie 
had eigen gemaakt en deze nu aan jongere zan- 
gers en zangeressen doorgaf. Esthelle kwam in 
contact met hem en kreeg een poos les. Ze was 
entbousiast over de bijzondere uitwerking op 
baar stem en begon Jim’s oefening al spoedig 
ook in baar lessen aan mij en anderen toe te pas- 
sen.
Kort gezegd bestond ze uit bet zingen van korte 
toonladders (drie halve noten omhoog en 
omlaag) op enkele basisklanken (‘loe’ en ‘lie’), 
over bet hele stemregister omhoog klimmend 
en hetzelfde vervolgens in falser.
Vanaf bet moment waarop de oefening van Jim 
zijn intrede deed, kregen de lessen een duidelij- 
ker focus. Eenzelfde opdracht, in enkele varian- 
ten, kwam steeds weer terug. De lijfelijkc 
aandacht raakte meer geconcentreerd op bet 
gebied van keel en mond, met van daaruit ver- 
bindingen naar boven en beneden. Alles wat van 
belang is kwam nu in organiscbe samenhang aan 
de orde: het ademen, de manicr van staan - vanaf 
de voeten tot de kruin, bet resoneren van diep 
in de onderbuik tot boven in het hoofd, bet 
openen van de keel, de stand van de tong, de 
onderkaak, de lippen, bet gevoel in schouders, 
armen, handen, vingers.
Hierdoor kreeg ik een duidelijker gevoel van 
continuiteit en groei in het leren: voor bet zin
gen belangrijkc plekken en bewegingen werden

De woorden vonnen een belangrijk intermediair 
bij dit werken aan afstemming. We praten veel, 
maar tegelijk wel gedoseerd. Steeds is het een 
uitdiepen en benaderen van datgene wat je tij- 
dens het zingen voclt.
Door de intense afwisscling van praten en doen 
en door baar onmiddellijke uitingen van her-
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kenning, bevestiging of teleurstelling tijdens 
mijn zingen ben ik de termen die zij bij haar 
instructies en nitleg gebruikt, lijfelijk gaan begrij- 
pen; ik ben haar taal - een vaktaal vol metafo- 
ren: ‘als een geeuwende ruiter te paard', ‘achter 
langs zingen’, ‘om je stem been zingen’ - in mijn 
eigen lijf gaan herkennen. Daardoor kan zij in 
de loop van de tijd steeds director overbrengen 
wat ze bedoelt en mij sneller bijsturen. Omge- 
kcerd ben ik steeds beter in staat zelf aan te voe- 
len wat ik moet doen en wanneer de inzet lukt. 
Daardoor worden de woorden ook weer min
der belangrijk. Ik krijg mijn eigen, interne kom- 
pas, een onmiddellijk weten: nu ben ik in bet 
goede gevoel, hierbij nu blijven, bet niet ver- 
storen!

strelen en tegelijk ook in de diepte kraebt voe- 
len. Veel van wat Esthclle me al vaker bad uit- 
gelegd drong nu opeens in mij door. Zo vormen 
niet alleen docent en leerling maar ook zan- 
ger(es) en publiek een lijfelijk circuit: we vol- 
trekken de zang met elkaar, wederzijds.

Zingen, techniek en meet

Zoals mime-spelen, poezie scbrijven, voordra- 
gen en andere artistieke vormen van expressie is 
ook zingen een techniek. Hoe moeilijk ook 
exact te definieren, bet is een bepaalde - bewust 
gerichte - wijze van banteren, dragen, spannen 
en bewegen van mijn lijf. Daarbij vraagt elk 
gebied (de voeten. bet bekken, de rug, de flan- 
ken, buik, borst, keel, mond, hoofd, schouders, 
armen, handen) een eigen specifieke aandacht, 
een eigen wijze van bespelen. Het centrum van 
dat alles is echter de stem. Door de oefeningen 
leer ik me te concentreren op de kern van mijn 
stem, en alle andere inspanningen van mijn lijf 
daar omheen te organiseren zo dat ze een 
samenhangende activiteit vormen. Hike bewe- 
ging in mijn lijf wordt afgestemd op dat cen- 
trale gebeuren: ik zing.
Aanvankelijk - een periode die wel twee jaar in 
beslag heeft genomen - was de aandacht vooral 
gericht op het openen van de keel en van de 
stembanden. Het ging erom, bij een bepaalde 
stand van de mond (onderkaak omlaag, lippen 
in een nauwe ronding), en bewust steunend op 
de adem (kraebt geven vanuit onderbuik en 
middenrif), de bolte achter de tong bewust te 
vergroten en daarin te zingen, langs steeds stij- 
gende toonladders.
Het was een intensief, inspannend en soms ein- 
deloos lijkend werk, door de steeds herhaalde 
oefeningen - wekelijks drie kwartier tot een uur 
- deze techniek te leren aanvoelen, de stemban
den en alle wcefsels daaromheen te versterken, 
daarbij de noodzakelijke ontspannenheid aan te 
leren, de subtiele bewegingen van bet strotte- 
hoofd te gaan herkennen en bewust in te zetten,

Zo grocit mijn eigen lijfebjke weten en wordt 
deel - een soort interne 'radar' met onmiddel- 
lijke ‘bijsturing’- van mijn zingen. Tegelijk kan 
ik dankzij dit weten beter rapporteren vanuit 
mijn gevoel van wat er in mijn lijf gebeurt. Dat 
geeft Esthelle duidelijker aanwijzing over mijn 
leerproces en maakt haar zelfs ook attent op haar 
eigen ontwikkeling. Onze samenwerkmg wordt 
daarmee vollediger en gelijkwaardiger. Het 
wordt samen zoeken, een gemeenschappelijk 
onderzoek, waarin docente en leerling beidc 
leren en zich ontwikkelen in de materie waar- 
om bet gaat: de stem die zingt, of beter: wij, die 
zingen.

Hoe meer mijn lijfelijk weten rond het zingen 
zich vomit, hoe meer ik ook ga leren van ande- 
ren die ik boor en zie zingen. Het bijwonen van 
concerten wordt nu onderdeel van mijn proces. 
Zo was het concert van Thomas Quasthoff die 
met Maria Joan Fires aan de piano Die Winter- 
rcise van Schubert zong (Concertgebouw, 
Amsterdam, zaterdag 15 februari 1997), een 
intense ervaring. Ik hoorde, zag, voelde wat hij 
deed, en deed daarbij weer enkele ontdekkin- 
gen, begreep opeens ten voile hoezeer liederen 
zingen is: zich inleven, het drama van de tekst 
zijn, liefdevol de woorden en klankcn proeven,
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on dit alles (en al hct andere dat meespeclt, zoals 
do stand van hct hole lijf) tot gewoontc to laten 
worden.
Oefcnen, oefenen en nog eens oefenen. Hct was 
cn is cen proces waarin jc nooit klaar bent, nooit 
uitgeleerd. Het kunnen is hicr nooit definitief. 
Jc maakt de nicest ovcrrompelendc cn vcrblij- 
dende doorbraken en stroomversnellingen door, 
en toch blijken ze steeds wcer slechts ccn 
moment te zijn op ccn lange weg die geen cind- 
punt heeft.
Andcrzijds kan ik echter ook zeggen, dat dc 
hardnekkig volgchouden ‘training’ zijn vruch- 
ten afwerpt. Er is in dc loop van deze jaren ccn 
zekere vcrtrouwdhcid met dc technick gcgrocid, 
waardoor ik als vanzclf dc goede stand, dc ver- 
ciste ontspanning, dc diepe adcmhaling cn allc 
bewegingen in mond cn keel vind, zodra ik 
begin tc zingen. En na ccn paar laddcrtjes is inijn 
stem al open. Ik steun dus onderhand op ccn lij- 
fclijk, onmiddellijk vveten dat in mijn wcefscls 
klaarstaat zodra dc situatic ‘zingen’ er is.

merken in dc gedaante van obstakcls in het zin
gen (ccn vlakke toon, tekort aan adem, hct ont- 
breken of plotscling wcgvallen van intensitcit), 
dan wel in dc typischc rijkdom (kleur, warmte 
en andere ‘sprekende’ karaktertrekken) van mijn 
stem, steeds kom ik daarin mijzelf, mijn levcns- 
gcschiedenis cn mijn daarin gcgrocide en 
verworven gewoontes, houdingen en hoeda- 
nigheden tegen. Hct slechtcn van ecu barricre 
op weg naar ccn voluit ontplooide, rcsoncrcndc, 
gcconccntrccrde en gcaarde stem, dan wel het 
accepteren van haar typischc cigcnhcid, is daar- 
om ook steeds ccn moment van pcrsoonlijke 
groei. Ik word vrijer, krachtiger cn zelfbewus- 
tcr, gevocligcr naar mijzelf en daardoor naar 
anderen.
Mijn stem blijkt dus ecu kruispunt tc zijn van 
hct fysieke, organische cn het persoonlijkc. psy- 
chisch-emotionele levcn dat zich in mijn lijf ver- 
enigt. En zingen is nicer, veel meer dan alleen 
technick. Hct is ccn uiterst verfijnde manicr, hct 
lijf zclf te laten klinken, cn daarmcc de emotio- 
naliteit, hct levensgevoel tot uiting tc brengen 
dat mij als persoon eigen is. Dc mogelijkheden 
van mijn stem, cvenals haar (tijdclijkc of blij- 
vende) tekorten. kortom al haar hoedanigheden, 
zijn een uitdrukking van dc wijze waarop ik 
besta cn aan hct levcn deelheb.

Hct typischc van de tcchniek van het zingen is. 
dat hct ccn bewust kennen cn inzetten van allc 
betrokken lijfelijkc gebieden verondcrstclt, zon- 
dcr dat hct daarmee tot ccn bcdacht, ovcrlcgd 
cn afstandelijk handclcn wordt. Het bewustzijn 
waarom het hicr gaat is ccn gcvoelswctcn. Door 
hct voortdurend oefenen leer ik dc belangrijke 
streken van mijn lijf van binnen uit aanvoelen 
cn op hct gevoel hantcrcn. Tcrwijl ik zing ben 
ik op intieme wijze verbonden met mijn lijf cn 
allc delen van mijn lijf. Dcze verhouding is cr 
dus nict ecu van bestuurdcr cn voertuig of spe- 
Icr en instrument (ccn associatic die door hct 
woord ‘technick’ gemakkelijk wordt opgcroc- 
pen), maar veelecr gaat het om ccn soort kamc- 
raadschap. En daarin blijkt mijn lijf wel cen heel 
eigenzinnige kamcraad, op wic ik zo goed 
mogelijk moet zijn afgestemd.

