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Ten geleide

Voor U ligt het oktobernummer van het Tijd-
schrift voor Humanistiek, dat twee gedeeltes
bevat. Het eerste gedeelte betreft humanisti-
sche visies op esthetica en esthetiek. Het be-
lang en de actualiteit van dit thema worden
toegelicht in het artikel van de gastredacteu-
ren, Hans Alma en Ruud Kaulingfreks, waar-
mee het themagedeelte opent.

Het tweede gedeelte is bescheidener in om-
vang en heeft betrekking op het recente boek
van Ilja Maso waarin hij zijn visie uiteenzet
op sterfelijkheid en onsterfelijkheid. Dit boek
heeft in humanistische kringen nogal wat stof
doen opwaaien, waarvan het soortelijk ge-
wicht in veel gevallen niet erg hoog was. Om
in ieder geval aan de lezers van dit tijdschrift
zicht te bieden op datgene wat Maso in zijn
boek werkelijk heeft willen zeggen en om een
wetenschappelijk verantwoord debat over de
betekenis daarvan te stimuleren, is in dit de-
batgedeelte een bijdrage van Ilja Maso opge-
nomen waarin hij reDecteert op de discussie
die rond zijn boek is gevoerd en een aantal
misverstanden uit de weg probeert te ruimen.
Tevens zijn twee kritische commentaren op
zijn boek opgenomen van de hand van Fer-
nando Suárez Müller en Jan Hein Mooren.
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Indachtig de doelstelling van de redactie om
in het Tijdschrift voor Humanistiek theore-
tische beschouwingen en praktisch gerichte
analyses zoveel mogelijk samen te laten gaan,
bevat dit nummer tenslotte een bijdrage van
Bart Hetebrij (werkzaam als humanistisch
geestelijk verzorger bij de Krijgsmacht) over
het actuele werken met oude en jonge vete-
ranen, waarvan het aantal in ons land snel
toeneemt.

Namens de redactie,

Harry Kunneman
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Humanisme en esthetica
Ruud Kaulingfreks & Hans A/ma

Centraal in dit themanummer staat de vraag
naar de relatie tussen humanisme en esthe-
tica. Bij die relatie zijn verschillende vragen
te stellen: is humanisme op enigerlei wijze
relevant voor de esthetica, of omgekeerd:
is esthetica relevant voor het humanisme?
Dit themanummer is er de uitdrukking van
dat de redactie beide vragen bevestigend
beantwoordt. Dat betekent niet, dat we de
precieze relatie tussen humanisme en es-
thetica helder hebben. De artikelen zijn be-
doeld als een verkenning van die relatie. We
onderzoeken in hoeverre esthetica, kunst,
zintuiglijkheid en artisticiteit enerzijds en
humanisme en humanistiek anderzijds een
verwantschap hebben waardoor esthetica
een verrijking van humanisme kan zijn en
humanistiek de esthetica kan voeden. We
zullen een aantal aspecten van die verken-
ningstocht bespreken, die in de vervolgar-
tikelen uitgebreider en vanuit verschillende
invalshoeken belicht worden.
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Humanisme als mogelijkheids-
voorwaarde voor esthetica

Esthetica is van oudsher de plek waar nage-
dacht wordt over zintuiglijkheid en beleving als
autonome vermogens naast het strikt rationele
denken. Dat de menselijke ervaring centraal
staat in dit denken, is echter niet vanzelfspre-
kend. Schoonheid, als een aspect van het god-
delijke, kan ook gezien worden als een waarde
die de menselijke vermogens overstijgt en daar
zeker niet van afhankelijk kan worden gemaakt.
Het Schone, het Ware en het Goede hebben een
eeuwigheidskarakter dat vreemd is aan al wat
menselijk is. Kunst wordt dan gezien als ijdele
hoogmoed, of als dienstbaar aan de verbeelding
en verering van het goddelijke.
Het nadenken over esthetische ervaringen van
individuen wordt pas mogelijk als niet langer
het goddelijke, maar het menselijke in het cen-
trum van de aandacht komt te staan. Dit cen-
traal stellen van de mens - de mens op de tr.oon
van God - kan als een vorm van humanisme
gezien worden Cvgl.Lemaire 2002). Het mani-
festeert zich in de Renaissance, waar kunst een
meer autonome plaats krijgt ten opzichte van
religie, bijvoorbeeld in de uitbeelding van het
menselijk lichaam door kunstenaars als Miche-
langelo. Het manifesteert zich ook in de aan-
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dacht voor menselijke vermogens in filosofie en
wetenschap.
Hoewel de reflectie over schoonheid een pro-
minente plaats innam bij de Grieken en in de
Renaissance hernomen wordt, is esthetica als
filosofische discipline relatief jong. Baumgar-
ten fundeerde haar in 1750 als een wetenschap
van de waarneembare, zintuiglijke wereld. Zijn
omschrijving van esthetica als een cognitio sen-
sitiva plaatste haar van meet af aan in een kri-
tisch daglicht tegenover het rationalisme. Es-
thetica vraagt aandacht voor datgene wat door
de strikte rationaliteit van de Verlichting als
minderwaardig wordt beschouwd: de zintuig-
lijkheid. Het was Kant echter die haar op de fi-
losofische kaart zette door esthetica tot de sluit-
steen te maken van zijn kritische systeem. Het
is door het esthetisch oordeelsvermogen dat we
niet vervallen in abstract intellectualisme noch
in fysieke zintuiglijkheid en driftmatigheid.
Het esthetische oordeelsvermogen zorgt ervoor
dat we noch blind noch leeg zijn. Het verbindt
zuiver intellectuele ideeën met het handelen op
een praktisch niveau. Pas door de verbinding
te maken tussen verstand en zintuiglijkheid
kunnen we vrij zijn en het verstand en de rede
verbinden met het gevoel. Vanaf Kant wordt de
esthetische reflectie de stads houdster van een
kritisch denken dat zich keert tegen de alleen-
heerschappij van het wetenschappelijk denken
en steeds aandacht vraagt voor datgene wat
niet binnen het zuiver rationele valt, zonder ir-
rationeel te worden. De esthetica wordt zo de
plek waar het Andere van de instrumentele en
de zuivere rede doordacht wordt. Geen wonder
dat esthetica een centrale plaats inneemt in het
hedendaagse differentiedenken. Daar staat een
kritische doordenking centraal van de plek die
de rationaliteit inneemt als het aangewezen ver-
mogen om tot inzicht en waarheid te komen.
De claims van de wetenschappelijke rationali-
teit worden door esthetica in twijfel getrokken.
Die rationaliteit is niet de enige manier om de
werkelijkheid te doorgronden, en evenmin de
enige zetel van juistheid en waarheid.
Het kritische aspect van esthetica betreft de
schoonheidservaring zelf en deze werd ten tijde
van Kant primair begrepen als een natuurerva-
ring. Esthetica is geenszins gelijk te stellen aan
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filosofie van de kunst. In de aanschouwing van
de natuur, de harmonie ofhet tremendum zoals
in het sublieme, ervaren we iets dat fundamen-
teel is voor ons en dat ons overstijgt, al zijn wij
het die het predikaat 'mooi' of 'subliem' op iets
plakken. Esthetica is het menselijk nadenken
omtrent deze transcendentale seculiere erva-
ring. De esthetische ervaring kan pas opkomen
als we de aandacht op ons zelf richten. Dat wil
zeggen, als we bewust zijn van het zingevend
karakter van ons bestaan. In de esthetische er-
varing gebeurt iets dat met het verstand niet te
bevatten is, dat ons gemoed vol laat lopen en
ons vervult met iets wat voorbij ons verstand
gaat. Maar dit lijkt toch alleen mogelijk in een
wereld waar het verstand een centrale plaats
inneemt. Waar onze kennisoordelen bepalend
zijn. In een magisch wereldbeeld kan schoon-
heid niet worden onderscheiden.
Tegelijkertijd met de esthetische fascinatie voor
het onbegrijpelijke is de volheid van ons gemoed
aanleiding tot kritische reflectie. Een reflectie
die consequenties heeft voor ons begrip van de
wereld en ons zelf. Zoals Kant zei: het estheti-
sche is noodzakelijk welbehagen zonder begrip.
Het schone is geen verstandsoordeel noch een
morele regel. Het is een particuliere, concrete
ervaring. De esthetische ervaring is nooit een
algemene ervaring maar is gericht op een bij-
zonder object, toch voelt het alsof ze exempla-
risch is. Ze heeft een claim van algemeenheid
in de particulariteit ervan. Dat ene schilderij
of het ene landschap ontneemt ons de adem,
niet alle schilderijen of landschappen. Maar dat
gevoel voelt alsof het algemeen geldend is. Het
esthetische is volgens Kant noodzakelijk welbe-
hagen in de zin dat we ons er nauwelijks aan
kunnen on trekken. Het schone treft ons, over-
valt ons en we kunnen bijna niets anders dan
onder de indruk zijn. Het schone transcendeert
in de immanentie van het object zelf. Dat is wat
Kant met het exemplarische bedoelt. Het wordt
ervaren als een voorbeeld van een regel die
voor iedereen geldt. Maar deze regel kan niet
worden geformuleerd. We vinden namelijk niet
dat iedereen het Zelfde mooi hoort te vinden,
en nog sterker: we kunnen in laatste instantie
nooit uitleggen waarom we iets mooi vinden:
het is mooi! Het is alsof het object zijn schoon-"
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heid aan ons prijsgeeft en dat iedereen met een
paar goede ogen dat ook zo hoort te zien. Die
evidentie toont zich volledig en overstijgt ons
en alles. Tegelijkertijd is het niets ander dan
onze beleving. Wij zien schoonheid in iets, wij
worden erdoor getroffen. In schoonheid is er
de gelijktijdigheid van transcendentie en im-
manentie in een en hetzelfde object, in een en
dezelfde ervaring. Door dat exemplarische ver-
groot schoonheid ons begrip van de wereld en
van onszelf, zonder dat deze beleving definitief
onder woorden kan worden gebracht. Nog-
maals, het gaat hier niet om ons verstand maar
om wat Kant het vrije spel van verbeelding en
verstand noemde. Het schone zet ons aan het
denken en vormt een uitspraak over de mens-
heid in zijn totaliteit. Wat wij mooi vinden zou
voor iedereen moeten gelden, desondanks is
het subjectief. In de beroemde formulering van
Kant heet het dat het schone subjectieve alge-
meengeldigheid bezit. Deze noodzaak tot uni-
verseel maken van onze schoonheidservaring
komt volgens Kant omdat ze appelleert aan een
a-priori vermogen van de mens, dat wil zeggen
een vermogen dat dat tot de voorwaarde voor
de mogelijkheid van ervaring gerekend moet
worden. Dit a-priori vermogen dat het schone
grondt is de sensus communis aestheticus. Deze
'zin' is geen delen van een smaak noch een soci-
aal gevoel rond iets schoons, maar is een gevoel
van iets dat ieder met ieder deelt. Het gevoel
van een samenwerking tussen verbeelding en
verstand als voorwaarde voor algemeen geldige
en mededeelbare kennis (over sensus commu-
nis: vgl. Gadamer 1960, 16 e.v.). Kennis is vol-
gens Kant altijd een samenspel van zintuiglijke
waarneming en verstand maar die zintuiglijke
waarneming wordt door de verbeeldingskracht
geleid. We zien in een ding een exemplaar van
objectieve kennis, of we passen de algemene
kennis toe op een particuliere situatie. De over-
gang van particuliere situaties naar universele
kennis is het werk van onze verbeelding en
oordeelsvermogen. Dit spel van overgangen
is weliswaar subjectief - wij moeten het doen
- maar het is een soort gedeelde subjectiviteit
ofwel sensus communis. En het gemeenschap-
pelijke aan deze zin is juist de mogelijkheid
van mededeling. Dat we dus überhaupt kun-
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nen zeggen dát is mooi! We veronderstellen
dat anderen een soortgelijke ervaring hebben,
en verwachten dat ook, al weten we dat het al-
lemaal subjectief is. Schoonheid wijst op een
fundamentele - zelfs a-priori - verbondenheid
tussen mensen. De schoonheidservaring veron-
derstelt en roept steeds op tot die verbonden-
heid of beter gezegd tot het opwekken van de
fundamentele verbondenheid van de sensus
communis. Dat deze ervaring van het schone bij
uitstek voor kunst geldt zal niemand verbazen.
Maar ze is geenszins beperkt tot de kunsten. De
esthetische ervaring doet zich immers ook bui-
ten het museum of de concertzaal voor.

Esthetica als aanzet tot humanisme

Het esthetische als terrein van de vrijheid, van
een respectvolle relatie met dingen en van
moreel ervaren, kan gezien worden als intrin-
siek verbonden met het humanisme. In de
Renaissance kwam deze relatie tussen esthetica
en humanisme al tot uitdrukking. De basis die
de Renaissance-humanisten legden voor zaken
als rationalisme, democratie, mensenrechten
en moderne wetenschap, ging gepaard met een
opvatting van de wereld als een goddelijke en
harmonieuze schepping, die weerspiegeld werd
in de harmonie en schoonheid van de kunst.
Centraal stond vorming van de mens in alom-
vattende zin, die naast een politieke en morele
dimensie ook een esthetische dimensie kent: de
opdracht om van het leven iets moois te ma-
ken.
Na de Verlichting komt de nadruk te liggen op
het niet- of anti-godsdienstig karakter van het
humanisme. Rationaliteit, autonomie en zelf-
beschikking komen centraal te staan. Dit gaat
aanvankelijk gepaard met een sterk vooruit-
gangsgeloof en een geloof in de maakbaarheid
van de samenleving. De moderne kunst kan als
een reactie gezien worden op dit rationalisme
en maakbaarheidsdenken: een vrolijke weten-
schap die als tegengif werkt tegen het esprit
de sérieux waar Nietzsche zo tegen ageerde.
Volgens Nietzsche was het leven ondragelijk als
we de kunsten niet hadden; we zouden dan ten
onder gaan aan ernst: 'De redelijkheid zou wal-
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ging en zelfmoord tot gevolg hebben. Nu echter
bezit onze redelijkheid een tegenkracht, die ons
helpt dergelijke consequenties te vermijden: de
kunst, als de goede wil tot schijn.' (Nietzsche
1976, 114) In dit poëtisch bewustzijn, waar de
sensibiliteit bewust is, wordt de vraag naar 'zin'
geboren. Maar dit bewustzijn stelt ook de ra-
tionele waarheid en kennisassumpties tussen
haakjes. Het poëtisch bewustzijn is een bewust-
zijn van afstand, voorbij het strikt rationele,
maar met een helderheid die ons versteld doet
staan. Deze onstellende helderheid is een erva-
ring van onthulling. We zien als het ware het
geheim van de dingen, we begrijpen de wereld.
Een ervaring van kritisch inzicht, die tevens
kan werken als een correctief op het humanis-
me. Weliswaar een subjectieve ervaring, maar
ze zou voor iedereen moeten gelden. Dat maakt
volgens Kant de esthetische ervaring diep mo-
reel en een imperatief gebaseerd op de sensus
communis: zo zou er geleefd moeten worden.
Voor de hedendaagse kunst en esthetica zijn niet
langer de harmonie en schoonheid van de klas-
sieke oudheid maatgevend, maar wel de pro-
blematisering van de ervaring van de moderne
mens in een wereld waarvan hij vervreemd is
geraakt. Hierin is ook een aanzet te vinden voor
een gematigd humanisme (Lemaire 2002) of,
in termen van de Vlaamse filosoof Commers,
een verzwegen humanisme: een hernieuwde
aandacht voor een omvattende vorming van de
persoon.
Deze intrinsieke relatie tussen esthetica en hu-
manisme brengt ons tot de vraag wat de bij-
drage van de kunst en van het nadenken over
kunst is aan humanistische praktijken op het
gebied van humanisering en zingeving. De
esthetische ervaring zet ons aan het denken.
Esthetica is niet het poëtisch bewustzijn maar
het nadenken erover. Dit bewustzijn manifes-
teert zich in de kunst. Dat is ook doorgaans de
plaats waar de esthetische ervaring ingebed is.
Wanneer we nadenken over het schone, den-
ken we, sinds de negentiende eeuw, vooral over
de kunsten. Esthetica is filosofie van de kunst
geworden (vgl. Elias 1993, 10). Kunst en de es-
thetische ervaring staan in het centrum van de
aandacht, maar ze staan in het teken van zin-
geving, moraliteit en cultuurdiagnose. Deze
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verbreding loopt parallel met de ontwikkeling
van de kunsten zelf die vanaf het begin van de
twintigste eeuw een sterke reflexiviteit aan de
dag leggen en zich op een fundamenteel onder-
zoek van de wereldbeschouwing en de cultuur
hebben gericht. Kunst tracht, middels haar ei-
gen middelen, een uitspraak te doen over onze
rationaliteit en de wijze waarop we de wereld
hebben ingericht. Ze is axiologisch geworden.
Zoals de Spaanse schilder Antoni Tapies heeft
gezegd, Nietzsche parafraserend: 'Kunst toont
ons de waarheid middels een illusie'. Deze re-
flexiviteit van de kunsten is in de beeldende
kunst ingezet met de avant gardes van het be-
gin van de twintigste eeuwen kreeg definitief
gestalte in het werk van Marcel Duchamp. De
beeldende kunst liet het centraal stellen van een
visueel genot varen om zich te concentreren op
bewustwording en cultuurdiagnose. Zoals de
Nederlandse Kunstenaar Joep van Lieshout op-
merkte: 'Kunst is registreren en becommenta-
riëren'. Dit commentaar is kritisch van aard: ze
laat ons iets zien wat niet bestaat, ze verandert
de manier waarop we naar de wereld kijken en
doet een uitspraak over onze wereld. Ze maakt
ons gevoelig voor de intrinsieke waarde van
de wereld om ons heen en stimuleert reflec-
tie op wat feitelijk is en vanzelfsprekend lijkt.
Ze stelt vragen bij wat zich voordoet en opent
daarmee mogelijkheden om wat gegeven lijkt te
veranderen. Dit wordt mooi getypeerd in wat
de schrijver Scutenaire over de Surrealistische
schilder René Magritte heeft gezegd: 'Magritte
had geen behoefte de schilderkunst te dienen
maar om haar te gebruiken als instrument voor
kennis en bevrijding' (Scutenaire 1948,9).
Naast haar kritische functie, heeft kunst ook
een opbouwende functie als het om de vorm-
geving van humanisme gaat. De Universiteit
voor Humanistiek vat het humanisme onder-
meer op als een esthetisch streven: 'de kunst om
de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten
van het menszijn te ontwikkelen' (studiegids
2003/2004). Ook in het artikel Wat is huma-
nisme? besteedt Peter Derkx (1993) aandacht
aan deze esthetische dimensie. Hij stelt in dit
artikel: 'Het is niet alleen van belang humanis-
me te beargumenteren en uit te leggen, het is
even belangrijk het te verbeelden, op te roepen
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en te laten voelen. Vormgeving van humanisme
blijkt in dit verband van belang.' (1993, 108)
Kunst kan helpen om het humanisme een ge-
zicht te geven, zoals dit in de Renaissance reeds
gebeurde.
Kunst doet dat onder andere door gemeen-
schap te stichten. Kunst brengt bijeen. Omdat
ze exemplarisch is verzamelt ze rondom het
werk. Volgens Gadamer heeft het kunstwerk
een feestelijk karakter. Het feest is saamhorig-
heid, het is er voor iedereen. Terwijl we in de
dagelijkse ervaring geïsoleerd en verdeeld zijn
van anderen worden we bijeengebracht in het
feest. Het gaat om een zich verzamelen rondom
iets: 'We vieren - en dat wordt bijzonder dui-
delijk bij de ervaring van kunst -, omdat we
ons rondom iets verzamelen. Het is niet het
samenzijn als zodanig, maar de intentie die al-
len vereent die hen verhindert in afzonderlijke
gesprekken te vervallen of versnipperd te raken
in afzonderlijke belevenissen.' (Gadamer 1993,
70) Het kunstwerk verzamelt en we kunnen er
- net als bij een feest - in opgaan. Het schept
een diepe band van gedeelde smaak en vraagt
om een zich openstellen van de toeschouwers.
Het kunstwerk verzamelt en creëert daarmee
gemeenschap. Net als een feest heeft ieder
kunstwerk een eigen tijd, die anders en welon-
derscheiden is van de dagelijkse tijd. Deze tijd
legt het kunstwerk aan ons op. Dit geldt niet al-
leen voor muziek, toneel, film, maar ook voor de
meer statische kunsten zoals schilder- of beeld-
houwkunst. Ook het schilderij vraagt om een
bijzondere aandacht, een verwijlen in de eigen-
heid van het werk. 'Hoe meer we ons verwijlend
met het kunstwerk inlaten, des te sprekender,
des te veelzijdiger, des te rijker verschijnt het.
Het wezen van de tijdservaring van de kunst is
dat we leren verwijlen.' (Gadamer 1993, 76) In
dit gegrepen zijn door het werk, in dit opgaan
ontstaat verbondenheid, want we appreciëren
het niet alleen. Het werk spreekt ons aan op een
substraat van menselijkheid, op wat we gemeen
hebben: zo zou het moeten zijn. Tegelijkertijd
schept het een gemeenschappelijkheid van het
gedeelde. De herkenning in de ander dat hij of
zij mijn smaak deelt. Maar gemeenschap ook
in afzondering en eenzaamheid. Zoals Bolle
het omschrijft: 'Zoals ik het zie is er misschien
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maar één gemeenschap die standhoudt en dat
is de gemeenschap van het boek. Het boek is
de enige plek en de bibliotheek is de plek van
de gemeenschap van het boek. De bibliotheek
is de gemeenschap van de lezers, van de men-
sen die asiel zoeken in de stilte van het zwijgen.'
(Bolle 2005, 106) In de lectuur van een boek of
de aanschouwing van een beeld komen alle toe-
schouwers tezamen. In de individuele ervaring
van schoonheid is er altijd een delen, een sa-
menkomen, een herkennen van een andere toe-
schouwer. We voelen ons er in thuis, we worden
er door gegrepen. De kracht van het kunstwerk
is dat het zijn eigen publiek creëert, mensen sa-
menbrengt in een feestelijkheid. Schoonheid is
subjectieve algemeengeldigheid; we willen de
ander erbij betrekken. Wellicht dat deze stich-
tende kracht van het werk juist het humanisme
kan binden door het te verzamelen rondom een
werk.
Esthetica spreekt zich uit over de cultuur en
samenleving. De hierboven aangehaalde uit-
spraak van Eric Bolle laat dat al zien. Als het
boek een gemeenschap is, spreekt hieruit een
specifieke opvatting over wat gemeenschap is,
die zich kritisch verhoudt tot het discours van
politici en andere professionals van gemeen-
schappelijkheid. Zo ook Gadamers woorden
over verwijlen: we zouden moeten leren verwij-
len en dat kan bij en door kunst. In deze zin
gaat het ook om een kritische houding die in
naam van zingeving zich uitspreekt over de we-
reld en het sociale als de omgeving waarin wij
geraakt kunnen worden en deze geraaktheid
met anderen kunnen delen, en die ons zo zin
geeft. Iets wat Marcuse keer op keer benadrukt
heeft (vgl. bijvoorbeeld Marcuse 1966 en 1969).
Een esthetische sensibiliteit is nodig wil er spra-
ke zijn van een bevrijding van de oppressieve
krachten van de laat kapitalistische samenle-
ving. De verbeeldingskracht heeft ruim baan
nodig als tegenwicht tegen de al te ver doorge-
voerde wetenschappelijke rationaliteit en een
kapitalistisch realiteitsprincipe die erop gericht
zijn onze sensibiliteit te onderdrukken ten gun-
ste van wat Heidegger de planetaire heerschap-
pij der techniek noemt (Heidegger 1962). Het
gaat om een politiek van de sensibiliteit die bij-
voorbeeld door Barthes schitterend naar voren

7



wordt gehaald: 'Zo iemand zou een gruwel voor
onze maatschappij zijn: het gerecht, de school,
de inrichting, de gesprekken zouden hem tot
vreemde maken: wie verdraagt zonder schaam-
te de tegenspraak? Welnu, deze antiheld bestaat:
het is de lezer van een tekst op het moment dat
hij zijn plezier beleeft.' (Barthes 1973)
Esthetica is het domein van denken waarin een
kritisch onderzoek plaatsvindt naar de intellec-
tuele rationaliteit en haar producten. Esthetica
plaats zich op het snijpunt van een kritische
cultuurtheorie en zingeving. Ze verbindt de sy-
steemwereld met de leefwereld. De traditie van de
afzonderlijke kunsten laat zien hoe iedere kunst
heeft getracht tot uitspraken over de wereld te
komen binnen haar specifieke domein. Hier is
tevens een normatieve traditie ontstaan in de
twintigste eeuw die kunst als bevrijding opvat,
als omwenteling. Deze is krachtig verwoord door
André Breton in de beroemde eindzin van zijn
roman Nadja: 'De schoonheid zal convulsief zijn
of zal niet zijn' (Breton 1963). De esthetische er-
varing is uit haar aard zingevend. Ze beïnvloedt
in hoge mate ons leven. We kunnen niet onver-
schillig blijven tegenover het esthetische. Het
schone grijpt ons aan. Maar daarmee roept het
ook om een wereld waar het allemaal een plaats
kan hebben en niet gemarginaliseerd is tot een
individuele ervaring buiten het dagelijkse. Het
schone vraagt om een wereld waar het een plaats
kan hebben naast het nuttige en efficiënte. Een
wereld waar de esthetische sensibiliteit de plaats
inneemt van (of deelt met) het technisch reke-
nend denken. Een wereld van zin.
Dit staat mijlenver af van een estheticisme dat
overal schoonheid om het genot zoekt en waar-
deert. Het estheticisme maakt zich los van de
wereld en ondervraagt het niet. Het zoekt genot
om het genot en legt de nadruk op het zuiver
zintuiglijke zonder de verbeeldingskracht aan te
spreken. Esthetica daarentegen is geen pleidooi
voor het louter mooie. Integendeel! Indachtig
Bretons uitspraak gaat het juist om het om-
wentelende, het convulsieve. Kunst verstoort en
maakt duidelijk. Dit is geenszins een prettige
ervaring maar juist een van ontheemding.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om een ver-
commercialiseerde esthetica van marketing en
'branding' zoals we die de laatste decennia heb-
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ben zien opkomen en die producten 'pusht' op
basis van een vermeende gemeenschapstichten-
de kwaliteit: 'Je hoort erbij als je Nikes draagt....'
Esthetica of beter, estheticisme, is omhelsd door
de kapitalistische samenleving als een mar-
keting middel en daarmee van karakter ver-
anderd. Styling staat centraal, vooropgezette
vrolijkheid en een clichématige geluksbeleving
die, gebruikmakend van een term van Dales en
Burrell, anesthetisch genoemd moet worden.
Anesthetica is volgens hen het in slaap sussen
van de zintuigen, doorgaans in een prettige
(design)omgeving. Deze onesthetische houding
viert hoogtij in de laat kapitalistische samenle-
ving en neemt de plaats in van de esthetica juist
omdat ze niet convulsief is, omdat ze uitstekend
ter ondersteuning van andere belangen dient.
Voor Heidegger is het kenmerk van het kunst-
werk dat het ons een stoot geeft, ons doet wan-
kelen en ontheemd achterlaat. Dat is tevens de
waarheid van de kunst. Het kunstwerk is een
ding. Niet meer en niet minder. We kunnen er
niks mee behalve het als kunstwerk benaderen.
Het kunstwerk staat niet in een vastgestelde
orde van betekenissen, het is niet geïntegreerd
in een orde, in een discours. Het kunstwerk
past zich niet aan aan de wereld, maar maakt
zijn eigen wereld. Het past niet maar creëert
zijn eigen betekenissen. We voelen een aantrek-
king tot het werk maar kunnen het niet plaat-
sen; we kunnen er niks mee. Het resultaat is een
schok, het slaat ons om de oren en brengt dus
ontheemding teweeg. We weten ons er niet toe
te verhouden. Zoals Vattimo het uitlegt: 'De
esthetische ervaring verschijnt.. .. als een ver-
vreemdende ervaring, die vereist dat we onszelf
hervinden en herstellen. Het doel daarvan is
echter niet een definitief herstel. De estheti-
sche ervaring is er juist op gericht de ontheem-
ding te laten voortduren.' (Vatttimo 1992, 51)
Kunst vervreemdt ons van wat ons vertrouwd
is, omdat we iets vreemds tegenkomen, iets wat
nergens inpast, en daarmee dwingt het ons tot
nadenken, dwingt ons ons aan het werk aan te
passen of er in op te gaan - niet als een pret-
tig verwijlen, maar juist als een verstoring. Het
kunstwerk roept ons tot de orde net zoals 'de
ontmoeting met een persoon wiens wereld-
beschouwing ons tot een confrontatie met de
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onze dwingt' (Vattimo 1992,50). Het werk con-
fronteert ons en opent daarmee een ruimte die
we niet kunnen vullen met het bekende en ver-
trouwde. Het werk is het vreemde maar op zo'n
manier dat het ons aan het werk zet. Die ope-
ning in de manier waarop we de wereld hebben
georganiseerd, waarop betekenissen vastgesteld
zijn, dwingt ons tot nadenken over onszelf,
toont iets over onszelf, iets wezenlijks. Wie zijn
wij? Waarom word ik uit evenwicht geslagen?
Wat is die opening die het werk maakt? Want
het zal tevens duidelijk zijn dat de vreemdheid
van het werk appelleert. Het werk spreekt mij
aan maar ik kan het niet plaatsen.
Het werk toont zich als altijd meer dan wat ik
erover kan zeggen, of om het met Kant te zeggen
als 'noodzakelijkheid zonder begrip'. In deze zin
is het kunstwerk volgens Heidegger een in het
werk zetten van waarheid (Heidegger 1960,30).
Kunst toont ons door middel van de ontheem-
ding een waarheid, het verscheurt de stof van
de wereld om iets wezenlijks te tonen dat voor-
bij gaat aan mijn voorstelling, het toont zin in
de verontrusting. De esthetische ervaring leert
ons dat de wereld niet zo stabiel geordend is en
voorgedefinieerd is, maar dat er altijd meer is,
dat wij betekenissen scheppen. We maken een
wereld door de ruimte die het kunstwerk voor
ons opent. Dat is niet altijd leuk en louter mooi,
maar is wel van een verontrustende zin die ons
dwingt om aan het werk te gaan. Een kunstwerk
kan ons dwingen om tot de bodem der dingen
te gaan, tot een zingevende reflectie over onszelf
en daarmee tot het scheppen van een wereld
waar het waard is te leven. Voor humanisme
en humanistiek zijn de kritische doordenking
van zowel de manier waarop het esthetische
zich in onze samenleving manifesteert, als van
de marginalisering daarvan van groot belang.
Daarvoor zijn er genoeg aanknopingspunten
bij een kritische esthetica die er niet op uit is
om de zintuigen prettig in slaap te wiegen in
een estheticisme van de 'branding'.