Ook in een andcr opzicht ontmoct ik in hct zin
gen mijn lijf als ecu kamcraad. Hij is een mede- 
spcler, een betrouwbare compagnon. Wcliswaar 
moct ik via ccn actievc intentic hct zingen 
‘docn’, op gang brengen en aan de gang hou- 
den, maar tegelijk merk ik dat ‘hij’ vcrvolgcns 
in beweging komt en mij laat voelcn: ‘laat hct 
maar aan mij over, jc kunt me vertrouwen, ik 
doc hct voor je’. In hct zingen leer ik loslaten, 
overlatcn, vertrouwen op het lijfelijkc proces. Ik 
maak cen sprang, vanuit hct bewust denkende 
en willende ‘gewone praktischc levcn’ van allc 
dag, in een ruimte waar een andere sfecr hcerst, 
essentieler, dichter bij hct hart van hct levcn. 
Het is dc sfecr van het gevoel, van onmiddel- 
lijke, onuitsprcckbarc waarheden, van pure

In dc loop van mijn leerproces ben ik gaan erva- 
ren hoezeer de eigenzinnigheid van mijn lijf ccn 
pcrsoonlijke betekenis heeft. Of ze zich nu laat
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energie en van een werkclijkheid waarin ik me 
opgenomen weet.
Door dc groeiende vertrouwdheid met mijn lijf 
en het vermogen me eraan over te geven, word 
ik in een ander bewustzijn binnengeleid. Ik ga 
meer en meer besefFen dat er een diepere inten- 
tie of gerichtheid is van waaruit mijn zingen zich 
voltrekt. Door mijn lijf kom ik er mee in con
tact en kan ik er een beroep op doen. Dit ander 
bewustzijn ligt voorbij. is groter, wijder dan het 
psychologische ‘gewone’ ik-bewustzijn. Het is 
niet vastgelegd en laat zich nict vastleggen. Maar 
als ik me ervoor openstel voel ik hoe het me zui- 
vert, kracht geeft en richt.

van vele lessen en thuisrepetities heb vergaard 
en die zich in mijn lijf heeft gevestigd. Ze heeft 
mijn leven, ook in het gewone dagelijkse doen 
en laten, veranderd. Transformatie is het woord 
dat er het best bij past. Met de ontplooiing van 
mijn stem, het aangaan van de moeite en het 
diepingrijpende persoonlijke proces van het 
leren zingen, word ik een ander mens: blijer, 
meer geaard, in contact met mijn lijf en mijn 
diepte, zekerder van wat ik vanuit deze diepte 
heb door te geven, en meer bewust van de 
valstrikken die mijn gegroeide persoon me zet 
en hoe ik me er toch steeds meer vrij van kan 
houden.

Mijn leerproces is nu in een nieuwe fase geko- 
men. Er is een lijfelijk verankerde vloer van 
kunnen en van gevoelsweten gegroeid waarop 
ik me beweeg als ik zing. Dat en het besef van 
het contact met de bewustzijnsdiepte in mijn lijf, 
maken het nu mogelijk aan grotere vertijning te 
werken: een nog nauwgezetter ‘behcersing’ van 
mijn zingende lijf, een nog verdere zuiverheid 
van mijn stem. Wat gebeurt er, als je vanuit een 
diep gevoelde energie en een ingetogen besef 
van je waarde, rustig en ontspannen de klank laat 
vloeien, laat stromen? Het is niet meer 'trainen', 
maar experimentcren, aandachtig en met liefde. 
Het is subtiel leren spelen met de verworven 
mogelijkheden, de techniek leren inzetten in het 
‘verhaaf dat ik heb te vertellen en ten dienste te 
stellen van al datgene dat in mij stem wil krij- 
gen.

Zeals ook al duidelijk werd toen ik hiervoor 
sprak over zingen als meer-dan-techniek, geldt 
dus hier evenzeer dat de veranderingen die ik 
ervaar, zowel te maken hebben met de onmid- 
dellijkc, letterlijke activiteit van het zingen als 
met mijn persoonlijke bestaan als geheel.
Leren zingen is voor mij daarmee, ook als per
soon, ‘stem krijgen’. Ik win aan vermogen, mij- 
zelf en wat in me is uit te drukken. De bereidheid, 
het vertrouwen, de durf, maar ook de kracht en 
de kunstige behcersing, om aan mijn persoonlij
ke levensgevoel en mijn gevoelsmatige interpre- 
tatie van melodieSn en teksten - en daarin 
gekristaliseerde leefsituaties - hoorbare, waar- 
neembare vorm te geven, nemen toe. Te kunnen 
doorklinken: het is deze ‘zachte macht’ die geluk- 
kig maakt, mijn leven medc betekenis geeft, mij 
het gevoel geeft in effectieve verbinding te staan 
met de andcrcn om mij been.
Medium zijn, doorgeefplaats: in staat zijn iets van 
waarde te bemiddelen, te vertolken. Anderen te 
kunnen ontroeren, troosten, aanmoedigen. Het 
gevoelscircuit dat ik, jaren geleden bij het eer- 
ste voorlezen van mijn gedichten, tussen mij en 
de toehoorders voclde ontstaan, wordt door het 
leren zingen verdiept en versterkt. Ik kan mij 
daarin nu beter bewegen, ik kan het beter han- 
teren en richten op wat er over te dragen is, op 
het gevoel. het bewustzijn waar het om gaat.

Hoe alles verandert

Zingen is ademen. Zingen is resoneren. Zingen 
is geloven. Zingen is het vitale plezier van je 
bestaan in voile intensiteit beleven en doorge- 
ven. Zingen is er volledig en in overgave zijn, 
levend, bezield. Het is je in dienst stellen van het 
gevoel dat via de muziek de wereld doortrekt. 
Dit mag lyrisch klinken. als een hooggestemde 
litanie. Maar het is de ervaring die ik in de loop
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in simpele handclingcn, concrete lijfelijke daden 
wordt omgezet, op zijn waarde en kracht wordt 
getest, in de verhoudingen van de rcele men- 
selijke werkelijkheid wordt geplaatst, dan wordt 
het niets. Mijn lijf'is de plaats waar ik mij moet 
verwerkelijken. Daar is de plek waar mijn 
inhouden open komen te liggen en beschikbaar 
worden.
Nu had ik, vooral in beginperiode van de ‘oefe- 
ningen van Jim', het gevoel mijn lijfin te moe- 
ten zetten met het soort spierkracht dat nodig 
is als je kasten versjouwt. Langzamerhand, 
gestcund door de training van al mijn weefsels 
en door de aanwijzingen van mijn lerares. ben 
ik gaan ervaren dat het om een ander soort 
kracht gaat: de kracht namelijk, die vrijkomt met 
het ademen en met de ontspannen zachtheid die 
tot resonantie leidt. In het zingen laat het lijf 
vooral haar zachte vermogens, haar subtiele 
macht kennen. Deze macht laat zich vooral met 
liefdevolle aandacht kweken. En dat heeft me 
over de hele linie van mijn activiteiten tot een 
ander bewustzijn van mijn lijf gebracht, en daar- 
mee een andere lijfelijke omgang met de werke
lijkheid. Juist door af te zien van druk en van 
grote energievolumes merk ik dat de efFectiviteit 
van wat ik doe, toeneemt.
Door zingend vooral de zachtheid in mijn lij
felijke inspanningen te cultiveren en te ervaren 
hoe sterk de uitwerking daarvan is, heb ik een 
groter vertrouwen in mijn lijf gekregen. Ik hoef 
niet alles zelf wilsmatig en bedacht te producc- 
ren en te controleren. Ik voel me meer gedra- 
gen en kan dingen doen door ze over te laten: 
mijn lijf heeft haar eigen wijsheid en haar eigen 
subtiele werking. Souplesse, vloeiendheid, rust 
en concentratie in de bewegingen vermogen 
uiteindelijk meer te bewerkstelligen dan harde 
kracht.

Tegelijk hiermee merk ik dat mijn afstemming, 
mijn gehoor, naar binnen en naar buiten toe zui- 
verder wordt. En dat natuurlijk vooral in ge- 
voelsmatige zin. Ik word me op verfijndere 
manier bewust van de ondertonen in velerlei 
situaties, bij anderen met wie ik te maken heb, 
evenzeer als bij mezelf. En ik leer de impulsen 
die ik geef, te doseren, soms geduld te hebben, 
af te wachten, soms op het juiste moment in te 
zetten.

liij dit alles merk ik. hoe beslissend mijn presen- 
tie is. Er zijn, wakker, geaard, vol aandacht, alert, 
bereid tot doen wat nodig is. Ik ervaar het meer 
en meer als de grondkwaliteit, vereist voor al 
mijn handelen. Bij het theaterwerk vanuit de 
mime, in het poezie-voordragen en in het 
improviseren met poezie en muziek were! het 
me al duidelijk, maar door de zangoefeningen is 
het me ten voile bewust geworden. Alles, zowel 
het putten uit je diepte als het ‘binnenkomen’ 
bij anderen, valt of staat met dat ene: presentie, 
volledige aanwezigheid. Het bepaalt de energie 
die je kunt mobiliseren, de gevoelsintensiteit en 
inspiratie die zich in je bewegingen belichamen, 
de aandacht waartoe je je omgeving weet uit te 
nodigen.