Hum.anistische esthetica

Het is weinig zinvol om van een humanistische
esthetica te spreken. Wanneer 'humanistisch'
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in brede zin wordt opgevat, gaat het om een
redundante toevoeging. De stelling is immers
verdedigbaar dat de esthetica zoals zij zich als
filosofische discipline vanaf 1750 heeft ontwik-
keld, inherent humanistisch is: zij stelt mense-
lijke vermogens centraal en stelt van hieruit de
inrichting van onze samenleving ter discussie.
Wanneer 'humanistisch' in de striktere zin van
een eigen levensbeschouwelijke positie wordt
opgevat, is de uitdrukking humanistische esthe-
tica minder onschuldig. Enerzijds valt het goed
te verdedigen dat esthetica, als 'stadshoudster
van een kritisch denken' bij het humanisme in
goede handen is. Het kritische denken, dat zich
door geen enkel dogma en door geen enkele
machtsaanspraak laat bedwingen, is immers
een grondkenmerk van het humanisme. Maar
wat beogen we dan precies met de notie hu-
manistische esthetica? Dat de esthetica vooral
kritisch moet zijn, of dat zij op ónze manier
kritisch moet zijn om te voorkomen dat zij zich
tegen ons keert? De esthetica richt haar kriti-
sche pijlen immers ook op een humanisme dat
de wetenschap tot levensbeschouwing verheft
en de ratio verabsoluteert. Een humanisme dat
de esthetica wil inlijven, riskeert zich immuun
te maken voor kritiek en als levensbeschouwing
te verstarren. Kunst en esthetica, als instrumen-
ten van bevrijding, staan niet los van levensbe-
schouwing maar mogen er ook niet door ge-
claimd worden. Als spel met grenzen dienen zij
elke levensbeschouwing te begeleiden om haar
verbeelding te stimuleren en te tarten.
In het spel met grenzen dat in dit themadeel
centraal staat, onderzoeken verschillende au-
teurs de relatie tussen esthetica, kunst, zin-
tuiglijkheid en artisticiteit enerzijds en hu-
manisme en humanistiek anderzijds, waarbij
verschillende accenten gelegd worden. Rob van
Gerwen lijkt met zijn poging een antropologi-
sche fundering van de kunst te geven, toch op
zoek te gaan naar een humanistische esthetica.
Hij zoekt het fundament van de kunst in de
gelaatsexpressie als proces van interactie tus-
sen degene die de expressie heeft en een ander
die de expressie waarneemt, zich inleeft en re-
ageert. Op dezelfde wijze streven de kunsten
ernaar de kijker zich tot de werkelijkheid te la-
ten verhouden. Kunst is zo verbonden met wat
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het ten diepste betekent om een mens te zijn.
Of dat het rechtvaardigt om van een humanis-
tische kunst of een humanistische esthetica te
spreken, is een vraag die Van Gerwen niet be-
antwoordt. Martien Schreurs gaat hierin verder
door te stellen dat esthetica in essentie huma-
nistisch is, doordat zij de menselijke ervarings-
wereld in zijn volle complexiteit exploreert. In
zijn artikel laat hij echter vooral zien hoe kunst
en esthetica het humanisme kunnen verrijken
door het aan te vullen of een kritische spiegel
voor te houden. Meer specifiek gaat het hem
om de vraag hoe romanliteratuur kan bijdra-
gen aan een zodanige vernieuwing en ontwik-
keling van het humanisme dat het is opgewas-
sen tegen de uitdagingen van het nihilisme. Het
humanisme heeft volgens hem de literaire ver-
beeldingskracht nodig om meer recht te doen
aan de complexiteit en ambivalentie van de
menselijke ervaringswereld. Langs andere weg
roept ook Paul Voestermans het humanisme op
meer recht te doen aan wat mens-zijn ten volle
is. Hij kritiseert in zijn artikel de verwaarlozing
van zintuiglijkheid, lichamelijkheid en het ge-
voelsleven in de westerse cultuur, inclusief het
humanisme. Hij pleit voor een esthetica die het
dualisme doorbreekt en die ethiek verbindt met
lichamelijkheid en schoonheid. Zich inzetten
voor een dergelijke esthetica zou een verrijking
betekenen voor het humanisme. Humanistische
esthetica betekent bij hem: een humanisme dat
zijn uitgangspunt kiest in het menselijk senso-
rium. Floris van den Berg concretiseert deze in-
steek door te pleiten voor 'cultural cherry pic-
king' - met name het overnemen van dingen uit
de Japanse (thee)cultuur - om de esthetische di-
mensie van het leven te verfijnen en zo een hu-
manistische levenskunst te verrijken. Wel wijst
hij op het gevaar van blinde volgzaamheid die
in deze culturele traditie besloten lijkt te liggen.
Zijn artikel roept daarmee de vraag op naar een
contrapunt, dat de omwentelende, convulsieve
kracht van kunst in herinnering brengt. Mieke
Moor biedt dat, door te beschrijven wat een
kunstwerk in een organisatie teweeg kan bren-
gen. Het kunstbeleid van de organisatie waar
zij werkt is gericht op het ontwikkelen van een
kritische blik. Maar wat als een kunstwerk on-
houdbare spanning op de werkvloer oproept?
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Met behulp van het denken van Heidegger
probeert zij de ongrijpbare dreiging van het be-
treffende kunstwerk te begrijpen. Zij komt zo
tot een humanistieke doordenking van de be-
tekenis van kunst in een concrete praktijksitu-
atie. Ook het artikel van Sybrandt van Keulen
is daarop gericht. Aan de hand van een casus
onderzoekt hij de relatie tussen kunst en zorg,
met name de geestelijke gezondheidszorg. Is
er samenwerking mogelijk tussen de werelden
van de kunst en de zorg, gekenmerkt door een
wederzijdse gastvrijheid? Van Keulen betoogt
dat kunst en zorg ontmoetingsplaatsen zouden
moeten creëren en cultiveren waar de eigenheid
van beide niet verloren gaat, maar wel overste-
gen wordt. Verbetering van zorg en kunst bin-
nen hun eigen werelden leidt tot eenzijdigheid
en afsluiting; in samenwerking kan de eigen
wereld overstegen worden: zorg wordt als een
kunst en kunst als zorg gepraktiseerd.
Wat levert de zoektocht van dit themadeel op
als het om de relatie tussen humanisme en es-
thetica gaat? In de eerste plaats leert de estheti-
ca ons dat de zoektocht als zodanig van waarde
is, als een vrij spel van verbeelding en verstand.
Daarnaast zijn er een aantal lijnen te ontdekken
in de zoektochten van de diverse auteurs, die
blijkbaar opgeroepen worden als het thema hu-
manisme en esthetica aan de orde wordt gesteld.
In de eerste plaats wordt gewezen op de directe
relatie van kunst met wat het in zijn volheid
betekent om mens te zijn. Esthetica verheldert
deze relatie en attendeert zo op fundamentele
tekorten in diverse, ook humanistische praktij-
ken en op culturele eenzijdigheden, ook in het
humanisme. In de tweede plaats komt in veel
van de artikelen de relatie tussen esthetica en
ethiek aan de orde. We wezen hiervoor al op het
belang van esthetische sensibiliteit voor zinge-
ving en humanisering. Humanisme als een mo-
reel en politiek streven naar een humanere sa-
menleving, in het besef van de complexiteit en
ambivalentie van de menselijke ervaring, kan
niet om de esthetica heen. Meerdere artikelen
attenderen op het belang van de verbeelding
voor een levensvatbaar en inspirerend huma-
nisme - dat is de derde lijn die in de onderno-
men zoektocht kan worden aangewezen. Ofhet
nu gaat om een menselijk gelaat, een roman,
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een aanstootgevend schilderij of de weg van
thee, steeds vraagt het verbeelding om 'te zien
wat je niet ziet' en je tot de werkelijkheid in al
haar gecompliceerdheid te kunnen verhouden.
Humanistiek kan omschreven worden als de
wetenschappelijke studie van mens, organisa-
tie en samenleving met het oog op zingeving
en humanisering, vanuit een humanistisch
levensbeschouwelijk perspectief. Zij levert
een bijdrage aan het doordenken en ontwik-
kelen van het humanisme als levensbeschou-
wing. In dit themadeel van het Tijdschrift voor
Humanistiek is het humanisme als mogelijk-
heidsvoorwaarde voor de esthetica en de es-
thetica als aanzet tot humanisme onderzocht.
Wij komen tot de conclusie dat de multidis-
cipline humanistiek de esthetica nodig heeft
voor goed begrip van het humanisme, en om
professionele praktijken die gericht zijn op een
meer zinvol en menswaardig bestaan te kun-
nen ondersteunen. De hier bijeen gebrachte
artikelen zijn een eerste proeve en hopelijk een
aanzet tot verdergaande integratie van de es-
thetica in de humanistiek.
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Kunst en de lI1.ensensoort
Rob van Gerwen

Bestaat er een eenvoudig antwoord op de
vraag of er plaats is voor een humanistische
benadering in de filosofie van de kunst?
Een analyse van ons kunstbegrip wijst uit
dat hierin duidelijk en primair gerefereerd
wordt naar mensen. Het zijn mensen die
kunst maken (andere dieren of computers
maken geen kunst) en mensen zijn het voor
wie ze dat doen (niet voor dieren of compu-
ters). Maar dat antwoord is niet voldoende:
waarom doen mensen dit en hoe werkt het?
Die -antropologische - fundering probeer
ik hier te geven. Wat dat voor het humanis-
me betekent, hangt af van de verdere vraag
wat men daar onder verstaat. Die vraag be-
antwoord ik in dit artikel niet.
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1. Inleiding. Twee revoluties

Vanuit het perspectief van haar filosofie heeft
de kunst in de moderne periode twee maal een
revolutie ondergaan. Eerst, in de achttiende
eeuw, is ze van haar illustrerende taak ontheven
en van een documentaire taak voorzien, maar
wel één die nadrukkelijk op schoonheid gefun-
deerd was. Kunst hoefde niet langer taferelen uit
de Bijbel in herinnering te roepen, maar moest
voortaan de werkelijkheid weergeven. Ze kreeg
daarmee een nieuwe taak, die is te begrijpen
als een combinatie van twee claims. Ten eerste
diende het publiek om over een kunstwerk te
oordelen dit zelf waar te nemen (het principe
van bekendheid). Ten tweede werd de docu-
mentaire taak van kunst - van ons uit bezien
- ietwat eigenaardig begrepen. Kunstwerken
werden geacht schoonheid weer te geven en de
ervaring daarvan werd als een beleving opgevat
die het afgebeelde waar maakt. 'Documentaire'
betekende bewaar-kracht - het vermogen om
waar te maken (meer in ~6). Pas in de negen-
tiende eeuw is de kunst weer van haar docu-
mentaire taak ontheven, door het overtuigende
succes van de fotografie (~3). In die tweede re-
volutie is men het spoor bijster geraakt over de
plaats van de mens ten opzichte van de kunst.
Ogenschijnlijk heeft kunst toen haar docu-
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mentaire taak overgedragen aan de fotografie
en heeft de kunst zelf zich teruggetrokken in
haar eigen geschiedenis, weg van cognitieve,
psychologische of maatschappelijke geldig-
heidsciaimsY) Maar in werkelijkheid, zo zal ik
betogen, is met de komst van de fotografie de
betekenis van de term 'documentaire' ingrij-
pend gewijzigd en is causale bewijskracht er de
kernbetekenis van geworden. De oorspronkelij-
ke ~etekenis van documentaire, zal ik laten zien
in ~5, was een andere en de bewijskracht van
fotografie berust op een drogreden: een foto
bewijst wat ze toont, maar omdat ze daar niets
over beweert maakt ze daarover niets waar. Het
is dus niet zomaar duidelijk wat een foto hele-
maal bewijst.
Om 'documentaire' weer de betekenis van
'waarheid over de werkelijkheid' te bezorgen,
dienen we haar niet als 'bewijskracht' op foto-
grafie te enten, maar, zo stel ik voor, op de an-
tropologische fundering van de kunst. Die zoek
ik in de gelaatsexpressie (~4). Ik zal betogen dat
gelaatsexpressie een proces van interactie is, dat
inherent is aan wat het betekent om een mens
te zijn. Gelaatsexpressie stelt ons in staat de be-
tekenis van documentaire als een vermogen tot
waarmaken, een be-waar-kracht te begrijpen
(in ~6).(2) Ook dit voorstel is een heuse para-
digma-wisseling. De kunsten hernemen hun
streven kijkers zich tot de werkelijkheid te laten
verhouden, zoals dat bij de gelaatsexpressie het
geval is.

2. De fotografische revolutie (de negen-
tiende eeuw)

In de tweede helft van de negentiende eeuw
worden de pogingen om een alomvattende
systematische esthetische discipline te con-
strueren, zoals die een eeuw lang gangbaar zijn
geweest, vervangenY) Daarvoor in de plaats
komen fenomenologische en hermeneutische
vragen, ingegeven door de methodologie die
die vragen oproept. In deze ontwikkeling zijn
er evenwel argumenten uit beeld verdwenen die
juist grondige aandacht verdienen, zeker in het
licht van het huidige tijdsgewricht waarin kun-
stenaars de documentaire taak van kunst weer
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opeisen (denk aan performance- en installa-
tie-kunst) en waarin mensen hun gelaat door
cosmetische chirurgie laten verbouwen om te
voldoen aan esthetische normen die voor foto's
opgaan.
Laten we om deze ontwikkeling te begrijpen,
eerst het lot van de Einfühlungs-theorie be-
zien. Volgens Theodor Lipps is Einfühlung:
'Hineinverlegen eigener Gefühle in leblose
Gegenstände der Natur': de zintuiglijke gestalte
van een object brengt activiteit in de waarne-
mer teweeg. Een lijn vraagt om een verbeelding
van zijn buiging. Gaat het om een grote hal, dan
neemt men de ruimtelijkheid daarvan waar door
een gevoel van uitdijing. Ziet men een boom
buigen in de wind dan voert men haar bewegin-
gen uit in imaginaire imiterende handelingen.
Tegenwoordig, in cognitive science, probeert
men dergelijke imitaties aan spiegelneuronen
toe te schrijven: neuronen die geen andere func-
tie lijken te hebben dan hun dragers ertoe aan te
zetten een waargenomen beweging te kopiëren.
Hier moet helder onderscheiden worden tussen
imitatie die strikt fysiologisch verklaard lijkt te
kunnen worden, en dezulke die een duidelijk se-
mantisch moment veronderstelt. Het voert hier
te ver dieper in te gaan op een adequate theo-
rie van waarneming. In dit reactief gedrag voelt
men niet alleen de eigen activiteit, maar ook de
levendigheid van de objecten. Einfühlung als
projectie van gevoel in een object, is volgens
Lipps vooral het aangevoelde feit dat object en
subject één zijn.
Het gaat Lipps erom te begrijpen hoe mensen
zich hun omgeving gewaarworden. Rond 1905
vormen Lipps' studenten Daubert, Reinach
en Pfänder de Münchener Kreis, die zich toe-
legt op Husserls fenomenologische methode
(Spiegelberg 1984, 169 e.v.). 'Einfühlung' ver-
wordt dan tot een soort interpretatie van an-
dermans uiterlijk omwille van het achterhalen
van zijn inwendige mentale leven. In reactie op
het bekritiseerde psychologisme van de positi-
visten die de geest als een verzameling positieve
feiten beschouwden, is de fenomenologische
methode introspectiefY) In de beweging van
een derde-persoons perspectief naar een eerste-
persoons perspectief komt vanzelf een 'other-
minds' probleem op. Het tweede-persoons
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perspectief, dat de kern van Lipps' theorie uit-
maakt, speelt sindsdien geen rol meer.
De andere negentiende eeuwse systemati-
sche theorie, het expres sivisme van Benedetto
Croce, R.G. Collingwood en Tolstoi, laat zich
het beste samenvatten als de opvatting dat een
kunstwerk de uitdrukking is van iets wat zijn
eigenlijke bestaan heeft in de geest van de kun-
stenaar. Volgens Croce's intuïtionisme moet
het daar ook gezocht worden door de kunstbe-
schouwer, en volgens Tolstoi is het werk slechts
een medium voor de gedachten en gevoelens
in de kunstenaar. Waar de Einfühlungs-theorie
teloor ging door een wending naar het epis-
temologisch gestelde 'other minds' probleem,
kent het expressivisme een intern probleem:
het verplaatst de aandacht naar de geest van
de kunstenaar, weg van het werk. (5) Deze visie
lijkt rechtstreeks voort te komen uit de verwar-
ring die de fotografische revolutie aanrichtte
en heeft van de weeromstuit de betekenis van
een kunstwerk uit het werk verwijderd en in de
geest van de kunstenaar gelokaliseerd, als om
maar niet te hoeven erkennen dat fotografie de
werkelijkheid beter weergeeft.
Deze twee filosofische uitwijkmanceuvres (van
de Einfühlungs-theorie en het expressivisme)
typeren de fotografische revolutie. Als fotogra-
fie in haar documentaire taak faalt, zoals ik in
~4 betoog, is het zaak te hernemen wat de foto-
grafische revolutie zonder veel tegenstand heeft
verdrongen: een tweede-persoons conceptie
van het kwetsbare sociaal wederkerige proces
van gelaatsexpressie en de projectieve (sic) ge-
waarwording daarvan.

3. De drogreden der fotografie

Een foto bewijst wat ze toont. Als we even
afzien van gemanipuleerde foto's is dat een
standaard eigenschap van foto's. Maar ze ver-
tellen er niet bij wát ze tonen: ze maken met
hun bewijs geen verhaal waar (of het moet het
verhaal zijn dat de journalist van buitenaf aan
de foto toevoegt). En daar zit het probleem.
De reden waarom we fotografie ophemelen,
is een drogreden: we nemen terecht aan dat
foto's iets bewijzen, maar het is helemaal niet
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duidelijk wat dat iets is, of hoe het begrepen
moet worden. We interpreteren de afgebeelde
werkelijkheid op grond van heel andere over-
wegingen dan precies die bewijskracht van de
foto. Foto's bewijzen de werkelijkheid van wat
ze tonen omdat ze daar causaal mee verbon-
den zijn: de cameraman is lijfelijk aanwezig bij
de gebeurtenis, drukt op een knop en de rest is
wetenschap: ontwikkelen, afdrukken.(6) Maar
bewijskracht is nog geen bewering, ze heeft
geen bewaarkracht.
De journalistiek weet dit, het publiek miskent
het. Men plaatst een foto (die iets bewijst) en
legt in het onderschrift of het artikel uit hoe
we haar moeten interpreteren. Maar de foto
bewijst alleen wat ze toont, niet wat er bij ver-
teld wordt. Zelf kunnen foto's niet beweren,
onder meer omdat ze evenmin kunnen ont-
kennen dat iets het geval is, of vragen, beloven,
bevelen: allemaal dingen die we in en dank-
zij taal kunnen (vgl. Wollheim 1993b en Van
Gerwen 1999).
We hebben honderdvijftig jaar kunnen genie-
ten van deze would-be bewijskracht van foto's.
Natuurlijk zijn er altijd gemanipuleerde foto's
geweest, maar over het algemeen, en zeker als
ze oprecht gebruikt worden, zijn foto's wel de-
gelijk betrouwbaar en bewijzen ze de werke-
lijkheid van het getoonde. Het feit echter, dat
iedere foto in een zichzelf respecterende krant
tegenwoordig 'gephotoshopt' is - eenmaal
bijgewerkt bewijst ze helemaal niets meer -
maakt het wel heel erg nodig om de oude be-
tekenis van 'documentaire' - bewijskracht,
naar het model van de foto - te vervangen.
Maar we hadden daar dus al redenen genoeg
voor. Als we 'documentaire' begrijpen naar het
model van de foto, dan stoelen we haar op een
drogreden die haar naam van 'waarheid over
de werkelijkheid' geen eer aandoet. (vgl. Van
Gerwen 2002) Gelaatsexpressie kan de foto in
deze vervangen.

4. Gelaatsexpressie en de Mensensoort

Gelaatsexpressie is niet slechts een toestand
(van een gelaat) maar een handeling; even-
min is ze slechts een handeling van degene die

Humanistiek nr. 35,ge jaargang oktober 2008



haar (de expressie) heeft. Ze houdt een proces
van wederkerigheid in met een ander die haar
waarneemt en zich erin inleeft en erop rea-
geert. Expressie is een interactie die een eigen
leven leidt: ze bevindt zich niet alleen in het
gelaat (en de handeling die daarvan uitgaat),
noch alleen in het empathische begrip ervan
(als de uitkomst van een interpretatie), maar
vooral in de handeling die met haar waarne-
ming gemoeid is, in het proces tussen twee
(of nog meer) personen. Gelaatsexpressie laat
iets zien en ook wie dat opmerkt laat iets zien.
Expressie is dat proces van interactie. En er
staat iets in op het spel.
Bezie dit voorbeeld: ik ben op een begrafenis
van iemand die ooit mijn vriend was, maar die
ik ben gaan haten. Beseffend dat ik me onder
familie en vrienden van de overledene bevind,
zet ik een verdrietig gezicht op, maar voor een
enkeling schijnt mijn onverschilligheid door.
De verdrietige expressie in mijn gelaat is als
een symbool, maar de onverschilligheid die
erin doorschemert is mijn ware expressie; ze is
geen symbool maar een symptoom van mij. De
expressie en mijn gevoel van onverschilligheid
zijn één en dezelfde gebeurtenis. We kunnen
ons gelaat alleen als een symbool voor een ge-
voel gebruiken, zoals acteurs doen, omdat het
er primair een symptoom voor is.(7)
Menselijke gelaatsexpressie is er primair voor
mensen, niet voor de andere dieren. Al had een
olifant of tijger daar belang bij, ik denk niet dat
hij een notie van humane gelaatsexpressie kan
ontwikkelen: het veronderstelt teveel inzicht
in een andere diersoort. Als mensen er depres-
sief of verlangend, blij, boos, verontwaardigd
of triest uitzien, is dat aan de olifant niet be-
steed. Mensen zullen echter prima begrijpen
wat er in andere mensen omgaat: menselijke
expressie is er primair voor mensen. Expressie
is specifiek voor de eigen soort: het is hoe het
voelt om er lid van te zijn.(B)
Dit is zo vanzelfsprekend, zo ingebakken in
wat het betekent om een mens te zijn, dat nie-
mand er de betekenis van beseft. De betekenis
hiervan, is dit: uw gelaatsexpressie is niet uw
persoonlijk bezit, ze is van ons. Anderen be-
waren uw expressie.
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5. Schoonheid Bewaart

Esthetici in verschillende tradities verdedigen
de volgende, grosso modo Kantiaanse tweede-
lige notie van de herkenning van schoonheid
1. als een perceptuele gewaarwording van 2.
de eigen logica van een ding of gebeurtenis (of
zoals Kant het noemt: de doelmatigheid zon-
der doel van dat ding of die gebeurtenis). Kort:
in schoonheid beleeft men de andersheid van
het ding. In het volgende poog ik een voor he-
dendaagse lezers acceptabele benadering van
schoonheid te formuleren door de drie belang-
rijkste varianten van schoonheid met elkaar te
vergelijken.
Eerst natuurschoonheid. Als we,wandelend door
het bos getroffen worden door schoonheid, kan
dat zo gaan: een eekhoorn flitst weg achter een
boom, het licht van de ondergaande zon ver-
vult heel het bos van een geheimzinnige glans,
een vlucht ganzen kwaakt langs de wolkenhe-
mel. Wat zulke ervaringen gemeen hebben is
dat ze ons confronteren met een werkelijkheid
die zijn eigen zin doet. De gebeurtenissen zijn
in niets afhankelijk van hoe wij mensen erover
denken. Zulke schoonheid toont zich aan de
belichaamde waar-nemer in de context waarin
die zich bevindt (Carlson 1995 noemt dit 'en-
vironmentalisme'). De schoonheid van design
is, als contrastklasse, duidelijk wel ingegeven
door menselijke motieven: mensen maakten
de stofzuiger mooi en wie er de schoonheid
van bewondert bewondert feitelijk de inten-
ties wier realisatie het ding mooi maakte. Dat
brengt ons bij kunstschoonheid, of wat we te-
genwoordig neutraler artistieke kwaliteit noe-
men. Dat we menen dat Picasso's Guernica ar-
tistieke kwaliteit heeft is zoveel als zeggen dat
wanneer we oog in oog met dat werk staan we
kunnen navoelen wat Picasso heeft bewogen
toen hij het schilderde. De artistieke kwaliteit
van het werk is de schoonheid van de stijl van
zijn maker, van zijn in het doek gerealiseerde
intenties: de eigen (artistieke! ) logica van het
werk. Gelaatsschoonheid, ten derde, is er in de
geschiedenis van de esthetica slecht vanaf ge-
komen. Wat een vergissing! Zeker nu mensen
hun gelaten door cosmetische chirurgie laten
aanpassen aan slecht begrepen esthetische
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normen, is het van het grootste belang om hier
goed over te denken. Kant betoogde in de reeds
genoemde ~17 dat alleen de schoonheid van de
mens een geregelde relatie met doelen onder-
houdt. De schoonheid van het bos is geen ge-
volg van gerealiseerde doelen, en, zo wil Kant
het, die van design of kunst hangt weliswaar
af van doelen die er van buitenaf (door ont-
werp) in gerealiseerd zijn, maar is daartoe niet
te reduceren. Bij mensen ligt het anders: hier
komen de doelen die zich in het uiterlijk uit-
drukken niet van buitenaf, van derden, maar
van de mooie mens zelf.
Schoonheid moet men, zoals gezegd, waarne-
men, en men moet dat zelf doen. 's Mensen
schoonheid neemt men waar als men oog in
oog met de ander staat. Kijkt men naar een
afbeelding van een mooi gelaat, dan ervaart
men een afgebeeld mooi mens, men ervaart
altijd eerst de afbeelding, niet de mens zelf.
Maar kijkt men naar de mens zelf, dan dringt
zich een andere eigenaardigheid op. Een mens,
mooi of niet, laat zich niet ongegeneerd ob-
serveren, zoals men wel geconcentreerd naar
mooi design, een mooie eekhoorn, een mooi
kunstwerk kan kijken. Kijk je een mens aan
dan kijkt ze terug - en zij kijkt jou dan aan,
en jij ziet hoe zij dat doet, jij ziet haar, zij ziet
jou. Gelaatsschoonheid is een wederkerig pro-
ces, iets tussen twee 'jijs'. De waarneming van
schoonheid is het besef van het andere als an-
ders, volgens diens eigen logica. Ze maakt het
andere werkelijk en die werkelijkheid bewaren
we.
Deze bewaarkracht typeert de schoonheids-
ervaring over de hele breedte. Ze verklaart
waarom we met betrekking tot schoonheid
het principe van bekendheid huldigen. Ze ver-
klaart ook waarom schoonheid zo belangrijk
is dat we er een culturele praktijk aan weiden,
die we zelfs moreel vrijgesteld hebben.(9)
Ten laatste kunnen we de drie typen schoon-
heid vergelijken volgens de rol die humane
intentionaliteit erin speelt: deze beweegt zich
tussen receptie en projectie. Bij natuurschoon-
heid wordt intentionaliteit geprojecteerd: het
besef van de eigen logica van het waargeno-
mene (Einfühlung). Bij kunst is de intentio-
nele structuur door de kunstenaar in het werk
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gerealiseerd; de kunstbeschouwer pikt hem
op door zijn eigen gevoelsleven te laten mobi-
liseren. Bij gelaatsexpressie komt ze van bin-
nen, grondt ze haar symptoomkarakter - in
sociale wederkerigheid met de ander die haar
waarneemt. Wat houdt dan die paradigma-
wisseling in die hier wordt voorgesteld, van het
negatieve afwijken van kunst van de fotogra-
fische 'bewijskracht' naar de positieve, antro-
pologische, fundering in de bewaarkracht van
gelaatsexpressie?

6. Bewaarkracht

'Bewaren' is een machtig woord! In het leven
van alledag gaan we er echter wat losjes mee
om: 'bewaren' zien we als: zorgen dat iets be-
houden blijft. Dat maakt bewaren tot iets pas-
siefs; tot iets wat het ding overkomt: we voor-
komen dat het vergaat. Meestal bewaar je een
ding met een reden, bij voorbeeld als aanden-
ken aan iemand die is weggegaan of die over-
leden is. Maar dat ding bewaart die persoon
door onze herinneringen te fixeren. We zien
het aandenken en hervinden daar onze herin-
neringen. Een aandenken laat zich echter niet
afdwingen. Het kan gebeuren dat je iets koopt
ter nagedachtenis aan iets of iemand, terwijl
steeds als je het ding later ziet doet het je terug-
denken aan je poging om met je aankoop een
nagedachtenis te orkestreren. En omgekeerd
kan iets willekeurigs later een aandenken
aan iemand blijken in te houden. Aandenken
is een succes-notie. Iets is een aandenken als
het werkt. De wederkerigheid van het ding
met de waarnemer maakt de echtheid van het
bewaarde uit. Zonder dat succes is er slechts
een gedachte, een zin, een propositie over de
ander. Bewaren draait dus ook om echtheid,
authenticiteit.(1O)
Gelaatsexpressie bewaart de persoon door
symptoom van haar te zijn: ten behoeve van
de ander, voor diens waar-neming. De kijker
herinnert van de persoon vooral diens gelaats-
expressie - en omgekeerd hervindt hij zijn
herinneringen zodra hij de ander weer ziet.
Dit verklaart waarom men de gelaatsexpressie
in zijn eigen spiegelbeeld niet kan waarnemen:
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de eigen gelaatsexpressie wordt immers al van
binnenuit waar-gewetenYl)
Artistieke expressie (en de schoonheid, artis-
tieke kwaliteit, daarvan) bewaart de persoon
van de kunstenaar. Het bewaart de kunstenaar
echter in een entiteit die niet met hem samen-
valt.(2) Volgens procedures en eigenschappen
die alleen via de kunstgeschiedenis adequaat
waargenomen kunnen worden (vgl. Wollheim
1993a, Levinson 1990). Een compositie be-
waart de componist; de uitvoerders op hun
beurt bewaren dat bewaren, volgens procedu-
res die bij uitvoeringen passen. Het is, net als
met gelaatsexpressies, onmogelijk om je echt te
concentreren op de expressie in een uitvoering;
een mens kun je niet aanstaren, en dat heeft
ook weinig zin, want zijn expressie nemen we
terloops, hoe onmiddellijk en eenduidig ook,
waar, omdat die expressie zich niet daar in dat
gelaat (in de uitvoering) afspeelt, maar in de
interactie die men daarmee onderhoudt. Men
moet gepast afstand houden, de juiste soort
nabijheid betrachten, op de juiste manier aan
het succes bijdragen. De concentratie van de
luisteraar 'matcht' die van de uitvoerders. Bij
een live uitvoering is dit een sociale eis.(l3)Het
gaat bij een kunstwerk niet om iets wat zich
elders bevindt. Zonder de interactie komt de
expressie niet tot stand.
Een dodenmasker bewaart de persoon ook,
maar eenzijdig: het bewijst zijn verleden be-
staan en levert daarom een historische sensa-
tie, maar de expressie van de overledene wordt
niet bewaard (zie Huizinga voor deze notie,
en Ankersmit 1993 en Tollebeek 1993). Het af-
gieten verhoudt zich één-op-één met de dode;
ook het afgietsel verhoudt zich normaliter
één-op-één tot de kijker, vandaar de histori-
sche sensatie: het dodenmasker is perceptueel
transparant met de dode verbonden.
Een foto bewaart een moment van iemand,
is daar causaal mee verbonden zoals het do-
denmasker, maar levert normaliter geen his-
torische sensatie. De foto is gemaakt via een
niet perceptueel navolgbaar chemisch proces
(belichten, ontwikkelen, afdrukken). De foto
op het papier waar men naar kijkt verhoudt
zich niet even eenmalig tot de kijker als de
camerá tot de gefotografeerde.(14) Precies om
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het wetenschappelijke karakter van de relatie
tussen foto en afgebeelde is het ongelukkig dat
we 'documentaire' hebben leren begrijpen in
termen van bewijskracht. Een foto bewijst de
werkelijkheid van het afgebeelde via die we-
tenschappelijke omweg, maar omdat ze er niet
tevens iets over vertelt, is er niets wat door de
foto waargemaakt wordt. De kracht van de
foto om te bewijzen staat in geen verhouding
tot haar vermogen om gedachten en gevoelens
waar te maken.
Van een geschilderd portret vinden we 'dat
het lijkt' (of niet), óf we vinden dat het iets
getroffen heeft (ook al lijkt het wat minder)
en dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Dergelijke subtiele verschillen leken verdwe-
nen met de komst van de fotografie, anderhalve
eeuw geleden, die beter dan welke kunstvorm
ook de werkelijkheid documenteert: weergeeft
en bewijst. De andere kunsten nemen echter
momenteel hun documentaire taken weer ter
harte. Ze willen dat hun kijkers zich tot de
werkelijkheid verhouden. Die hervatte taken
én het principe van bekendheid kunnen begre-
pen worden in het licht van de antropologische
fundering van kunst in gelaatsexpressie. Zowel
gelaatsexpressie als artistieke kwaliteit hangt
af van de manier waarop iets de beschouwer
aanspreekt en hoe deze die aanspraak herkent
en die herkenning erop projecteert: beide zijn
succesnoties van lichamelijke interactie. Hun
succes is hun wederkerigheid en dat verklaart
waarom kunst ertoe doet. Kunst bewaart
mensen.(lS)

Rob van Gerwen is docent en onderzoeker aan
faculteit Geesteswetenschappen, departement
Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Op
zijn website vindt men informatie over zijn pu-
blicaties, onderwijsbeschrijvingen en een weblog:
http://www.phil.uu.nl!-rob

Noten

(1) Maar alleen al aan het oude (nooit bevredi-
gend opgeloste) probleem van de kunststatus
van fotografie - is fotografie een kunst; be-
staat er kunstfotografie? - is te zien dat er in
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die tweede revolutie iets wringt. Men begrijpt
de kunstfoto naar analogie met de schilder-
kunst (dus niet in haar eigen termen) in ter-
men van de manipulatie ofwel vooraf (van de
scène die gefotografeerd wordt), ofwel ach-
teraf (van het papier). Zie noot 2.

(2) Mijn voorstel corrigeert Gadamer (1986). We
kunnen nu betogen dat foto's kunst zijn wan-
neer ze de wederkerigheid van het afgebeelde
met de fotograaf waarneembaar maken.

(3) Men denke aan Baumgarten, Kant, Hegel,
Schelling, Schopenhauer.

(4) Naast nog veel anders. Zie: Van Gerwen 1992.
Filosofen als Heidegger en Merleau-Ponty
hebben hierin later enige verandering weten
te brengen.

(5) Beardsley en Wimsatt (1945) noemen een in-
tentionele drogreden: de eis dat men om een
werk te begrijpen eerst achter die intenties aan
moet. De mens achter het werk is hier belang-
rijker dan zijn expressieve aanwezigheid in
het werk.

(6) Zie Scruton (1983) voor een heldere stelling-
name hierover en voor een uitleg van het ver-
schil tussen foto's en schilderijen.

(7) Met uitzondering alleen van Wittgenstein
(zie noot 11) wordt expressie standaard als
een symbool begrepen, dat door empathie
al dan niet correct geïnterpreteerd wordt en
waarover mensen kunnen liegen. Niets vereist
dat ik me verbind aan de positie dat expressies
authentiek zijn en dat het daarom een interes-
sante kwestie is ons af te vragen of iemand wel
oprecht is. Integendeel, ik beschouw expressie
als een succes-term - epistemologische vra-
gen komen altijd te laat.

(8) Expressie verankert de theoretische entiteit
der biologische soorten, die anders volstrekt
zouden afhangen van de stand van de weten-
schap - wat genoeg grond zou zijn voor scep-
ticisme.

(9) Ik doel hier op de zogenaamde autonomie van
kunst. Zie Van Gerwen (2004 en 2008b) voor
een discussie over de morele grenzen van de
kunst.

(10) Wie de term be-waar-en ongemakkelijk vindt,
kan haar vervangen door authentificeren,
echt maken, of waarmaken. Maar de associ-
atie met het gewone 'bewaren' is bedoeld.

(11) Wittgenstein drukt dat glashelder uit, maar
het is wel een doordenker: 'Think of the re-
cognition of facial expressions. Or of giving
the description of facial expressions - which
does not consist in giving the measurements
of the face! Think, too, how one can imitate
a man's face without seeing one's own in a mir-
rar.' Wittgenstein (1953, 98:285, mijn cursief,
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RvG). Vgl. Wittgenstein (1938,46,39) en Van
Gerwen (2006).

(12) Men moet het werk niettemin geen symbool
noemen, met alle taal-achtige systematische
trekken vandien, ook al is het in het genoem-
de aspect te onderscheiden van het symptoom
dat één is met het uitgedrukte - hierin wijk
ik af van Gadamers tweede antropologische
constante van kunst: het symbool.

(13) Bij een CD is dit een vrije keus. Daar wordt er
beduidend minder levend(ig) bewaard omdat
luisteraars zich slechts auditief tot de muziek
verhouden. Muziek op CD laat iets te wensen
over: bij het luisteren horen we er een actu-
ele uitvoering in (maar die is er even niet).
Muziek is primair uitvoering van muziek.
Een partituur wordt pas een werk door zijn
uitvoeringen. Vgl. Van Gerwen (2008a).

(14) Roland Barthes 2000 beschrijft de sensatie
teweeggebracht door een foto wel in zulke ter-
men zoals 'punctum'.