Presentie is niet icts dat zich louter in mijn den- 
ken afspeelt: het is door en door lijfelijk. Aan
wezigheid in de zin die ik hier bedoel, is voiledig 
en voorbehoudsloos in mijn lijf zijn. Het vereist 
een contact met, een kunnen hanteren en een 
weten van mijn lijf, die ik alleen door onop- 
houdelijk oefenen en uitproberen kan verwer- 
ven. En die ik ook voortdurend moet blijven 
onderhouden, aanscherpen en verfijnen.
Voor mij persoonlijk betekent dit dan ook een 
eind aan een vorm van theoretisch bestaan, 
waartoe ik wel was aangelegd. De neiging, me 
te verschuilen in mijn denken. Het zingen heeft 
me geleerd dat er niets tot stand komt als het niet 
gedaan wordt, geoefend, met het eigen lijf 
beproefd, aangeleerd en verwerkelijkt. Ik kan 
nog zoveel groots willen verrichten, als het niet

Dit te ervaren heeft me ook een besef gegeven 
van wat bezieling is. Onder in de bodem van het 
lijfelijke begin ik langzamerhand een energie te 
herkennen die niet tastbaar is, een aanwezigheid 
die zich aan al het zintuiglijk waarneembare lijkt
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te onttrekken. Ze onttrekt zich ook aan het di- 
rccte uitspreken, laat zich niet vangen in begrip 
of in uitbeelding. En toch is ze herkenbaar, her- 
kcnbaar uit vrocgere ervaringen en herkenbaar 
in de uitingen en woorden van anderen, of 
vooral door het gevoel dat daarin wordt bemid- 
deld. Ik word me meer bewust van een grotere, 
wijdere ruimce die zich ‘in’ en ‘om mij been’ 
opent. Een gevoel van verbinding - van iets 
ondefinieerbaar goeds en liefdevols dat vertrou- 
wen gecft en richting, al is die niet concreet 
benoembaar - breekt af en toe door, als zonlicht 
vanachter een dichte wolkenhemel.
Hier te veel en in te ‘massieve’ termen over 
spreken is niet goed, het overstemt en verbreekt 
deze ervaring. Maar erover zwijgen doet er ook 
aan at. Misschien is jnist het zingen, samen met 
de andere lijfelijke expressies, zoals poezie, 
bewegingstheater, dans, een eerbetoon aan dit 
onzichtbare licht, deze onhoorbare klank. Mis
schien is de schijnbare indirectheid van ons lijf 
de meest directe toegang die wij hiertoe hebben.

Dat ikjuist via de intensicve lijfelijke ervaringen 
tijdens het zingen toegang krijg tot iets zo imma- 
terieels, lijkt in tegenspraak met de wijze waar- 
op vaak over spiritualiteit wordt gesproken. 
Maar in deze toegang toont zich het eigene van 
onze lijfelijkheid: levend, tot in het diepst van 
onze weefsels doortrokken van zin, van bewust- 
zijn. Veel van wat onontkoombaar tot de con
dition humaine behoort, lijkt dit te ontkennen. 
Ons organisme is gebonden aan alles wat in het 
biologische proces geldt, het leven is in ieder van 
ons verdicht tot deze beperkte, gebrekkige, ster- 
felijke individuele massa die ik in mijn alle- 
daagsheid ben. En toch, hoe wonderlijk zijn de 
uitwendige en innerlijke bewegingen die zich in 
en aan deze ‘individuele massa’ voltrekken. En 
hoe sterk is de uitstraling die wij in voile lijfe
lijke activiteit kunncn hebben. Het grootstc 
mysterie is juist dat het lichte van de geest in de 
zwaarte van het lichamelijk bestaan wordt 
gevonden, dat spiritualiteit hier en nu begint.

Het zingen, met de ontroeringen die het brengt, 
versterkt een geestelijke dorst die er altijd was, 
maar jarenlang bedekt bleef ondcr intellectuele 
twijfels en onder een argwaan, gewekt door 
negatieve ervaringen met de uitingen van een 
sektarisme dat zich in onze tijd nogal heeft ver- 
spreid.
Ik luister naar wat anderen om mij been te zeg- 
gen hebben over de wereld van het spirituele en 
word attent, vooral daar waar ik zuivere klan- 
ken meen te horen. Ik lees, oudere en nieuwe- 
re literatuur, uit vele geestelijke traditics. 
Vroeger las ik al, maar ik proef nu opnieuw. En 
ik proef allerlei gewonc en buitengewone erva
ringen: ontmoetingen, voorstellingen, gebeur- 
tenissen. Mediteren is een dagelijks moment van 
trouw geworden. Het is alsof de wereld een 
nieuw soort doorschijnendheid krijgt, een nieu- 
wc doorlaatbaarheid. Nieuw, en toch ook oud. 
Vertrouwd uit mijn kindertijd, toen alles nog 
van mysterie ademende en resoneerde.

Leren zingen als lijfelijk onderzoek

Leren zingen is op de ecrste plaats: leren zingen. 
Of liever nog, het is zingen, van meet af aan. 
ledereen zingt, ik zing, altijd al. In clke stembe- 
weging - brommen, zoemen, spreken, schreeu- 
wcn, fluisteren - ligt iets melodisch en ritmisch. 
Zingen is een versterking van dit laatste - maar 
houdt op haar bcurt ook altijd iets van het spre
ken, zoemen, enzovoort. Er is geen radicaal 
onderschcid. Wat je bij zingen in specifieke zin 
vooral leert is het bewust gebruiken van de 
mogelijkheden van je stem als persoonlijk en 
muzikaal medium. In het leerproces haalje het 
abstracte ‘zingen’ naar je toe, lijft het in en maakt 
het tot je persoonlijke expressic, waarin je op 
muzikale wijze gevoelens hoorbaar gestalte geeft, 
‘vertoont’, uitbeeldt. Daarmee wordt het zingen 
vooral een exploratie van je eigen stem, en wel 
als deel van je lijf in haar geheel, als persoonlijk 
veld van zijn, van gevoel, en van expressie.
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En daarmec is lercn zingen ook in sterke mate 
persoonlijke ontwikkeling. Het is in de nicest 
praktische, lijfelijke zin, uitprobercn, onderzoe- 
ken, van je mogclijkhcden. En daarmec is 
onmiddellijk con onderzoek van jezclf verbon- 
den: namelijk van hoe, wat en wie je bent, als 
gegrocid, zo-geworden geheel.

Natuurlijk ontstaat daarmee iets dat aan de 
wetenschappelijk gevormde blik als vreemd, 
ongewoon of zelfs onbetrouwbaar verschijnt. 
Eeuwenlange nadruk op objectiviteit, 11 algc- 
meenheid, uitwendige controleerbaarheid heb- 
ben bun vverk gedaan. Persoonlijke verslagen 
vanuit eigen ervaring, hoe nauwgezet en lang- 
durig volgehouden ook, vallen nog steeds onder 
het negentiende-ceuwse introspectie-verbod. 
De vvereld van het subjectieve, zeker wanneer 
ze van binnenuit en met alle daarbij horende 
gevoelsvcrbindingen wordt benaderd, vvekt 
wantrouwen en huiver.
En toch. hoe weinig vertrouwen weet de vve- 
tenschappelijke blik zelf te wckken. Ze verdeelt 
en versplintert, zowel de dragers van deze blik 
onderling, als de wereld die ze wil begrijpen. En 
zoals Edmund Husserl al voor de tvveede 
wereldoorlog opmerkte, en zoals Levinas sinds- 
dien nog radicaler heeft herhaald, deze blik heeft 
in moreel-menselijk opzicht geleid tot uitzicht- 
loosheid. 12
Wantrouwen en huiver: misschien wijzen deze 
‘wetenschappelijke’ gevoelens juist ook op de 
diep-ingrijpende betekenis van de werkelijkheid 
die we in het lijfclijk-artistieke en -spirituele 
zoeken kunnen ontmocten. Reden temeer om 
deze gevoelens serieus te nemen, niet als beves- 
tiging van de aloude wetenschapsdogma’s, maar 
als signalen in de persoonlijke ervaring van de 
wetenschapsbeoefenaren, dat zich bier iets aan- 
kondigt waarvoor de wetenschap zich dient 
open te stellen.

Als /eerproces is het dus ook cen onderzoeks- 
proces, van het eigen lijf als persoonlijke wereld, 
en tegelijk van het lijfelijke als gemeenschappe- 
lijke menselijke wereld: al zingend ontmoet ik 
in mijn lijf ook dat van anderen en al wat wij 
door ons lijf en onze lijfelijkheid met elkaar 
delen.
Leren zingen is lijfelijk onderzoek: via mijn 
eigen lijt onderzoek ik wie ik als lijfelijk (en dus 
ook geestelijk) wezen ben en wat ik kan - en 
daar doorheen wie wij als lijfelijke wezens zijn 
en wat wij als zodanig kunnen.
Op een bepaald moment in deze ontwikkeling 
besefte ik de uitzichten die di: ook thcorctisch 
zou kunnen opleveren. Mijn al oudere onder- 
zoekslijn naar de menselijke lichamelijkheid - 
puur theoretisch begonnen, later via kwalitatief 
onderzoek met behulp van participerendc obser- 
vatie nicer in de zintuiglijke werkelijkheid gc- 
plaatst - zou een heel eind versterkt, verdiept 
kunnen worden door mijn aandacht op dit zelf 
ervaren lijfelijk proces ce richten. Door op deze 
wijze de ‘buitcn-orientatie’ die het onderzoek 
tot nog toe had, nu tot een ‘binnen-orientatie’ 
te laten worden, zou een andere vorm van 
kwalitatief onderzoek ontstaan, gebaseerd op 
gevoelsmatig lijfelijk (zelfjonderzoek. 9 
Het beschrijven en doorgronden van mijn eigen 
leerproces zou een loopplank kunnen leggcn 
tussen de wetenschappelijke wereld en die van 
de artistieke en, naar ik nu nicer en nicer besef, 
spirituele ervaring. 1(1 Een loopplank, geen wijd- 
se brugconstructie: want persoonlijk, individueel 
- zoals dit soort zoektochten altijd onontkoom- 
baar persoonlijk, individueel zijn.