(15) Dit artikel is een bewerking van drie lezingen.
1. 'Zwanenzangen en dodenmaskers', bij de pre-
sentatie van de CD van Reinbert de Leeuwen
Susanne van Els,van Sjostakowitsj'Vioolsonate,
Opus 147, 17 oktober 2007, Museum
Energetica, Amsterdam. 2. 'Mathematical
Beauty and Perceptual Presence.' Aesthetics
and Mathematics. Utrecht, November 9th and
1Oth, 2007. 3. 'Documentair Schilderen. Brigitte
Mulders Schildert Bijlmerse Werkelijkheid.'
Nieuw in de Bijlmer, Centrum Beeldende Kunst
Zuidoost, 19 januari 2008, Amsterdam
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De hUlUanistische rOlUan
Over de literaire verbeelding van de strijd tussen

humanisme en nihilisme

Martien Schreurs

In dit artikel wordt beargumenteerd dat het
humanisme bij de romanliteratuur te rade
moet gaan om een nieuw hoopgevend per-
spectief te kunnen bieden op de problema-
tiek van het nihilisme. Een van de romans
die toont hoe wij de uitdaging van het nihi-
lisme het hoofd kunnen bieden, is de roman
De Toverberg van Thomas Mann. In zijn be-
spreking van deze klassieke humanistische
Bildungsroman weidt Martien Schreurs uit
over de vele verschillende vormen waarin
de strijd tussen het humanisme en het ni-
hilisme wordt verbeeld en hij zoomt in op
een kernzin, met behulp waarvan wij ons
zelf aan onze eigen haren uit het moeras
van het nihilisme omhoog kunnen trekken:
"de mens mag omwille van goedheid en
liefde de dood geen heerschappij toestaan
over zijn gedachten."
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De vraag hoe wij ons tot het nihilisme kunnen
verhouden, is een van de belangrijkste strijd-
vragen binnen de humanistische traditie.(l)
Humanisme en nihilisme lijken onverzoenbaar
met elkaar in strijd te zijn. Nihilisme duidt im-
mers op zinverlies of de onmogelijkheid om
zin aan het leven te geven en het humanisme
bestaat bij gratie van het ervaren en vinden van
zin en betekenis. Mensen zoeken naar zin, aldus
een recente omschrijving in het onderzoekspro-
gramma van de Universiteit voor Humanistiek,
wanneer 'zij iets in verband brengen met iets
anders waardoor een breder perspectief ont-
staat'.(2)Nihilisten zullen dit bredere perspectief
afdoen als een illusie die wij nodig hebben om
onszelf staande te houden in een wereld die ei-
genlijk onbegrijpelijk, wreed, absurd en zinloos
is. Kort en goed, humanisme en nihilisme lijken
elkaar uit te sluiten.
Over het zoeken naar zin en de ervaringen
van zinloosheid worden in de levensbeschou-
wingen, de religies en de literatuur verhalen
verteld. Mijns inziens moet het humanisme
bij de relatief jonge traditie van de esthetica
te rade gaan om antwoorden te zoeken op de
uitdaging van het nihilisme. Ik schaar mij ach-
ter het standpunt van Kaulingfreks en Alma,
in het openingsartikel van dit themanummer,
dat het nadenken over esthetische ervaringen
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pas mogelijk wordt als 'niet langer het godde-
lijke, maar het menselijke in het centrum van
de aandacht komt te staan.' (3) De esthetica is in
essentie humanistisch, omdat hierin de mense-
lijke ervaringswereld in zijn volle complexiteit
geëxploreerd wordt. Mij interesseren vooral die
literaire kunstwerken waarin de humanistische
worsteling met de uitdaging van het nihilisme
wordt uitgebeeld. De vraag die ik in dit artikel
wil beantwoorden, is hoe de strijd tussen huma-
nisme en nihilisme in de romanliteratuur ver-
beeld wordt. Zoekend naar een antwoord wend
ik mij tot de traditie van de Bildungsroman,
omdat hierin niet alleen de afgronden van het
nihilisme, maar ook het hoopvolle streven van
mensen naar een humanere wereld worden
verbeeld.
Een van de redenen waarom de Duitse Bildungs-
roman De Toverberg van Thomas Mann uit het
jaar 1924 een mijlpaal vormt in de geschiede-
nis van het literaire Bildungshumanisme, is dat
in deze roman de strijd tussen humanisme en
nihilisme tot een voorlopige climax komt. Deze
roman speelt zich af aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog. Het nihilisme verschijnt
hierin als de radicale affirmatie van het niets,
dat wil zeggen als een onweerstaanbare ver-
nietigingsdrift. Thomas Mann laat zien dat
de oorlog een lakmoesproef vormt voor het
humanisme: laten mensen zich meesleuren in
de nihilistische vernietigingsdrift of zijn zij in
staat om zichzelf aan hun eigen haren uit het
moeras omhoog te trekken? De humanistische
roman De Toverberg laat zien dat de mens het
beste in zichzelf naar boven moet halen om te-
gen het nihilisme opgewassen te zijn. Ook bij
de lezer wordt een veranderingsproces op gang
gebracht. Zo zal ik hieronder laten zien hoe de
humanistische Bildungsroman De Toverberg
van Thomas Mann ons uitdaagt om eigentijdse
antwoorden te zoeken op de angst, het geloofs-
extremisme, de onzekerheidsintolerantie en de
vernietigingsdrift waarmee wij, een kleine eeuw
na het verschijnen van De Toverberg, gecon-
fronteerd worden.
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De strijd'tussen humanisme en het ni-
hilisme in De Toverberg

Zoals gebruikelijk is voor een klassieke Bildungs-
roman, heeft de in 1924 verschenen Toverberg de
ontwikkeling of de menswording van een jonge
held tot onderwerp. De hoofdpersoon, Hans
Castorp, bezoekt zijn neef Joachim Ziemszen in
een sanatorium, hoog in de bergen van Davos.
Joachim lijdt aan een ongeneeslijke longziekte
en is gedoemd zijn leven lang in dat sanatorium
te blijven. Castorp heeft, na het afronden van
zijn opleiding tot scheepsbouwingenieur, het
sympathieke plan opgevat om zijn zieke neef
drie weken gezelschap te houden. Het zal echter
anders lopen dan hij zich voorgenomen heeft.
Wanneer Castorp tijdens zijn korte vakantie
zo veel moeite heeft om te acclimatiseren dat
hij zelfs door koortsaanvallen geteisterd wordt,
raadt de arts Behrens hem aan om zich grondig
te laten onderzoeken. Hans is een eenvoudige
en aardige jongeman en geeft dankbaar aan de
oproep van Behrens gehoor. Deze ontdekt een
vochtig plekje op Castorps longen en adviseert
hem om onbepaalde tijd in het sanatorium te
blijven. Het is niet zozeer uit braafheid jegens de
arts als wel uit een stil verzet tegen zijn burger-
lijke levenswijze dat Castorp deze raad opvolgt.
Zonder dit met zoveel woorden te zeggen, toont
de verteller dat de jonge Duitser eigenlijk hele-
maal geen zin heeft in de verantwoordelijkhe-
den die hij zal moeten dragen wanneer hij naar
huis terugkeert. Het gemak waarmee hij zich in
zijn patiëntenrol voegt, is verdacht. Hij geniet
heimelijk van zijn nieuwe vrijheid, maar dit is
niets anders dan het uit de weg gaan van ver-
antwoordelijkheden. Zijn nieuwe vrijheid is zo
richtingloos dat de vraag rijst of Hans Castorp
van kwaad tot erger vervalt. Is hij niet op de
vlucht voor het leven en keert hij daar ooit nog
naar terug? Het is precies deze desoriënterende
ervaring van onthechting en zijn verlangen naar
een verzoening met het leven die ik aan de hand
van de Bildung van Hans Castorp ter discussie
wil stellen.
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Pedagogische passies
Er is een altijd alerte medepatiënt, de Italiaanse
Verlichtingshumanist Settembrini, die Hans
waarschuwt voor de gevaren waaraan hij in het
sanatorium wordt blootgesteld. De Italiaan voelt
onmiddellijk een pedagogische genegenheid
voor de nieuwkomer en staat hem gedurende
diens queeste met welbespraakte adviezen en
corrigerende opmerkingen terzijde. Settembrini
raadt hem al meteen aan om het sanatorium te
verlaten en naar huis terug te keren. De ironie
wil dat Settembrini zich met deze belerende
woorden ontpopt als een mentor voor het le-
ven. De zelfbenoemde mentor kan echter niet
verhinderen dat Castorp aan deze magische plek
gekluisterd blijft. Want terwijl Hans luistert naar
de goed gearticuleerde adviezen van de Italiaan,
verschijnt er achter diens schouder een Russische
dame, mevrouw Chauchat, die een betoverende
aantrekkingskracht op hem uitoefent. Haar ma-
gie schuilt in haar onweerstaanbare schoonheid
en charmante manier van doen. De Toverberg is
naar haar erotiserende toverkrachten vernoemd.
Zonder haar aanwezigheid in het sanatorium
zou Castorp waarschijnlijk ontvankelijker zijn
geweest voor de oproep van Settembrini om dit
oord te verlaten. Hiermee kom ik bij het eerste
motief dat Hans Castorp beweegt om in het sa-
natorium te blijven. Zijn acties, of, beter gezegd,
de afwezigheid daarvan, worden gemotiveerd
door zijn liefde voor mevrouw Chauchat. Maar
waar dit motief in de Hoofse roman literatuur
uit de middeleeuwen meestal de reden is om een
avontuurlijke reis te gaan maken en allerlei ob-
stakels uit de weg te ruimen, vormt het vreemd
genoeg voor Castorp de aanleiding om helemaal
niets meer te doen. De Toverberg toont dat de
liefde vooral een verlammende werking heeft.
Het is precies deze narcotiserende lamlendigheid
die Settembrini in zijn eerste ontmoeting met
Hans Castorp scherp doorziet. Hij maant hem
tot actie: Hans zou er goed aan doen om terug
te keren naar zijn vaderland, omdat hij niet de
persoon is die in deze hermetische omgeving het
beste in zichzelf naar boven kan halen. Hiermee
laat Settembrini doorschemeren wat het thema
is van de roman: gedurende de zeven jaren die
Castorp in het sanatorium hospiteert, zal hij een
Bildung ondergaan waarin hij met verschillende

22

stemmen van zijn tijd en met onvermoede la-
gen van het menselijke bestaan geconfronteerd
wordt. Slaagt Castorp erin om de nihilistische
vrijblijvendheid van zo veel hoofden zo veel
zinnen te overwinnen en de steen der wijzen te
vinden? En dit is het tweede motief dat Castorp
beweegt om in het sanatorium te blijven. Zijn
verblijf is een queeste naar wijsheid en kennis;
een leerschool van het leven.
De ideeën van Castorps tijdsgewricht en de lagen
van het menselijke bestaan worden belichaamd
door de verschillende personages die Mann ten
tonele brengt. Wanneer er naast Settembrini een
fanatieke Jezuïet opduikt, dan blijkt ook die er
intens van te genieten zijn pedagogische passies
uit te leven op de jongeman. Settembrini krijgt
dus een tegenspeler in de figuur van professor
Naphta, die zich ontpopt als een intellectueel
zwaargewicht waartegen hij zich slechts met
de grootste moeite kan standhouden. Het zijn
vooral de sympathie, de menselijkheid en de
welbespraaktheid van Settembrini die garande-
ren dat Castorp zijn mentor trouw blijft. Toch
kan het hem niet ontgaan dat Settembrini's
humanistische wereldbeeld aan flarden wordt
geschoten door de scherpzinnige Naphta. Maar
diens alternatief belooft weinig goeds. Naphta's
hegeliaanse katholicisme en zijn verlangen naar
de dictatuur van het proletariaat staan haaks op
de redelijkheid en de humaniteit waarin Hans
Castorp geschoold moet worden. De onophou-
delijke aanvallen van de Jezuïet op Settembrini
zijn niet gericht tegen zijn persoon, maar tegen
de humanistische beschavingsidealen als vor-
ming, autonomie en onafhankelijke waarheids-
vinding waarvan de literator zo'n hartstochtelijk
pleitbezorger is. Als Naphta het voor het zeggen
zou krijgen, dan werden de trotse en moeizaam
bevochten humanistische verworvenheden als
de vrijheid, de waardigheid van het individu, de
democratie en de mensenrechten verpulverd.
Behalve Naphta zijn er allerlei andere persona-
ges in het sanatorium - zoals de psychoanalyti-
cus Krokowski - die Hans proberen mee te trek-
ken in het obscurantisme.
Terwijl de debatten tussen zijn beide pedagogen
hoe langer hoe venijniger worden, blijft Castorp
weifelend toekijken. Hij zegt noch ja noch nee
en wanneer de woordenstrijd uiteindelijk in een
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duel op leven en dood uitloopt, doet hij nog
steeds niets om het gesprek in andere banen te
leiden. Integendeel, door de ene keer instem-
ming met Settembrini te betuigen en de andere
keer Naphta bij te vallen, stookt hij het vuur van
de strijd tussen hen alleen maar hoger op. Als
Naphta tenslotte tijdens een krankzinnig duel
met zijn vriend Settembrini zelfmoord pleegt en
Settembrini en Castorp in grote verwarring ach-
terblijven, kan de lezer zich niet aan de indruk
onttrekken dat de queeste van Castorp op niets
uitloopt. Dat hij zo weerloos staat tegenover
de zuigkracht van het nihilisme, is alarmerend.
Het zegt iets over de oorlog die in zijn tijd op
uitbreken staat. Op dit punt zal ik later terug-
komen.

Vertraging en versnelling
Herman Weigand heeft in zijn monografie De
Toverberg laten zien dat het vastlopen en het
mislukken van de Bildung van Hans Castorp
zichtbaar wordt in de subtiele wijze waarop de
auteur in deze roman de procédés Dehnung en
Raffung afwisselt. Dehnung duidt op een vertra-
ging van het verteltempo, dat wil zeggen in veel
bladzijden wordt een kort verloop in de vertelde
tijd beschreven, en Raffung duidt op een ver-
snelling van het verteltempo, dat wil zeggen in
weinig bladzijden wordt een lang verloop in de
vertelde tijd weergegeven. Om de enorme over-
vloed aan nieuwe prikkels weer te geven, maakt
de geïmpliceerde auteur gebruik van vertraging.
In de uitgave van De Toverberg die Weigand be-
studeerd heeft, beslaat de aankomst van Castorp
in het sanatorium 26 pagina's. Het eerste etmaal
van Castorps verblijf wordt in 90 pagina's ver-
teld. Als de auteur dit tempo had vastgehouden,
dan waren voor de zeven jaar in het sanatorium
een astronomisch aantal pagina's nodig geweest!
Maar de versnelling van het verteltempo is on-
heilspellend. De tijd gaat zo snel dat Castorp
steeds meer moeite krijgt om zich exact voor de
geest te halen hoe lang hij in het sanatorium ver-
toeft. De eerste drie weken van zijn verblijf be-
slaan 150 pagina's, de daaropvolgende 21 maan-
den slechts eenentwintig.
De opmerkelijke versnelling van het verteltempo
wijst erop dat er in het leven van Castorp weinig
gebeurt dat de moeite van het vertellen waard

Humanistiek nr. 35,ge jaargang oktober 2008

is. Hij blijft het centrale referentiepunt, maar in
plaats van een persoonlijke groei door te ma-
ken, blijken in de omgeving van het sanatorium
vooral zijn asociale neigingen rijkelijk te worden
gevoed. Hij vervalt tot lamlendigheid en laat
zich meesleuren in de neigingen van zijn mede-
patiënten om zich lusteloos te verstrooien met
kaartspel en spiritisme. Daarnaast verwaarloost
hij zichzelf en gaat er steeds slonziger bijlopen.
De onvermoeibare Settembrini blijft zijn pupil
aansporen om zich te verheffen en te verman-
nen. Hij vertelt Hans over de alarmerende po-
litieke ontwikkelingen die in de wereld buiten
het sanatorium gaande zijn, maar niets lijkt
meer tot de apathische jongeman door te drin-
gen. Pas als de Eerste Wereldoorlog is uitgebro-
ken en de wereld in brand staat, wordt Castorp
wakker. Maar dan is het te laat. Ook de patiënt
Hans Castorp wordt onder de wapenen geroe-
pen. Hij reist haastig af naar het laagland terwijl
zijn mentor hem huilend uitzwaait. Wanneer de
trein vertrekt, lijkt Castorp definitief uit beeld te
verdwijnen. Maar wanneer de geest van de ver-
teller aan het einde van dit verhaal, dat in zijn
eigen woorden kurzweilig noch langweilig was,
over een eindeloze loopgravenoorlog waart, dan
wordt ons toch nog een laatste blik op onze held
vergund. In zijn becommentariëring van dit
nieuwe avontuur van Castorp laat de verteller in
het midden of deze daar is om de wereldbrand
te blussen, om die nog verder op te stoken of om
er simpelweg in op te branden.
Hoewel zijn vooruitzichten om deze oorlog te
overleven ronduit slecht zijn, ervaart Castorp
deze terugkeer naar het laagland als een bevrij-
ding. Klaarblijkelijk gaat hij nog liever dood dan
zijn schaduwbestaan in het sanatorium tot in
de eeuwigheid te rekken. Door terug te keren
naar het werkelijke leven, waarin het er voor
hem helemaal op aankomt, treedt Hans toch
nog in de voetsporen van zijn voorgangers in
de traditie van de Bildungsroman. Maar waar
zijn grote klassieke voorganger Wilhelm Meister
een harmonische persoonlijkheid was geworden
die zijn plaats in een geordende wereld wist te
vinden, wordt de wereldvreemde Duitser in een
aardse hel van doodsdrift en nihilistische des-
tructiedrang geworpen. Door de omgekeerde
richting waarin Castorps vorming verloopt - in
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plaats van de ontwikkeling van onrijpheid naar
rijpheid vertelt De Toverberg over de weg van ijle
dromerigheid naar de harde realiteit van on-
menselijkheid - ontpopt deze Bildungsroman
zich als een parodie op de Bildungsroman. De
realistische inkadering van de Bildung van
Hans Castorp in de actualiteit van de Eerste
Wereldoorlog maakt deze (Ent)Bildungsroman
een spiegel van zijn tijd. Om deze reden stelt
Herman Weigand dat De Toverberg niet alleen
als een parodie op de Bildungsroman, maar ook
als een tijdsroman getypeerd kan worden.
Het ideaal dat in de roman De Toverberg voor
de lachspiegel wordt gehouden, is het klassieke
Bildungsideaal van de negentiende eeuwse bur-
gerlijke cultuur. Zoals het een Bildungsbürger
betaamt, filosofeert Castorp over de eeuwige
vragen omtrent de menselijke natuur en de ont-
wikkelingen in de geschiedenis van de mensheid
- de kwestie van de vooruitgang - en gaat hij de
brandende vragen van zijn tijd uit de weg. In
weerwil van de vermaningen van zijn leermees-
ter Settembrini om de pers te volgen, verzuimt
hij pertinent om kranten te lezen en zich van de
actualiteiten op de hoogte te stellen. Hij tuimelt
in de klassieke valkuil van de negentiende eeuwse
Bildungsbürger, namelijk om zich over te geven
aan de apolitieke neigingen van de cultuurmens,
of, preciezer gezegd, de snob. Wie zich verre
houdt van alles wat met politiek en macht te
maken heeft, dreigt de hoge cultuur van ideeën
en verheven idealen uit te spelen tegen de lage
wereld van het concreet geleefde leven. Dit is
precies wat Castorp doet. In De Toverberg wordt
afgerekend met de intellectueel die het denk-
beeld - het drogbeeld - koestert dat hij vanuit
een vogelvluchtoverzicht de ontwikkelingen van
zijn tijd kan begrijpen en beoordelen. In plaats
van zich met het leven en de samenleving te
verbinden, verwijdert Castorp zich daar steeds
verder van.
Door te laten zien hoe Hans Castorp in zijn
queeste verdwaalt en onthecht raakt, wordt zijn
falen tot thema gemaakt en het is precies dit fa-
len wat deze roman zo leerrijk maakt ('fouten
zijn betere leermeesters dan de verhevenste ide-
alen' aldus Von Winter 1975,949). Er kleven zo-
veel aspecten aan dat de lezer onweerstaanbaar
wordt uitgedaagd om te participeren in een dia-
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loog op en over 'de toverberg'. Een dialoog die
oneindig is. De vraag wat wij van het falen van
Castorp kunnen leren, noopt tot vertragende re-
flecties waarbij niet alleen het personage, maar
ook de verteller en de lezer in het spel komen.

Hoe nu verder?

Hoewel deze roman de suggestie wekt dat de
humaniteit toch het onderspit moet delven te-
gen het nihilisme en de vernietigingsdrift, zien
we in de slotvraag van dit boek dat de vertel-
ler de hoop op een betere, dat wil zeggen meer
humane wereld, niet verloren heeft: 'Zal ook uit
dit wereldfeest des doods, ook uit deze vrese-
lijke koortsgloed, waarin overal in het rond de
regenachtige avondhemel is ontstoken, eens de
liefde zich verheffen?' (Mann 1975, 932). Maar
is dit geen hopen tegen beter weten in? In tijden
van oorlog, zo zou één van de vele gedachten
in De Toverberg samengevat kunnen worden,
is Bildung een overbodige luxe. Laat Thomas
Mann eigenlijk zien dat het humanisme kans-
loos is in de strijd tegen het nihilisme en dat er
bijgevolg geen hoop is voor ons?
Deze laatste vraag moet met een ondubbelzin-
nig 'nee' beantwoord worden. Er zijn name-
lijk wel degelijk momenten in de Bildung van
Castorp die de hoop een humanere wereld le-
vend houden. Ik wil er een moment uitlichten.
De verteller leidt dit bijzondere moment in met
de mededeling dat er veel sneeuw in de bergen is
gevallen en dat Castorp de verrassende ingeving
krijgt om een skitocht te gaan maken. Wanneer
hij met zijn ski's de bergen intrekt, verlaat hij
voor de eerste keer de besloten sfeer van het sa-
natorium. Castorp heeft het sterke gevoel dat
hij alleen moet zijn en dat hij op de proef wordt
gesteld. (3) Maar wat kan hem nu eigenlijk gebeu-
ren? De weersomstandigheden zijn goed en niets
wijst erop dat er ergens gevaar dreigt. Middels de
vertraging van het verteltempo waarschuwt de
auteur de lezer echter om op zijn hoede te zijn.
Wanneer Castorp een flink eind op weg is, slaat
eensklaps het weer om en raakt hij verdwaald in
een razende sneeuwstorm. Het wordt koud, ijs-
koud en Castorp doet precies wat iemand in zul-
ke situaties beslist niet moet doen. Om de kou te
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verdrijven, grijpt hij naar het flesje port dat hij in
zijn jaszak met zich meedraagt. Onmiddellijk na
de eerste verkwikkende slokken raakt hij buiten
bewustzijn. Hij droomt over elegante en fijnge-
bouwde mensen die op een wit strand flaneren,
boogschieten, muziek maken en dansen. Het
zijn beelden van een andere toestand - het dui-
zendjarige rijk van de liefde - die aan zijn gees-
tesoog voorbijkomen: 'mensen, kinderen van
zon en zee repten zich en rustten overal, zinnig
blijmoedige, jeugdige mensheid, gaaf van lijf en
leden, zo aangenaam om naar te kijken: (idem,
633-634).
Terwijl hij van de ene verrukking in de andere
valt, wordt zijn aandacht opeens getrokken door
een tafereel dat zich op de achtergrond afspeelt.
Wat hij nu te zien krijgt, vervult hem van precies
de tegenovergestelde stemming. Vol afgrijzen
ziet hij de beelden van een bloedrnaai aan zich
voorbijgaan. Verwilderde vrouwen scheuren een
kind aan stukken en vreten dat vervolgens rauw
op: 'Boven een schaal verscheurden zij een klein
kind, verscheurden het onder onguur stilzwijgen
met hun handen - Hans zag zijig blond haar
met bloed besmeurd - en verslonden de stukken
zodat de broze botjes in hun muil kraakten en
het bloed van hun brede lippen droop: (idem,
637).
Zijn stemmingen van hemelse verrukking en
helse verschrikkin'g gaan over in een gedachte-
stroom waarin Castorp deze beelden probeert
te vertalen in de begrippen waarmee zijn beide
leermeesters Settembrini en Naphta hem in hun
debatten bestookt hebben. Het zijn de dualisti-
sche tweedelingen leven-dood, ziekte-gezond-
heid, liefde-geweld, humaniteit-macht, ratio-
naliteit-obscurantisme, die in zijn hoofd rond-
malen. Zijn gedachten winnen steeds meer aan
helderheid. Plotseling spreekt Castorp hardop
uit wat de verbindende kracht is waarin deze
tegenstellingen verzoend worden. Hij heeft het
verlossende inzicht gevonden - 'de graal', 'de
steen der wijzen' of het 'lapis philosophorum'
- dat ons in contact brengt met een bezielende
kracht die ons met het leven verbindt: 'De mens
mag omwille van goedheid en liefde de dood
geen heerschappij toestaan over zijn gedachten'
(idem, 640).
Castorp spreekt zijn droommaxime hardop
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voor zichzelf uit alsof hij in gebed is. Vervolgens
zegt hij tegen zichzelf dat hij nu eindelijk wakker
kan worden. Aldus geschiedt. Castorp ontwaakt
en wanneer hij om zich heen kijkt, ziet hij dat de
sneeuwstorm geluwd is en dat de hemel begint
op te klaren. Het eerste wat hij wil weten, is hoe
laat hij precies leeft. Terwijl hijzelf en de lezer
- door het gebruik van het procedé van vertra-
ging - de indruk hebben gekregen dat de droom
uren geduurd heeft, geeft zijn horloge exact aan
dat er objectief gezien twaalf, dertien minuten
verstreken zijn. In de uitbeelding van het ski-
avontuur is het verteltempo tot het uiterste ver-
traagd: in mijn uitgave van De Toverberg worden
deze twaalf minuten levenstijd in twaalf pagina's
weergegeven.
Maar terwijl het personage Hans Castorp de
botte pech heeft dat hij zijn droommaxime ver-
geet wanneer hij wakker wordt en weer wordt
opgenomen in de welbekende dagelijkse sleur
die in een stroomversnelling verteld wordt, kan
de lezer dit hoogtepunt in de queeste van Hans
Castorp benutten als 'trigger' om het huma-
nisme dusdanig te vernieuwen dat het is opge7
wassen tegen de uitdagingen van het nihilisme
waarmee wij vandaag en in de toekomst gecon-
fronteerd worden. Vandaag maken wij ons bij-
voorbeeld druk over Wilders en de toenemende
verwildering van de samenleving. Wij vrezen
terroristische aanslagen, economische recessies,
klimaatsveranderingen en ecologische catastro-
fes die in de wereld van morgen en overmorgen
op ons af en over ons heen kunnen komen.(4)
Staat de mens de angst voor vernietiging en de
dood heerschappij toe over zijn gedachten?
Wie deze vraag bevestigend beantwoordt, die
sluit een monsterverbond met het nihilisme.
Als het zo is, dan lijkt het humanisme alleen nog
dienst te kunnen doen als stervensbegeleiding. (5)

Maar het is veel te vroeg om het humanisme
af te schrijven. De nihilist is een onheilsprofeet
die pas opgelucht kan ademhalen wanneer zijn
voorspellingen uitkomen en de wereld in brand
staat. Idealisten worden bijna automatisch weg-
gehoond omdat zij 'naïvisten' zouden zijn. Maar
pessimisme is net zo gemakzuchtig als optimis-
me. De reden waarom grote romans ontoegan-
kelijk blijven voor mensen die in zwart-wit en
wij-zij tegenstellingen denken, is dat ze tonen
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dat de werkelijkheid door en door ambivalent is.
De Toverberg laat dit op voorbeeldige wijze zien.
Dat de mens omwille van goedheid en liefde
de dood geen heerschappij mag toestaan over
zijn gedachten, is niet alleen een humanistische
kerngedachte die tot en met de slotzin van de
roman De Toverberg blijft resoneren, maar die
ook een weerklank is van de onvermoede krach-
ten die in de lezer zelf sluimeren. (6) Via deze
humanistische roman krijgen wij voeling met
een humaniserende kracht die sterker is dan de
drang om te vernietigen. Dit is de reden waarom
ik vind dat de literaire verbeeldingskracht een
cruciale rol moet spelen in de ontwikkeling van
het humanisme.
Resumerend stel ik dat het humanisme pas een
adequaat antwoord kan bieden op de uitdagin-
gen van het nihilisme wanneer het verstand,
de verbeeldingskracht en het gevoel een bond-
genootschap sluiten. Wij hebben onze verbeel-
dingskracht nodig om te kunnen zien dat het
spook van het nihilisme een veelkoppig monster
is dat, al gelang de veranderende omstandighe-
den, een daarbij passend gezicht toont. Net als
het ware, het schone en het goede heeft het nihi-
lisme vele gezichten. En als het erom gaat in het
angstaanjagende gelaat van het nihilisme, dat
ons in de romanliteratuur wordt voorgespie-
geld, onze eigen 'zelfkant' en onze onderbuik-
gevoelens te leren herkennen, dan wordt er veel
van onze (zelf)kritische vermogens gevergd. Tot
slot moet in navolging van Hans Castorp gezegd
worden dat alleen de liefde krachtiger is dan
dood en vernietiging. Als de droommaxime van
Castorp op deze manier blijft resoneren, dan is
zijn queeste toch niet op (het) niets uitgelopen.

Dr. Martien Schreurs (1966) is docent huma-
nistiek en educatie aan de Universiteit voor
Humanistiek. Recente publicaties: 'Sensibele rati-
onaliteit: de wijsheid van de roman; in: Deugden
van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van
wetenschap met een menselijk gezicht, red. Hans
Alma en Joachim Duyndam (2008); 'De mens in
de roman; in: http://esthetica.nge.nl/#/lopende-
jaargang/?sel=3.
E-mail: ms@uvh.nl
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Noten

(I) In een spraakmakende lezing uit het jaar 1956
noemde de Nederlandse humanist Jaap van
Praag het nihilisme een groot gevaar voor onze
Christelijk-humanistische beschaving, omdat
'het principiële nihilisme sociaal-pedagogisch,
door zijn ondermijning van de traditionele
waarden een klimaat schept, dat de weerstand
verzwakt tegen het sociale nihilisme' (Derkx
2004,92)

(2) Zie pagina 7 in het onderzoeksprogramma van
de Universiteit voor Humanistiek (2005-2010),
zoals vastgesteld door het CvB op 16-5-2007.

(3) Onder meer in zijn essay over de Bildungsroman
wijst Bachtin erop dat de beproeving - ordeal
- een belangrijk motief is in de traditie van de
Bildungsroman: 'The novel of ordeal, having
reached its peak in the baroque period, lost its
purity in the eighteenth and nineteenth centu-
ries. But the type of novel that is constructed on
the idea of testing a hero continues to exist, com-
plicated, of course, by all that has been created by
the biographical novel and the Bildungroman.'
(Bakhtin 1986, 16).

(4) In dit verband is het misschien interessant om
te vermelden dat de Amsterdamse burgemees-
ter Cohen in de jaarlijkse Auschwitzherdenking
op zondag 27 januari zei, dat de angst en het
wantrouwen in de samenleving sinds de Tweede
Wereldoorlog niet meer zo groot zijn geweest als
nu.

(5) UvH student Elmer van Engelenburg verde-
digde deze stelling in een bachelorscriptie die
ik vorig jaar als docent op de Universiteit voor
Humanistiek begeleid heb. Tijdens de begelei-
dende gesprekken die ik met hem voerde, ver-
woordde hij zijn standpunt aldus: 'Het uitsterven
van de mens kan hooguit nog zo'n vierhonderd
jaar duren en nu komt het erop aan om dit sterf-
bed zoveel mogelijk te verzachten. Daar is huma-
nistiek goed voor, als stervensbegeleiding dus.'

(6) Door in termen van resonantie te spreken, volg
ik het spoor van Taylor die in het laatste hoofd-
stuk van Soureesof theSe/fuitvoerig ingaat op de
openbarende kunst van onder andere Thomas
Mann. Taylor laat zien dat wij door het lezen van
romans in contact kunnen komen met iets dieps,
het transpersoonlijke, het eeuwige of het godde-
lijke dat het subjectieve overstijgt. Toch kan die
omvattende wereld alleen via de persoonlijke
ervaring aan ons geopenbaard worden. In de
conclusie maakt hij ons deelgenoot van zijn aar-
zelingen om die spirituele ervaring in filosofische
taal te articuleren: "It is hard to be clear in th is
domain, just because we are deep into a language
of personal resonance.' (Taylor 1989, 513).
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HUlTlanistische esthetiek
en de education of the
senses

Paul Voestermans

In hun inleidende artikel op dit themanum-
mer stellen Kaulingfreks & Alma dat esthe-
tica de plek is waar van oudsher nagedacht
wordt over zintuiglijkheid en beleving als
autonome vermogens naast het strikt ratio-
nele denken. In dit artikel wil ik betogen dat
het zintuiglijke en de lichamelijke beleving in
de westerse cultuur verwaarloosd zijn door
de specifieke relatie tussen wetenschap en
religie in onze cultuur, waardoor het domein
van de ethiek buiten dat van de wetenschap
viel en vergeestelijkt werd. De relatie tus-
sen esthetiek en ethiek werd daardoor on-
duidelijk. Deze ontwikkeling heeft ook het
humanisme beïnvloed, dat mee is gegaan
in een ethisch denken met een totaal onli-
chamelijk karakter. Ik bepleit een humanis-
me dat zijn uitgangspunt neemt in het men-
selijk sensorium en dat via een 'education
of the senses' afstand neemt van een over-
daad aan geest. Esthetiek en ethiek kunnen
elkaar dan vinden in een orthopraxis, die
moraal uit de hoek van abstracte idealen en
doctrinaire preoccupaties haalt.

2S

Herschepping van de wereld

Floris Cohen schrijft in zijn boek De herschep-
ping van de wereld, dat het Westen in de tijd van
de godsdienstoorlogen, zoals de SO-jarige oor-
log tussen Nederland en Spanje en de 30-jarige
oorlog in Duitsland, door het oog van de naald
is gekropen. Er is een moment geweest waarop
het religieuze wereldbeeld aan het wetenschap-
pelijke een halt dreigde toe te roepen. In 1648 bij
de Vrede van Westfalen werd Europa uiteindelijk
voor die tijd betrekkelijk stabiel ingedeeld. Zo
ontstond de Nederlandse Republiek, maar werd
ook de grondslag gelegd voor onder andere een
stabiel Spanje, Frankrijk, Engeland en het Hei-
lige Roomse Rijk. Europa ontleende deze tijde-
lijke stabiliteit aan het besluit om godsdienst
voortaan tot een aangelegenheid te maken van
de landen van Europa zelf. De regerende vors-
ten en hun adviseurs kregen het recht zelf te be-
palen wat de godsdienst was van hun land. Tot
welk een lappendeken aan geloven en tot welk
een onderhuidse spanningen en voortdurende
geschipper met verdraagzaamheid dat heeft ge-
leid wordt uitvoerig beschreven door Bejamin
Kaplan in zijn boek Devided by faith, Religious
Conflict and the Practice of Toleration in Early
Modern Europe. In deze verdeeldheid gedijde
wetenschap overigens redelijk goed. In elk geval
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op een wijze die tamelijk uniek bleek. Maar dat
de wetenschapsontwikkeling in Europa zo voor-
spoedig verliep, was een dubbeltje op zijn kant,
volgens Cohen.
Dat wordt mooi geïllustreerd aan de opvattin-
gen van de Utrechtse theoloog Gisbertus Voetius
of Voet. Voet was bang dat het religieuze wereld-
beeld op losse schroeven zou komen te staan, zo-
dra Aristoteles leer van de substantiële vormen
het zou afleggen tegen de leer van Descartes,
volgens welke pas door goed onderzoek van de
natuur uitgemaakt kan worden wat het wezen
der dingen is. Niet alleen God als houvast, maar
ook de transsubstantiatio, de eucharistische om-
vorming van brood en wijn in het lichaam en
bloed van Christus, waren juist zo mooi in Aris-
toteles' visie ingepast. En nu dreigde uitgerekend
deze visie onderuit gehaald te worden. Zou dat
gebeuren ten gunste van de Galileïsche en Carte-
siaanse onderzoekende geest dan was het gedaan
met de voorzienigheid, de wonderen, de ziel,
de Drie-eenheid, de maagdelijke geboorte, de
erfzonde en de wederopstanding. Dat zag Voet
goed volgens Cohen: 'Descartes was Spinoza
niet, maar Voet zag hem bij wijze van spreken
al aankomen' (Cohen 2007, 169). De atheïsti-
sche consequenties lagen op de loer. Deze vrees
van Voet, hoe breed gedeeld ook, heeft niet echt
verhinderd dat er in landen als Frankrijk, En-
geland maar ook in de Nederlandse Republiek
een natuurkundig wereldbeeld ontstond dat het
aanzien van de wereld drastisch heeft veranderd.
Volgens Cohen was er in de periode tussen 1645
en 1660 even een inzinking in beoefening van
natuurkennis. Even leek het erop dat door cen-
suur, zelfcensuur en de dreiging van uit de hand
lopende religieuze conflicten, de ruimte voor
voortschrijdende onderzoek van de natuur dras-
tisch zou worden ingeperkt. Maar dat gebeurde
niet, al was het kantje boord. Waarom niet?
Volgens Cohen besefte men over het algemeen
dat de nieuwe aanpak van het onderzoek van de
natuur ook kansen bood. In protestantse krin-
gen realiseerde men zich dat het verwerven van
natuurkennis ook een vorm was van werken in
de geest van Gods voorzienigheid. In katholieke
kring realiseerden zich vooral de Jezuïeten als het
geleerde leger Gods, dat experimenteren met de
natuur niet echt hoefde te raken aan theologische
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vraagstukken en de wereld van het geloof. De na-
tuurkundige bestudering van de wereld kon heel
goed als een vruchtbare, autonome activiteit
worden beschouwd. Door zich zo op te stellen
kreeg men meer en meer oog voor het materieel
nut van de natuurkennis. Volgens Cohen werd
dit alles ook nog gedragen door een krachtige
ideologie die hij toeschrijft aan Francis Bacon en
diens slogan: kennis is macht. De Here God kan
op vele manieren gediend worden, zoveel was wel
duidelijk na de opdeling van de Christenheid in
diverse geloven. De natuur goed onderzoeken en
er je voordeel mee doen, was daar een van. Een
voortvarende aanpak van de natuur om langs
experimentele weg haar bruikbare geheimen te
ontfutselen, stuitte steeds minder op weerstand
vanuit de kerken. Daar komt bij dat de onderne-
mende klasse van protestantse geloofsgemeen-
schap erin slaagde om spaarzaamheid en ijver
tot religieus geïnspireerde waarden oriëntaties
te maken en de resultaten van ondernemingszin
tot tekenen van Gods uitverkiezing. Zo ontstond
volgens Cohen alleen in Europa een wetenschap
die de wereld zou herscheppen.

Het Westen en wetenschap

In het boek Cultuur & Lichaam, een cultuurpsy-
chologisch perspectief op patronen in gedrag, dat ik
samen met Theo Verheggen heb geschreven, pro-
beren we aannemelijk te maken waarom de wes-
terse wereld zo'n grote invloed heeft uitgeoefend
op de leefpatronen elders op de wereld. Het mag
dan zo lijken dat overal nog mannen en vrouwen
opgesloten zitten in de locale cultuur, toch dringt
het westerse leefpatroon wel degelijk overal door.
Wij kenden het boek van Cohen toen niet, want
De Herschepping van de wereld verscheen later.
Maar ook wij geven wetenschappers een centrale
positie. Zij inspireerden technici en handelaren
en zo werden de ervaringsmogelijkheden van
mensen overal ter wereld verruimd. Dat gebeur-
de zeker niet van meet af aan. Het aanvankelijk
gebruik van wetenschap, techniek en handel was
verre van zachtzinnig. Wetenschap, techniek en
handel werden in westerse handen juist geen
middelen die voor een algehele lotsverbetering
zorgden. Veeleer werd dit driespan gebruikt voor
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het in het zadel brengen en houden van de wes-
terse overheersers en hun vazallen. Pas veel later,
na de verschrikkingen van de twee grote oorlo-
gen in de twintigste eeuw, ontstond een wereld
waarin de menselijke ervaring breder dan ooit
tevoren getekend wordt door de zegeningen van
wetenschap, techniek en handel. In ons boek
wordt aan het drietal wetenschap, techniek en
handel een vierde factor toegevoegd waardoor er
een krachtig vierspan ontstaat als motor achter
wereldwijde modernisering. Deze factor is het
menselijk sensorium, dat ook wel in verband
wordt gebracht met sentien ce, het vermogen
tot zintuiglijk ervaren. Mensen beschikken over
een vorm van zintuiglijkheid die onder gunstige
omstandigheden zonder meer gevoelig is voor
wat het leven grondig veraangenaamt. Daarmee
ontstaat de wens datgene wat zulk een gunstige
uitwerking heeft, binnen bereik te brengen. Wat
meekomt met onder andere veilig voedsel, goede
communicatiemiddelen, gezondheidsbewaking
en wellevende omgangsvormen op basis van vrij-
heid, genegenheid en schoonheid zijn geen sim-
pele genotsmiddelen. Wat er in de laatste decen-
nia heeft plaatsgevonden in het kielzog van we-
tenschap, techniek en handel is een afstemming
van het sensorium op datgene wat inmiddels tot
de onmisbare ingrediënten van een goed leven
tout court is gaan behoren. Hierover kunnen we
niet concreet genoeg zijn. Kijk om u heen en stel
vast wat u nooit meer zou willen missen. Zelfs
een verstokte aanhanger van less is more zal toe-
geven dat het weinige waarmee hij of zij tevreden
kan zijn toch van goede kwaliteit moet zijn. Dat
geldt al voor de lucht die wordt ingeademd. Onze
hoop is daarbij vooral gevestigd op deugdelijke
kwaliteitsverbetering die zonder wetenschap,
techniek en handel geen schijn van kans heeft.
Ook wil de minimalist een bestuurlijk systeem
dat de garantie biedt dat wat hijlzij inademt op
den duur ontdaan wordt van de ongerechtighe-
den uit de tijd dat er veel achtelozer met deze pri-
maire levensbehoeften werd omgegaan. Lucht is
maar één voorbeeld. Voedsel is een ander. Maar
ook omgangsvormen veranderen onder invloed
van het sensorium. Mannelijke overheersing,
bijvoorbeeld, wordt door vrouwen steeds scher-
per gevoeld. Het nationalisme dat jonge mannen
vlak voor de Eerste Wereldoorlog enthousiast ten
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strijde deed trekken blijkt niet meer te kunnen
worden opgebracht in een tijd waarin de jeugd
deel uitmaakt van kleine groepen met een heel
eigen smaak en levensstijl. Dat alles is het gevolg
van de tuning van hun sensorium.
De centrale stelling van ons boek is dat het heer-
send segment van de samenleving het steeds
zwaarder te verduren krijgt, omdat het vierspan
wetenschap, techniek, handel en het verande-
rende leefgevoel die leden van de samenleving
kansen biedt die het meest van deze heerszucht te
lijden hebben. Op die manier zetten de alterna-
tieve levensstijlen zich door, naast de bestaande.
Dat gaat natuurlijk nooit zonder slag of stoot. Er
is altijd verzet van groeperingen die deze ruimte
niet willen geven. Deze ruimte wordt op den duur
echter afgedwongen doordat de burgers het niet
meer verdragen dat hun de vrijheid en de genoe-
gens onthouden worden, die een geprivilegieerde
minderheid wel geniet. Voor de handhaving van
deze privileges doen de machthebbers in veel ge-
vallen aan 'imperialoverstretch': heel veel geld in-
vesteren in tamelijk onzinnige, hoofdzakelijk mi-
litaire projecten. Dat is op den duur onhoudbaar.
Zo is ook het ijzeren gordijn neergehaald. Pas als
de alternatieve stijlen breed worden gedragen,
wordt het mogelijk af te rekenen met moralisme,
betutteling, bijgeloof en onwetendheid. Dan ook
pas kan zich een moraal ontwikkelen die voor ie-
dereen geldt. Dan ook komt een eind aan de mo-
raliserende afkondiging door de machthebbers
van een moraal die feitelijk alleen maar voor de
lager geklasseerden geldt. Dat houdt in dat dan
pas wetenschap gebruikt gaat worden om de we-
reld in zijn geheel en op veel meer domeinen dan
dat van natuur en techniek echt te herscheppen.
Niet in een walhalla van technische hoogstand-
jes en materieel gemak, maar in een realistische
omgeving van mogelijkheden voor iedereen, we-
reldwijd. Niet voor geprivilegieerde groepen al-
leen, maar voor alle tot nu toe gemarginaliseerde
segmenten: vrouwen vooral, maar ook al diege-
nen die laag in status en bevangen door angstige
voorstellingen voornamelijk afkomstig uit hun
religie, zich nu nog voegen naar de macht van
anderen. Klinkt dat idealistisch? In het naoor-
logse Westen is deze toestand grotendeels bereikt.
Waarom heeft dat zo lang geduurd?
Volgens mij zijn er al vroeg tijdens de vorming
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van het wetenschappelijk wereldbeeld twee hin-
dernissen opgeworpen: (1) de afspraak weten-
schap louter en alleen over de natuur te laten
gaan en bijgevolg de menselijke morele ervaring
aan religie over te laten. Er vond dus een soort
verkaveling plaats die natuurlijk de beïnvloe-
ding van die ervaring door deze natuurkennis
niet onmogelijk maakte maar wel vertraagde. De
Verlichting die zo ontstond was een compromis
tussen geloof en rede. Het was een gematigde
Verlichting. Door haar aanhangers werd de radi-
cale variant met een beroep op religieuze waar-
den op een zijspoor gezet. Dat is dan meteen ook
de tweede hindernis: (2) het goede leven werd
opgehangen aan abstracties. Niet aan zaken die
tastbaar en voelbaar zijn, maar aan kunstmatige
opgeroepen 'innerlijke ervaringen' vrijwel zonder
lichamelijk pendant. Het verlangen naar geeste-
lijke verrijking en diepgang en de daarop geënte
praktijk, - ook wel spiritualiteit genoemd - van
het Westen kreeg een totaal onlichamelijk karak-
ter. De deugdenleer uit lang vervlogen tijden werd
opgepoetst door filosofische duiders. Dat leverde
geen op kennis gebaseerde trainbare praktijken
op, maar slechts etherische aansporingen. Op
een verdwaalde mysticus na, was bij vrijwel iede-
re gelovige die deze abstracties onderschreef, elke
sensatie afwezig. Geen seksuele praktijk, bijvoor-
beeld, waarin voor man en vrouw gelijkelijk het
goede ervaarbaar is. In plaats daarvan een over-
daad aan doctrinaire lering met een minimum
aan smaakvolle alledaagsheid. Het gescherm met
religieuze abstracties zoals geloofsvrijheid - iro-
nisch genoeg pas concreet voelbaar nadat diezelf-
de vrijheid te vuur en te zwaard was bestreden
- voorzienigheid en uitverkiezing kwamen in de
plaats van bemoeienis om de concrete ervaring
van het goede leven. Kort en goed: de gematigde
verlichting leverde vertraagd en voor een klei-
ne elite geldend voordeel op doordat heersers,
(hof)filosofen en andere duiders van de moraal
zich weinig aantrokken van wat er allemaal mee-
kwam aan mogelijkheden door de wetenschap-
pelijke vooruitgang. (I)

Uitgesteld en vertraagd humanisme
Cohen signaleert terecht een grote bereidheid
van de Europese intellectuele bovenlaag om
religie met wetenschap te verzoenen. De na-
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tuur mocht inderdaad naar hartenlust worden
bestudeerd. Zozeer zelfs dat mede met behulp
van de opgedane kennis de hegemonie kon
worden gevestigd over de rest van de wereld.
Dat gebeurde met grote ijver en veel geweld.
Het beschavingsoffensief van het Westen werd
er bepaald niet zachtzinniger door, hoezeer ook
van een wetenschappelijke geest doordrenkt.
Blijkbaar mocht er onder geen beding met die-
zelfde wetenschap een zodanige aanval worden
gedaan op godsdienst en moraal, dat daarmee
een einde kwam aan de tamelijk hardvochtige
religieuze bekeringsijver. De leiders stonden
liever toe dat van wetenschap een soort op reli-
gie lijkende verlossingsleer werd gemaakt die de
scherpe kanten van de religieus geïnspireerde
bekeringsdrift behield. In ons boek benadruk-
ken we dat. Op deze wijze kon er geen andere
dan een tamelijk eenzijdige technologische her-
schepping van de wereld ontstaan.
Wat er destijds al aan mogelijkheden wer-
den afgebroken illustreert het lot dat Baruch
de Spinoza en zijn volgelingen is overkomen.
Spinoza is geen natuurkundige. Hij heeft niet
zoals Descartes of Galilei en Newton bijgedra-
gen aan de natuurwetenschap. Maar hij keek wel
met dezelfde wetenschappelijke houding aan te-
gen het gedrag van mensen. Dat bracht hem en
zijn volgelingen in grote problemen. Waartoe dat
in Europa heeft geleid is tot in de kleinste details
uitgezocht door Jonathan Israel. Israel beschrijft
in zijn boek Radical Enlightenment. Philosophy
and the making of modernity 1650-1750 de lot-
gevallen van een beweging die door Spinoza in
gang is gezet en die de humanistische erfenis
van de renaissance trachtte uit te bouwen. Deze
'Radicale Verlichting' kwam vooral in de wel-
varende Nederlanden tot stand. Haar redelijke
boodschap inspireerde ook elders in Europa tot
de oprichting van kernen van Spinoza-aanhan-
gers. Zij werkten aan vorm van politiek bestuur
waarin het goede leven voor iedereen beschik-
baar kwam en werd behoed. Het ging om een
wereldbeeld zonder openbaringsgodsdienst,
zonder wonderen en zonder voorzienigheid of
andere bovennatuurlijke zaken. Ze trokken uit
het voortschrijdend succes van de natuur- en
wiskunde de conclusie dat wetenschap wel de-
gelijk gebruikt mocht worden om niet alleen
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de wereld van de natuur, maar ook die van de
menselijke handelingen te rationaliseren. De
aanhangers van de radicale verlichting houden
zich dus niet aan de verkaveling. Zij beperken de
wetenschappelijke werkwijze niet tot filosofie en
natuurwetenschap. Zij betrekken dat perspectief
ook op het politieke beleid en de inrichting van
het leven van alledag. Het gaat dus niet alleen
om de verdraagzaamheid waarmee de gematig-
de Verlichting doorgaans wordt vereenzelvigd.
Ook wordt de gedachte verworpen van een hier-
namaals waar de uiteindelijke beloning plaats-
vindt voor deugdzaam gedrag en waar geleden
onrecht vereffend wordt. Juist dat zijn de voor-
stellingen waardoor minder bedeelden zeker in
het verleden door machthebbers op hun plaats
werden gehouden. Het gaat om het scheppen
van een samenleving met behulp van de rede,
waarin alle mensen gelijk zijn. Daarmee wordt
niet ontkend dat er verschillen tussen men-
sen bestaan, er bestaat alleen geen vastliggende
rangorde van hoog naar laag; ook geen rangor-
dening die met een beroep op gelijkwaardigheid
toch wordt gedoogd. Omdat er volgens Spinoza
en zijn aanhangers maar één substantie is, levert
alleen onderzoek van de natuur een richtsnoer
op voor de vormgeving aan het leven. Moraal
kan afgeleid worden uit betrouwbaar onderzoek
van niet alleen de stoffelijke natuur maar ook
van de aard van de mensen. Niet zozeer omdat
wetenschap onfeilbaar is, maar er is geen andere,
betrouwbaarder weg. Alleen zo kan een norma-
tieve orde worden ontwikkeld die breed gedra-
gen wordt zonder aanziens des persoons. Maar
dit soort ideeën moest door Israel onder het stof
vandaan gehaald worden, zozeer was dit erfgoed
ondergesneeuwd geraakt.

Verzet tegen de Radicale Verlichting

In een vervolg met de titel Enlightenment Con-
tested. Philosophy, Modernity and the Emanci-
pation of Man 1670-1752 documenteert Israel
uitvoerig hoe van twee kanten verzet is aan-
getekend tegen de radicale variant van de Ver-
lichting. Aan de ene kant voelden kerkelijke en
wereldlijke overheden zich bedreigd door deze
nieuwlichterij. Aan de andere kant bleken vol-
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doende geleerden bereid om wetenschap en
geloof van elkaar te scheiden en op die manier
een verzoening tussen beide tot stand te bren-
gen. Op die manier werd eigenlijk de angel uit
de natuurkennis van die tijd gehaald. Er ont-
stond een tamelijk tandeloze gematigde variant
van de Verlichting waaruit verzet werd aangete-
kend tegen de radicale variant. Het humanisme
waartoe in de Renaissance een voorzet was ge-
daan kreeg geen vervolg en werd niet door de
opkomst van het wetenschappelijk wereldbeeld
versterkt. Integendeel, theologische oplossingen
voor politieke en morele vraagstukken werden
gedoogd. (2) God bleef een belangrijke factor
in het openbare leven. Daardoor konden ook
de ideeën van de gematigde Verlichting onvol-
doende worden ingezet tegen politieke behoud-
zucht. Natuurlijk gebeurde dat hier en daar wel.
Bijvoorbeeld in maatregelen tegen religieus fa-
natisme ter bevordering van de tolerantie, of
door de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke
macht in handen van afzonderlijke instellingen
te leggen. Maar van een brede invloed in het da-
gelijkse leven in alle segmenten van de samen-
leving is nauwelijks sprake. Toch ging het in de
radicale variant daarom. De Verlichting waarop
wij zo prat gaan, is dus een hybride product, dat
is ontstaan uit de mislukkingen van de radicale
variant. De gematigde Verlichting hield op be-
langrijke domeinen van het openbare leven een
compromis in tussen wetenschap en religie.
Wat de radicale Verlichting nastreefde was af-
schaffing van alle Gods- en bijgeloof. Maar van
een wereld waarin alleen maar plaats was voor
een door de mensen zelf gemaakte morele orde,
op basis van voortschrijdend wetenschappe-
lijk inzicht in de menselijke natuur, kwam het
voorlopig niet.

Education ofthe senses
Het geschetste hybride product had ingrij-
pende gevolgen voor het alledaagse leefgevoel.
Hinderlijke gedragspatronen die in de radicale
variant van de Verlichting scherp werden gekri-
tiseerd bleven intact. Ik licht er een belangrijk
element uit: er ontstaat in diezelfde tijd een fnui-
kende kijk op het menselijk gevoelsleven waar-
door een belangrijk middel om deze patronen te
doorbreken onvoldoende de ruimte krijgt.
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Moraal is naast een aangelegenheid van het ver-
stand ook een zaak van het gevoel. Spinoza zag
dat duidelijker dan Descartes. In het dualisme
van Descartes is zeker ruimte voor de wissel-
werking tussen rede en gevoel. In zijn boek-
werkje De passies van de ziel wordt vooral de in-
nerlijke werking van deze onderlinge beïnvloe-
ding uitgelegd.(3) De pijnappelklier is daarbij
volgens Descartes cruciaal. De passies kunnen
wel degelijk motiverend werken en beïnvloe-
den op die manier redelijke keuzen. Er staat
bijvoorbeeld: 'Het is de functie van alle passies
om dingen te willen die de natuur als bruikbaar
voor ons in petto heeft en om in die wil te vol-
harden; en dezelfde aanjaging door die geeste-
lijke stofjes die normaal gesproken de passies
veroorzaken, zorgt er ook voor dat het lichaam
de bewegingen maakt die ons helpen deze din-
gen binnen bereik te krijgen'. Deze visie kreeg
de overhand. Het heeft tot het laatste kwart van
de twintigste eeuw geduurd vooraleer er een al-
ternatief kwam waarin Spinoza's voorzet werd
verdisconteerd.
Zonder nu tot in de details uit te leggen hoe
Spinoza's leer van het gevoelsleven in elkaar zit,
kunnen wel een paar verschillen met die van
Descartes worden aangegeven. Spinoza heeft
het ook over rede en gevoel, maar hem gaat het
niet zozeer om de motiverende wisselwerking,
als wel om de rol daarbij van de gemeenschap
waarin de gevoelens van mensen verfijnd en
veredeld raken. Ook volgens Spinoza is de rede
cruciaal, maar dan eerder als het algemene as-
pect van een mensengemeenschap die door de
bestudering van de menselijke natuur bijvoor-
beeld op het spoor is gezet van hoe deze verfij-
ning in zijn werk gaat. Dat verlegt de blik naar
buiten. Een en ander is na te wijzen in Spinoza's
boekje over de verbetering van het verstand,
maar ook in zijn politieke traktaat.(4) Het be-
langrijkste is dat hij en zijn volgelingen vooral
belangstelling hebben voor de vormgeving van
het dagelijkse leven. Daar ligt ook de reden tot
verzet van de zijde van de machthebbers. Die
vinden de opvatting, dat emoties en gevoelens
van binnen zitten en eigenlijk vooral van me-
disch-biologische aard zijn, maar wat handig.
Dan zijn ze onderdeel van de materialistische
machinerie. Daartegenover wordt dan de veel
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belangrijkere 'geest' geplaatst, die hooguit in-
wendige controle kan uitoefenen. Het hinder-
lijke gevoelsleven kan het beste op een zijspoor
worden gezet. Rede en redelijkheid kunnen dan
naar believen verbonden worden met abstracte
en vooral geestelijke waarden en normen, waar-
van articulatie primair in handen ligt van de
heersers en hun hoffilosofen. Je kunt misschien
de werking van deze machine uitzoeken, maar
van een beslissende rol van lichaam, emotie en
gevoel bij de vormgeving van het leven is in
die visie geen sprake meer. Ook wordt de ver-
antwoordelijkheid voor datzelfde lichaam en
zijn rol bij de vormgeving niet gekoppeld aan
beproefde rituele training in de gemeenschap
van experts, maar aan doctrinaire beïnvloeding
door schriftgeleerden. Er is in deze kijk op het
leven geen rol weggelegd voor de stilering van
het gevoelsleven. Evenmin voor lichaamsbe-
heersing. Ook niet voor de op inzicht gebaseer-
de training van handelingen die bevorderlijk
zijn voor het vreedzaam samenleven van man-
nen en vrouwen, vreemden en ingezetenen, ge-
lovigen en ongelovigen, jongeren eh ouderen,
machtigen en minder machtigen. Niets hoeft in
dat verband te worden uitgezocht.
In de zienswijze op het menselijk gevoelsleven,
die zijn inspiratie aan vooral de Ethica van Spi-
noza ontleent, zijn emoties en gevoelens en de
ermee verbonden lichaamspraktijken onder-
deel van de brede rationalisering van het men-
selijk verkeer.(S)Bij deze rationalisering gaat het
geenszins alleen maar om een motiverende li-
chaamsmachine die in wisselwerking staat met
een ordenende ziel, maar zijn rede en gevoel
van meet af aan betrokken op de wereld van
mensen en dingen. Er moet dan wel voor ge-
zorgd worden dat de gevoelens met behulp van
een verbeterd verstand de vorm krijgen die het
meest dienstbaar is aan soepel en transparant
menselijk verkeer. Op dat punt heeft Spinoza
een bruikbaarder affectleer achtergelaten dan
Descartes. Emoties zijn de lichamelijk inge-
bakken reacties op iets in de buitenwereld. Ze
involveren ons helemaal, zetten verstandelijke
controle goeddeels buiten werking, omdat deze
nutteloos is, en laten over het algemeen zien dat
er iets op het spel is komen te staan. Het voor-
beeld van William James is nog steeds het bes-
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te. (6) Wat gebeurt er als een wandelaar een beer
ziet? Hij maakt zich meteen uit de voeten en
merkt pas achteraf dat hij bang is geweest. Dat
zegt hij dan ook. Dat wegrennen is de emotie en
wordt gelukkig zonder enige vorm van naden-
ken volkomen automatisch door het lichaam
geproduceerd. Dat angstig uitblazen is het ge-
voel. Maar laten we nu deze hele gebeurtenis
eens apart bekijken voor toeristen en geoefende
jagers. Beiden maken zich uit de voeten. In bei-
de gevallen wordt het hele hebben en houden
zonder deliberatie in staat van paraatheid ge-
bracht. Maar dan gaan de gevoelens divergeren.
Gevoelens zijn een even lichamelijke reactie op
de snelle actie, maar er zit ook besef bij, in dit
geval, bijvoorbeeld, dat het kantje boord was.
Vandaar dat de toeristen angstig weggedoken
uitblazen en vertellen hoe ze in de rats zaten. De
jagers daarentegen geven een afgewogen oordeel
over hun angst en vertellen erbij dat ze goed
zijn weggekomen, maar misschien toch iets te
snel hebben gereageerd, bijvoorbeeld. Spino-
za's affectleer maakte in de zeventiende eeuw
al ruimte voor het idee dat gevoelens weliswaar
in gang worden gezet door emoties, maar daar-
door nog geen machineachtige, louter drijvende
krachten zijn. In zijn Ethica, de more geometrico,
laat Spinoza de emoties duidelijk een functi-
onele rol spelen. Door emoties krijgt dat wat
van belang is een plaats temidden van mensen,
feiten en gebeurtenissen. Maar wat er aan ge-
voelens wordt opgeroepen is voortdurend aan
vormgeving onderhevig. Langs die weg kunnen
emoties en gevoelens worden betrokken op het
algemeen welzijn van iedereen. Dat inzicht zou
zonder meer hebben kunnen leiden tot een sti-
lering van het leven, waarin verantwoordelijk-
heid voor het goede leven getoond kan worden.
Helaas zijn de inzichten van Spinoza overruled
door een naar binnengerichte, machine-achtige
manier van denken over gevoelens.

Orthopraxis tegenover orthodoxie
In het cartesiaanse dualisme komt de education
of the senses er dus bekaaid van af. Daarbij is
het des te opvallender dat juist in de tijd dat het
cartesianisme het won van het spinozisme, om
het bondig samen te vatten, de wereld weer eens
in aanraking kwam met leefstijlen en lichaams-
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technieken van overzee. Chris Bayly laat in zijn
boek The Birth of the Modern World, 1780-1914:
Global Connections and Comparisons zien hoe-
zeer de westerlingen de vernieuwing van hun
levensstijl te danken hebben aan de contacten
met het Nabije en Verre Oosten. Het is altijd
speculatie, maar in een vergelijkende geschied-
schrijving mag de vraag worden gesteld: wat
zou er zijn gebeurd als de receptie daarvan in
een Spinozistische bedding zou zijn geleid? We
weten het niet. Wel weten we dat de spirituali-
teit die zich in het Westen ontwikkelde, altijd
een anonieme, machineachtige aandrift tegen-
over zich vond. Dat leverde geen vernieuwing
van de omgangsvormen op; geen op vormge-
ving gerichte praktijk, geen esthetiek. Want wat
gebeurt er? Spiritualiteit raakt al gauw geasso-
cieerd met iets dat overbodig is tegenover een
wereld van genieting en vermaak. Zo dualistisch
denken we nog steeds. Daardoor heeft spiritu-
aliteit iets van een waterhoofd, onlichamelijk,
geestelijk, niet tastbaar, zonder gevoel, verwerf-
baar door stilzitten en nadenken; niet door een
training van de zintuigen. Uit onderzoek weten
we echter dat het meditatieve juist bestaat bij de
gratie van gerichte activiteit. Alleen zo verliest
het spirituele zijn etherisch karakter. Zonder
oefening en actie blijft het iets van gene zijde,
juist doordat het altijd gaat om iets dat wordt
uitgespeeld tegen het voelbare en tastbare dat
met onze lichamelijke constitutie meekomt.
Moraal krijgt op vergelijkbare wijze iets totaal
onstoffelijks, iets dat niet aan concrete alle-
daagse lichamelijke verrichtingen gekoppeld
is, laat staan aan stilering en schoonheid. Geen
wonder dat dit alles geleid heeft tot de magere
slagzin: "fatsoen moet je doen". Zo'n zin maakt
onbedoeld klip en klaar wat er mis is gegaan.
Ik ga hier geen nieuwe moraal ontwerpen. De
boodschap is duidelijk. Voor humanisten is er
een wereld te winnen als moraal uit de hoek
van abstracte idealen en doctrinaire preoccu-
paties wordt gehaald. Het gaat om mensen van
vlees en bloed die weer gevoelig gemaakt moe-
ten worden voor wellevendheid in vrijheid en
genegenheid. Het gaat om orthopraxis, niet om
orthodoxie. Die praktijk kan nergens anders
geoefend worden dan in de driehoek gezin,
straat en school, plaatsen waar een education of
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the senses met moderne middelen kan worden
nagestreefd. Hoezeer Verlichting ook een zaak
van de rede is, diezelfde rede is vleugellam zon-
der het lichaam. Humanisten zouden de eer-
sten moeten zijn om afstand te nemen van een
overdaad aan geest. Natuurlijk, het humanisme
heeft zich gevormd naar analogie van de stelsels
waaruit het zich ontwikkelde. Zo leek de eer-
ste auto ook op een koets en kwam er zelfs een
kunstmatig handje uit de zijkant als de richting
moest worden aangegeven (over lichamelijk-
heid gesproken!). Zo zal ook het humanisme
nog lang te lijden hebben van waar het nog
steeds op lijkt: op religieuze stelsels met een
overdaad aan doctrine. Misschien kan het hu-
manisme meer zijn uitgangspunt nemen in het
menselijk sensorium, en zich vooral bezig hou-
den met de afstemming, verfijning en training
ervan. Er zijn al initiatieven op dit punt, die
ondersteuning verdienen. Onlangs is op diverse
scholen massage van leerlingen door leerlingen
ingevoerd.(7) Deze praktijk blijkt rust, onder-
linge betrokkenheid en aandacht tot stand te
brengen. Daarnaast is er nog steeds een wereld
te winnen met het bespreekbaar maken van
seksualiteit op een wijze die zonder fatsoens-
rakkerij tegenwicht kan bieden aan de smake-
loze openbaarheid van dit domein. Zoals Floris
van de Berg in zijn bijdrage aan dit themanum-
mer betoogt, is een comparatief gezichtspunt,
dat andere beschavingsvormen bij deze zoek-
tocht betrekt, daarbij onontbeerlijk.

Paul Voestermans schreef samen met Theo
Verheggen 'Cultuur & lichaam. Cultuurpsycho-
logischperspectief oppatronen in gedrag' (Oxford
2007), waarover elders in dit nummer een recen-
sie is opgenomen. p. voestermans@psych.ru.nl

Noten

(1) Een van de dingen waaraan men dat kan mer-
ken is dat er ondanks de middelen daartoe we-
reldwijd nog nooit een verstandige bevolkings-
politiek is gevoerd die de vrouwelijke ervaring
respecteert. Of het was dwang tot geboortebe-
perking zoals in China, of het was een verbod
erop zoals gepropageerd door de katholieke
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kerk. Zie voor een bespreking van deze thema-
tiek David Buss, Evolutionary Psychology. The
New Science of the Mind. Allen & Bacon, 2005
passim.

(2) Vanzelfsprekend zijn er voorbeelden van niet-
theologische of niet-religieuze staatkundige en
morele opvattingen. De twee delen van Israel
staan er vol mee. Het idee dat een godvrije
samenleving destijds onbestaanbaar was ver-
raadt weinig meer dan vooringenomenheid.
Dat men zeer dapper moest zijn God te looche-
nen in een tijd waarin religieus geweld eerder
toe dan afnam, staat buiten kijf. Er zullen on-
getwijfeld teksten zijn waarin de machthebbers
naar de mond wordt gepraat. Die van Spinoza
zelf zijn een goed voorbeeld. Over zijn geloof
in God is van alles beweerd. Maar van geloof in
de openbaring is in elk geval geen sprake.

(3) De passies van de ziel is bij mijn weten niet re-
cent in het Nederlands vertaald (de vertaling
van J.H. Glazemaker uit 1656, De lijdingen van
de ziel, laat ik buiten beschouwing).

(4) Van Wim Klever is een geannoteerde verta-
ling beschikbaar: W.N.A. Klever Spinoza.
Verhandeling over de verbetering van het ver-
stand. Utrecht: Ambo, 1986. Dan is er ook nog
de vertaling van Theo Verbeek, Historische
Uitgeverij, 2002. Dit boekwerkje is onvoltooid
gebleven. Spinoza schreef het rond 1658. Onder
de titel Definitie van het Christendom vertaalde
en lichtte Wim Klever Spinoza's Theologisch-
PolitiekTraktaat (Eburon 2006) toe.

(5) Een recente Latijn-Nederlandse uitgave van de
Ethica, door Henri Krop, kwam uit in 2004.

(6) Het voorbeeld verwijst naar de theorie over
emoties in James' hoofdwerk Principles of
Psychology.