Voor mijzelf betekcnt dit onderzoek een wen
ding. Eerdere pogingen die ik in het voetspoor 
van de lenomenologie 13 en het sociologisch 
kwalitatief onderzoek, ,'t nicer en nicer gehol- 
pen door poetische aanzetten, 15 ondernam om 
de wereld van onze lijfelijke ervaring tegenioet 
te treden, worden bier geradicalisecrd. Beslis- 
send daarvoor is de stap die gelegen is in het 
aanvaarden van het - mijn - eigen lijfelijke groci- 
proces als focus in het proces van onderzoek. 
Hierbij gaat het uiteindelijk niet om het ego van
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mijzelf als onderzoeker. Zoals bij het Icerpro- 
ces beschrevcn, treedt dit ego, juist door de voile 
pcrsoonlijke inzet die hier vereist is, terug, om 
ruimte te maken voor iets anders: het lijf als toe- 
gang tot een wijder verband dat ons aller leven 
betref't, zowel ons concrete dagelijkse leven als 
een andere, vreemd-vertrouwde dimensie van 
leven die in het alledaagse steeds weer haar scha- 
duwen vveet te werpen.
Lijfelijk onderzoek - onderzoek van de mense- 
lijke lijfelijkheid via processen in en aan het 
eigen lijf en dat van anderen - opent poorten, 
niet alleen voor de intellectuele blik, maar voor 
ons hele doen en laten: persoonlijk, met elkaar 
en in de wijdere samenleving. Het draagt bij tot 
antwoorden op de eeuwenlang steeds opnieuw 
gestelde vraag ‘Hoe kan ik (kunnen vvij) leven?’ 
Het leidt tot wetcnschap, maar in de verruim- 
de zin van levemwetenschap, een wetenschap die 
er uiteindelijk niet om zichzelfis, maar ten dien- 
ste staat van onze weg als menselijke wezens.

hoe ze als kunst- en expressievormen in elkaar 
grijpen.
Hoofdthema is daarbij is de andere verhouding 
tot mijn lijf en daarmee tot de hele werkelijk- 
heid, die ze bij mij teweeg hebben gebracht. Een 
andere verhouding, dat wil zeggen in de fun- 
damentele zin van: geleefd, existentieel - en daar
bij organisch aansluitend, in de zin van: opvatting, 
t'isie, levensbeschouwing en denken. Ze hebben 
ervoor gezorgd - samen met andere ingrijpende 
gebeurtenissen op het ‘relationele’ vlak - dat ik 
anders in het leven sta dan voorheen.
Ik ben meer ‘los’ gekomen, heb geleerd nicer te 
vertrouwen op wat mijn lijf me doet, zegt, geeft, 
en sta daardoor directer in verbinding met mijn 
gevoel en ga meer open naar ‘binnen’ en naar 
‘buiten’. Ik durf me meer over te geven aan het 
hier en nu en aan de manier waarop ik lijfelijk 
in het bestaan ben verworteld. En tegelijk ervaar 
ik meer hoezeer alles openligt, juist door ‘bij 
mezelf te blijven. Vanuit het diepst van mijn lijf 
voel ik een beweeglijkheid, een scheppende 
kracht die het gegroeide, het vastgelegde, het 
verstarde steeds opnieuw kan doen verschrom- 
pelen en losweken: een vernieuwende hoopge- 
vende kracht, niet fysiek, niet grijpbaar en toch 
in mijn levende lijf gevestigd; in mij gegrond en 
toch heenreikend naar de omgevende wereld.

Zingen, stem en de creatieve 
vermogens van ons lijf

Het proces van leren zingen als ontwikkeling en 
als onderzoek vindt, zoals ik al aangaf, plaats in 
een ruimer verband: mijn werken aan een gro- 
tere en meer totale lijfelijke expressiviteit en 
tegelijk daarmee de verdere ontplooiing van 
mijn oudere theoretische interesse in het lijf als 
‘geboorteplaats van zin en betekenis.’ 16 Op ver- 
schillende manieren ben ik hiermee bezig: het 
schrijven van poezie, het reciteren in samenspel 
met muziek, het spelen van bewegingstheater in 
de traditie van de mime corporel. In toenemende 
mate ben ik de verbanden tussen deze aspecten 
gaan ervaren: wat ik in de ene context leerde 
kon ik in de andere gebruiken en omgekeerd. 
En in al deze situaties onderging ik de eenheid 
van mijn lijf als veld van gevoel, fantasie en 
expressieve creatie. In de toekomst wil ik nader 
beschrijven wat ik op de verschillende fronten 
(poezie-maken, reciteren, mime) heb geleerd en

De stemontwikkeling, vooral in het zingen, 
heeft deze groei gcconcentreerd en versterkt. 
Het werken in dit gebied heeft het persoonlijke 
proces bewuster gemaakt en gevoelsmatig ver- 
diept. Het heeft mij een groter besef gegeven 
van mijn lijf als een mysterieus medium, waar- 
in meerderc dimensies met elkaar verkeren: het 
organisme als fysiek weefsel dat naar zin luistert 
maar dat tegelijk als een eigenzinnig wezen zijn 
ondoorgrondclijke gang gaat; mijn ik als dege
ne die ik in betrekkelijke vertrouwdheid ken en 
richt; het vreemde, andere, - ik en niet-ik - dat 
zich door alle bewegingen en roeringen been 
steeds weer laat voelen of vermoeden.
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In de intensieve, alles vergende activiteit van het 
zingen ontmoet ik mijn lijf verhevigd in al zijn 
hoedanigheden, als mijn eigenlijke zelf en mijn 
meest onbekcnde andcr. Hct is mijn persoonlij- 
ke wereld op zijn intiemst: hoe meer mijn stem 
‘opengaat’, hoe meer dit voelbaar en hoorbaar 
wordt. In die zin staat de zingende stem op een 
hoogte met de erotiek op haar meest liefdevol- 
le momenten. En zoals op die momenten, ben 
ik in het zingen tegelijk het meest bij mezelf en 
het meest bij de ander, en ontspint zich tussen 
ons iets dat boven het persoonlijke uitgaat: een 
onderdompeling in de geheimen van het leven 
en het levend-zijn. 17 Samen bewegen en samen 
bewogen zijn: uiteindelijk komen we hier aan 
de buiten- of binnengrenzen van het lijfelijke, 
waar klanken doortrillen die ons gehoor te 
boven gaan. 18

werk liet intemationaal sporen na. Zie Decroux (1985) 
en De Haas en Vogels (1994).

6. Zie Coenen (1985).

7. Zie Coenen (1986), (1991 b), (1992).

8. Zie o.m. Castaneda (1981).

9. Hoewel ook in het kwalitatief onderzoek de 'buiten- 
orientatie’ overhcerst, zijn er wcl cnkclc voorbeelden 
bekend waar de onderzoeker zijn eigen leerproces als 
onderwerp necmt. Het dichtst in de buurt bij wat ik 
hier doe komt David Sudnow (1978) met zijn studie 
van de manier waarop hij leerde piano spelen. Het blijft 
in mijn ogen echter nogal technisch. Aandacht geven 
aan wat er in je eigen lijfelijke gevoel gebcurt, hcb ik 
jnist buiten de wetcnschap geleerd (door praktisch te 
doeii), en niet zozeer door literatuur te lezen. In artis- 
tieke, therapeutischc en meditatieve tradities zijn. ook 
op schrift, veel handreikingen en ervaringen te vinden. 
Maar pas door zelf aan den lijve te ervaren waarom het 
gaat, kan men deze leren lezen en bcgrijpen. Overigens 
springe de vreugde van herkenning ook telkens weer op 
als ik Montaigne Ices, van wic Merleau-Ponty met 
instemming schrecf: 'Montaigne bestudeert zichzelf: dat 
is zijn ‘metafysica’ en zijn 'fysica.' (1960)

10. Zie ook Coenen (1991a), (1997)

I I. Men kan het begrip ‘objectiviteit’, anders dan gebrui- 
kelijk. opvatten als een metafoor voor de gcheimzin- 
nigheid van de werkelijkheid waarin wij leven. Een 
absolute, subjectloze afbeelding van die werkelijkheid 
als doel van de wetenschap wordt dan tot een onzin- 
nig streven. Zie Coenen (1990), p. 137 e.v.

12. Zie hierover Coenen (1996).

13. Coenen (1985).

14. Coenen (1986), (1991b).

15. Coenen (1991a), (1992), (1996), (1997).

16. Deze term stamt van Merleau-Ponty. Zie Coenen 
(1985).

17. Zie in dit verband wat Octavio Paz (1994), pp. 10-13, 
215-216, en Emmanuel Levinas (1987). pp.305-334 
e.v., schreven over erotiek en liefde.

18. Over de meta-fysische betekenis van klank zie Joska 
Soos (1985).

Herman Coenen is hoogleraar Cultunr, zingeving en 
dagelijks leven aan de Universiteit voor Humanistiek. 
Hij treedt op als dichter en acteur, en geeft praktische 
workshops rond lijfetijk bewustzijn, en expressie.

Noten

1. Voor een uitwerking hiervan op basis van de fenome- 
nologie van Merleau-Ponty, zie Coenen (1985).

2. Zie Coenen (1985), waar hiervoor de tenn Zwischenlei- 
blichkeit wordt gebruikt, ontleend aan Merleau-Pon- 
ty's intercorporeite (1945) en mede gei'nspireerd door 
Bubers Zti'ischetimenschliche (1962).

3. Over de verwevenheden van vraag en antwoord, en de 
rol van de lijfelijkhcid hierin, zie Waldenfels (1994), 
p.463 e.v.

4. Via Steve kreeg ik het boek van Steven Nachmanovitch 
(1990) in handen, een goede gids in de kunst van het 
improviseren. zoals in de jazz-traditie is ontwikkeld. Een 
kunst met haar eigen voorwaarden, grenzen en regels, 
die ertoe leiden dat een bijzondere ruimte wordt geo- 
pend waarin unieke prestaties mogelijk zijn.

5. Belangrijke impulscn tot de mime corporel zijn sinds hct 
midden van de jaren twintig gegeven door de Fransc 
acteur en docent Etienne Decroux. Zijn vernieuwend
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RECENSIES

De pare! in de pijn. Tegenslagen en teleurstel- 
lingen als middelen tot inzicht in jezelf, 
Polly Young-Eisendrath, SERVIRE 1997, 
isbn 90 6325 536 5, / 42,50

Zinloos leed

In dit boek werkf ze deze gedachten uit. Ze onder- 
scheidt z'invol lijden, lijden dot in het teken stoat 
van verdere innerlijke ontwikkeling en zinloos lij
den, lijden dot ervaren wordt doordat mensen bun 
(jeugd)problemen voortdurend herhalen en daarin 
vastlopen. Haar ervaring leerde haar dot emotio- 
nele aanvaarding van pijn en leed mensen nieuwe 
kansen biedt op een andere levensorientatie. Niet 
alleen insnijdende levensgebeurtenissen veroor- 
zaakt door ziekte, geweldpleging of dead, vragen 
am verwerking, maar oak de 'kleine pijn', die da- 
gelijkse vormen van pijn en lijden die door mensen 
als onaangenaam, pijnlijk, vervelend of anderszins 
negatief ervaren warden. De schrijfster meent dat 
deze vormen van lijden, opgevat als gemopper, 
negatief commentaar, neiging tot negatieve beoor- 
deling en terughouding, voortkomen uit een chao- 
tisch functionerende mentale wanorde, die wordt 
veroorzaakt door onverwerkt leed en pijn. Deze 
mentale chaos produceert een 'dolende geest', 
waarmee de mens zonder zelfinzicht overleeft door 
instinctieve negativiteit, alsook door bet vermijden 
van echte ervaringen omdaf men niet de voile ver- 
anfwoordelijkheid voor het eigen leven neemt. In 
plaats van werkelijke ervaring aan te gaan, blok- 
keren fantasieen en angsten de transformatiepro- 
cessen van innerlijke groei. Zinloos, neurotisch 
lijden ontstaat, als mensen geen antwoord kunnen 
vinden op vragen als 'waarom moet mij dit overko- 
men of waarom doe ik toch zo dom.' De persoon 
blijft gevangen in een 'kinderlijk' perspectief: de 
wereld zou moeten draaien om mij, de persoon 
die lijdt, maar dat blijkt long niet altijd het geval.

In haar kindertijd werd de Amerikaanse psycho- 
therapeute Polly Young-Eisendrath in haar familie 
geconfronteerd met de spanningen van armoede, 
conflict en angst. Spanningen die ze niet kon han- 
teren. Op oudere leeftijd ontdekfe ze dat er ook 
mensen zijn die de moeilijkheden in hun leven 
onder ogen zien zonder wanhopig te blijven. Dit 
bracht haar op de vraag hoe mensen met hun 
eigen levensgeschiedenis omgaan, met name met 
tegenslagen en teleurstellingen. Ze ontdekte dat 
pijn en lijden niet zinloos hoeven te zijn, maar ook 
een geschenk kunnen bevatten: het geschenk van 
innerlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Deze 
gedachten vond ze terug in het Boeddhisme en in 
diepte-psychologische inzich'en van Jung en 
Freud.
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Remedies

In hoar psycho-therapeutische praktijk helpt Polly 
Young-Eisendrath hoar clienfen de verantwoorde- 
lijkheid op zich te nemen van het - door henzelf 
gecreeerde - lijden. Samen met hen onderzoekt ze 
hoe mensen (zinloze) realiteiten steeds opnieuw 
tot leven brengen en welke emotionele structuur 
van idealen, wensen, angsten en eisen hieraan 
ten grondslag ligt. Ze vraagt haar clienten, welke 
belangrijke personen - ongewild - nog invloed uit- 
oefenen op hun leven en vraagt hen, 
zich hieraan (nog steeds) zo vastklampen.

andere wijze ordenen en een nieuw licht I a ten 
schijnen op oude gebeurtenissen.

Hulp geven, hoop ontdekken en het zoeken naar 
betekenisvolle interpretaties, leiden tot vertrouwen 
en intimiteit, waardoor de pijn en het lijden door- 
gewerkt en aanvaard kunnen warden. Hulp, hoop 
en betekenis vat de schrijfster op als belangrijke 
instrumenten om het gevecht tegen de pijn van 
verlies, geweld en wreedheid aan te gaan.

Het 'zelf' als functie van innerlijke groei 
Haar Boeddhistische zienswijze weerhoudt deze 
psychotherapeute van het geloof in de ontwikke- 
ling van een waar 'zelf'. Ook gelooft ze niet in 
het humanistisch concept van een authentiek 'zelf' 
en de daaruit voortvloeiende spontane authentici- 
teit. Sterk emotionele momenten die 'waarheid' lij- 
ken te bevatten, zijn long niet altijd reeler en 
substantieler dan andere, meer lucide momenten. 
Ze ziet het 'zelf' liever als een functie van de 
geest, nodig om in het dagelijks leven de zin van 
ons bestaan te ontdekken. Dit 'zelf' vat ze op als 
een centrale geestelijke functie die ervaringen 
ordent, herordent en integreert. Het gaat daarbij 
om een vermogen dat in het (eigen) levensverhaal 
samenhang smeedt tussen verschillende ervarin

gen - en interpretaties daarvan - die de levenskijk 
en -houding funderen.

De schrijfster meent dat het 'zelf' opgevat als func

tie, mensen helpt de complexe tegenstrijdigheden 
in henzelf opnieuw te integreren tot een beweeg- 
lijk en samenhangend ego. In haar optiek sterft 
dat ego continu en bouwt zich ook telkens weer 
opnieuw op, waardoor de wil en het vermogen 
om te kiezen en initiatieven te nemen, zich kan 
ontwikkelen.

Op jeugdige leeftijd ordenen en herordenen bio- 
logische processen als vanzelfsprekend de per- 
soonlijkheid en diens gewaarwordingen. Vaak 
onopgemerkt, sterft er bij iedere overgangsfase 
een deel van het oude 'zelf' en wordt een nieuw 
'zelf' geboren. Naarmate mensen ouder warden, 
verdwijnt de biologische vanzelfsprekendheid van 
dit transformatieproces. De noodzaak om te ver- 
anderen, om het leven het hoofd te blijven bie-

waarom ze

Mensen die hun problemen als een uitdaging leer- 
den opvatten, zag ze ontwikkelen tot liefdevolle 
mensen met compassie voor anderen. Dat bracht 
haar aan het twijfelen over de gangbare psycho- 
logische theorieen over het belong van een geluk- 
kige jeugd. Miljoenen kinderen groeien op in een 
niet- veilige en niet-zorgzame omgeving en een 
groot aantal heeft desalniettemin de competentie 
om een liefdevol volwassene te warden. 
Onderzoek naar dit verschijnsel leerde de schrijf

ster dat mishandelde en verwaarloosde mensen 
die niet vervallen in een neurotisch lijden, drie 
belangrijke remedies ontwikkelen om met hun 
eigen leed om te gaan: anderen hulp bieden, 
anderen hoop geven door ze te helpen de realiteit 
te accepteren, en anderen te helpen zoeken naar 
meer betekenisvolle interpretaties van schrijnende 
gebeurtenissen. Door persoonlijke ervaring met 
pijn en leed leerde men luisteren, kon men zich 
inleven in de pijn en het leed van de ander, en 
kreeg men inzicht in de destructieve krachten of 
beangstigende situaties waarin mensen zich 
bevinden.

Hulp geven leidt tot het ontdekken van hoop, 
biedt zicht op een uitweg om niet gevangen te 
blijven in trauma's en pijn en geeft een (doorleefd) 
besef dat moeilijkheden ook anders ervaren kun

nen warden. Hoop ontdekken verruimt de zinge- 
vingsmogelijkheden. Het wordt mogelijk om met 
de ander mee te zoeken naar (nieuwe) betekenis

volle interpretaties die de pijnlijke ervaringen op
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kunnen stellen en daarop moet kunnen reflecteren. 
Een andere voorwaarde is dot niet iedereen op 
existentieel gebied (pijn en lijden) zelfstandig 
zoveel verder komt door hulp te bieden, zonder 
dot het eigen leed al verwerkf is.

Hulpverlening vraagt om mensen die je kunt ver- 
trouwen, die bereid en in stoat zijn om je existen- 
tiele vragen mee te beleven en die het vermogen 
bezitten om vanuit de eigen levenshouding inter- 
pretaties te kunnen oanreiken, die door de 'lijden- 
de' persoon geassimileerd en geintegreerd 
kunnen warden. Het kan daarbij goon om 'lotge- 
noten' die (zelf) hun lijden goed verwerkt hebben, 
of om professionals die door studie en motivatie 
op meer systematische wijze processen van per- 
soonsvorming zijn aangegaan. Voor de laafste 
groep biedt dit - goed gedocumenteerde - boek, 
inzicht in de samenhang tussen lijden en compas- 
sie, alsook in het verwerken van lijden als een 
belangrijke factor van innerlijke ontwikkeling.

den, wordt meer en meer een zaak van bewuste 
keuze: de keuze om bijvoorbeeld wanhoop, ran- 
cune, afgunst of zelfmedelijden - al dan niet - door 
te werken.

Amerikaans

Dit typisch Amerikaanse boek loot zien dat men

sen hun persoonlijke ontwikkeling zelf ter hand 
moeten/kunnen nemen en niet cadeau krijgen. 
Natuurlijk 'groeien aan het leven zelf' gebeurt als 
men jong is, maar naarmate men ouder wordt, is 
dit - in toenemende mate - ook een kwestie van 
keuze. Mensen die dit aandurven, leren hun exis- 
tentiele verdedigingsmuren (zoals angst of voor- 
oordelen) afbreken en verwerven meer ruimte 
voor het ontwikkelen van een levenshouding, 
gebaseerd op mededogen, inzicht en nieuwe 
kracht.

Met haar opvatting dat pijn en lijden een bood- 
schap dragen, betreedt de schrijfster het gebied 
van de ethiek van het lijden. Ze zoekt binnen 
Boeddhistische opvattingen naar een eigen ziens- 
wijze, waarbij ze in haar taalgebruik soms neigt 
tot de opvatting dat het lijden vastligt in een 
karma ofwel vooraf bepaald levenslot. Door onze 
geboorte zouden we kiezen voor een levenstraject 
dat nodig is voor onze verdere innerlijke ontwik

keling.

In deze opvatting is lijden in de vorm van geweld, 
ziekte en dood per definitie zinvol (en onvermijde- 
lijk). Daarbij kiest ze uiteindelijk wel nadrukkelijk 
voor de eigen veranfwoordelijkheid - en daarmee 
de keuze van mensen zelf - om al dan niet aan 
een innerlijke groei en spirifuele ontwikkeling te 
werken. Ook dit standpunt roept een zekere reser

ve op. Zijn mensen wel zo 'maakbaar', dat een 
oude levenshouding door het verwerken van pijn 
en lijden op deze manier 'gerenoveerd' kan war

den?

Ina Brouwer

Marja Gastelaars, Human service in veelvoud. 
Een typologie van dienstverlenende organi- 
saties. Uitgeverij SWP, Bibliotheek Beleid 
en Management, Utrecht 1997,

ISBN 90 6665 250 0, / 42,50

f^fuinan imjrrvlce
In veelvautl

De voorwaarden die nodig zijn voor het doorwer- 
ken van pijn en leed ten behoeve van innerlijke 
groei, blijven wat onderbelicht. Een zo'n voor

waarde is dat je jezelf existentiele vragen moet

Dienstverlening is in en dan moet deze ook nog 
klantgericht en klantvriendelijk zijn. Marja Gaste

laars schreef daar een 'krifisch essay' over, waar-
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bij ze onderscheid maakt fussen zes typen organi- 
saties. Het boek begint met een algemene inlei- 
ding over dienstverlening en dienstverlenende 
organisaties. Daarna vdgt deel I over de legitimi- 
teit van dienstverlenende organisaties. In deel II 
wordt uitgebreid ingegaan op het primaire proces 
van dienstverlening.

Deel III gaat over structuur en aansturing van 
dienstverlenende organisaties. In een slothoofd- 
stuk wordt 'human service in veelvoud' in kaart 
gebracht, uitgaande van de diverse organisatiety- 
pen.