(7) NRC Handelsblad, 2 maart 2008.
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De leegte tussen de
wolken
Japanse esthetiek als verrijking van een humanistische

levenskunst

Floris van den Berg

De eerste stelling van dit essay is dat 'cultu-
ral cherry picking', oftewel kosmopolitisch
cultureel shoppen, met behoud van kern-
waarden van het humanisme - individu-
alisme en rationaliteit - een verrijking kan
zijn voor humanistische levenskunst. De
tweede stelling is dat op het gebied van de
esthetische levenskunst de Japanse cultuur
enorm veel te bieden heeft. De traditionele
Japanse cultuur en met name de rijke tra-
ditie van de Japanse theeceremonie (cha-
nayu) kan een verdieping zijn voor een hu-
manistische levenskunst.tl)

[ ... 1 when life is lived with attentiveness
and sensitivity - an intellectual as weil as
sensory attentiveness that can be educated
by practice - it is rich and good. (Grayling
2004,3)
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De westerse eetcultuur is de afgelopen decen-
nia door globalisering verrijkt. Sushi, sashimi,
noodles waren tot enige jaren geleden vrijwel
onbekend in Nederland. Thans zijn er Japanse
restaurants in vrijwel alle grote plaatsen. Hoe
diverser het aanbod, des te meer keuzemoge-
lijkheden er zijn. Iedereen kan naar believen
uit eten gaan en een culinaire wereldreis ma-
ken. Dat is een positieve kant van globalisering
en kosmopolitisme. De smaaksensatie is in
vergelijking met de traditionele Nederlandse
stamppotten enorm toegenomen. Ieder is vrij
om hiervan te genieten. Waar het om gaat is dat
er veel mogelijkheden zijn om culinair te shop-
pen. Datzelfde shoppen kan ook met allerlei
andere culturele uitingen. Vanuit humanistisch
perspectief is het een ideaal om te streven naar
een zo groot mogelijke zelfontplooiing in de
zin van Abraham Maslow. Een populaire ver-
taling hiervan is: proberen zoveel mogelijk te
halen uit het leven. Immers, als je de keuze hebt
tussen je hele leven lang traditionele Hollandse
kost eten of om door middel van culinair shop-
pen je smaaksensorium uit te breiden, dan lijkt
het voor de hand te liggen om voor de tweede
optie te kiezen. Er zijn natuurlijk mensen die
zeggen: 'doe maar gewoon, dan doe je al gek ge-
noeg' en: 'Oost west, thuis best', en dat is ook
geen enkel probleem. In een open samenleving
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waar het aantal ontplooiingsmogelijkheden
wordt gemaximaliseerd en kennis van deze
keuzemogelijkheden laagdrempelig is mag ie-
der doen en laten wij z/hij wil. Het moet niet zo
zijn dat er alleen voor een elite veel keuzemoge-
lijkheden zijn.
De eerste stelling van dit essay is dat 'cultural
cherry picking', oftewel kosmopolitisch cultu-
reel shoppen, met behoud van kernwaarden
van het humanisme - individualisme en rati-
onaliteit - een verrijking kan zijn. Het gaat om
cultureel en esthetisch shoppen; niet om mo-
reel shoppen (het shoppen moet binnen het
kader van de mensenrechten blijven). Ieder
mens wordt in een bepaalde cultuur geboren.
Die cultuur waar je in terecht komt is hopelijk
geen gevangenis - in veel gevallen is dat ech-
ter helaas wel het geval.(2)Ethiek heeft prioriteit
over esthetiek. Ik citeer de humanist en filosoof
Anthony Grayling: '( ...) there cannot be good
lives unless they are lived in good societies and
(ultimately) in a good world - by which is at
least meant societies th at are tolerant, intelli-
gent, free, open, peaceful and just, and a world
th at is largely likewise: (Grayling 2007, 6).
Ethiek, en de sociale organisatorische uitwer-
king daarvan in wetten en regels, geeft het kader
aan waarbinnen mensen hun leven in zo groot
mogelijke vrijheid kunnen leven. Dat kader is
een sociaal-democratische rechtstaat waar de
vrijheden van individuen gewaarborgd zijn.
De tweede stelling van dit essay is dat op het ge-
bied van de esthetische levenskunst de Japanse
cultuur enorm veel te bieden heeft wat een ver-
rijking voor het leven van individuen kan zijn.
Humanisten geloven niet in een volksaard. Het
is onzin om te denken dat alleen Nederlanders
goed kunnen schaatsen. Ook is het onzin te
denken dat traditionele Japanse en Chinese
kunsten alleen door Chinezen en Japanners
beoefend kunnen worden. Anton Geesink heeft
laten zien dat judo niet alleen aan Japanners is
voorbehouden, maar dat een potige Utrechtse
bouwvakker met veel oefenen en trainen de
top kan bereiken. Dat geldt ook voor moeilijk
toegankelijker Japanse kunsten als bloemschik-
ken, kalligrafie en theeceremonie. Westerlingen
hebben in deze kunsten een enorme instapach-
terstand ten opzichte van Japanners, omdat
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zij zich het Japans in woord en geschrift eigen
moeten maken, en dat is geen sinecure. Maar
het kan wel. Ook denk ik dat het mogelijk is om
deze kunsten te exporteren naar andere landen,
zoals reeds is gebeurd met de Japanse martiale
kunsten en (zen)boeddhisme.
Kosmopolitisch cultureel shoppen betekent
niet dat alles wat exotisch is goed is. De as-
tronoom en scepticus Sagan schreef treffend:
Keep an open mind, but not sa open that yaur
brains faU out. Veel westerlingen op zoek naar
exotische levenswijzen hebben dat wel gedaan
en doen dat nog steeds. New Age en esoterie
is grotendeels niet te rijmen met humanisti-
sche kernwaarden van rationaliteit, binnenwe-
reldlijkheid, openheid en individualisme. In
het fascinerende boek Peet of Clay: A Study of
Gurus (1996) beschrijft en ontmaskert psychi-
ater Anthony Storr een aantal moderne popu-
laire goeroes zoals Gurdjieff, Bhagwan, Rudolf
Steiner, Jung en ook Freud.(3) Storr vraagt zich
af hoe het kan dat deze goeroes ook schijnbaar
weldenkende lieden onder hun aanhang moch-
ten en zelfs nog mogen rekenen. Kortom, hu-
manistisch kosmopolitisch shoppen sluit het
blind volgen van guru's uit.(3) De technieken
en praktijken die sommige guru's gebruiken
kunnen misschien wel overgenomen worden in
een humanistische context: yoga, tantra, medi-
tatie, wierook, groepsdans, muziek etc .. Op een
winkeltocht over de wereld op zoek naar inte-.
ressante levenspraktijken moeten humanisten
manoeuvreren tussen Skylla en Charybdis: tus-
sen enerzijds autoritaire goeroes en anderzijds
spiritualiteit en de transcendentale verleiding,
dat wil zeggen het postuleren van een boven-
natuurlijke orde; oftewel tussen blinde volg-
zaamheid aan goeroes, en het opgeven van rati-
onalisme en het wetenschappelijk wereldbeeld
zoals mijns inziens bij religie, New Age en spiri-
tualiteit gebeurt. (4)

Grand Tour naar de Oriënt

'Waarom heb je Japans gestudeerd?' is een met
regelmaat terugkomende vraag.(S)Waarom zou
de cultuur waar ik toevallig in geboren ben de
cultuur zijn die het beste bij mij past en waar ik
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me het meest in thuis voel? Ik vroeg mij af of er
levenswijsheid te vinden was elders. Dat ik koos
voor Japan kwam omdat China communistisch
was en ik een grondige hekel daaraan had en
nog heb. Japan daarentegen is een beschaafd
land en toch heel anders dan het Westen. Dat
trok mij aan. Dat werd medebepaald doordat ik
reeds jarenlang Japanse vechtkunsten beoefen-
de: judo, jiu jitsu en karate. Zen als zogenaamde
aanvulling op het rationele denken, maar zonder
god, sprak mij zeer aan. De studie Japanologie
in Leiden viel echter zeer tegen. Toch heb ik
geen spijt, hooguit teleurstelling over het lage
niveau van de opleiding. De Japanse cultuur
heeft mijn leven verrijkt, in positieve en in ne-
gatieve zin. Positief als het gaat over de Japanse
esthetiek en negatief als het gaat over de sociale
onderdrukking van individualiteit en vrijheid.
In mijn eerste jaar in Leiden, op zoek dus naar
de esoterische wijsheid van Zen las ik Heinrich
Dumoulin's Geschichte des Zenbuddhismus. I
Indien und China. Deel 2 - Japan - was name-
lijk niet in de bibliotheek te krijgen. Dat boek is
een taai en saai brok stoffigheid. Ook de boeken
van Daisetz Suzuki (Suzuki 1991a, 1991b), die
op hoge leeftijd het zenboeddhisme voor wes-
terlingen populariseerde en naar het Westen
(met name de VS) uitdroeg, vergen het uiterste
van de lezer. Achteraf weet ik dat ik beter het
boek De lege spiegel. Ervaringen in een Japans
Zen klooster van Janwillem van de Wetering had
kunnen lezen. Van de Wetering had hetzelfde
idee als ik en voelde zich aangetrokken tot de
zenkloosters in Kyoto. Van de Wetering is ech-
ter avontuurlijker dan ik: hij vertrok naar Japan
en klopte bij de poort van het Zenklooster
Daitokuji in Kyoto aan. Zijn verslag is geweldig
om te lezen. En tegelijkertijd is het een waar-
schuwing wat Zen volgens mij eigenlijk is: een
egocentrisch masochistische levenspraktijk die
niet leidt tot diepere inzichten in het bestaan.(6)
'Steeds ben ik in het Zenklooster weer terugge-
bracht tot de weg van alledag. Iedere diepzinni-
ge beschouwing die ik wilde verkondigen werd
genegeerd, ontkend, of belachelijk gemaakt.
Het ging om het "hier en nu", waar ik hier en
nu mee bezig was, of dat nu aardappels schil-
len was in de keuken, rijst wassen, onkruid wie-
den, Japans leren, thee drinken, of mediteren.
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Ik moest mijn koan, mijn meditatieonderwerp,
oplossen en ik moest vooral niet zeuren' (Van
de Wetering 1971, 22). Van de Wetering, hoewel
geknakt door de harde zenleerschool, laat zich
niet kennen en blijft ook in de VS doorgaan
met zenbeoefening zoals hij in nog twee boeken
beschrijft (Van de Wetering 2000 en 1993).

Shinto
In Japan zijn twee religies dominant en dui-
delijk zichtbaar in het ingerichte landschap:
Shinto en Boeddhisme.'?) Shinto is een aan-
doenlijke, kinderlijke religie. Ik geloof ook niet
dat er mensen echt in geloven.(S)Shinto is een
orthopraxis: het gaat om doen. Doordat Shinto
alleen in Japan voorkomt geeft het een sterk ge-
voel van nationale saamhorigheid. Reinheid en
schoonheid van de ruige natuur staan centraal
in Shinto. Shintoisme is een amorele religie. In
tegenstelling tot de abrahamitische religies zijn
Shinto noch Boeddhisme geobsedeerd door het
(seksuele) morele gedrag van gelovigen.(9)

This purity is the quintessential expression
of Shinto (Way of the Gods), the spiritual
belief and practice which is thought to
have developed about th is time [Yayoi pe-
riod, ca 300 B.C. - A.D. 300]. The kami or
super-consciousness is thought to reside
everywhere; in ancient trees, in enormous
boulders, in elevated wooden shrines
plainly made and without decoration. The
love of unadorned materials and pristine
freshness, those fundamental attributes of
Japanese art, first found its expression in
the Yayoi period. [Shinto] was based on a
profound sense of awe for natural mani-
festations such as sun, water, trees, rocks,
sound and silence. Man's response to these
phenomena was to purify himself and to
identify sacred precinets. (Stanley-Baker
1990,22)

Toen ik in Japan verbleef bezocht ik met grote
regelmaat Shinto tempels en het bezoeken van
Shinto feesten en rituelen is erg leuk. Bij een
Shinto tempel trek je aan een dik touw waar-
aan een grote bel is bevestigd, dan klap je twee
maal in je handen, maakt een buiging en werpt
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kleingeld in een houten kist. Shinto is een ani-
mistische religie. Shinto is de collectieve artis-
tieke expressie om de schoonheid van de na-
tuur te accenturen. Het is wonderlijk dat Shinto
in het gemoderniseerde Japan is blijven bestaan
en is geïncorporeerd. De reden daarvoor is
- denk ik - dat Shinto een esthetische aantrek-
kingskracht heeft. Japan heeft (of in ieder ge-
val had) een dramatische en prachtige woeste
natuurYO) Bij uitzonderlijk mooie stenen of
bomen wordt een Shinto tempeltje opgericht:
de hele natuur is bezield, hele mooie of bijzon-
dere bomen, stenen, bergen worden object van
Shinto. Kenmerkend voor Shinto is de oranje
toegangspoort voor het tempelcomplex. Deze
poorten zijn er in alle soorten en maten. Het
oranje kleurt prachtig bij het groen. Shinto is
ook een do ut des religie. Er zijn tempels voor
speciale gelegenheden: tempels voor het beha-
len van het eindexamen, liefdestempels. Shinto
gaat over de positieve, leuke en frivole dingen
in het leven. Boeddhisme gaat over serieuze
zaken. Reinheid is het belangrijkste begrip van
Shinto. Alles wordt al dan niet ritueel gereinigd
en vernieuwd. Houten Shinto tempels worden
met regel opnieuw gebouwd. Shinto heeft geen
diepgang, geen theologie, geen metafysica. Het
enge van Shinto is dat het uniek Japans is en
zodoende een bron van nationalisme kan zijn,
zoals in de jaren dertig en veertig van de twin-
tigste eeuw. Toen werd Shinto gekoppeld aan de
cultus van de keizer die werd gezien als de op-
pergod van Japan. Religie, hoe onschuldig ook,
kan altijd worden gebruikt als olie op een of
ander vuur. Religie gekoppeld aan nationalisme
is een levensgevaarlijke combinatie. Een prach-
tige roman over het Japan in de jaren twintig en
dertig van de twintigste eeuw, toen militarisme,
nationalisme gekoppeld aan Shinto idealen van
reinheid hoogtij vierden, is Yukio Mishima's
Spring Snow. (11)

Shinto heeft een dubbele invloed op de Japanse
esthetiek. Ten eerste direct: over heel Japan
staan grote en kleine Shinto tempels die een
oase van rust zijn. Het zijn eigenlijk publieke
parken. Maar de Shinto aankleding geeft het
terrein een esthetische meerwaarde die een
gewoon park niet heeft. Wie langs een Shinto
tempel loopt kan er altijd in lopen. Vaak staan
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er mooie bomen. Shinto feesten en rituelen
vormen leuke uitstapjes. Een grotere invloed
is de indirecte invloed van het ideaal van rein-
heid. Dat Japanners proper, net en verfijnd zijn
heeft te maken met Shinto.

Boeddhisme & Zen
De andere grote religie van Japan is Boeddhisme
dat vanaf de 8ste eeuw vanuit China naar Japan
is geïmporteerd. De Japanse cultuur heeft veel
geleend van de Chinese cultuur. In Japan heb-
ben Chinese tradities zich volgens een eigen
pad ontwikkeld. Zen boeddhisme komt wel-
iswaar uit China, de echte bloei is er in Japan
gekomen. Boeddhisme komt momenteel in
India - het land van herkomst - en China, ooit
het belangrijkste boeddhistische land, nauwe-
lijks meer voor. In Japan is het boeddhisme nog
steeds groot en invloedrijk. Het is interessant
om te zien dat na 1945 er een nieuwe verbrei-
dingsgolf van het boeddhisme en met name
zenboeddhisme te zien is, namelijk de export
van zen naar het Westen en met name de vs. (12)

Inmiddels is er in het Westen een bijna geheel
autonome zen traditie waarbij de meesters niet
meer Japans zijn. (13) Er zijn zen scholen en zen
kloosters verspreid over Europa en de vs. In
Japan zijn er enkele tientallen Boeddhistische
scholen en stromingen. In het Westen is zen
daarvan het bekendste, en waarschijnlijk nietten
onrechte. Het boeddhisme is een heilsleer met
vele verschillende stromingen en scholen. (14)

Het basisidee van het boeddhisme is dat het le-
ven lijden is en dat je jezelf - zonder zelfmoord
- uit dit lijden kunt verlossen door de begeer-
ten los te laten en als het ware een stapje terug
te nemen van je eigen persoonlijkheid en dat
rituelen en met name meditatie daarbij een
hulpmiddel zijn. (15) Boeddhisme is een manier
om je te beschermen tegen de wispelturigheid
van het lot door mentaal afstand te nemen en
te onthechten. Deze houding lijkt dan ook op
het stoïcisme. Het verschil is dat stoïcisme een
cerebrale theorie (orthodoxie) is, terwijl het
boeddhisme is geïnstitutionaliseerd als leer
met (meditatieoefeningen), rituelen, kloosters
et cetera. Boeddhisme is met name een ortho-
praxis, het handelen, niet het denken staat cen-
traal. Hoewel boeddha geen god is, maar een
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leermeester die ontdekte hoe je je kon verlossen
uit het aardse lijden en daarover onderwees,
is de boeddhafiguur tot bovenmenselijke pro-
porties uitgegroeid. Weliswaar worden boed-
dhabeelden zogenaamd niet aanbeden, maar
er is een grote hoeveelheid boeddhabeelden
in boeddhistische culturen die in de rituelen
en praktijken een centrale rol vervullen. Maar
inderdaad, boeddha wordt geen goddelijke
status toegekend, zoals in de monotheïstische
tradities. Boeddha is een Indiase goeroe, zoals
er tegenwoordig nog steeds goeroes van divers
pluimage hun heilsleer prediken.

De weg van Thee (16)

The guest was invited to leave his worldly
concerns outside with his sword, to crawl
into the teahouse by the waist-high wrig-
gling-in-opening (nigiri guehi), and to
enter the warm, dark and intimate at-
mosphere. In th is timeless world, friends
commune, collected, at ease and in close
proximity where the tea master's every
move becomes one's own. In a recessed al-
cove, the host might choose to focus atten-
tion on a special treasured art work or on
an allusive floral arrangement which may
induce 'spiritual one-pointedness'. To this
day tea men maintain that it is a unique
aesthetic experience which integrates the
spirit of Zen, the beauty of art and of
mundane things (Westgeest 1996, 148).

In Japan bestaat de traditie van talloze hoog-
ontwikkelde en verfijnde praktische kunsten
die door de eeuwenlange geïsoleerdheid van
Japan een geheel eigen karakter hebben ont-
wikkeld. Deze praktische kunsten worden
aangeduid met do, wat weg betekent. Het is de
weg naar Verlichting, satori. In die zin is het
een boeddhistisch ideaal. De meeste van deze
praktische kunsten zijn profane kunsten, dat
wil zeggen dat ze worden beoefend door men-
sen die niet in een klooster zitten. De do zijn
'leken-paden' naar Verlichting. Het begrip do is
ook op te vatten als zelf-realisering door mid-
del van een bepaalde kunst. Het ideaal van do
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tilt een kunst of sport op een hoger vlak. De
Japanse vechtsporten, worden dan ook vecht-
kunsten genoemd waarbij het gaat om de ont-
wikkeling van het zelf, niet om het verslaan van
tegenstanders (dat is bijzaak). Budo, de weg van
de krijger is de overkoepelende term voor de
talloze Japanse vechtkunsten zoals aikido, judo,
kendo, jiu jitsu do, karate do, jodo, kyudo. Er zijn
ook meer verfijndere do, zoals kado (ikebana,
bloemschikken), kalligrafie (shodo). Chado,
de weg van thee, geldt als de meest verfijnde,
hoogst ontwikkelde do waarin tal van andere
toegepaste kunsten als kalligrafie, bloemschik-
ken, (tuin)architectuur et cetera samenvallen.
Het is moeilijk de graad van verfijning te be-
schrijven bij gebrek aan vergelijkende traditie
in het Westen. Enigermate in de buurt komt
misschien opera. In opera komen verschillende
kunsten samen: muziek, literatuur (poëzie),
referenties aan de klassieken, decorkunst, kos-
tuumkunst. De appreciatie van opera vergt veel
kennis. Opera is kunst met een hoge drempel.
Toch is het belangrijkste en fundamentele ver-
schil tussen opera en ehado, dat er in opera een
scheiding is tussen beoefenaar en toekijker. De
operaganger zit in een roodfluwelen stoel te kij-
ken en te luisteren naar wat er op het toneel ge-
beurt. Bij ehado daarentegen gaat het om par-
ticipatiekunst. De gasten drinken thee en ne-
men deel aan de kunst. Voorwerpen vallen op
hun plaats en krijgen een betekenis. Bij ehado
worden rol schilderingen, aardewerk, en andere
gebruiksvoorwerpen gebruikt op een door de
gastheer/vrouw gekozen manier. In (westerse)
musea voor Aziatische kunst zijn vaak kunst-
voorwerpen te zien die gebruikt worden in de
theeceremonie. Echter, deze voorwerpen ko-
men pas tot hun recht wanneer ze worden ge-
bruikt. Bij de theeschool Urasenke bijvoorbeeld
worden eeuwenoude theekommen gebruikt.
Een theekom is het best te appreciëren wanneer
er thee in wordt bereid en er uit wordt gedron-
ken. Het gaat om hoe de kom voelt en hoe de
kom zich verhoudt tot de andere voorwerpen
die worden gebruikt bij de bereiding van thee.
De gastheer/vrouw kiest de spullen bij elkaar
(toriawase) en deze keuze kan een kunst in
zichzelf zijn, elke keer anders, aangepast aan het
seizoen, de aard van de gebeurtenis, de voor-
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keur van de gasten et cetera. Het is een verfijnd
esthetisch spel.
In het Westen wordt ehado vaak aangeduid als
thee-ritueel of theeceremonie. Chado betekent
letterlijk 'de weg van thee'. Het is noch ritueel,
noch ceremonie. Chado is een sociale kunst-
vorm en een levenskunst. Stel, je vraagt goede
vrienden om te komen eten. Ter voorbereiding
breng je wellicht het huis op orde, misschien
zet je een bos bloemen op tafel, kaarsen worden
aangestoken, de tafel fraai gedekt met het mooi-
ste serviesgoed, muziek opgezet, en natuurlijk
eten uitgezocht dat een beetje bijzonder is en
waarvan je weet dat de gast het lust en waar-
deert. Dat is het 'ritueel' en de 'ceremonie' van
het eten met vrienden in Nederland. Een niet-
westerse antropoloog zou er een studie over
kunnen maken en er verschillende stramienen
in kunnen ontdekken. Ook in Japan gaan men-
sen bij elkaar op bezoek. Een klein percentage
van de Japanners is een 'thee-persoon' (eha-jin).
Chado is een elitaire subcultuur van estheten en
connaisseurs. Om ehado te kunnen appreciëren
moet je het spel kunnen meespelen. Zo is er
ook niets aan om met iemand de tango te dan-
sen die onbekend is met de tango. Chado heeft
een hoge culturele drempel. Om het spel goed
te kunnen spelen moet je er veel van weten. Het
mooie van ehado is dat er zoveel verschillende
kunsten tot een harmonieuze synthese samen-
vallen. Chado is een multidimensionale belev-
enis waarbij alle zintuigen op subtiele wijze
worden geprikkeld: 'Not a colour to disturb the
tone of the room, not a sound to mar the rythm
of the room, not a gesture to abstrude on the
harmony, not a word to break the unity of the
surroundings, all movements to be performed
simply and naturally - such were the aims of
tea-ceremony.' (Kakuzo 1992,34)
Een belangrijk esthetisch principe in ehado, dat
ook een rol speelt bij andere Japanse kunsten
en dat terug te voeren is op het taoïsme, is het
begrip leegte.(l7) In plaats van iets direct en he-
lemaal uit te beelden, wordt gebruik gemaakt
van suggestie. De leegte op Japanse rolschilde-
ringen maakt wezenlijk deel uit van het schil-
derij. Deze leegte is geen blanco gedeelte dat ge-
woon niet is opgevuld. Het is een constructieve
leegte die iets suggereert, bijvoorbeeld lucht of
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water. Deze constructieve leegte en de sugges-
tie maakt de geest actief: je moet zelf een in-
terpretatie geven. Het bloemschikken bij ehado,
kado genaamd, is minder uitbundig dan andere
vormen van bloemschikken (ikebana): niet een
uitbundige bos kleurrijke bloemen, maar een of
enkele bloemen die nog net in de knop zitten.
In ehado is minimalisme essentieel. Schoonheid
wordt teruggevoerd tot de essentie: less is more
zou een slogan voor ehado kunnen zijn. In een
theekamer of theehut is dan ook niets aanwezig
dat niet met de thee te maken heeft.
Het drinken van thee bij een theebijeenkomst
is een esthetische en meditatieve retraite. Wie
de theekamer binnentreedt, treedt binnen in
een andere wereld, een wereld weg van de be-
slommeringen van alledag. Dat de theekamer
een andere wereld is wordt benadrukt doordat
de gasten door een lage ingang naar binnen
moeten kruipen. Die ingang is zo krap dat sa-
murai in het verleden hun zwaarden niet mee
naar binnen konden nemen. In de theekamer
zijn alle handelingen geformaliseerd, ook de
gesprekken. 'The mood sought in the ceremo-
ny is one of utter tranquility and detachment
from worldly concerns.' (Vadey 1991, 112) Alle
conversatie - die alleen op bepaalde momenten
plaats vindt - is gericht op de gebruikte voor-
werpen. De gast vraagt naar de voorwerpen die
de gastvrouw/heer gebruikt. Doordat alle han-
delingen geformaliseerd zijn is het een medi-
tatieve interactieve gebeurtenis (de gast maakt
deel uit van de gebeurtenis). Wie het spel niet
goed kan meespelen verbreekt de sfeer, zoals
klappen na de Mattheus Passion.
In The Art of Chanoyu worden de vier esthe-
tische basisprincipes van ehado toegelicht:

The essence of chanoyu can be found in the
four principles: Wa, harmony - between
host and guest, between utensils, between
foods, between ourselves and nature, com-
plete harmony with the world; Kei, respect
- whereby everything is respected with the
same sincere heart regardless of value as we
must respect all persons regardless of rank,
status, etc.; Sei, purity both physical and
spiritual. Only when the first three princi-
pies are strongly rooted in our souls can we
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obtain the fourth, Jaku, tranquility - inner
peace. (The Art of Chanoyu 1986, 9)

Leuk, maar wat kan ik er mee? Chado is een
esoterische (want moeilijk toegankelijke) maar
prachtige culturele traditie waarvan het zeer de
moeite waard is als deze ook buiten Japan wordt
verspreid. Chado biedt ruimte aan een verfijning
en versterking van zintuiglijkheid en esthetische
genoegens. Chado zou een praktijk of kunst
kunnen zijn die past bij humanisme omdat eha-
do een manoeuvre is tussen Skylla en Charybdis
door: ehado is niet bovennatuurlijk. Wel heeft de
organisatie een inclinatie naar blinde volgzaam-
heid, doordat een theemeester haast een goe-
roe-status heeft. Dat is een valkuil die vermeden
moet worden om binnen een humanistische
levenskunst te kunnen passen. Op bescheiden
schaal heeft ehado buiten Japan ingang gevon-
den, want er zijn westerse theemeesters over
de wereld verspreid die ehado onderwijzen en
uitdragen. In de praktijk echter zijn een groot
deel van de leerlingen Japanners die in het bui-
tenland verblijven. Ik wil met dit essay aangeven
dat er buiten de westerse traditie mogelijkheden
zijn om de humanistische levenskunst mee te
verrijken en dat ehado zich daar goed voor leent.
Op bescheidener schaal zouden wij naar de bre-
dere Japanse cultuur kunnen kijken en dingen
overnemen om zodoende verfijnder te worden.
Vergeleken met de rijke en verfijnde Japanse cul-
tuur en met name de afwerking van producten
en gebruiksvoorwerpen is Nederland boers en
armoedig. Zoals Nederlanders ook niet alleen
Hollandse jenever drinken maar ook Schotse,
Ierse, Amerikaanse en Japanse whisky's, zo is
het ook mogelijk om op een bredere manier de
esthetische dimensie van het leven te verfijnen.
Japan is een rijke leerschool.
Leonard Koren, net als Alex Kerr een westerse
estheet in Japan, schreef een moeilijk te catego-
riseren fascinerend boekje: Wabi-Sabi for Artist,
Designers, Poets & Philosophers. In het boek
legt Koren de belangrijkste esthetische idealen
van de Japanse esthetiek en met name chado
uit. Koren doet dat niet op een theoretische of
cultuurhistorische, maar op een praktische ma-
nier. Het boek is inderdaad een self-help esthe-
tica 'for artists, designers, poets & philosophers'
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- ik zou aan deze opsomming nog 'humanists'
willen toevoegen. Voor wie niet bekend is met
de Japanse cultuur is dit een eye-opener en
voor wie wel bekend is met de Japanse cultuur
is het een verheldering omdat de vage begrip-
pen wabi-sabi op duidelijke wijze uiteengezet
worden: 'When asked what wabi-sabi is, most
Japanese will shake their head, hesitate, and of-
fer a few apologetic words about how difficult
it is to explain. Although almost every Japanese
will claim to understand the feeling of wabi-
sabi- it is, after all, supposed to be one of the
core concepts of Japanese culture - very few
can articulate this feeling.' (Koren 1994, 15)
Okakura Kakuzo schreef een esthetica van eha-
do, The Book of Tea, bestemd voor een coterie
Amerikaanse connaisseurs van Japanse kunst
in Boston aan het begin van de twintigste eeuw.
Het boek heeft een bescheiden cultstatus en is
nog steeds gemakkelijk verkrijgbaar. Het boek
staat vaak gerubriceerd tussen esoterische New
Age boeken, waar humanisten niks te zoeken
hebben, en dat is jammer. Kakuzo doet een po-
ging om aan westerlingen op evocatieve wijze
het esthetische Lebensgefühl over te brengen.
De essentie van een esthetische levenshouding
is dat het gaat om een poging het leven te ver-
heffen tot kunst, en daarvoor is lezen en passief
beschouwen niet genoeg.
Shoshitsu Sen, de vijftiende grootmeester van
de Urasenke traditie van chado, heeft zich in de
laatste decennia van de twintigste eeuw inge-
spannen om ehado buiten Japan te promoten
met de slogan 'Peace through a bowl of tea':

In my own hands I hold a bowl of tea; I see all
of nature represented in its green color. Closing
my eyes I find green mountains and pure water
within my own heart. Silently sitting alone and
drinking tea, I feel these become part of me.
What is the most wonderfui thing for people
like myself who follow the Way of Tea? My
answer: the oneness of host and guest through
'meeting heart to heart' and sharing a bowl of
tea. (Sen 1994,81)

Drs. Floris van den Berg is filosoof, bestuurslid
van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte
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tonele gevoerd.

(4) Storr definieert goeroe als volgt: 'teachers who
claim special knowledge of the meaning of life,
and who therefore feel entitled to teil others
how life should be lived.' (Storr 1996, xi).

(5) Humanistisch filosoof Paul Kurtz beargumen-
teert dat angst, gemakzucht en onwetendheid
ertoe leiden dat mensen toegeven aan de ge-
makkelijke optie van de transcendentale verlei-
ding (Kurtz 1991).

(6) In het essay 'Mooi is mooi' staat ook een pas-
sage over Japan. Dat essay heeft als stelling dat
schoonheid subjectief is, en is zodoende een
pleidooi voor culturele diversiteit. Zie: Floris
van den Berg, 'Mooi is mooi. Gedachten over
de consequenties van een humanistische esthe-
tiek', in: Tijdschrift voor Humanistiek, nummer
32, december 2007.
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van een zenmonnik eruit ziet: hard werken,
veel, heel veel mediteren, weinig slapen, blind
gehoorzamen en vooral afzien. Er is heel, heel
weinig plaats voor individualiteit. Als individu
heb je je compleet te voegen naar het rigide
kloosterleven.