Uit het boek komt helder naar voren dot klant- 
vriendelijkheid een meerduidig beginsel is. De 
dienstverlening wordt mede bepaald door het 
type organisatie en er is ook geen sprake van een 
gemeenschappelijke bottom line. Per type organi

satie zijn specifieke waarden in het geding en 
gaat het ook telkens om specifieke transacties. 
Naast legitimatie en kenmerken van het primaire 
proces van dienstverlening, verschillen de diverse 
typen organisaties wat betreft structuur en aanstu

ring van die organisaties. De conclusie dat 
klantvriendelijkheid maatwerk is waarvoor geen 
generiek recept kan warden gegeven, dringt zich

dienstverlening draait het bij het referentiekader 
om professionalisering, waarbij de centrale waar

den gegroepeerd zijn random professionele kwali- 
teit. Professionele autonomie neemt hierbij een 
belangrijke plaats in, maar vormt tegelijkertijd een 
organisatieprobleem (eilandenstructuur).

De centrale technologie bestaat uit gericht veran- 
deren; het gaat om 'people chang/ng-technologie' 
(interventies). De uitvoering berust bij relatief 
autonome professionals, waarbij gesproken wordt 
van een 'discretionair repertoire'. In het dagelijkse 
werk beschikt de uitvoerende werker over veel 
vrijheid. ledere klant is een individueel geval, zij 
het dat hierbij vaak wordt gerefereerd aan classi- 
ficaties van gevallen (inlijving van de persoon). 
Binnen de organisatie vindt coordinatie plaats 
door onderling overleg en standaardisatie van 
vaardigheden (mede binnen beroepsopleidingen). 
Zoals gezegd wordt de structuur van de organisa

tie gekenmerkt door het bestaan van min of meer 
zelfstandige eilanden. Wei wordt geprobeerd 
daar door profocollisering meer lijn in te brengen. 
Uitgaande van de theorie van Mintzberg wordt 
de rol van het management getypeerd als 
beschermer/negatiator, waarbij het management 
vaak in handen is van een voormalige profession

al. In het boek zijn de typeringen aanzienlijk ver- 
der uitgewerkt en ook telkens vergeleken met 
andere organisatietypen. Als hulpmiddel bij het 
systematisch reflecteren over het eigen beroep is 
dit een zeer bruikbaar boek. Goed geschreven en 
daardoor zeer toegankelijk, waarbij ook de nodi- 
ge theoretische inzichten bondig warden gepre- 
senteerd. Bovenal is het ook een waarschuwing 
tegen een al te platte manier van omgaan met 
zaken als kwaliteit, klantgerichtheid en klantvrien

delijkheid.

op.

Een van de consequenties hiervan is dat klantge

richtheid binnen een zorginstelling een andere 
invulling heeft dan bijvoorbeeld binnen een win- 
kel. Deze verschillen worden uitgewerkt aan de 
hand van acht hoofdkenmerken van organisaties, 
te weten: referentiekader, centrale waarden, cen

trale technologie, de uitvoerenden, de klanten, 
coordinatie, structuur en management. In de diver

se hoofdstukken wordt telkens een kenmerk uitge

werkt.

Onderstaand ga ik, bij wijze van voorbeeld, 
alleen in op professionele dienstverlening. In het 
boek wordt daarnaast ingegaan op selectie- 
bureaucratie (een sociale dienst), massadienstver- 
lening (een fast food-keten), vrijwillige vereniging 
(bijvoorbeeld een sportvereniging of politieke par- 
tij), een zorgarrangement (zoals mantelzorg) en 
individuele dienstverlening. Bij professionele

Douwe van Houten
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Louis Polstra, Tussen isolement en integrate. 
Uitgeverij SWP, Utrecht 1997, 
isbn 90 6665 248 9, / 42,50

isolement en integratie actief. Met boek geeft een 
beschrijving hoe complex dot spanningsveld is, en 
welke keuzen gemaakt kunnen warden. Polstra 
doet dot op grand van onderzoek naar de beteke- 
nis van zorgcoordinatie voor de hulpverlening 
aan clienten met ernstige en langdurige psychi- 
sche problemen. Hij verduidelijkt intenties achter 
zorgcoordinatie, conceptualiseert het begrip en 
analyseert de in het Zorgcoordinatieproject Gro

ningen ontwikkelde methodiek. De beweegrede- 
nen van overheid, GGZ-management, 
hulpverleners, familieleden en clienten warden 
helder geschetst. Polstra concludeert dot belan- 
gentegenstellingen en onderliggende doelstellin- 
gen van de betrokken partijen maken dot het 
grotendeels onduidelijk is hoe zorgcoordinatie er 
in de praktijk uitziet. De gemeenschappelijke ver- 
wachting is dot het een antwoord vormt op de 
versnippering van hulp en de afstemmingsproble- 
men met maatschappelijke organisafies.

Louis Polstra heeft zijn promotie-onderzoek naar 
zorgcoordinatie in de geestelijke gezondheids- 
zorg (GGZ) Tussen isolement en integratie 
genoemd. Zorgcoordinatie in de GGZ heeft 
meestal betrekking op mensen die moeizaam 
leven aan de rand van onze samenleving. Men

sen die zowel wat contacten betreft, als in hun 
beleving, een gei’soleerd leven leiden. Het aan- 
tal gesprekken dat zij met anderen hebben en het 
aantal wederkerige relaties is heel klein in verge- 
lijking met de gemidcielde burger. Daarnaast heb

ben veel van deze GGZ-clienten een 
belevingswereld (bijvoorbeeld psychotisch of op 
een bijzondere manier gevoelig) die zo verschil- 
lend is van de 'gebruikelijke' belevingswereld, dat 
ze alleen daarom al geisoleerd leven.

Integratie betekent het hebben van een posifie bin- 
nen een samenleving, het opgenomen zijn in een 
gemeenschap. Integratie van buitenstaanders, van 
asielzoekers, van allochtonen, is een belangrijk 
doel van allerlei overheidsactiviteiten. Polstra 
neemt als het primaire doel van de GGZ, de rein- 
tegratie van clienten met psychische problemen in 
de samenleving. Het morele aspect van integratie 
wordt tot uitdrukking gebracht in de acceptatie 
van de client als medeburger; met alle rechten en 
plichten die bij een dergelijk burgerschap horen, 
maar met het behoud van zijn of haar anders-zijn. 
De zorgcoordinator is in het spanningsveld tussen

Als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, zelf 
jarenlang werkzaam in een zorgcodrdinatiepro- 
ject, werd ik vooral geboeid door de aandacht 
van de onderzoeker voor het burgerschap. Polstra 
noemt de visie op burgerschap de derde pijler 
van zorgcoordinatie, naast clientenpopulatie en 
het zorgsysteem. Burgerschap is geen eenvoudige 
opgave. Om burger te kunnen zijn, hebben kwets- 
bare clienten hulp nodig. In dat kader haalt Pols

tra Detlev Petry aan, die voorstelt om een 
ecologische nis te creeren, waarbinnen de eisen 
van de omgeving en de mogelijkheden van de 
clienten op elkaar zijn afgestemd. Zorgcoordina- 
toren zouden samen met de client en zijn omge

ving moeten onderzoeken hoe zij met elkaar 
kunnen leven, welke ondersteuning nodig is, aan 
welke veranderingen behoefte is, en wanneer een 
behoefte aan bescherming. Dat samen uitzoeken 
is een langdurig en arbeidsintensief proces. Nu 
wordt (met name) binnen de zorgvernieuwing 
geld voor dit soort processen gereserveerd, maar 
Polstra meent dat juist in de reguliere zorg meer 
geld en tijd in deze werkwijze gestoken zou moe

ten warden.
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Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke 
Volksgezondheid, Sociale overbodigheid, 
isbn 90 75886 05 5, / 24,50. 
Bestellingen: KSGV, tel. 024 - 344 26 90

Levensbeschouwing in de jeugd- 
hulpverlening

De installing Bergse Bos in Rotterdam en Rijnhove 
in Alphen aan de Rijn hebben ieder sinds een 
aantal jaren voor vier uur per week een theoloog 
(Ad de Gruyter) in dienst. Hij richt zich op waar- 
den en normen en zingeving in culturele en religi- 
euze stromingen. Deze levensbeschouwelijke 
aspecten maakt hij in de installing onder ondere 
zichtboor door het orgoniseren von een presento- 
tiedog over een levensbeschouwing, het moken 
van themakoffers voor de leefgroepen, het ver- 
zorgen van een religieuze feestenmap en een 
feestkalender, en het samenstellen van een hand- 
reiking bij rouw, verlies en sterven. Zo wordt tij- 
dens een presentatiedag informatie gegeven 
over een bepaalde levensbeschouwing aan het 
pedagogische personeel. Naast de informatie- 
overdracht wordt er op zo'n dag vooral gekeken 
naar de vraag wat je allemaal met een bepaalde 
levensbeschouwing kunt doen in het werken met 
kinderen. De themakoffers maakt de Gruyter in 
samenspraak met groepsleiding en kinderen. Een 
thema als 'Wie is God? maakt hij tastbaar door 
verhalen, discussieopdrachten en handenarbeid- 
activiteiten. (Nederlands Tijdschrift voor Jeugd- 
zorg, 1 998\nr. 3)

Wat hebben psychisch lijden en termen als 'nieu- 
we armoede', 'maatschappelijke tweedeling' en 
'tweederangs burgerschap' met elkaar te maken? 
Het Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke 
Volksgezondheid belegde een studiemiddag en 
nodigde de socioloog L. Layendecker, psychiater 
Paul Hodiamont, wijsgerig andragoloog Andries 
Baart en theoloog Toine van den Hooghen uit om 
hun licht te laten schijnen op deze moeilijke 
vraag. In het lezenswaardige bundeltje dat daar- 
uit voortkwam, belicht Layendekker hoe wij in de 
late jaren negentig de verhouding tussen onszelf 
en de maatschappij zijn gaan zien. Het geloof 
van weleer dat wij de samenleving kunnen 
'maken', is gevolgd door de erkenning dat we 
de complexiteit van haar processen steeds 
minder beheersen. Hodiamont geeft inzicht in 
verbanden tussen armoede en geestelijke onge- 
zondheid. Wie geestelijk niet volledig gezond is, 
loopt grotere risico's om uit de boot te vallen. 
Mensen die klap na klap moeten incasseren, 
hebben een groter kans op blijvende psychische 
schade, die vaak ook doorgeven warden aan 
volgende generaties. Baart kijkt naar de hulpver- 
lening en laat zien dat armoede gewoonlijk neer- 
komt op veel meer lasten dan alleen maar 
geldtekort. Onze maatschappij stelt weliswaar 
hulp en zorg beschikbaar, maar Baart brengt - 
terecht - onder de aandacht dat die hulp en zorg 
meer en meer gericht raken op de eigen doelen, 
en bovendien (daardoor) steeds minder toegan- 
kelijk warden voor mensen die er van afhankelijk 
zijn. Van den Hoogen bespreekt ten slotte de 
huidige opvattingen over de menselijke waardig- 
heid, die hun oorsprong hebben in de acht- 
tiende-eeuwse Verlichting. De heerschappij van 
de rationaliteit brengt met zich mee dat het som- 
mige burgers voor de wind gaat, terwijl vele 
anderen intussen van hun waardigheid warden 
beroofd.

Cong res: 'Geweld tegen vrouwen'
Datum: 10 november 1998; Organisatie: Ver- 
mande Studiedagen, in samenwerking met de 
Stichting Politievormingscentrum.
Floats: Congrescentrum De Eenhoorn, Amers- 
foort.
Kosten: f 465,- excl. BTW, inclusief koffie, thee, 
lunch, aperitief en uitgebreide documentatie. 
Aanmelding: tel. 0320 - 23 77 21; 
fax 0320-23 77 21.
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geweld, depressie en stress. Nicolai bespreekt 
de gevolgen uitvoerig in meerdere artikelen. Het 
autonomiebegrip wordt vaak als afgrenzing 
opgevat, hetgeen Nicolai geen goede benade- 
ring vindt. Zij pleit daarentegen voor een opvat- 
ting waarin autonomie gezien wordt als een 
uitkomst van een (interactie)proces. Autonomie is 
daarbij niet tegengesteld aan verbondenheid, 
maar is juist een gevolg daarvan. De arena is 
een plaats waar (met name) gevochten wordt; 
Nelleke Nicolai laat met hoar kritische houding 
naar de psychiatrie en naar de vrouwen- 
hulpverling zien, dat zij een vechter en toeschou- 
wer is met verstand van zaken.

Dupuis neemt de lezer aan de hand mee door 
het oerwoud dat geneeskunde heet. Daardoor is 
het boek zeer geschikt voor de gemteresseerde 
leek. De kankergeneeskunde, het reanimeer- 
beleid, genetica en de omgang gehandicapte 
pasgeborenen behoeven morele afwegingen. 
Dupuis' diagnose is dat een gebrek aan rationa- 
liteit lijdt tot onjuist medisch handelen. Daarom 
zouden artsen na- en bijscholingscursussen (bij- 
voorbeeld argumentatieleer) moeten volgen.

Haar recept lijkt eenvoudig 'toe te dienen' aan 
(bereidwillige) patienten. Laten we hopen dat dat 
bij artsen ook het geval zou kunnen zijn.

Nelleke Nicolai, In de arena; over gender, 
grenzen, geweld en zorg, Uitgeverij van 
Gennep, ISBN 90 5515 173 4, / 39,90

Seneca, De weg naar wijsheid, Uitgeverij 
Sun, isbn 90 6168 6237, / 1 9,90

De vrouwenhulpverlening is na twintig jaar niet 
meer weg te denken. Aan de ontwikkeling van 
deze vorm van hulpverlening heeft Nelleke Nico

lai een substantiele bijdrage geleverd. Zowel 
praktisch als theoretisch heeft zij aan de weg 
getimmerd: ze schreef diverse artikelen en het 
boek Vrouwenhulpverling en psychiatrie, ze 
werkte onder andere als gezinstherapeute, gaf 
lezingen aan vrouwencentra en werd een van de 
pioniers op het gebied van onderzoek en ontwik

keling van een methodiek voor het omgaan met 
de gevolgen van seksueel misbruik.

In de bundel In de arena zijn artikelen en lezin

gen verzameld die zij in de laafste tien jaar voor 
een breed publiek heeft gehouden. De titel ver- 
wijst naar een strijdperk waarin vanzelfspre- 
kende opvattingen in de geestelijke 
gezondheidszorg in botsing komen met de opvat

tingen van de vrouwenbeweging. De arena is 
tevens het schouwtoneel waar mensen met elkaar 
in gesprek zijn. De bundel is op te delen in drie 
thema's: gender en vrouwenhulpverlening, auto

nomie en intra-familiaal geweld. Het belangrijk- 
ste succes van de vrouwenhulpverlening ligt 
volgens Nicolai in het zichtbaar maken van de 
effecten van seksueel misbruik en (ander)

'Mensen die succes hebben en tegen wie men 
opkijkt, streven altijd naar een verder gelegen 
doel. Sommigen komen in de knel, anderen 
raken in het slop. Zo'n toppositie biedt weinig 
rust en maakt het leven jachtig. Ze kost heel wat 
hoofdbrekens en maakt dat mensen veranderen 
van karakter. Ze verliezen elk gevoel voor maat 
en warden decadent. Soms gaan ze hoog van 
de toren blazen, soms warden ze een slappe 
Tinus, en altijd slaan ze door', aldus de StoYcijn 
Seneca (±4 v.Chr-68 n.Chr). Deze en andere 
morele lessen uit de Epistuale Morales kunt u 
lezen in de Weg naar wijsheid. Wat zou Seneca 
trouwens van 'onthaasting' gedacht hebben?

Praktische Himuinistiek nr. 1, 8c jaargang oktober 1998 63



gesprekken. De geestelijk verzorger goat in te- 
genstelling tot de meeste andere disciplines niet uit 
van een vooropgezet behandelplan of zorgdoel. 
Opvallend positief wordt in het onderzoeksrapport 
gesproken over de waardering van de werkzaam- 
heden van geestelijk verzorgers in de gezond- 
heidszorg. Hun aanwezigheid blijkt onomstreden 
te zijn en een grote mate van vanzelfsprekendheid 
te bezitten. De cijfers laten zien dat de humanis- 
tisch geestelijke verzorging onderverte- 
genwoordigd is in vergelijking met de andere 
denominaties. Van de negenhonderd geestelijk 
verzorgers heeft tweeennegentig procent een 
protestants-christelijke of katholieke denominatie, 
de overige acht procent is humanistisch. Andere 
levensbeschouwelijke achtergronden zijn in de 
gezondheidszorg nauwelijks vertegenwoordigd. In 
vergelijking met ander beroepsgroepen in de 
gezondheidszorg, zoals maatschappelijk workers, 
psychotherapeuten en psychologen, zijn geestelijk 
verzorgers relatief oud. De gemiddelde leeftijd is 
negenenveertig jaar, waarbij de vrouwen gemid- 
deld genomen jonger zijn (zesenveertig jaar) dan 
de mannen (eenenvijftig jaar). Zesenzestig procent 
van de geestelijk verzorgers in de gezondheids

zorg is man. Over de toekomst van de geestelijke 
verzorging heerst verdeeldheid. Sommige geeste

lijk verzorgers zijn ongerust over het voortbestaan 
van hun beroep, anderen zien vooral veel nieuwe 
mogelijkheden. De vermaatschappelijking van de 
zorg en het proces van extramuralisering zouden 
wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor de 
toekomstige plaats van geestelijke verzorging. Het 
is nog onduidelijk hoe de functie van geestelijke 
verzorging in een transmurale gezondheidszorg 
vorm en inhoud moet krijgen.

se geneeskunde. De negatieve kanfen van de 
geneeskunde komen volgens haar voorf uit funda- 
menfele denkfouten en dogma's. Op tal van 
gebieden blijkt de ratio niet de raadgever te zijn, 
maar geloof, eigenbelang, angst voor de dood en 
commercie. De geneeskunde vertoont opvallende 
overeenkomsten met het traditionele geloof. Het 
kent dogma's, voor twijfel is er weinig plaats, 
gelooft in wonderen en in onsterfelijkheid, het is 
mensenwerk en er is een grote groep leken.

men

Heleen M. Dupuis

Op het
SCHERP 
VAN DE 
SNEDE

Goed en iauaad 
in de geneeskunde

UIIGEVERIJ SA1ANS

Een van de dogma's is dat er 'altijd hoop moet 
blijven'. Ook als de behandeling geen genezing 
belooft, kan dit dogma de doorslag geven om 
toch te behandelen. Het morele principe 'niet 
schaden' zou volgens Dupuis meer nageleefd 
moeten warden. Dat betekent dat er geen opera- 
ties op zwakke indicaties verricht zouden moeten 
warden, geen overdaad aan geneesmiddelen 
voorgeschreven zouden moeten warden en geen 
leven in stand gehouden tot schade van de 
patient zelf, de familie en samenleving.

Angst voor de dood is de drijfveer van veel 
medisch handelen, en Dupuis vraagt zich daarbij 
af of de geneeskunde altijd wel het juiste reactie 
op deze angst geeft. Het morele principe 'goed 
doen' wordt nogal eens opgevat in de zin dat de 
arts altijd moet handelen, ook als het niet evident 
is dat er werkelijk goed gedaan wordt. Niet het 
nalaten maar eerder het doen behoeft rechtvaar- 
diging. leder hoofdstuk van Op het scherp van 
de snede stoat op zichzelf. Het zijn goed opge- 
bouwde essays met heldere argumentaties.

Heleen M. Dupuis, Op het scherp van de 
snede; goed en kwaad in de genees

kunde, Uitgeverij Balans, 
isbn 90 5018 388 3, / 39,50

De ethica Heleen Dupuis trekt in haar laatste boek 
ten strijde tegen de uitwassen van de hedendaag-
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IGNALEMENTEN

Ellen Grootoonk

Trimbos-instituuJ, Beroep: geestelijk verzorger, 
ISBN 90 5253 225 7, / 35,50. Te bestel- 
len bi| het Trimbos-instituut: Postbus 725, 
3500 AS, Utrecht, onder vermelding van 
Trimbosreeks 97-1 1Tel. 030 - 2971 100

beroepsgroep. Geestelijk verzorgers hebben een 
taak in het bieden van begeleiding en ondersteu- 
ning, kernbegrippen daarbij zijn troost, bemoedi- 
ging en stervensbegeleiding.