(8) Er is een derde belangrijke invloed op het
Japanse denken: (neo)confucianisme. Dat is
geen godsdienst, maar een autoritaire en rigide
staatsleer die zeer veel invloed heeft op hoe de
sociale ordening en structuur van de samenle-
ving is. Confucianisme is uit China afkomstig,
maar in Japan verder ontwikkeld. Tijdens de
Tokugawa periode was het (neo )confucianisme
de officiële staatsleer. Zie voor een algemene in-
leiding in Confucianisme: Mansvelt Beck 2005.
Vooral in het tweede deel van G.B. 5amson's

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Histary of Japan wordt uitvoerig de invloed van
het confucianisme op de Japanse samenleving
behandeld. De strikt hiërarchische piramidale
ordening van de maatschappij maakt het on-
verenigbaar met humanisme omdat de vrijheid
van het individu totaal geen rol speelt.
Dat is überhaupt een moeilijk vraagstuk: hoe-
veel procent van de gelovigen gelooft in wat zij
zeggen te geloven? Geloven katholieken echt in
de transsubstantiatie? Ik geloof niet dat veel ge-
lovigen geloven wat zij zeggen te geloven.
Kuisheid en preutsheid zijn in de negentiende
eeuw in Japan geïntroduceerd en met verve ge-
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stenaars in de vijftiger jaren, zoals de Beat
Generation (vg!. Westgeest 1996 en 'Buddhism
in America', in: Kitagawa 1987).
Voor een prachtig cultuurhistorisch overzichts-
werk van boeddhisme verwijs ik naar Bechert
en Gombrich 1991.
Een van de eerste Amerikaanse zenmeesters is
Philip Kapleau (Kapleau 1989).
5adler (1992) geeft een zeer uitgebreide, maar
taaie beschrijving van de talloze aspecten van
/chado/, van architectuur, aardewerk, tuinaan-
leg, theemeester, et cetera.
Taoïsme is een Chinese natuurreligie waarbij
naast aandacht voor de schoonheid van de na-
tuur (zoals in 5hinto) ook veel aandacht is voor
lichaamsoefening, zoals tai chi.
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Verhulde onthulling
De ontstellende werking van kunst in organisaties

MiekeMoor

In organisaties moet gewerkt worden. Daar
zijn ze voor bedoeld. Daar worden werkne-
mers voor betaald. En werk is dan: nuttige
dingen doen, problemen oplossen, resul-
taten boeken. Toch is er wel het besef dat
werken niet alles is. Dat er meer is tussen
hemel en aarde. Maar de aandacht daar-
voor dirigeren wij doorgaans naar ons
prive-bestaan. Daarin bezoeken we musea,
maken we een mooie wandeling in de na-
tuur, gaan we naar de kerk of voeren we een
goed gesprek. Op het werk is dat zonde van
de tijd. Maar wat gebeurt er als die twee
werelden toch onverwacht bij elkaar komen
in de onthutsing over een kunstwerk aan
de muur van een kantoorgang? In dit arti-
kei onderzoekt de auteur zo'n situatie. En
laat ze aan de hand van het werk van Mar-
tin Heidegger zien hoe betekenisvol het kan
zijn als de onoplosbare spanning, die kunst
met zich meebrengt in het werk, wordt uit-
gehouden.
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Het bedrijf waar ik werk bezit een uitgebreide
collectie eigentijdse kunst. In de jaren negentig
zijn we begonnen met het aankopen van werk
van een aantal levende kunstenaars die we graag
wilden volgen in hun ontwikkeling. In die wer-
ken ging en gaat het ons niet alleen om 'iets
moois aan de muur', maar ook om de mogelijk-
heid om onszelf te confronteren met de wereld
waarin en waarvoor wij werken. In ons kunst-
beleid hebben we dit 'het ontwikkelen van een
kritische blik' genoemd, ofwel het vermogen
om 'te zien wat je niet ziet'. Kijken is belangrijk
in ons vak. Maar al te makkelijk wordt onze blik
geleid langs het mooie van organisaties en laten
we onszelf verleiden om organisaties 'mooier te
maken'. Moeilijker is het om lastige vragen on-
der ogen te komen. Om het niet maakbare te
(h)erkennen. Om ruimte te bieden aan de scha-
duwzijden van ons op beheersing gerichte den-
ken en doen. Veranderen, één van onze kern-
competenties, gaat nooit vanzelf en gebeurt ook
nooit vanuit hetzelfde. Daarvoor is 'het andere'
nodig. Het vreemde dat ook bedreigend kan
zijn. Wij menen dat het kijken naar kunst, en
daarover met elkaar in gesprek zijn, ons helpt
om over grenzen heen te kijken en om gecon-
fronteerd te worden met 'het andere'.
Eén van de kunstenaars uit 'onze stal' die
goed slaagt in de opgave tot confrontatie is Ad
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Gerritsen. Een kunstenaar die sinds 1964 schil-
derijen en sculpturen maakt, die volgens Hans
Janssen het adjectief 'ontstellend' verdienen.
Janssen duidt hiermee op een zekere dubbelheid
in zijn werk: in zijn subtiele vervormingen van
lichamen tot soms onmenselijke figuren wordt
juist iets heel menselijks - en daarmee ook weer
iets gruwelijks - zichtbaar. In de 'schok' die dat
teweeg brengt herkent hij wat Walter Benjamin
in een beroemd geworden opstel schrijft over
kunst in het tijdperk van technische reprodu-
ceerbaarheid: dat het aura van de kunst die haar
betekenis ontleende aan religie en magie, plaats
heeft gemaakt voor een politieke strategie, het-
geen volgens hem betekent, dat een kunstwerk
een bijdrage levert aan de permanente discussie
waarmee de mens zijn sociale omgeving gestalte
geeft en stuurt. Dat is wat Gerritsen noemt 'de
intense zoektocht naar betekenis'. Een zoek-
tocht die volgens Janssen 'iets destructiefs en
ongemakkelijks' heeft, door een kunstenaar 'die
moeilijkheden zoekt' (Jansen 2002,17-24).
Wij hebben van Ad Gerritsen inmiddels zo'n
tien werken verzameld. Het tweeluik Verhulde
onthulling, dat we in 1994 aankochten, zorgde
meermaals voor commotie. Vorig jaar zomer
gebeurde dat opnieuw toen het werk, na een tijd
in het depot te hebben gestaan, weer aan een
van de muren van ons kantoor in Amersfoort
werd opgehangen.
De felle reacties op dit kunstwerk - er waren
collega's die overwogen om een andere werk-
plek te zoeken als het kunstwerk niet verdween;
iemand dreigde zelfs met een procedure en de
gesprekken die wij daar met elkaar over pro-
beerden te voeren en het uiteindelijke besluit
om het werk opnieuw in het depot onder te
brengen, heeft ons stil doen staan bij onszelf
en ons bedrijf. Wat we voor ogen hadden: in de
kunst de diversiteit van onze perspectieven op
de wereld 'weerspiegeld zien' en de confrontatie
daarin met elkaar niet uit de weg te gaan, bleek
als het er echt op aan kwam een onhoudbare
spanning op te roepen.
In dit artikel onderzoek ik die spanning.
Daarvoor maak ik gebruik van het gedachte-
goed van de filosoof Martin Heidegger. Zijn
begrip van kunst heeft mij geholpen om tot
een beter verstaan te komen van de ongrijpbare
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dreiging die rondom dit kunstwerk in de lucht
hing.

Verhulde onthulling I

Het tweeluik Verhulde onthulling, dat in onze
wandelgangen 'Zeeuws meisje' wordt genoemd,
bestaat uit twee olieverfdoeken van elk 125 x
100 centimeter. Op beide doeken is dezelfde
jonge vrouw geschilderd tegen eenzelfde grijze
achtergrond van een enigszins abstract weide-
landschap met molen. Dat de vrouw op het lin-
kerdoek en de vrouw op het rechterdoek dezelf-
de personen zijn zie je aan het gezicht en met
name aan de ogen die beide keren met dezelfde
nadrukkelijke schaduw zijn aangezet. Het lijken
wel 'blauwe ogen'.
De vrouw op het linkerdoek is gekleed in een
klederdracht tenue: ze draagt een zwarte jurk
met een diep uitgesneden decolleté dat vol-
ledig bedekt is met witte blouse waarop in de
hals een brede bloedkoralen ketting met gou-
den slot aansluit. Haar taille is ingesnoerd en er
hangt een kettinkje omlaag, waaraan een even-
eens gouden beugel van een klein geborduur-
werkt tasje hangt. De vrouw draagt strak om
haar hoofd een traditionele witte kap met, ter
hoogte van haar jukbeenderen links en rechts
strak tegen haar huid, gouden oorijzers. Als je
een tijdje naar haar kijkt voel je makkelijk de
ingesnoerdheid van de kleding. Het lijkt of ze
haar buik inhoudt en haar schouders optrekt.
De armen hangen langszij. Haar mond is ge-
sloten. Haar ogen staan 'ver weg', haar gezicht
maakt een gesloten indruk. Ze lijkt vastbera-
den, maar er zit ook iets lijdzaams in haar blik.
Op het rechterdoek zien we dezelfde jonge
vrouw, maar nu vrijwel zonder kleding. Het
enige dat ze aanheeft is een oranje hemdje met
twee spaghettibandjes dat tot boven haar bor-
sten is opgetrokken. We zien twee volle borsten,
een platte buik en nog net boven de onder-
rand van het doek een roodbruin driehoekje
schaamhaar. Ze stapt met één been een beetje
naar voren en trekt haar schouders een beetje
naar achteren, haar armen langszij, waardoor
het lijkt alsof ze zichzelf presenteert. Haar
eveneens roodbruine hoofdhaar is vrij kort. De
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ogen in haar gezicht zijn vrijwel hetzelfde als op
het linkerdoek, ook hier donker, maar doordat
de mond een beetje open staat is haar gezichts-
uitdrukking anders. Het is een uitdrukking van
kwetsbaarheid, er lijkt ook verdriet in te zitten,
maar ze straalt ook iets uit van uitdaging.
De reacties op dit kunstwerk waren ongemeen
fel. Kort nadat het tweeluik aan de muur was
opgehangen startte er een maildiscussie over
de vraag of een kunstwerk als dit, met zoveel
bloot, wel in ons kantoor paste. Volgens een
aantal collegae was dit een vulgair kunstwerk,
ongepast voor een werkomgeving, aanstoot-
gevend en volgens sommigen ook provocatief
bedoeld. Anderen, die ook geraakt waren maar
niet per definitie in 'negatieve' zin en soms zelfs
'positief, stelden zichzelf en elkaar de vraag
waarom dat kunstwerk nu zo spannend was en
stelden een gesprek hierover voor. Toen dat niet
snel genoeg 'geregeld' kon worden, werd het
naakte deel van het kunstwerk van de muur ge-
haald, en een zelfgemaakte wandversiering er-
voor in de plaats opgehangen. Wij hebben toen
als collegae met elkaar geprobeerd hierover met
elkaar een gesprek te voeren.
Dat gesprek was bedoeld om elkaar te begrij-
pen. Om te snappen waarom de één het kunst-
werk 'niet vond kunnen', terwijl de ander er zo
aan gehecht was geraakt. Maar dat was geen
eenvoudige opgave. Het bleek voor de verschil-
lende 'partijen' lastig uit te leggen wat het nu
was waardoor iemand, positief of negatief,
werd geraakt. Wie probeerde zijn ervaring te-
rug te brengen tot de naakte feiten, kwam be-
drogen uit. Want het zat niet in de feiten, maar
in wat daarachter zat en dat was niet eenvoudig
onder woorden te brengen. Het leek daarom
makkelijker om te zoeken naar een concrete
oplossing voor de dreiging die dit kunstwerk
klaarblijkelijk betekende voor de dagelijkse
orde, en we vervielen daarom als snel in pro-
cedurele afspraken. Maar ondertussen was de
spanning voelbaar. Het woord 'spanning' viel
ook opvallend vaak.
Voor sommigen was de spanning die het naakt
met zich meebracht te groot. Iemand vergeleek
het naakte deel met het erotische bloot van de
omstreden Pirellikalenders die vanwege hun
intimiderend effect nauwelijks getolereerd
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worden in werkomgevingen. Een ander ver-
telde over de spanning die hij ervaarde tussen
het dagelijks onder ogen moeten komen van de
naakte vrouw, terwijl zijn levenbeschouwelijke
overtuiging hem dat min of meer verbood.
Voor anderen zat de spanning vooral in de ver-
houding tussen de twee delen van het kunst-
werk: zo riep de vrouw in klederdracht bij ie-
mand herinneringen op aan de beklemming
van haar kerkelijke jeugd en herkende zij in de
uitdagende pose van de naakte vrouw het be-
vrijdende gevoel van dingen achter je durven
laten. Een ander was gefascineerd door de twee
paar verschillend kijkende ogen die de eigen
blik bijna deden neerslaan.
En er waren associaties met ons werk: dat het
een spannende opgave is om te zien wat je niet
ziet, of dat je achter de vele lagen van woorden
en verhalen moet durven tasten, omdat die net
zoals kleding 'het naakte' verhult. Misschien
wel het meest heftig was een 'grappig bedoelde'
reactie van iemand op deze laatste opmerking:
want 'hij vond het altijd spannend om zich bij
vrouwen die hij tegenkwam af te vragen wat er
onder haar kleren zou zitten'. Het heeft een tijd
geduurd voordat het tot me doordrong dat in
het maken van deze 'ongepaste' opmerking, en
de uiterste ongemakkelijkheid die dat teweeg
bracht, precies de betekenis en de werking van
onze kunst verscholen zat.

De strijd van de waarheid

Het veelvuldig gebruik van het woord span-
ning bracht mij erop hoe Martin Heidegger
spreekt over de spanning die inherent is aan
een kunstwerk. In zijn tekst De oorsprong van
het kunstwerk onderzoekt hij die spanning en
stelt hij dat precies daarin waarheid gebeurt.
Hij spreekt zelfs over een strijd. En dat we met
het uit de weg gaan van die strijd en de ervaring
van die waarheid iets dreigen te verliezen dat
wezenlijk is voor ons leven.
En hij legt ook uit hoe typerend het is voor
'onze tijd' - een tijd waarin het technisch den-
ken overheerst, en waarvan, denk ik, organisa-
ties een exemplarisch voorbeeld zijn - dat we
die spanning en strijd uit de weg gaan.
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Heidegger, één van de grootste maar ook meest
verguisde filosofen van de twintigste eeuw, staat
bekend als een moeilijke filosoof. Dat komt
vooral omdat hij een heel eigen begrippenap-
paraat, een eigen taal hanteert. Met die taal
probeert hij iets te verstaan van een ervaring
die wij als mensen hebben, en die wezenlijk is,
maar die niet zondermeer onder woorden ge-
bracht kan worden.
In Sein und Zeit heeft hij de basis voor die taal
gelegd. Ik haal hier - heel schematisch want het
gaat me hier niet om een academische weergave
van Heideggers denken - een paar van zijn be-
langrijkste begrippen aan, omdat die de basis
vormen waarop hij in De oorsprong van het
kunstwerk voortborduurt.
De opgave waar Heidegger zich in Sein und
Zeit voor gesteld zag was de paradox van het
bestaan van de mens te begrijpen. Want anders
dan de dingen om hem heen, die als het ware
'zijn wat ze zijn', valt de mens niet met zichzelf
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samen, maar is hij buiten zichzelf (ek-sistentie),
voortdurend bezig zijn bestaan te ontwerpen:
een 'Zijn die het in zijn Zijn om zijn Zijn gaat.
Tegelijkertijd kan hij dat alleen maar doen
vanuit een bepaald bestaan waarin hij, zoals
Heidegger zegt, ook 'geworpen' is. Tussen die
twee vormen van bestaan in, tussen die van
het zijnde (Seiende), dat wil zeggen van al wat
(quid) is, en die van het Zijn (Sein), dat wil zeg-
gen van het dat (quod) dát wij er zijn, leeft de
mens zijn leven (Dasein). In dat leven zelf kan
hij de botsing tussen het 'wat' en het 'dat', tussen
het iets en het niet-iets ervaren, kan hij soms
in een flits de aanwezigheid van de afwezigheid
van iets gewaarworden. Dat zijn de momenten
waarop volgens Heidegger waarheid gebeurt.
En waarheid moeten we dan niet opvatten in de
neoplatoonse betekenis van een hogere waar-
heid, of in de religieuze zin van een godheid, en
ook niet in de moderne wetenschappelijke zin
van feitelijke bewijsbaarheid, überhaupt niet als
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'iets', maar als een gebeurtenis of een ervaring
van het tevoorschijn komen van wat wezenlijk
verborgen is. Als het oplichten van het duister.
Als het voelen van de volheid van de leegte. Een
verhulde onthulling.
Dat is wat in de letterlijke vertaling van het
griekse begrip voor waarheid, aletheia, zit op-
gesloten: onverborgenheid.
Die ervaring is niet zonder meer positief of ne-
gatief. Zij is het op zijn minst allebei tegelijker-
tijd.Het inzicht dat onze wereld, en ons leven
slechts een klein vast punt is in een alomvat-
tende mateloze leegte vestigt een grond, maar
opent evenzeer een afgrond.
Dat wij om die ervaring te beschrijven eigenlijk
geen adquate woorden hebben, 'bewijst' als het
ware dat het Zijn niet iets is, maar eerder niet
iets of niets is. De 'onmacht' daarover frustreert
ons omdat, volgens Heidegger, de mens de
fundamentele neiging heeft (Heidegger noemt
dat Verfallenheit) zichzelf toch te begrijpen uit
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zijn omgang met de dingen, die wel 'iets' zijn.
Zichzelf en zijn wereld te 'vervoorwerpelijken',
alles hanteerbaar maken en daarmee de zin van
zijn Zijn vergeet.
Om dit wat concreter uit te leggen kunnen we
denken aan liefde. Dat is namelijk ook iets dat
we niet kunnen begrijpen. We kunnen niet de-
finiëren wat het is, we hebben het niet in de
hand, we kunnen het niet beheersen, maar toch
is het iets dat voor de meesten van ons wezen-
lijk is in het leven. Iets dat we weldegelijk kun-
nen ervaren. Wie probeert om dat wel 'te pak-
ken te krijgen' maakt iets stuk. En bereikt juist
het omgekeerde.
Hierop is de kritiek van Heidegger op onze mo-
derne tijd gebaseerd: dat onze dominante ma-
nier van kijken naar onze wereld en naar onszelf
technisch van aard is, dat wil zeggen, eenzijdig
gericht op het nut en de toepasbaarheid ervan.
Dat wij ons bestaan 'plat' maken, en dreigen te
vergeten (Seinsvergessenheit) dat wat wij met
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onze technische manier van doen niet kunnen
verklaren, maken, beheersen, onder woorden
brengen, er weIdegelijk is en er toe doet.
In onze obsessie van de maakbare wereld en
in het verlies van de ervaring er te zijn, zonder
meer, doen wij onszelf en de wereld fundamen-
teel geweld aan. Al dan niet bewust ontzeggen wij
onszelf en anderen de toegang tot een bestaan
buiten de orde van het berekenend denken.

Techniek en kunst
Ik ga kort in op het begrip 'techniek' om het
dan daarna ook samen met het bovenstaande in
verband te brengen met kunst, in het bijzonder
met de Verhulde onthulling van Ad Gerritsen.
Wij hebben in onze tijd het technische vermo-
gen ontwikkeld om de dingen bijna volledig
naar onze hand te zetten. De oorspong van dat
vermogen ligt in een aantal grote natuurweten-
schappelijke ontdekkingen rond de zeventiende
eeuw, die mogelijk waren omdat de mens zich
in plaats van temidden van de natuur, tegen-
over de natuur ging opstellen. Galileï's ontdek-
king van de telescoop was daarin letterlijk een
keerpunt: het vertrouwde perspectief van de
mens op zijn wereld - de aarde als middelpunt
en hijzelf daarin opgenomen - wijzigde radicaal
toen het mogelijk werd om zich te begeven naar
een gezichtspunt daarbuiten. Niet alleen bleek
de aarde nietig te zijn, maar bovenal (b )leek de
mens oppermachtig.
Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen hoe
wij voorheen de wereld ervaarden, want ons
hele bestaan is inmiddels van deze manier van
in de wereld staan doortrokken. Een voorbeeld
daarvan is de algemeen heersende opvatting
dat 'je je eigen leven in de hand moet nemen'.
Dus definiëren we ambities, maken we plan-
nen, voeren we die uit en realiseren we wat we
willen. En als ons dat niet lukt, als iemand bij-
voorbeeld telkens weer in zijn baan vastloopt,
dan vinden wij dat zijn 'eigen schuld', en had hij
blijkbaar 'verstandiger moeten zijn' of heeft hij
het nog steeds 'niet begrepen'. Met andere woor-
den: wij gaan ervan uit en vinden het heel nor-
maal dat wij onze eigen existentie vorm moeten
geven. Dat verschilt fundamenteel van het idee
dat de mens onderdeel is van een groter geheel
waarvan hij afhankelijk is, en van een levens-
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houding waarin angst voor én verwondering
over het onverklaarbare een vanzelfsprekende
plek hebben.
Een andere variant van deze moderne manier
van doen is zichtbaar in onze omgang met de
energiebronnen van onze aarde: met behulp
van machines zijn wij in staat om permanent
energie beschikbaar, stuurbaar en bestelbaar te
hebben. Wij vorderen de energievoorraad ge-
woon op, onttrekken hem aan de aarde en vin-
den het raar, ja zelfs onverstandig om afhanke-
lijk te zijn van de wind die de molen aandraait.
Heideggers geeft het voorbeeld van onze 'in
beslagneming' van de rivier de Rijn als een ding
dat ten nutte wordt gemaakt van onze energie-
winning of de toeristenindustrie.
Wat in deze voorbeelden aan de orde is, is dat
wij op een instrumentalistische en functionele
manier in het leven staan. We zien ons bestaan
en de aarde vooral als te bewerken grondstof en
raken in dat beperkte perspectief van nut - hoe-
veel ons dat ook veel oplevert (Heidegger is ze-
ker geen 'tegenstander' van moderne techniek)
makkelijk de (af)grond van ons bestaan kwijt.
Het bizarre is ook dat naarmate de neiging om
de dingen nog meer naar ons hand te zetten, de
dingen nog bestuurbaarder, beschikbaarder, be-
rekenbaarder, bereikbaarder te maken, met het
idee dat we daardoor een voller en rijker leven
kunnen hebben, het leven steeds leger wordt.
Dat is wat Nietzsche het nihilisme noemde: in
haar eenzijdige gerichtheid op geluk en voor-
uitgang verliezen we de affiniteit voor de onbe-
heersbare complexiteit van het bestaan.

Technè
Wat wij nu kunst noemen is iets wat zich van
deze manier van doen radicaal onderscheidt.
Maar ooit lagen kunst en techniek dicht tegen
elkaar aan en dat is wat Heidegger uitlegt in de
De oorsprong van het kunstwerk. In de tijd van de
Grieken behelsde technè de kunst van het tevoor-
schijn laten komen van wat verborgen is. Niet
op de vorderende manier zoals in het voorbeeld
van onze energiewinning, maar op een wijze die
het verborgene van het verborgene naar voren
laat komen. Wie weleens in een (pre)historisch
museum serviesgoed van duizenden jaren oud
heeft gezien kan dat ervaren. Een eenvoudige
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kruik laat een hele wereld oplichten die de ma-
ker ervan er echt niet in heeft gelegd en die ook
als zodanig afwezig is, maar die er vanzelf uit te
voorschijn komt. Dat kun je van ons machine-
gemaakt keukengerei niet zeggen.
Een beroemd voorbeeld uit de kunst dat
Heidegger gebruikt om te laten zien hoe dicht
kunst aanligt tegen die oorspronkelijke tech-
niek, is het schilderij met de boerenschoenen
van Van Gogh: uit de twee afgetrapte, verweer-
de hobbelige schoenen, maar meer nog uit de
donkere instapgaten licht het hele zware be-
staan van het boerenleven op: 'in het onverslijt-
bare degelijke van deze zware schoenen ligt de
taaie volharding opgehoopt van de langzame
tred door langgerekte en altijd eendere voren
van de akker waar een gure wind op staat [...J.
Onder de zolen verglijdt de eenzaamheid van
de landweg in de schemeravond. In het schoei-
sel trilt de zwijgende roep van de aarde nog na.'
(Heidegger 2002, 50).
Wie dit 'oplichten' van de verborgenheden ach-
ter de kale feiten kan ervaren kan (in)zien dat
een kunstwerk een manifestatie is van de on-
vermijdelijke spanning tussen onze pogingen
als mens om de wereld en ons leven (op) te vat-
ten als een zijnde, als iets dat we kunnen aan-
raken, toetsen en beheersen aan de ene kant,
en de heftige ervaring van iets wezenlijks, dat
desalniettemin niet te 'pakken' is, dat zich daar-
aan onttrekt aan de andere kant. Als de span-
ning tussen de triomf van de werkende mens
en de existentie van het mensenkind. Op de
grens daartussen staan wij. Voortdurend. Dat is
de waarheid van ons bestaan. Alleen durven we
die nauwelijks onder ogen te komen.

Verhulde onthulling 11

Als we met deze blik naar het tweeluik van Ad
Gerritsen kijken, dan zegt het kunstwerk iets
anders dan de feitelijke dingen die je kunt aan-
wijzen. En gaat de betekenis ervan ook voorbij
de smaak van de toeschouwer(s). Want waar
het hier om gaat - zou Heidegger zeggen - is
de werking van het kunstwerk zelf, dat iets laat
zien wat in de normale dagelijkse orde verbor-
gen blijft en dat een spanning oproept.

Humanistiek nr. 35,ge jaargang oktober 2008

In dit kunstwerk lijkt dat de spanning te zijn
tussen zoiets als geweld en vrijheid. Ergens in
wat wij zien op het linkerdoek: de traditionele
kleding, de klemmen en de blauwe ogen, en
het bijna bloot van het rechterdoek, licht dat
op. Een spanning die elk van ons op zijn eigen
manier kan ervaren en die ook voelbaar leek te
worden in de heftige reacties, positief én nega-
tief, op het kunstwerk. Maar wat het nu precies
is dat zich afspeelt in dat tweeluik, tussen die
twee jonge vrouwen die samen één mens zijn,
dat blijft voor ons, en wellicht ook voor de kun-
stenaar, verborgen. Hoe onthullend het naakt
ook lijkt te zijn, het verhult vooral.
Het onder ogen komen van die openheid of
waarheid, als iets dat zich in al zijn onmiddel-
lijkheid toont en zich tegelijkertijd terugtrekt
van onze pogingen tot begrijpen, is een onge-
makkelijke, ja zelfs verontrustende ervaring.
Omdat die niet zondermeer te herleiden is tot
feiten waarover wij eenduidige oordelen kun-
nen hebben, zodat we weten wat we moeten
doen. Want dat was wat ons als collegae in het
gesprek over dit kunstwerk voor ogen stond:
hier hing iets ongemakkelijks aan de wand en
wat moesten we ermee?
Wij kwamen daar niet uit. En dat was precies
het punt, dat we eruit wilden komen. Dat we
wilden weten waar we aan toe waren. Dat we
zo objectief mogelijk zouden kunnen vaststel-
len of dit kunstwerk wel of niet paste in onze
bedrijfskunstcollectie. Of dat dit een slechte
kunstenaar was, met verkeerde bedoelingen, of
juiste een goeie, met echte smaak.
Terwijl - en het duurde een tijdje voordat dat
doordrong - juist in het 'er-l)iet-uitkomen', in
het onbegrip en de 'verkeerde humor' en de
ongemakkelijkheid daarover, een waardevolle
ervaring school. Want heel even lukte het ons
om te komen tot een daadwerkelijke inter-esse,
in de meest letterlijke betekenis het woord (tus-
sen-zijn), om open te staan voor dat wat tus-
sen de zijnden in gebeurde en daaruit oplichtte,
voor dat wat tussen ons in gebeurde. Het lukte
ons om, al was het maar voor even, op de grens
te kunnen staan van wat wij kunnen begrijpen
en niet begrijpen, en daar iets te ervaren van
de grond waarin wij als mensen, als collega's,
als vakgenoten zijn ingebed, en die ons soms in
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een afgrondelijke stilte aanstaart. Maar dat was
geen gemakkelijke ervaring.
En omdat we daar niet over konden spreken, en
zwijgen te spannend was, haalden we het kunst-
werk weg. Want er moest gewerkt worden.
Toen het kunstwerk allang van de muur was ge-
haald en daar een lege plek had achtergelaten,
toen de rust op de gang allang weer was terug-
gekeerd, bleef de zin 'want er moest gewerkt
worden' nog lang in mijn gedachten na-ijlen.
De zin zeurde. Het was de zin waarmee wij
onszelf het zwijgen hadden opgelegd. Het was
een zin die ons met alle vanzelfsprekendheid
herinnerde aan onze plicht om dingen te ma-
ken, geld te verdienen, te zorgen dat de wereld
en in ons vak is dat 'de organisatie' - 'op orde'
komt. Maar het was een zin zonder zin. Want
het verhulde dat met alle commotie rondom de
kunst iets wezenlijks in ons werk was geraakt.
Het ontkende dat werk en kunst iets met elkaar
te maken hebben.
Ik realiseerde me dat toen ik over de vergelij-
king las die Heidegger trekt tussen het werk
van de stichter van een staat en het werk een
kunstenaar (idem, 79). Alhoewel ze allebei op
een ander terrein hun daden verrichten ziet
hij overeenkomsten: want ook in het niet-ar-
tistieke werk - en ik reken daar ook ons werk
in organisaties toe - is altijd het moment aan
te wijzen waarop de mens zijn waarheid op-
legt aan de werkelijkheid en die daarmee een
bepaalde vorm geeft. Dat is onontkoombaar,
dat is ook wat wij 'werk' noemen, maar het is
niettemin een vorm van geweld waarbij een
'wezenlijk offer' wordt verricht (Van der Veire
220, 159), namelijk het offer van de uitsluiting
van datgene wat niet in de vorm, het model,
het ontwerp past. Waar het nu om gaat is de
vraag of wij het aandurven om, wat zo voelbaar
kan zijn in kunst, namelijk dat in de schijnbaar
eenvoudige feiten van verf en vorm een onver-
borgen waarheid geschiedt, ook, af en toe, bin-
nen te laten komen in ons werk. Om niet alleen
maar de autonome rationele subjecten te zijn
die de wereld naar hun hand zetten, maar ons-
zelf ook erkennen als ek-sistentie, als wezens die
altijd al aan zichzelf zijn ontrukt in een waar-
heidsgebeuren waarover wij uiteindelijk zelf
niet beschikken. Om mens te zijn in ons werk.
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Om ons werk menselijk te laten zijn.
Als we dat niet durven, als we de spanning die
dat oproept niet kunnen verdragen, dan zullen
we de kunst naar het museum moeten verban-
nen, waar het geheel vrijwillig en op geleide
van ieders eigen smaak esthetisch beleefd kan
worden. Of zullen we voor de versiering moe-
ten zoeken naar 'kunst' die 'geen moeilijkheden
zoekt'. Naar kunst die 'anesthetisch' is, kunst die
de zintuigen in slaap sust.
Verhulde onthulling deed zijn werk. Het naakte
kunstwerk confronteerde ons met de hachelijk-
heid van ons georganiseerde bestaan en stelde
ons bloot aan wat daarin verborgen is. Het is
wellicht daarom dat het werk van Ad Gerritsen
ont-stellend wordt genoemd.

Drs. Mieke Moor is als organisatieadviseur ver-
bonden aan het bureau Twynstra Gudde. Aan de
Universiteit van Humanistiek heeft zij een proef-
schrift in voorbereiding over geweld van organi-
saties.
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Kunst, zorg en hyperlati-
viteit
Een casestudy van de organisatie Beeldend Gesproken

Sybrandt van Keulen

op basis van de geschiedenis van de gale-
rie Beeldend Gesproken, die sinds 1997 in
Amsterdam is gevestigd, kan worden ge-
concludeerd dat de relatie tussen kunst en
zorg, mede onder invloed van vermarkting,
drastisch is veranderd. Geheel georgani-
seerd vanuit de geestelijke gezondheids-
zorg (GGZ) is deze onderneming gespecia-
liseerd in de verkoop en uitleen van 'andere
kunst', te weten kunst van professionele
kunstenaars met een psychiatrische ach-
tergrond. De tijd lijkt aangebroken waarin
een balans kan worden opgemaakt, zodat
ook kan worden nagegaan welke ethische
en esthetische grondslagen bij deze veran-
dering in het geding zijn. In het verlengde
hiervan doet de auteur een poging - op ba-
sis van het begrip 'hyperlativiteit' - een sce-
nario te schetsen voor een toekomst waarin
de verkoop en uitleen van dit werk vanuit
de samenwerking van de zorg- en kunsten-
sector wordt georganiseerd.

Humanistiek nr.35, gejaargang oktober 2008

Een terugblik

Na enkele succesvolle tentoonstellingen in
Santpoort en Bloemendaal, werd in november
1992 het initiatief genomen tot de vestiging van
de kunstuitleen Beeldend Gesproken op het ter-
rein van het voormalig psychiatrisch ziekenhuis
te Santpoort Zuid. Zo kregen tijdelijke tentoon-
stellingen van (ex)psychiatrische patiënten voor
het eerst in Nederland een permanente institu-
tionele plek. (1) In die tijd ging het voornamelijk
om 'werkstukken' van 'amateurs', zoals de coör-
dinator van het eerste uur en creatief therapeut
Loni Verkerk het in 1992 toelichtte: 'De meeste
werken zijn gemaakt door mensen die nooit
eerder getekend of geschilderd hadden. Zij zijn
hier tijdens hun opnameperiode of dagbehan-
deling begonnen' (Dagblad Kennermerland, 26
november 1992). Het werk werd beschouwd als
'belangrijke uitlaatklep' en de exposities had-
den als voornaamste doel het overbruggen van
'de kloof tussen psychiatrische patiënten en
de gewone maatschappij' (ibidem). Er vond
een selectie plaats van werken voor uitleen of
verkoop, maar 'de drempel' daarvoor was 'vrij
laag', aldus Verkerk.
Het profiel van Beeldend Gesproken, als uitleen
van therapie- en amateur kunst, verandert ge-
durende de jaren geleidelijk. Er zijn grofweg
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drie fasen te onderscheiden in de ontwikkeling
naar een professionele kunstuitleen en galerie.
De eerste fase begint zodra Beeldend Gesproken
(afgekort BG) zich in 1992 vestigt, want dan
wordt vrijwel direct een beperkende voorwaar-
de verlaten, zodat de deur kon worden open-
gezet voor (ex)psychiatrisch talenten uit heel
Nederland: 'BG neemt alleen werk in de collec-
tie gemaakt door bewoners of ex-bewoners van
de beide stichtingen'. (2)

Een tweede fase wordt omstreeks 1997 gemar-
keerd door een verandering in de doelstelling:
'het bevorderen van de integratie van cliënten en
ex-cliënten uit psychiatrische instellingen in de
samenleving door middel van hun kunst' (Sigra
Informatief, 10 december 1997). In deze formu-
lering blijft het aanvankelijke doel van integra-
tie een belangrijke oriëntatie, maar hier wordt
ook een keerpunt verwoord, door in plaats van
werkstukken van amateurs en patiënten over
kunst van (ex)cliënten te spreken. In het kader
van integratie opent Beeldend Gesproken in dit-
zelfde jaar een tweede vestiging in Amsterdam.
Het zelfvertrouwen over 'onze kunst' groeit, de
publieke belangstelling neemt toe, maar ook
ervaringen van uitsluiting en onplezierige ken-
nismakingen op de kunstmarkt gaan eveneens
tot de praktijk behoren: 'In eerste instantie heb-
ben we geprobeerd om onze kunst via het offi-
ciële kunstcircuit aan de man te brengen. Maar
dat circuit bleek behoorlijk dichtgetimmerd'
(ibidem). Er zijn complexe spanningen in het
geding: niet alleen die van 'onze kunst' versus
het 'officiële kunstcircuit', maar ook die van the-
rapiekunst versus autonome kunst, amateur-
kunst versus professionele kunst. Alsof de eerste
barrière bijna is verdwenen, merkt Verkerk op
dat 'in dat wereldje veel vooroordelen leefden'
(ibidem). Vooral in het begin zou Beeldend
Gesproken vanuit het kunstcircuit het stempel
hebben gekregen van een uitleen met 'naar bin-
nen gekeerde, bizarre kunst' (ibidem). Het cli-
ché van het genie dat werd miskend door de laat
negentiende eeuwse burgerij (Van Gogh), krijgt
zo een regionale follow up in de vorm van kunst
die bizar wordt bevonden door de Amsterdamse
kunstscene. Ondanks de hardnekkige weerstan-
den kruipt Beeldend Gesproken niet in een niche
maar keert zij zich juist verder naar buiten en
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gaat zich als serieuze concurrent meer lil de
kunstmarkt profileren.
Een derde fase wordt gemarkeerd door de slui-
ting van de vestiging in Santpoort, parallel
lopend met de opheffing van het Provinciaal
Ziekenhuis Santpoort rond 2000. In die tijd
wordt intensief verder gewerkt aan een profiel
dat nog meer aansluit bij het streven naar een
commercieel haalbare formule. De notulen van
een werkbespreking in de Borgerstraat vermel-
den: 'Kunstuitleen Beeldend Gesproken ver-
andert in het volgende: Kunstuitleen, Galerie,
Bemiddeling. Dit zal zo ook op de bordjes bij de
deur komen te staan' (26-11-1998). Misschien
nog wel belangrijker dan de unilocatie en de her-
profilering van de onderneming, is een herdefi-
nitie van de doelgroep die Beeldend Gesproken
wil vertegenwoordigen. Op de website staat te
lezen dat sinds 2005 Beeldend Gesproken 'de
artistieke criteria waaraan kunstenaars moeten
voldoen, heeft opgetrokken naar professioneel
niveau. Beeldend Gesproken is gespecialiseerd
in kunst van professionele kunstenaars met
een psychiatrische achtergrond. De meeste
kunstenaars hebben een kunstacademie of een
andere kunstvakopleiding gevolgd. Sommigen
zijn autodidact' (www.beeldendgesproken.com
bezocht op 5 juni 2008). 'Psychiatrische achter-
grond' is een handelsmerk geworden, met een
meerwaarde zoals elk ander goed doel.