Specifieke deskundigheden die genoemd warden 
zijn: betrokkenheid bij en kennis van religie/le- 
vensbeschouwing, zingeving en ethiek. Het meest 
frequent noemden geestelijk verzorgers 'empathie' 
als specifieke deskundigheid, waarbij het gaat am 
de grondhouding van respect en openheid die niet 
direct valgt uit de primaire zorg- of behandel- 
verantwoordelijkheid van de instelling. Geestelijk 
verzorgers zijn unaniem van mening dot deze 
rol/positie het eigene van het beroep het beste 
weergeeft. Deze formulering van het eigene van 
het beroep van geestelijk verzorger impliceert een 
specifieke invulling van het begrip professionali- 
teit. Enerzijds is de geestelijk verzorger profession

al onder de professionals, zij of hij beschikt over 
de nodige theoretische en praktische kennis; 
anderzijds wijkt men echter sterk af van de werk- 
wijze van de overige professionals. Voor de mees- 
te beroepen geldt dot hoe professioneler de 
discipline is, des te befer het indica-tiegebied, de 
werkzaamheden en eindtermen kunnen worden 
omschreven. Bij geestelijk verzorgers is daarente- 
gen het product van geestelijke verzorging moeilij- 
ker te beschrijven en al helemaal niet af te meten 
in nut of effectiviteit.

Geestelijke verzorging kan slechts gedeeltelijk 
worden vastgelegd in regels en protocollen; er is 
vaak geen sprake van een indicatie voor geestelij

ke verzorging en zelden worden vooraf afspraken 
gemaakt over de duur en frequentie van de

Beroep:
geestelijk verzorger

Het Trimbos-instituut heeft een inventariserend 
onderzoek gedaan naar de beroepsgroep van 
geestelijk verzorgers in de gezondheidszorg. De 
aanleiding voor dit onderzoek was het ontbreken 
van actuele informatie over de feitelijke werkin- 
vulling van deze beroepsgroep. De onderzoekers 
hebben zich tot doel gesteld om de omvang, 
inhoud en aard van de beroepsuitoefening van 

. geestelijk verzorgers te inventariseren. Dit heeft 
geresulteerd in een gedegen onderzoeksrapport. 
De onderzoeksmethoden, enquetes en concept

mapping, worden toegelicht en inzichtelijk 
gemaakt. De cijfers worden duidelijk gepresen- 
teerd en helder toegelicht.

Uit het rapport blijkt dot er in het veld consensus 
bestaat over de specifieke deskundigheden van de
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huwelijk - toch ook met name een vertrouwensrela- 
tie. Door je voor te stellen hoe een huwelijk kan 
mislukken, wordt de lezer in herinnering gebracht 
dat dot bij een relatie met een client ook wel eens 
het geval kan zijn. Het hier gerecenseerde proef- 
schrift heeft een ander doel, en is - als weerslag 
van wetenschappelijke arbeid - af en toe een beet

le taai. Nietfemin ben ik verheugd dat er dergelijk 
onderzoek gedaan wordt, en dat er gezocht 
wordt naar antwoorden op de vele vragen die er 
leven in de praktijk. Het meest waardevolle aan 
dit boek is echter de stimulans die ervan uitgaat 
om de discussie over normen en waarden aan te 
gaan.

eeuwen been. In het eerste hoofdstuk warden de 
uitgangspunten van het humanisme besproken en 
wordt een kader van het humanistisch mens- en 
wereldbeeld gegeven. In een inleiding mag een 
schets van de historische onfwikkeling van het 
(wesferse) humanisme natuurlijk niet ontbreken. 
Boelaars bespreekt in het fweede hoofdstuk dan 
ook de geschiedenis van het humanisme, begin- 
nend bij de Grieks-Romeinse oudheid, via de 
Renaissance en de Verlichting tot en met de tijd 
van het modernisme en het post-modernisme. Het 
georganiseerde humanisme, zowel in Nederland 
als daarbuiten, komt aan bod in hoofdstuk drie. 
Hoofdstuk vier geeft een overzicht van een aantal 
belangrijke onderwerpen waarin de relatie tussen 
de humanistische levensbeschouwing en maat- 
schappelijke vraagstukken centraal stoat. Kwesties 
die daarbij aan de orde komen, zijn onder ande- 
re: hoe denken humanisten vandaag de dag over 
opvoeding en onderwijs, welke oplossingen zien 
humanisten voor de milieuproblemen, en wat heb- 
ben zorg en menselijke waardigheid met elkaar te 
maken? Eerder verscheen het grootste deel van de 
tekst in een cursusboek met de titel Mijn leven en 
dot van anderen. Het aantal mensen dat Boelaars 
bij de samenstelling van zijn nieuwe boek heeft 
geadviseerd, is imposant en geeft de indruk dat 
de inhoud van het boek een gedegen en voldra- 
gen inleiding in het humanisme is. Om antwoord 
op de vraag te krijgen wat de mens zo kostbaar 
maakt, moeten wel alle 222 bladzijden warden 
gelezen. Aan het einde van zijn boek schrijft Boe

laars dat mensen aan het bestaan de meeste zin 
kunnen ontlenen, wanneer ze het gevoel hebben 
in contact te staan met zowel de buitenwereld als 
met hun innerlijke kern. Door het zo bewust moge- 
lijk in de werkelijkheid treden, komen ze met de 
eigen kern in aanraking. Hierdoor ontdekken 
mensen wie ze zijn en wat ze voor anderen kun

nen betekenen. De kostbare mens is een interes- 
sant boek voor wie een overzichtelijke inleiding in 
de humanistisch levensbeschouwing zoekt.

Jet van der Velden (sociaal-psychiatrisch verpleeg- 
kundige)

Bert Boelaars, De kostbare mens. Inleiding tot het 
humanisme, Uitgeverij De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 1997. ISBN 90 295 0332 7.

222 biz., / 24,50

Bert Boelaars
DE KOSTBARE MENS

Inleiding tot het 
humanisme

Wat maakt de mens kostbaar? Het is deze vraag 
die centraal stoat in het boek van Bert Boelaars. 
Zoals hij zelf in het 'Woord vooraf' opmerkt, is er 
veel over het humanisme geschreven; echter tot op 
heden ontbrak het aan een algemeen en breed 
overzichtswerk. In vier hoofdstukken neemt Boe

laars de lezer mee naar de rijke traditie van het 
humanisme en gaat hij in op het gedachtengoed 
van verschillende markante humanisten door de

Erwin A. Kamp
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bovendien een andere tijdsbeleving dan dat van 
hun hulpverleners.

Uit het onderzoek naar methodiek-ontwikkeling 
komt naar voren hoe moeilijk de praktijk te structu- 
reren is. Het overgrote deel van de zorg heeft een 
zeer grillig verloop, ondanks de moeite die werd 
gedaan am het te structureren. Er wordt vastge- 
steld dat de grootste potentiele kracht van zorg- 
coordinatie bestaat uit het aangaan van een 
relatie met de client. Daarbij werken de volgende 
factoren in een client-relatie positief uit: levenser- 
varing van de zorgcoordinaror, deskundigheid, 
levensbeschouwing.

Wat mij het meeste aanspreekt in het boek, is de 
verdieping van ethische stellingnames. In de prak

tijk van de hulpverlening neem je voortdurend 
ethische beslissingen. Als hulp verleend wordt aan 
mensen die goed kunnen verwoorden welke hulp 
ze willen of welke klacht ze verholpen willen zien, 
kan je tot een overeenkomst komen. Bij complexe 
problematiek en als mensen hun eigen hulpvraag 
niet goed kunnen articuleren, is het voor de hulp- 
verlener al een stuk lastiger. Bij mensen die hulp 
zelfs afwijzen, terwijl de omgeving of samenle- 
ving een hulpverleningstraject de aangewezen 
weg vindt, zal de hulpverlener zeer goed in zijn 
ethische schoenen moeten staan am verantwoor- 
ding af te kunnen leggen van wel verleende hulp. 
(In het voorgaande schrijf ik met opzet over hulp

verlening in brede zin in plaats van over zorg- 
cobrdinatie, omdat ik vind dat elke hulpverlener 
zich bepaalde ethische vragen meet stellen).

In het hoofdstuk over wel of niet ingrijpen, blijkt 
de (begeleidings)relatie met de client een uiterma- 
te belangrijke factor. Polstra gebruikt in dat ver- 
band het perspectief van de filosoof/ethicus 
Levinas, die in zijn werk sterk de nadruk legt op 
de individuele verantwoordelijkheid voor het wel- 
zijn van de ander. Veel hulpverleners zullen dat 
herkennen. Motivatie am in de psychiatrie te gaan 
werken komt deels voort uit dat soort verantwoor- 
delijkheidsgevoel. Deze solidariteit mag echter 
niet ten koste gaan van het anders-zijn, maar oak 
niet ten koste van de hulpverlener. Anderen zou- 
den zo moeten zorgen voor kwetsbare personen, 
dat die krijgen wat hen toekomt als burger.

Zorgcodrdinatie betreft veelal mensen met veel 
verschillende problemen, anders was er immers 
geen behoefte aan coordinatie. Bij hulpverlening 
aan mensen met meervoudige problematiek lig- 
gen ethische vragen veelal voor het oprapen. In 
Tussen isolement en integratie warden de dilem

ma's van de praktijk uitgebreid beschreven. De 
suggesties die daarvoor gevonden warden, zijn 
gekaderd in verschillende theorieen. En de prak- 
tijktheorie die aldus ontstaat doet mijns inziens 
meer rechf aan de praktijk.

In zijn voorwoord schrijft Polstra over de spanning 
tussen theorie en praktijk. Het boek lezende, 
ervaarde ik soms het moeizame zoeken naar con- 
cepten en modellen voor het overbruggen van 
theorie en praktijk. Dat clientsysteem en zorgvoor- 
zieningen bepalend zijn voor de zorgcodrdinatie, 
ligt voor de hand. Dat Polstra de visie op burger- 
schap eveneens bepalend noemf voor zorgcodrdi

natie, vind ik inspirerend. Het is goed om diverse 
theorieen over burgerschap te lezen en die aan 
de praktijk van hulpverlening (aan kwetsbare 
groeperingen) te toetsen. Modellen, zoals een sta- 
biel, een grillig of een instabiel zorgproces, vind 
ik weinig toevoegen aan de praktijk. Mogelijk is 
het voor onze managers belangrijk om te beseffen 
hoe ingewikkeld het is om met dergelijke grillige 
processen elke dag 'efficient' te werken. Veel 
clienten leven niet volgens een plan en hebben

Als praktisch werker heb ik - voor recensering - 
eerst het praktijkboek Zorg en Coordinatie van 
dezelfde auteur gelezen, een goed leesbaar, 
inspirerend methodiekboek. Het aardige aan dat 
boek is dat het de zorg regelmatig vergelijkt met 
het leven van de doorsnee-Nederlander. Die 
opzet haalt clienten dichterbij, waardoor het men- 
selijke van hulpverlening inzichtelijk wordt 
gemaakt. Zo vergelijkt Polstra de vertrouwensrela- 
tie tussen zorgeodrdinator en de client met een
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