Snelle en langzame vooruitgang

In een tijdsbestek van ruim vijftien jaar heeft
Beeldend Gesproken, naast het aanvankelijke
oogmerk van integratie in de (commerciële)
kunstwereld, steeds nadrukkelijk gewerkt aan
een onderneming die autonoom in de com-
merciële (kunst)wereld kan opereren. Beeldend
Gesproken profileert zich nu goed als zelfstan-
dige onderneming en is succesvol op de vrije
markt. Het antwoord op de vraag of het hier
om goede kunst gaat, hoeft niet langer te wor-
den gezocht in de erkenning door het 'offici-
ele kunstcircuit': iedere koper of lener bepaalt
zelf wat zij aan haar muur wil hangen, en zij
heeft voor haar keuze geen ander keurmerk
nodig dan haar eigen smaak en portemonnee.
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Beeldend Gesproken is tamelijk snel een gewone
zaak geworden, en onderscheidt zich nauwelijks
van elke andere kunstuitleen of galerie. Judith
Butlers definitie van integratie is daarmee gro-
tendeels werkelijkheid geworden: "iets meer en
anders dan assimilatie en aanpassing aan een
bestaande norm" (Butler 1996, 49). Is met dit
sociaal-economische resultaat ook het sociaal-
politieke proces ten einde? Hoe kan deze orga-
nisatie blijven 'werken aan ruimte voor mensen
met een psychiatrische achtergrond' (de on-
dertitel van Kal 2002)? Waarin kan de praktijk
van Beeldend Gesproken nog verschillen van het
alledaagse werk voor een zelfstandig bestaan?
Op welke punten zou deze onderneming nog
vooruitgang kunnen boeken?
Om nog slagvaardiger te kunnen concurreren,
en beter haar eigen koers te kunnen uitzetten,
zou Beeldend Gesproken een zelfstandige stich-
ting kunnen worden (vooralsnog is zij een 'de-
pendance' van JellinekMentrum en AMC De
Meren, twee grote organisaties in Nederland
op het gebied van de GGZ). Daarnaast zou
deze galerie haar kennis op het gebied van de
hedendaagse kunst kunnen uitbreiden. Als van
kunstenaars wordt geëist dat ze op professio-
neel niveau werken, kan het kennisniveau van
het management niet achterblijven. In de ont-
wikkeling van emancipatie naar specialisatie is
groei van expertise een vereiste, maar daarin is
waarschijnlijk minder snel vooruitgang te boe-
ken. Het begrip van 'langzame vooruitgang' van
Bruno Latour lijkt me eerder van toepassing,
waarbij door middel van assemblage 'meer en
meer elementen meetellen' (Latour 2005, 31).
Met meer kennis van actuele kunstzaken zal
Beeldend Gesproken beter over haar eigen (na-
tionale) schutting heen kunnen kijken, om op
den duur wellicht de belangen van kunstenaars
over de hele wereld te kunnen behartigen. De
doelstelling van Beeldend Gesproken en bijvoor-
beeld die van Hivos en Very Special Arts lijken in
dit opzicht overeen te stemmen.
Deze noties van vooruitgang laten echter een
paar vragen onbeantwoord: wordt nog wel
voldoende recht gedaan aan de 'psychiatrische
achtergrond'? Moet 'werken aan ruimte' niet
ook anders worden begrepen, anders dan wer-
ken aan meer en meer? Op het symposium,
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dat Beeldend Gesproken op 13 mei 2008 in het
Museum Jan van der Togt heeft georganiseerd
(onder de titel Een nieuwe vriendenkring),
heeft Doortje Kal deze vraag als volgt beant-
woord. Zij typeert Beeldend Gesproken als een
'stevige, duurzame structuur die mensen die
zich vaak genoeg uit de samenleving verban-
nen voelen, gastvrij opneemt en hen een thuis
biedt ... Intussen blijft Beeldend Gesproken wel
bezig met het werken aan nog een andere gast-
vrijheid: die van de gevestigde kunstwereld'.
Als dit 'werken aan nog een andere gastvrij-
heid' stagneert, is volgens Kal 'het gevaar reëel
dat we de geestelijke gezondheidszorg (op een
bepaalde manier) te gastvrij maken, te uitnodi-
gend en de samenleving als gastvrije of gastvrij
te maken plek verwaarlozen' (Doortje Kal, on-
gepubliceerde tekst). Het gevaar van verwaar-
lozing dat Kal zo treffend formuleert, komt
sterk overeen met het gevaar dat Joan Tronto
in Moral Boudaries omschrijft onder de titel
'parochialism': 'Those who are enmeshed in
ongoing, continuing, relationships of care are
likely to see the caring relationships that they
are engaged in, and which they know best, as
the most important'(Tronto 1993, 170).
Werken aan 'andere gastvrijheid' is belangrijker
dan 'de belangrijkste zorg' en het is niet alleen
een kwestie van langzame of snelle vooruit-
gang. De relatie van Beeldend Gesproken tot de
sectoren van de kunst en zorg is complexer ge-
worden. Een groot aantal organisaties en dik-
wijls tegenstrijdige waarden en wensen bepa-
len de dynamiek van de markt, dat wil zeggen,
evenals de gevestigde zorgwereld (ooit geheel
vanuit staatswegen georganiseerd) behoort ook
'de gevestigde kunstwereld' tot het verleden. De
werelden van de kunst en de zorg zijn gedisse-
mineerd: er bestaan en ontstaan meer en meer
relatief autonome instellingen die zich geen van
alle laten aanpassen aan een bestaande norm
(niet van elkaar, niet van derden). Tegen deze
achtergrond is het niet zo evident waar die 'an-
dere gastvrijheid' vandaan moet komen. Hoe
urgent het gevaar van een 'te gastvrije' geestelij-
ke gezondheidszorg ook zou zijn, een terugkeer
naar de situatie van 1997 biedt geen soelaas.
'De gevestigde kunstwereld' is passé (en heeft
misschien wel nooit bestaan), daarom lijkt het
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meer voor de hand te liggen die 'andere gast-
vrijheid' niet alleen buiten de zorg, maar ook
buiten de kunst te zoeken.

Een andere samenwerking

Afgezien van het evidente inzicht dat samen-
werking niet kan worden gedefinieerd als een
eenzijdige activiteit, is het ook van belang op
te merken dat die andere gastvrijheid nog iets
meer en iets anders is dan een synthese van
kunst en zorg. Om beter te begrijpen wat hier
speelt, biedt de kunstfilosofie van Hegel enige
uitkomst. HegeIs these van het 'einde van de
kunst' betekent niet dat er helemaal geen kunst
meer kan worden gemaakt, maar dat de kunst
van na de Romantiek geen aanspraak meer kan
maken op absolute geldigheid. Deze gedachte is
inmiddels gewoon geworden. Sinds de moderne
tijd is kunst immers identiek aan het verleggen
van grenzen, het verwerpen van oude paradig-
ma's, creatie van ismes, deconstructie, etc. In die
lijn heeft ook Arthur Danto terecht betoogd:
'the age of pluralism is up on us' (Danto 1986,
114). Het einde van de kunst kan echter naast
de geschetste avant-gardistische trends ook nog
iets anders betekenen: 'in dit boven zichzelf
uitstijgen is de kunst ook een teruggaan van
de mens tot zichzelf [...] waardoor de kunst
de humanus tot nieuwe heilige maakt' (Hegel
1985, band 1, 581)Y) Deze weg van 'teruggaan
van de mens tot zichzelf' lijkt in de nadagen van
de verzorgingsstaat eerder door de zorgsector
dan door de kunstensector serieus te worden
genomen. Om te kunnen begrijpen hoe niet al-
leen door de zorg maar ook door de kunst de
'humanus' verder kan worden gecultiveerd, lijkt
me de dynamiek van 'boven zichzelf uitstijgen'
en 'teruggaan' nog steeds van belang (aan het
slot van dit artikel zal ik ingaan op de kwalifi-
catie van 'nieuwe heilige'). Het 'boven zichzelf
uitstijgen' zou dan wel moeten worden opgevat
als een drijfveer van zowel de zorg als de kunst,
waarna zij gezamenlijk kunnen 'teruggaan' naar
gastvrijheid als kern van de 'humanus'.
Een dergelijke samenwerking lijkt me een nood-
zakelijk antwoord op de tamelijk eenzijdige ac-
tiviteiten van de Nederlandse gezondheidszorg
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(met Beeldend Gesproken als boegbeeld). Een
dergelijk vervolg vraagt vooral om initiatieven
vanuit de kunst. Maar niemand zit te wachten
op varianten van L'art brut of Outsider Art.(4)
En de gangbare ideeën over 'mixed media' en
'hybride ruimte' blijven beperkt tot experimen-
ten tussen kunstdisciplines onderling. Het zal
moeten gaan om experimentele en blijvende,
samenwerkingsverbanden op basis van ge-
zamenlijk initiatieven, van zorgverleners én
kunstenaars, van zorg- én kunstinstellingen.
Werken aan ruimte voor gastvrijheid betekent
dan het creëren en cultiveren van ontmoetings-
plaatsen die niet eendimensionaal worden be-
paald door een specialisatie van één van beide.
Het kunnen vrijplaatsen worden genoemd of
'velden van co-existentie' (Said 2004, 141), zo-
wel ethische als politieke gebieden die voor bei-
de expertises onontgonnen terrein zijn. Voor
deze gastvrijheid is iets meer en anders nodig
dan een synthese - kunst kan onmogelijk as-
simileren met zorg of andersom. Kunst en zorg
zouden hun eigen mogelijkheidsvoorwaarden
moeten transcenderen zonder elkaar of zichzelf
te vernietigen.
De vraag naar wegen om de oude condities van
de kunst en die van de zorg te overstijgen, im-
pliceert noodzakelijk dat die condities tekort
schieten. Nadat ik beknopt de betekenis van
deze eenzijdige voorwaarden heb uitgewerkt,
zal ik een poging doen om met behulp van een
nieuw begrip - hyperlativiteit - een perspectief
te schetsen, dat een teruggang maar ook een si-
multane voortgang naar die andere samenwer-
king impliceert.

Oude voorwaarden

Laat ik die oude voorwaarden eerst kort aandui-
den als het 'ethische moeten' en het 'esthetische
moeten' (ook wel het heilige vuur genoemd).
Van belang is niet zozeer in welke termen dat
'moeten' wordt aangeduid - als drijfveer of im-
peratief -, maar wel dat het twee verschillende
imperatieven betreft. De ethische imperatieven
zal ik met behulp van Tronto en Baert toelich-
ten, voor de esthetische beroep ik me op Kant.
De zorg wordt georganiseerd ten behoeve van
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mensen die niet of minder goed zelfstandig
kunnen leven - waarvan de autonomie is be-
schadigd of onderdrukt - met als een belang-
rijk doel 'to end dependence' (Tronto 1993,
163). De prioriteit van dit beginsel wordt van-
uit de zorgethiek verdedigd op basis van een
notie van intersubjectiviteit die overeenkomt
met die van Habermas. Tronto volgt Habermas
daar waar hij de liberale, democratische begin-
selen van vrijheid en gelijkheid ondersteunt,
maar zij onderscheidt zich ook nadrukkelijk
van zijn communicatietheoretische concept
van ideale gesprekssituatie. Het is haar te doen
om 'interdependentie' waarbij de nadruk ligt
op de affectieve aspecten van relaties, zoals ont-
vankelijkheid (responsiveness) en aandacht voor
(thoughtful to) de noden (needs) van anderen
(idem, 167-169). Tronto pleit voor een bre-
dere geldigheid van de zorgethiek, breder dan
de gezondheidszorg. Deze ethische imperatief
zou volgens Tronto een nieuwe basis moeten
vormen van het democratisch burgerschap dat
geschoeid is op 'belangen' (interests), en dat in
de regel uitsluitend eigenbelang en zelfbehoud
impliceert en niet het cultiveren van morele be-
trokkenheid (moral engagement).
In een enkel opzicht komt het 'basismodel'
van Andries Baart overeen met de zorgethiek
van Tronto, want ook Baart is met het ene
oog gericht op subtiele sociale strategieën van
gastvrijheid, en met het andere op noties als
autonomie en vrijheid. De doelstelling van de
zorg voor 'mensen en groepen van mensen'
formuleert hij, in iets andere bewoordingen,
als 'streven' naar zelfstandigheid: 'hen te onder-
steunen in hun streven naar herstel en behoud
van hun waardigheid en zeggenschap in zaken
die hun bestaan bepalen' (Baart 2006, 67). Deze
'zeggenschap' komt direct overeen met Tronto's
doelstelling 'to end dependence'. Een groot ver-
schil is dat Baart geen breed politiek oogmerk
heeft, hij beoogt veeleer een bepaalde oeroude
beroepspraktijk te dienen (het pastoraat): 'dus
geen theorie van maatschappelijke marginali-
teit maar van de werkers die maatschappelijk
uitgestotenen bijstaan' (idem, 19). Hoewel de
zorgontvanger al lange tijd geen patiënt maar
cliënt wordt genoemd, of zelfs 'mede-produ-
cent' (idem, 824), blijft ook deze activiteit van
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zorgende individuen (ze worden door Baert
'Anne' en 'Bas' genoemd) wezenlijk afgestemd
op het verhelpen van afhankelijkheid.
Met deze al te beknopte schets van de zorgethiek
kan ik toch volstaan om te kunnen vaststellen
dat voor deze beide auteurs de moderne (kan-
tiaanse) notie van autonomie tekort schiet. Zij
zoeken niet hun heil in pre-moderne naasten-
liefde, maar ontwikkelen post-moderne con-
cepten van solidariteit. Deze ethiek appelleert
aan betrokkenheid en keert zich tegen 'dikke
autonomie' (Kunneman 2005) als levenswijze
die te ver is doorgeschoten in de drang tot zelf-
beschikking. Voor beide auteurs functioneert de
moderne, individualistische autonomie als een
kritische bovengrens van een menswaardig be-
staan, van waaruit de ogen geopend kunnen en
moeten worden voor 'uitgestotenen'. Het doel
van 'herstel' betekent: werken aan een mens-
waardig bestaan voor iedereen. Tronto zegt het
iets anders: 'At present, we presume th at people
are equal though we know they are not' (idem,
164). Zorg kan geslaagd worden genoemd als
die kritische bovengrens voor iedereen is be-
reikt.
Onderscheiden van de imperatieven van de
zorg, spelen esthetische imperatieven zich af
in een gebied waar autonomie functioneert als
een kritische ondergrens. In de kunstensector
worden kosten nog moeite gespaard om auto-
nome burgers te steunen in hun wil om zich,
ten eerste, te cultiveren door concert- en muse-
abezoek en, ten tweede, te bewijzen als aanstor-
mend talent. Voor de eerste praktijk geldt de
voorwaarde van de zogenoemde beschouwe-
resthetica, te weten het 'belangeloze welgeval-
len' (Kant 1974, 40, ~2). Dit kan een esthetisch
imperatief genoemd worden, want al is het be-
langeloos, het is bepaald niet willoos (idem, p.
41, ~2). De toeschouwer zal geen kunstwerken
appreciëren tegen zijn eigen wil en zin in. Kant
formuleert deze imperatief zo: 'men wil het ob-
ject aan zijn eigen blik onderwerpen' (idem, p.
54, ~8), en ook zo: 'want ik moet onmiddellijk
aan de voorstelling van een ding lust beleven,
en die kan mij niet door argumenten worden
aangepraat (angeschwatzt)' (idem, p.135, ~34).
Deze wil tot eigen esthetische beoordeling is
echter nooit een volstrekt eenzame aangelegen-
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heid. Het 'moeten lust beleven' kan (of mag)
niet losstaan van een 'wil tot rechtvaardigen'
(idem, p. 81, ~22). Het tegelijk beleven van en
praten over mooie dingen speelt zich af in een
groter veld van 'smaak'. Kant plaatst daarom
ook de individuele, esthetische wil tegen de
achtergrond van een gemeenschappelijke wil
- een sociaal-moreel gevoel van gezelligheid
(Gemeinsinn ofwel sensus communis aestheti-
cus). Een vorm van gezamenlijkheid, die zelfs
als zeer diepgaand beleefd kan worden, maar
die door Kant principieel wordt gescheiden van
een ethische grond (of beweegreden) van ver-
eniging, omdat deze vorm van binding altijd op
de, voor Kant superieure, praktische rede geba-
seerd dient te zijn (deze 'categorische impera-
tief' is daarom ook de grond van elke grondwet
en elk grondrecht: voor de wet van de rede zijn
we gelijk).
De tweede voorwaarde van de esthetische prak-
tijk houdt verband met de gemeenschappelijke
smaak en individuele lust, maar dan niet vanuit
het oogpunt van de consument maar de produ-
cent: de kunstenaar. Ook deze esthetische im-
peratief wordt door Kant nauwkeurig geschei-
den van ethische imperatieven. En ook hier
geldt de basis van autonomie - gelijkheid en
vrijheid - als noodzakelijke voorwaarden van
zelfbeschikking. Het echte werk van kleine en
grote meesters kan evenwel pas ontstaan door
het vermogen zich te verheffen boven deze alle-
daagse wilsvrijheid. Kunstenaars willen altijd de
redelijke autonomie overstijgen. Zij willen niet
alleen anderen maar ook zichzelf overtreffen.
Deze autonome creativiteit wordt van oudsher
'aangeboren' talent en ook wel gift of geschenk
van de natuur genoemd (vgl. Kant 1974, p. 160,
~46). Een eigenschap die geen puur genetische
kwestie is (al kan bijvoorbeeld het fenomeen
van de familie Bach niet worden ontkend), en
die ook niet in strikte zin kan worden onderwe-
zen. Talent kan wel 'door scholing gecultiveerd'
worden (idem, p. 164, ~47). Van oudsher wordt
evenwel artistieke autonomie gezien als een sin-
guliere eigenschap en een unieke weg. Degenen
die deze weg bewandelen worden gedreven door
wat behalve een gave ook wel (goddelijke) inspi-
ratie wordt genoemd. Als pendant van de 'naas-
tenliefde' heeft Nietzsche voor deze drijfveer het

58

woord 'verstenliefde' uitgevonden (Nietzsche
1887, in het hoofdstuk 'Van naastenliefde').
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de
beslissende grens tussen de werelden van de
zorg en de kunst bepaald wordt door auto-
nomie. Tegelijk zijn voor beide werelden ver-
schillende vormen van gemeenschappelijkheid
cruciaal, respectievelijk interdependentie en
gezelligheid. De grens van autonomie scheidt
en verbindt deze werelden op zodanige wijze
dat in elke wereld op zich het appèl op gemeen-
schappelijkheid geheel anders wordt georiën-
teerd en georganiseerd. Interdependentie staat
bij de zorg in dienst van het opheffen van no-
den. Gezelligheid in kunstkringen daarentegen
neemt een vlucht voorbij alle noden en lasten;
kunst wil, hoe diepzinnig of tragisch ook, altijd
ook een lust voor het oog zijn, een spannend
spel of een feest van symbolische vereniging.
De grens van autonomie is voor beide de ga-
rantie van hun bijzondere bestaansrecht, maar
tegelijk geldt zij als hun beider verdwijnpunt.
Als immers de zorg er in zou slagen afhanke-
lijkheid (alle noden) voor iedereen op te hef-
fen, heft zij zichzelf op; en, anderzijds, als het
spel van de kunst uitsluitend zou dienen om
te bewijzen dat het recht op burgerlijke vrij-
heid en gelijkheid voor iedereen geldt, zou zij
zich niet onderscheiden van alle andere ideeën
en praktijken die daarop gebaseerd zijn (werk,
vrijheid van meningsuiting, seksuele vrijheid,
entertainment, etc.). Voor de zorgpraktijk zou
haar verdwijning een triomf zijn, voor de kunst
betekent haar verdwijning een ondergang, een
verlies van uniek talent. Beide kringen zijn, elk
op hun eigen manier, gebaseerd op moreel en-
gagement en maatschappelijk draagvlak, maar
de vrienden van de zorg hebben behoefte aan
meer toenadering, terwijl de kunstvrienden
gedreven worden door het creëren van nieu-
we distanties (of verleid worden door verre
einders). Wat dit laatste punt betreft, kan een
blinde vlek bij Tronto worden geconstateerd:
voor haar begrip van moreel engagement zet
zij zich kritisch af tegen ethische belangeloos-
heid en afstandelijkheid (zoals door Kant en
Rawls geformuleerd), maar zij heeft geen oog
voor esthetische gezamenlijkheid en artistieke
kritiek. Daardoor sluit zij zich a priori af van
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de kunstwereld, waardoor de realisatie van haar
maatschappelijke doelstellingen op voorhand
worden ingeperkt. De bronnen van saamhorig-
heid en kritiek, die zij exclusief in interdepen-
dentie meent te kunnen vinden, voeden echter
evenzeer de kunst. Inzicht in deze dubbelheid is
de eerste grondslag voor samenwerking tussen
kunst en zorg. Anderzijds moet dan ook een
vooroordeel in de kunstwereld worden overste-
gen: een gave is niet identiek aan artistiek talent
en de drang tot overtreffen kan op vele manie-
ren worden gecultiveerd; meesterwerken kun-
nen ook op ethisch en politiek vlak ontstaan
(het Zuid-Afrika van Nelson Mandela).
Hoe is nu verdere samenwerking tussen de we-
relden van kunst en zorg mogelijk? Het gaat
in alle gevallen om professionals die, om een
uitdrukking van Miguel Tamen te gebruiken,
een 'vriendenkring' vormen (als vertaling van
'society of friends', Tamen 2001,3). Voor deze
professionele vrienden die in de kringen van
de zorg en de kunst werken, is veelal hun ei-
gen kring het belangrijkst. De condities, die het
mogelijk maken dat deze vriendenkringen bo-
ven zichzelf uitstijgen en zich vervlechten, stuit
op een grens van bijna vijandschap. De krach-
ten die beide kringen voortdrijven, verschil-
len namelijk zo wezenlijk, en zijn beide van zo
absoluut belang, dat ze elkaar volledig uitslui-
ten. Beide kunnen geen moment zonder een
gemeenschappelijke horizon, maar die erfenis
van Kants begrip van autonomie is ook hun
scheidslijn. Assimilatie is even ondenkbaar als
synthese. De maatschappelijke krachtenvelden
van zorg en kunst worden bepaald door 'strij-
digheid', waarop de volgende formulering van
Lyotard van toepassing is: 'Strijdigheid verschilt
van een geschil omdat het een conflict is, tussen
(tenminste) twee partijen, dat niet rechtmatig
kan worden beslecht, vanwege het ontbreken
van een oordeelsregel die toepasbaar is op twee
argumentaties' (Lyotard 1983,9).

Comparatief en superlatief

Voor het verhogen van het inzicht hoe twee
strijdige vriendenkringen toch kunnen wer-
ken aan een samenwerking, die hun eigen de-
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fini tie en beleving van vriendschap overstijgt,
zijn concepten van lineaire progressie of ge-
faseerde groei ontoereikend. Het oude begrip
van vooruitgang als een continu en cumulatief
proces - bijvoorbeeld de toename van kapi-
taal - volstaat wel om te begrijpen hoe relatief
autonome bedrijven op zich kunnen groeien.
Het gaat dan kortweg om het uitbreiden van
een marktaandeel, werken aan een concurre-
rende prijs/kwaliteit verhouding, netwerken,
relaties leggen met nieuwe mede-producenten
etc. Dat gaat niet zonder strijd, want competitie
en concurrentie is geen enkele sector vreemd.
In taalkundige termen kan deze strijd worden
aangeduid als bepaald door comparatieven en
superlatieven. Dat komt dan ten aanzien van de
kunst en de zorg er op neer dat die kringen zich
richten op uitsluitend hun eigen goede kunst
en goede zorg, en dat ze permanent streven
naar betere kunst en betere zorg, onder het dik-
wijls onuitgesproken motto 'let's make things
better' (comparatief) of 'er is geen betere', 'the
best there is' (superlatief). We zijn zo gewend
te denken in termen van technische en kwan-
titatieve groei - efficiënter, sneller, hoger, etc.
- dat winst en meerwaarde twee woorden zijn
geworden voor hetzelfde. Daarom is het waar-
schijnlijk ook minder gemakkelijk in te zien
wat de winst is van een volstrekt andere vorm
van vervlechting en samenwerking.
Willen de strijdige elementen van voorheen toch
aan elkaar verslingerd raken, dan zou hun eigen
toenemende behoefte aan 'meer' ergens op een
grens moeten stuiten. Noem het een moment
of een punt waarop de wet van economische
progressie in beide kringen (niet per se tegelij-
kertijd) omslaat in een behoefte aan transgres-
sie. Dat punt heeft te maken met het bereiken
van een eigenaardig maximum, want de eigen
kring wordt nog steeds het belangrijkst gevon-
den (het 'parochialisme' van Tronto) en toch
niet fundamenteel belangrijker of interessanter
dan een andere kring. Dit 'extra' kan slechts ten
dele worden uitgedrukt in termen van gewone
vooruitgang. Bij Ralph Waldo Emerson is hier-
van een voorbeeld te vinden:

In groepen die serieus discussiëren, in het bij-
zonder over urgente kwesties, wordt het gezel-
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schap zich bewust dat de gedachte tot een gelijk
niveau (equal level) stijgt en dat iedereen, in-
clusief de spreker, een spiritueel aandeel heeft
in wat er is gezegd. Zij worden allemaal wijzer
dan ze waren. Het omvat hen als een tempel,
deze eenheid van gedachte (this unity of thau-
ght) (Emerson 1979, 164-165).

Geen van beide groepen krijgt gelijk of geeft
de ander gelijk. Er lijkt volgens Emerson zelfs
iets anders plaats te vinden dan een dialoog: 'de
gedachte ... stijgt'. De overtreffende trap 'wijzer
worden' leidt als het ware buiten henzelf om
tot het niveau van een onuitgesproken super-
latief. Emerson gebruikt de superlatief 'wijst'
niet, maar het woord 'tempel' lijkt wel op een
toestand te duiden waar niets meer boven of
buiten is. Dat proces van 'wijzer worden' is de
motor van het werken aan een andere vrien-
denkring, maar die omvattende toestand van
een 'tempel' sluit tegelijk de inspanningen voor
extra vriendenkringen uit. Anno 2008 kan de
basis voor samenwerking van strijdige partijen
niet een omvattende horizon zijn, en evenmin
een superlatief eind- of hoogtepunt. Het per-
spectief van perfectie, van de beste kunst of de
beste zorg, is evenals de tempel van Emerson, in
strijd met het streven naar co-existentie. Wijzer
worden is een proces dat gedreven wordt door
oriëntatie op alteriteit, gebaseerd op het besef
van de onmogelijkheid van perfectie en totale
inclusiviteit. Als de kringen van de kunst en de
zorg procedureel gezien hun toppen hebben
bereikt en mede op grond daarvan zich meer
en meer bewust worden van de uitsluiting van
volstrekt andere organisaties, dan is daarmee
een basis gelegd voor het ontstaan voor meer
en andere kringen van samenwerking. Wat zou
er nu in deze nieuwe kringen meer moeten en
kunnen gebeuren dan voorheen in de afzon-
derlijke kringen? Wat zou men beter kunnen
bereiken? Alleen betere zorg en betere kunst?
De oude ideeën over kunst en zorg kunnen niet
volstrekt hetzelfde blijven.
Oude kringen en organisaties barsten als het
ware uit hun voegen, maar daarmee is er nog
niet een specifieke voorwaarde gecreëerd voor
een andere vorm van organisatie. Die voor-
waarde vereist, naast de oude esthetische en
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ethische imperatieven, nog een andere impera-
tief. Dat kan een hyperlatief worden genoemd.

Hyperlatief

Sommige bijvoeglijke naamwoorden zijn abso-
luut omdat de taal verbiedt dat ze in een ver-
gelijkende (comparatief) of een overtreffende
(superlatief) trap worden gezet. Wanneer dat
toch wordt gedaan, is er sprake van een hyper-
latief. Een ding of een persoon kan bijvoor-
beeld uniek worden genoemd, maar een verge-
lijkende of overtreffende trap van uniek is een
hyperlatief: iets of iemand kan niet unieker of
uniekst zijn. Hetzelfde geldt voor vriendschap:
boven een beste vriend gaat niet nog een betere
vriend, of het zou een 'allerbeste vriend' moe-
ten zijn (maar is die wederom weer eenvoudig
overtrefbaar?). Andere voorbeelden van abso-
lute bijvoeglijke naamwoorden zijn, met hun
hyperlatieven tussen haakjes erachter: vol, (vol-
ler, volst), eeuwig (eeuwiger, eeuwigst), abso-
luut (absoluter, absoluutst), evenwichtig (even-
wichtiger, evenwichtigst).<S)
Een hyperlatief is een onmogelijke vergroten-
de of overtreffende trap. 'Hyperlatief' functi-
oneert als grensbepaling van toestanden die
taaltechnisch onmogelijk zijn en ook door het
gezonde verstand voor onmogelijk worden ge-
houden. Ik meen echter dat het in een professi-
onele context toch een gegronde oriëntatie kan
zijn. Om de regel van hyperlatieven productief
te maken, met name bij het werken aan andere
vriendschap (of gastvrijheid, co-existentie,
etc.), zou het moeten worden omgezet in een
gebod: een bijzonder imperatief. Met als resul-
taat een imperatief die tussen de ethische en
de esthetische imperatieven in werkt en func-
tioneert in de plaats van de ontbrekende regel
van Lyotard. Deze imperatief vereist de verdere
conditie dat (tenminste) twee partijen inzien
dat zij hun grenzen hebben bereikt (absoluut).
Ten slotte geldt dat beide partijen iets met el-
kaar te maken willen hebben (absoluter). Beide
hebben een behoefte, een need (Tronto), maar
ze weten geen van beide precies wat (in die zin
is het oogmerk van hun behoefte een extrapo-
latie van het esthetische dictum je ne sais quoi).
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Deze bijzondere relationele toestand wil ik nog
iets verder uitwerken onder de titel 'hyperlati-
viteit:

Hyperlativiteit

We leven wellicht al enige jaren in hyperlativi-
teit, maar niet in een hyperlatief tijdperk. Het
is namelijk niet te zeggen wanneer het ooit be-
gonnen is of waar het eindigt. Mensen hebben
misschien wel altijd iets gewild dat unieker is
dan uniek, of eeuwiger dan eeuwig, of gezonder
en hygiënischer. Om in die behoeften te voor-
zien wordt soms het voorvoegsel 'aller' verruild
voor 'oer', bijvoorbeeld in oergezellig - soms
zelfs verdubbeld in oer-, oergezellig. Zou die
gezelligheid echt geen tijd kennen?
Toegepast op de problematiek van de strijdige
vriendenkringen, is hyperlativiteit het besef dat
de ene volmaakte kring onmogelijk volmaakter
of het volmaaktst kan zijn, en dat nergens de
perfectie te vinden is van 'de totaliteit van de er-
vaarbare wereld' (Gadamer 1977,43). Gadamer
heeft het 'actuele simultaneïteit' genoemd (ibi-
dem). Deze notie van actualiteit is niet te on-
derscheiden van relativisme, tenzij tegelijk
wordt meegedacht dat zelfs het hoogste niveau
van perfectie onderhevig is aan competitie en
concurrentie (comparativiteit). Het goede blijft
streven naar beter, en beter blijft om het beste
roepen, het beste om het allerbeste etc. Niet al-
leen de plastische chirurgie voedt de behoefte
aan mooier dan mooi, sexier dan sexy en jon-
ger dan jong. Dat geldt ook voor zorg en kunst.
Omdat kunst als autopoëtische kracht zichzelf
nooit herhaalt, en omdat er in elk geslaagd werk
toch iets volstrekt nieuws gebeurt, wekt ook elk
nieuw werk de schijn dat er in de geschiede-
nis van de kunst vooruitgang bestaat. Dat is
noodzakelijke schijn. We kunnen niet anders
denken en voelen. We moeten als het ware vin-
den dat er na het mooie en weerloze nog iets
moois en nog iets weerloos komt, meer moois,
steeds mooier, weerlozer, etc. Hyperlativiteit
is het besef dat mijn verlangen een maximum
heeft bereikt, en dat ik me tegelijkertijd in een
toestand bevind over de toppen van mijn vol-
maakte mo(nu)menten heen. Over die toppen
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heen (men denke aan het beroemde gedicht
van Goethe, Über allen Gipfeln) zijn andere
toppen of toppen van anderen even interessant
en mogelijk zelfs belangrijker dan de onze. In
het besef van gelijktijdige absoluta kan hyper-
lativiteit ook begrepen worden als comparatief
absolutisme. Terwijl de race van comparatieven
en superlatieven wordt gelopen, is het tegelijk
tijd voor hyperlativiteit. Niet alle kringen zul-
len in staat zijn tot deze progressieve transgres-
sie. Vanuit de zorg is Beeldend Gesproken een
belangrijk begin dat vraagt om nieuwe initia-
tieven, ten einde zorg als een kunst te kunnen
praktiseren en andersom.
Ter afsluiting nog een opmerking over het as-
pect van 'nieuwe heilige'. Die notie heeft te
maken met leiderschap of management, bij-
voorbeeld van een organisatie zoals Beeldend
Gesproken. Kan er in een dergelijke kring iets
worden gecultiveerd, een soort centrum van
het allerheiligste? Het kan niet zo zijn dat een
oude meester er helemaal naast zat: 'gedeelde
tijd moet gecreëerd worden' (Fabian 1983,31).
Dat is geen gewone, efficiënte tijd; het creëren
van deze gedeelde tijd kan evenmin een activi-
teit van een superieure figuur zijn, en het is ook
geen gedachte die uit zichzelf stijgt. Het gaat
om een praktijk die zich niet afdoende laat om-
schrijven met behulp van het oude neologisme
'co-creatie' (Wierdsma 1999). Behalve tot sa-
men creëren, noodzaakt hyperlativiteit immers
tot een meer en meer afstand nemen van oude,
verstarde grondslagen. Het beoogde nieuwe
weefsel lijkt ook niet eenvoudig ontworpen te
kunnen worden vanuit een transcendent idee.
Het is een soort vervolg op het 'managen van
interdependenties' (Mastenbroek 1982,77) als
een creëren van nieuwe en andere interdepen-
denties. Hoe het ook zij, uit het voorgaande
volgt tenminste, dat niet één individu uit één
kring leiding kan geven aan de (re)organisatie
van een kring zoals Beeldend Gesproken. Anders
gezegd, een hyperlatieve vriendenkring is een
proces dat wordt georganiseerd door altijd
meer dan één Übermensch. In die zin is bijvoor-
beeld Peter Sloterdijks denkbeeldige figuur van
'waardigste hoeder' (Sloterdijk 2005, 45) mis-
schien zelfs achterhaalder dan de 'nieuwe hei-
lige' van Hegel of de 'tempel' van Emerson.
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Noten

(1) De huisvesting en personele kosten werden
gefinancierd door De Frederik van Eeden
Stichting en het Psychiatrisch Ziekenhuis
Amsterdam (tegenwoordig AMC De Meren).

(2) Door Loni Verkerk, die ik hierbij wil bedanken
voor het gesprek met haar op 12 juni 2008,
wordt dit begin bevestigd. Verder baseer ik
me op het 'conceptvoorstel t.a.v. het opzetten
van de kunstuitleen Beeldend Gesproken; zo-
als vrijwel alle andere documentatie te vinden
in het archief van Beeldend Gesproken. Ik wil
Monique Cornelissen en Niels Breukers bedan-
ken voor hun hulp.

(3) Elders noemt Hegel de 'humanus' niet een
nieuwe heilige maar 'de held van de menselijke
geest' (Hegel 1985, band II, 425).

(4) Een opvallend verschil met bijvoorbeeld de
Franse situatie is, dat daar de aandacht voor
de kunst van (ex)psychiatrische patiënten van-
uit de kunstwereld is begonnen. Vermoedelijk
geïnspireerd door het boek Bildnerei der
Geisteskranken (I 922) van Hans Prinzhorn
begon de Franse kunstenaar Jean Dubuffet in
1948, met onder anderen André Breton, de
Compagnie de I'Art Brut, die nu permanent in
Lausanne is gevestigd onder de naam Collection
de I'Art Brut.

(5) In het verhaal 'de dorpsschoolmeester (de reus-
achtige mol)' van Franz Kafka gebruikt de ik-
persoon op subtiele wijze een hyperlatief om
de 'schrik' te verwoorden die wordt veroorzaakt
door de 'heftige meningen' van 'de oudjes': 'Die
schrik wordt vooral daardoor veroorzaakt om-
dat wat de oudjes zeggen werkelijk veel logi-
scher, verstandiger en als er een overtreffende
trap van vanzelfsprekend bestond, zou je zeggen
nog vanzelfsprekender is'. (Kafka 1965,57).
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De heInel en de hUInanist
IIja Maso

Om zicht te bieden op de relatie tussen zijn
boek over Onsterfelijkheid, het humanisme
en de Universiteit voor Humanistiek (UvHL
reflecteert IIja Maso in dit artikel op de dis-
cussie die rond zijn boek is gevoerd. Hij zet
daarbij nog eens precies op een rij wat hu-
manisme voor hem inhoudt en wat daarbij
de onderzoekstaak van de UvH is. Hiervan
uitgaande beantwoordt hij niet alleen zijn
critici maar houdt ook, geheel in overeen-
stemming met zijn boek, een pleidooi voor
openheid en dialoog over wel of niet on-
aantastbare waarheden.
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In oktober 2007 verscheen het door mij ge-
schreven boek Onsterfelijkheid: Van twijfel naar
zekerheid (Kampen: Ten Have). Georganiseerd
door de Universiteit voor Humanistiek, vond
er ongeveer een maand later, op 29 november,
een seminar over het boek plaats. Als voorbe-
reiding daarop werd ik geïnterviewd door een
journaliste van de website human.nl van de
Humanistische Alliantie. Dit resulteerde in de
volgende tekst die op human.nl werd geplaatst
(waarbij ik de tussenkopjes heb weggelaten):

We kunnen zekerheid over ons persoon-
lijk leven na de dood krijgen. Dat con-
cludeert Ilja Maso, hoogleraar weten-
schapstheorie aan de Universiteit voor
Humanistiek. In zijn zojuist verschenen
boek Onsterfelijkheid: Van twijfel naar ze-
kerheid probeert Maso de vraag te beant-
woorden of we dat met behulp van filo-
sofische argumenten en wetenschappelijk
onderzoek voor elkaar kunnen krijgen of
dat er andere manieren zijn. Maso: 'Ik ben
niet-gelovig opgevoed en heb zelf geen
bijzondere ervaringen gehad. Toch vond
ik het idee dat het met de dood afgelopen
was soms ondraaglijk. Daarom wilde ik
als wetenschapper en filosoof weten wat
die twee gebieden over leven na de dood
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zeggen.' In zijn boek behandelt Maso dan
ook eerst de filosofische argumenten op
grond waarvan een persoonlijk leven na
de dood niet mogelijk zou zijn. Hierbij
gaat het om argumenten tegen de theorie
van de onstoffelijke geest, de wederopstan-
dingtheorie en de theorie van het astrale
lichaam. Omdat de aangevoerde argu-
menten onvoldoende de onmogelijkheid
van leven na de dood laten zien, lijkt het
volgens Maso voor de hand te liggen na te
gaan of dat met behulp van wetenschap-
pelijk onderzoek wel lukt. Dat kan niet.
Wetenschappelijk onderzoek kan hoog-
stens aantonen dat iets er waarschijnlijk
wèl is, met als consequentie dat iets anders
er waarschijnlijk niet is, maar dat is ook
alles, stelt Maso. Daarom gaat hij vervol-
gens na of er filosofische argumenten en
wetenschappelijk onderzoek zijn die tot
zekerheid leiden dat we onze dood over-
leven. Omdat blijkt dat op deze wijze wel
waarschijnlijkheid maar niet de gewenste
zekerheid kan worden gevonden, gaat hij
na hoe dat in principe wel kan. Daartoe
wendt hij zich tot de vanzelfsprekendhe-
den die we in het dagelijks leven hanteren
en een aantal filosofische theorieën. Op
grond van die theorieën komt hij uitein-
delijk tot een manier waarop we er zeker
van kunnen worden dat er leven na de
dood is. Het zou mensen volgens Maso
goed doen als ze in een leven na de dood
geloven en daarbij beseffen dat dit leven
consequenties heeft voor dat leven. 'Dan
zullen ze misschien beter hun best doen
om een goed mens te worden'.(I)

Deze tekst leidde in humanistische kring
tot heftige reacties. De voorzitter van de
Humanistische Alliantie, oud-vakbondsvoor-
zitter Lodewijk de Waal, schreef in zijn web-
log geen probleem te hebben met degenen
die geloven in een leven na de dood, maar hij
vond het maar niks dat er nu 'een hoogleraar
aan de Universiteit voor Humanistiek opstaat
die zelfs zékerheden over een leven na de dood
kan verkopen.' Reden voor hem zijn 'tijd niet te
verdoen met het lezen van het boek'Y) De voor-
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zitter van het Humanistisch Verbond, de socio-
loog, beleidsadviseur en (proces)manager, Rein
Zunderdorp, ging in zijn weblog wat dieper in
op de tekst van het interview. Dat daarin staat
dat ik de gedachte soms ondraaglijk vind dat
mijn bestaan met de dood ophoudt, noemt hij
'een anekdotische mededeling die geen weten-
schappelijke waarde heeft.' Omdat de stelling
'dat er leven na de dood is' niet te bewijzen en
niet te weerleggen valt (en dus niet te verifiëren
of te falsifiëren), is ze, volgens hem, 'geen on-
derdeel van serieuze wetenschapsbeoefening.'
Daarmee had de kous, volgens hem, af moe-
ten zijn. Omdat ik desondanks toch onderzoek
'hoe mensen in het algemeen ergens zekerheid
over proberen te krijgen,' waarbij dan ook nog
blijkt dat 'het leven na de dood alsnog als ze-
kerheid [...] [kan] worden vastgesteld', is hij
erg benieuwd naar 'het wetenschappelijke ge-
halte van het laatste deel van het boek waarin
op andere gronden alsnog tot zekerheid wordt
besloten'. (3) Aangezet door de reacties van deze
voormannen van het Nederlandse humanisme,
lieten ook andere, zich humanist noemende
lieden, zich niet onbetuigd. De weblogs van
De Waal en Zunderdorp en de website van de
Humanistische Alliantie werden overspoeld
door aanvallen op mij, op mijn boek en op de
Universiteit voor Humanistiek.
Deze ophef trok de belangstelling van het dag-
blad Trouw. Ik werd geïnterviewd en op grond
daarvan verscheen op 21 december 2007 een
artikel waarin, behalve fragmenten van het
interview, mijn 'vloeken in de humanistische
kerk' breed werd uitgemeten. 'Maso', zo schreef
de betreffende journalist, 'lijkt met zijn boek
een steen in de momenteel toch al turbulente
vijver van het humanisme te hebben gegooid.
Op de verschillende humanistische sites op in-
ternet woeden heftige debatten. Zijn boek zou
'niet-humanistisch' zijn. 'Gelovers in het hier-
namaals horen hier niet thuis', klinkt het. 'Tijd
om lidmaatschappen op te zeggen', 'het is op de
Universiteit voor Humanistiek nog erger dan
ik dacht'. Hopen op een leven na de dood zou
volgens verschillende debaters 'egocentrisch en
narcistisch' zijn.' Onderaan het artikel in Trouw
werden enige van dit soort uitspraken nog eens
letterlijk weergegeven.
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Omdat de reacties van de 'humanisten' en in
het bijzonder van De Waal en Zunderdorp mij
niet onberoerd hadden gelaten, deed ik in het
betreffende interview ook enige uitspraken
over het humanisme zoals dat door hen wordt
uitgedragen:

Maso heeft zijn vraagtekens bij het hu-
manisme als organisatie, met eigen in-
stellingen en een leer. Eigenlijk bestaat er
alleen een humanistische houding en die
kom je ook tegen in allerlei hedendaagse
religieuze stromingen, zoals in het vrij-
zinnig christendom. [...] Maso [... ] vindt
dat het Humanistisch Verbond onterecht
een religiekritische koers vaart. Zo noemt
hij de leuzen waarmee het Humanistisch
Verbond tegenwoordig leden werft - zo-
als: zonder het humanisme zijn we aan
de goden overgeleverd - 'onjuist'. Ze po-
lariseren onterecht tussen mensen die in
God geloven en mensen die zich huma-
nist noemen en dus geen goden zouden
vereren.

Ook dit leidde weer tot afkeurende reac-
ties op het Internet. Op zijn weblog schreef
Zunderdorp dat ik, 'zeker als voormalig rec-
tor [...] de Universiteit voor Humanistiek [...]
in diskrediet' breng, dat ik 'op onverantwoor-
delijke wijze' mijn rol als hoogleraar van die
universiteit 'in de publiciteit [heb] vermengd
met die van de zoekende mens; en dat van mij
mag worden verwacht dat ik 'het humanisme
als levensbeschouwing' serieus neem, maar dat
ik dat niet doe.(4)De rector van de Universiteit
voor Humanistiek, Hans Alma, stelde in haar
Nieuwjaarsrede van 7 januari 2008 dat er door
mij, vermoedelijk onbedoeld, 'een ernstige situ-
atie [is] geschapen die het beeld van de UvH
heeft geschaad. [...] Zijn uitspraken in Trouw
hebben de indruk gewekt dat hij kritiek heeft
op humanisme als levensbeschouwing en
op de humanistische beweging zoals we die
in Nederland kennen'.(S) Met de kop 'Rector:
Hemelzoekende humanist schaadde imago van
universiteit; was datzelfde Trouwer op 11 janu-
ari als de kippen bij den volke van deze kritiek
kond te doen.
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Hebben mijn critici gelijk en hoort een hoogle-
raar van de Universiteit voor Humanistiek, een
wetenschapper die zich dus door het humanis-
me behoort te laten inspireren, zich niet met de
hemel te bemoeien? Dat is de vraag die ik in dit
artikel zal beantwoorden. Daartoe vertel ik eerst
wat humanisme voor mij inhoudt en wat dat
betekent voor de reacties van Zunderdorp en
Alma op hetgeen ik daarover in Trouw heb ge-
zegd. Vervolgens bespreek ik wat mijn opvatting
van humanisme betekent voor de Universiteit
voor Humanistiek in het algemeen en voor het
onderzoek in de humanistiek in het bijzonder.
Op grond hiervan beantwoord ik de vraag in
hoeverre dit ruimte biedt voor onderzoek naar
een persoonlijk leven na de dood en ga ik kort
in op de reacties hierop van mijn critici.

Traditioneel en levensbeschouwelijk
humanisme

Heel kort gezegd is humanisme voor mij een
manier van in het leven staan waarin niet God
of de natuur centraal staat, maar wij mensen
met al onze vermogens, kennis en ervaringen.
Daarbij ga ik er ten eerste van uit dat we niet
gedetermineerd zijn door God of de natuur,
maar een vrije wil hebben. Omdat dit met zich
meebrengt dat we in principe in staat zijn on-
afhankelijke keuzen te maken, betekent dit dat
we verantwoordelijk zijn voor onze daden.
Ten tweede ga ik er van uit dat het bezit van
menselijke vermogens, kennis en ervaringen,
ons verplicht die zo goed mogelijk te gebrui-
ken door naar voortreffelijkheid van onszelf en
onze situatie te streven. Daarvoor is nodig dat
we zo goed mogelijk proberen elkaar daarbij te
helpen door, in ieder geval, ontplooiingsmoge-
lijkheden van onszelf en anderen te bevorde-
ren, respect te hebben voor wat anderen maar
ook wat wijzelf daarbij te bieden hebben, en te
zorgen dat we op een open en eerlijke manier
met elkaar in gesprek zijn en blijven.
Dit humanisme is diep geworteld in de huma-
nistische traditie en dus niet heel bijzonder. Zo
is het centraal stellen van de mens, volgens de
historicus Alan Bullock, typisch humanistisch.
Op grond van zijn onderzoek naar de wortels
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en traditie van het humanisme, onderscheidt
hij drie manieren waarop er in de westerse we-
reld met mens en kosmos wordt omgaan. De
eerste, de bovennatuurlijke of transcendentale
manier, richt zich op God, waarbij de mens
wordt gezien als deel van de goddelijke schep-
ping. De tweede, de natuurlijke of wetenschap-
pelijke manier, richt zich op de natuur waarbij
de mens, net zoals andere organismen, als deel
van de natuurlijke orde wordt beschouwd. De
derde, de humanistische, richt zich op de mens
en de menselijke ervaring als uitgangspunt
voor kennis van de mens zelf, van God en van
de natuur (Bullock 1985, 16).
De combinatie vrije wil en verantwoordelijk-
heid voor onze daden komt in de geschriften
van humanisten regelmatig voor. Bij Plato is
dat bijvoorbeeld zichtbaar in de discussie tus-
sen Socrates en Hippias over de vraag welke
mensen beter zijn: zij die opzettelijk of zij die
onopzettelijk zondigen (Plato 1994, 114-121).
Desiderius Erasmus beschouwt de vrije wil als
noodzakelijk opdat 'er iets is dat de goddelozen
die zich willens en wetens aan de genade Gods
onttrekken, kan worden aangerekend, opdat
God gevrijwaard blijft van de laster, wreed en
onrechtvaardig te zijn, opdat wij gevrijwaard
blijven van vertwijfeling en onverschilligheid,
opdat we tot inspanning worden aangespoord'
(Erasmus 1993, 84). Michel de Montaigne,
tenslotte, schrijft dat sommige gebeurtenis-
sen 'afhangen van de vrijheid die Hij aan onze
wil gegeven heeft, en Hij weet dat wij zullen
dwalen omdat wij dat gewild zullen hebben'
(Montaigne 1998,452).
Het streven naar voortreffelijkheid gaat terug
naar de wortels van het humanisme. De oude
Grieken vonden niet alleen filosofie, geschiede-
nis en toneel uit, maar ook paideia, wat het bes-
te met 'vorming' kan worden vertaald. Paideia
hield in dat met behulp van bepaalde onder-
wijs- en discussietechnieken, inzicht, kennis
en vaardigheden werden overgedragen om de
menselijke mogelijkheden optimaal te ontwik-
kelen. Uiteindelijk doel daarbij was voortref-
felijkheid oftewel hogere menselijkheid. Onder
de term humanitas namen de Romeinen dit
idee over, en onder de naam studia humani-
tatis vond het zijn weg bij de humanisten van
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de Italiaanse Renaissance (Bullock 1985, 11-12;
Derkx 1993, 100-102).
Tenslotte berusten de genoemde consequenties
van een vrije wil, tezamen met de opgesomde
voorwaarden om naar voortreffelijkheid te stre-
ven, op wat wel 'de belangrijkste humanistische
waarden' worden genoemd. De mogelijkheid
van een onafhankelijke keuze, verantwoorde-
lijkheid voor onze daden, het bevorderen van de
ontplooiingsmogelijkheden van iedereen, res-
pect voor elkaars mogelijke bijdrage en het zor-
gen van een voortdurende dialoog zijn met an-
dere woorden gebaseerd op: 'onafhankelijkheid
(vertrouwen op jezelf), kiezen van eigen doelen
(bepaling eigen levensvervulling), waarachtig-
heid (echtheid, puurheid), zelfrespect (geloof in
eigen waarde), gelijkwaardigheid (gelijke kansen
voor allen), verantwoordelijkheid (betrouwbaar,
iemand op wie je kunt rekenen), ruimdenkend-
heid (verdraagzaamheid t.a.v. andere ideeën en
geloof), wijsheid (een volwassen begrip van het
leven)' (Kronjee & Lampert, 2006,176).
Misschien juist doordat het zijn basis vindt in
de humanistische traditie, verschilt het hier-
boven geformuleerde humanisme op twee be-
langrijke punten met het humanisme dat in de
laatste decennia door sommigen wordt gepro-
pageerd en aangehangen.
Het eerste verschilpunt is dat sommige moder-
ne humanisten zo zeker zijn van bepaalde voor-
onderstellingen over onszelf en onze situatie,
dat ze niet langer openstaan voor de mogelijk-
heid dat ze het fout hebben. Harold J. Blackham
begint bijvoorbeeld zijn boek Humanism met
de stelling dat het humanisme uitgaat van de
vooronderstellingen dat de mens alleen is en
dat dit leven alles is wat er is. Deze vooronder-
stellingen zijn weliswaar niet wetenschappelijk
verifieerbaar, zegt hij even verderop, maar de
aanwijzingen daarvoor zijn zodanig dat huma-
nisten niet van de onjuistheid daarvan kunnen
worden overtuigd (Blackham 1968, 13, 17).
Als iemand die het meer traditionele humanis-
me aanhangt, ben ik het hiermee zeer oneens.
Zelfs als, om wat voor reden dan ook, mag wor-
den aangenomen dat iets zeer waarschijnlijk
of zelfs zeker is, behoort dat geen deel van het
humanisme uit te maken. Dat geldt niet alleen
voor de opvatting dat dit leven alles is wat er
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is, maar ook dat er leven na de dood is of dat
God bestaat en dat Hij alles bestiert, en zelfs
niet voor de aanname dat we een vrije wil heb-
ben. Door het humanisme niet op deze manier
te belasten, wordt bevorderd dat we open staan
voor eventuele aanwijzingen die onze 'waar-
heden' kunnen aantasten of, nog beter, dat
we daar naar op zoek zijn. Omdat we slechts
op deze manier onszelf de mogelijkheid geven
een juist inzicht in onszelf en in onze situatie
te krijgen, zetten we een belangrijke stap op de
weg naar voortreffelijkheid.
Deze opvatting over humanisme leidt recht-
streeks naar het tweede verschilpunt, namelijk
dat het humanisme een levensbeschouwing
zou zijn. Behalve een aantal belangrijke waar-
den en normen, omvat een levensbeschouwing
'een werkelijkheidsopvatting, een beeld van
hoe mens, leven en wereld in elkaar zitten, en
soms ook een beeld van een god' (Derkx 1998,
25; vgl. Bolt, Verwey & Van Delden 2007, 143).
De waarden en normen die het humanisme,
volgens Blackham, hanteert, zijn gebaseerd op
het uitgangspunt dat de mens verantwoordelijk
is voor zijn eigen leven en dat van de mens-
heid. Daarnaast is het gefundeerd op de werke-
lijkheidsopvatting dat de mens alleen is en dat
dit leven alles is wat er is (Blackham 1968,13).
Door beide uitgangspunten in de eerste zin van
zijn boek te presenteren, laat Blackham onmid-
dellijk zien dat hij het humanisme opvat als een
levensbeschouwing.
Op grond van mijn hierboven beargumenteer-
de mening dat, met uitzondering van de vrije
wil, geen enkele 'waarheid', geen enkele werke-
lijkheidsopvatting over onszelf en onze situatie
deel behoort uit te maken van het humanisme,
verwerp ik dit standpunt. Met de aanname van
een vrije wil wordt weliswaar een beeld van de
mens verondersteld, maar niet of nauwelijks
van diens leven, wereld en eventuele transcen-
dente voorstellingen. Ze houdt daarmee geen
werkelijkheidsopvatting in, hoogstens een aan-
zet daartoe. Humanisme is daarom voor mij
geen levensbeschouwing, maar een manier van
in het leven staan, een levensstijl. Niets meer en
niets minder.
Heb ik nu, gezien mijn meer traditionele hu-
manisme, 'op onverantwoordelijke wijze' mijn
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rol als hoogleraar van die universiteit 'in de
publiciteit vermengd met die van de zoekende
mens: zoals Zunderdorp stelt. Nu weet ik niet
precies wat hij bedoelt. Vindt hij dat ik als
hoogleraar in mijn onderzoek niet mag laten
zien dat ik zoekende ben of mag ik dat niet als
een hoogleraar die zich door het humanisme
laat inspireren, of allebei? In ieder geval ben
ik het in beide gevallen met hem oneens. Als
hoogleraar en onderzoeker mag ik dat niet al-
leen, maar is het zelfs noodzakelijk, zoals ik in
de volgende paragraaf zal laten zien. Die nood-
zaak geldt ook voor mij als een hoogleraar die
zich door het humanisme laat inspireren. Uit
mijn formulering van het humanisme blijkt dat
wij humanisten in ons streven naar voortreffe-
lijkheid altijd zoekende zijn naar een beter in-
zicht in onszelf en onze situatie.
Zunderdorp zegt ook dat van mij, als hoogle-
raar van de Universiteit voor Humanistiek, mag
worden verwacht dat ik 'het humanisme als le-
vensbeschouwing' serieus neem, maar dat ik
dat niet doe. Behalve dat het duidelijk is dat ik
humanisme inderdaad niet als levensbeschou-
wing zie, vraag ik mij af welke werkelijkheids-
opvatting ik dan serieus behoor te nemen? Die
van Blackham? Dat lijkt me niet. Zunderdorp
heeft herhaaldelijk uitgesproken dat er binnen
het humanisme ook ruimte is voor religieuze
humanisten. Welke dan wel? Hopelijk maakt hij
dat nog eens duidelijk.
Zowel Zunderdorp als Alma vinden dat ik het
beeld van de Universiteit voor Humanistiek
heb geschaad door mijn kritiek op 'humanisme
als levensbeschouwing en op de humanistische
beweging zoals we die in Nederland kennen.'
Behalve dat ik graag zou weten over welke wer-
kelijkheidsopvatting we het binnen die levens-
beschouwing hebben, begrijp ik niet waarom
kritiek op het humanisme-aIs-levensbeschou-
wing de Universiteit voor Humanistiek schaadt.
Zoals ik in de volgende paragraaf zal laten zien,
behoort het eventuele levensbeschouwelijke
karakter van het humanisme binnen de univer-
siteit geen rol te spelen. Als het humanisme, het
Humanistisch Verbond of de Humanistische
Alliantie bovendien het huis is waar vele werke-
lijkheidsopvattingen samen kunnen leven, zo-
als regelmatig wordt beweerd, lijkt het mij goed
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dat er vanuit de Universiteit voor Humanistiek
een humanisme wordt benadrukt dat misschien
wel een grotere bindende kracht heeft dan wel-
ke vorm van levensbeschouwelijk humanisme
dan ook. Sterker nog, de universiteit doet dat
al jaren! Zo ligt bij de vragen waar het huidige
onderzoeksprogramma 'Humanisme en huma-
niteit in de 21ste eeuw' zich op richt, de nadruk
op 'inclusief humanisme: humanisme als een
stroming die ook in verschillende (andere) le-
vensbeschouwingen en religies gevonden kan
worden. Exclusief humanisme, dat uitgaat van
een eigenstandig humanisme als een levens-
beschouwing naast en soms tegenover andere
levensbeschouwingen en religies, zal slechts in
beperkte mate aandacht krijgen'.(6) Het door
mij geformuleerde humanisme verschilt dan
ook weinig van wat al eerder als inclusief hu-
manisme is gepresenteerd en kent, zowel bin-
nen als buiten de universiteit, behoorlijk wat
aanhangers. Die mensen zijn niet blij zijn met
reclames van het Humanistisch Verbond dat we
zonder het humanisme aan de goden zijn over-
geleverd en het is goed dat dit elke keer weer
wordt benadrukt:

Onderzoek binnen de Universiteit voor
Humanistiek

Voor de Universiteit voor Humanistiek maakt
het niet uit of ze zich nu door het, in de vorige
paragraaf geformuleerde, meer traditionele of
door het levensbeschouwelijk humanisme laat
inspireren. Ook als dat laatste het geval is, ver-
loochent zij haar wetenschappelijk karakter in-
dien ze haar eigen aannames niet zou mogen
onderzoeken en bekritiseren. Universiteiten
moeten onafhankelijk onderzoek kunnen doen,
zonder gebonden te zijn aan bepaalde vooron-
derstellingen, dogma's, wereldbeelden en wat
dies meer zij. Daarbij zou de door Abraham
Maslow geformuleerde, primaire regel van de
wetenschap moeten gelden. Deze regel van 'de
leidsman van een nieuwe generatie van huma-
nisten,' zoals Van Praag hem noemt (Van Praag
1978, 210), houdt in: 'het aanvaarden van de
verplichting tot het erkennen en beschrijven
van heel de werkelijkheid, alles wat bestaat,
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alles wat zich voordoet. Wetenschap moet in
de eerste plaats alles omvatten en omsluiten.
Ze moet zelfs zeggenschap aanvaarden over
dat wat ze niet kan begrijpen of verklaren, dat
waarvoor geen theorie bestaat, dat wat niet
gemeten, voorspeld, beheerst of geregeld kan
worden. Ze moet zelfs bereid zijn tot het aan-
vaarden van tegenstellingen, onlogische dingen
en mysteries, het vage, het dubbelzinnige, het
archaïsche, het onbewuste en alle andere aspec-
ten van het bestaan die moeilijk zijn mede te
delen. Op haar best staat ze volkomen open en
sluit niets uit. Ze is vrij toegankelijk' (Maslow,
1966/1974,82).
Binnen deze voorwaarden, die in principe voor
alle wetenschappelijke instellingen behoren te
gelden, heeft de Universiteit voor Humanistiek
de speciale verantwoordelijkheid de mens, als
iemand met een vrije wil, centraal te stellen en
te streven naar voortreffelijkheid van mensen
en hun situatie. Hoewel de relatie met deze ver-
antwoordelijkheid zelden wordt gelegd, is de
nadruk die de universiteit op zingeving en hu-
manisering legt daar een adequate uiting van.
Het centraal stellen van de mens betekent on-
der andere dat wordt erkend dat de subjec-
tiviteit van onderzoekers onlosmakelijk deel
uitmaakt van het onderzoeksproces. Hoewel
deze subjectiviteit over het algemeen wordt
gezien als schadelijk voor de validiteit en be-
trouwbaarheid van onderzoek, kan ze ook ten
goede worden aangewend. Een belangrijk mid-
del daarvoor is de probleemstelling van het
onderzoek te laten berusten op een echte vraag
van de onderzoekers. Van zo'n vraag is sprake
wanneer de onderzoekers die vraag niet kun-
nen beantwoorden, maar het antwoord wel
heel graag willen weten (Maso 2003, 40-41).
Op die manier zullen zij alles in het werk stellen
om dat voor elkaar te krijgen en er voor waken
zichzelf daarbij voor de gek te houden. Omdat
dit misschien wel de beste garantie voor een zo
betrouwbaar en valide mogelijk onderzoek is,
mag van onderzoekers worden verwacht dat ze
duidelijk maken of aan de probleemstelling van
hun onderzoek wel of niet een echte vraag ten
grondslag ligt.
Het methodologische belang een echte vraag te
stellen, brengt met zich mee dat onderzoekers
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de keuze van hun onderwerp daar vaak van
zullen laten afhangen. Voor zover dat onder-
werp de mens centraal stelt en leidt tot inzicht
in de menselijke situatie, kan het resulterende
onderzoek bijdragen aan het humanistische
streven naar voortreffelijkheid. In dat geval
maakt het per definitie deel uit van het onder-
zoek waar de Universiteit voor Humanistiek is
opgericht.

Mijn onderzoek naar leven na de dood past
binnen het, hiervoor geschetste, meer traditio-
nele humanisme. Het draagt argumenten aan
voor een werkelijkheidsopvatting die zowel het
uitgangspunt over onze vrije wil ondersteunt
als het streven naar voortreffelijkheid. In die
werkelijkheidsopvatting heeft de mens een stof-
felijk lichaam en een on- of fijnstoffelijke geest,
waarbij de hersenen als filter van die geest fun-
geren. Omdat onze persoonlijkheid niet samen-
valt met een mogelijk gedetermineerd lichaam
maar wel met een niet-gedetermineerde geest,
is vrije wil vanzelfsprekend (Maso 2007,43-69).
Die werkelijkheidsopvatting biedt ook een be-
langrijke psychologische reden om naar voor-
treffelijkheid te streven. Waarom zouden we dat
immers doen als we weten dat we 'nooit zullen
bereiken waarnaar we streven, terwijl we uitein-
delijk niets zullen hebben aan hetgeen we toch
nog voor elkaar weten te krijgen' (idem, 130).
Omdat dit onderwerp binnen het huma-
nisme past, zijn er geen goede redenen waar-
om het niet zou passen bij het onderzoek dat
de Universiteit voor Humanistiek voorstaat.
Sterker nog, omdat het de vrije wil en voor-
treffelijkheid ondersteunt, zou daar veel meer
aandacht voor moeten zijn dan tot nu toe het
geval is geweest, zeker als dat bij onderzoekers
voortkomt uit een echte vraag.
Dat er bij mij van zo'n vraag sprake was, staat
buiten kijf. In de Inleiding en op de eerste blad-
zijde van hoofdstuk 1 van mijn boek maak ik
dat duidelijk door aan te geven dat ik graag
zeker zou willen zijn dat er een leven na de
dood is, dat ik die zekerheid echter ontbeer en
mij daarom richt op filosofische argumenten
en wetenschappelijk onderzoek die duidelijk
maken dat zo'n leven wel of juist niet bestaat
(idem, 11-19).
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Op grond van de op human.nl geplaatste tekst,
vallen zowel De Waal als Zunderdorp over het
feit dat ik het mogelijk acht zekerheid over leven
na de dood te verkrijgen. Inderdaad presenteer
ik in het laatste hoofdstuk, op grond van theo-
rieën van vooral Soren Kierkegaard en William
]ames, een methode om daar zekerheid over te
krijgen (idem, 128-141). Dat betekent nog niet
dat ik, zoals De Waal zegt, 'Zekerheden over
een leven na de dood kan verkopen.' Het we-
tenschappelijke gehalte van die onderneming,
waar Zunderdorp benieuwd naar is, kan ieder-
een voor zichzelf vaststellen die het vierde en
laatste deel van mijn boek leest.
Zunderdorp noemt de informatie, dat ik de
gedachte soms ondraaglijk vind dat mijn be-
staan met de dood ophoudt, 'een anekdotische
mededeling die geen wetenschappelijke waarde
heeft.' Zo'n mededeling is niet anekdotisch,
maar laat zien dat de vraag naar leven na de
dood een echte vraag is, waardoor het, zoals ge-
zegd, misschien wel de beste garantie geeft voor
een valide en betrouwbaar onderzoek.
Omdat de stelling 'dat er leven na de dood is'
niet te bewijzen en niet te weerleggen valt (en
dus niet te verifiëren of te falsifiëren), is ze, vol-
gens Zunderdorp, 'geen onderdeel van serieuze
wetenschapsbeoefening.' Het is Zunderdorp
kennelijk ontgaan dat het verificatieprincipe
om wetenschap te kunnen onderscheiden van
pseudowetenschap, sinds Popper dat in 1934
bekritiseerde, allang is verlaten en dat het alter-
natief dat hij presenteerde, het falsificatieprin-
cipe, hetzelfde lot heeft ondergaan. Ook weet hij
kennelijk niet dat de wetenschap geen bewijzen
maar alleen maar waarschijnlijkheden kent.

Besluit

De vraag of ik, als hoogleraar van de Universiteit
voor Humanistiek, mij over leven na de dood
mag buigen, is kennelijk belangrijker dan de ar-
gumenten op grond waarvan ik zo'n voortbe-
staan waarschijnlijk vindt. Tot op het moment
dat ik dit schrijf, 7 april 2008, heeft de inhoud
van mijn boek Onsterfelijkheid vanuit humanis-
tische kring nauwelijks enige aandacht gehad,
laat staan dat is gepoogd de daarin aangedra-
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gen argumenten te weerleggen. Heel misschien
komt dat omdat die argumenten moeilijk te
weerleggen zijn, maar veel waarschijnlijker is
dat velen uit die kring het boek niet willen lezen
omdat ze àf bang zijn dat hun werkelijkheids-
opvatting wordt bedreigd, àf ervan uitgaan dat
er toch alleen maar onzin in kan staan. Het is
wat dat betreft jammer dat de openheid en on-
bevooroordeeldheid waar humanisten terecht
prat op gaan, door sommigen in een keurslijf
wordt geperst.

IljaMaso (1943) is hoogleraar Wetenschapstheorie
aan de Universiteit voor Humanistiek.

Noten

(1) Deze en alle volgende webpagina's zijn nog
bezocht voor het ter perse gaan van dit num-
mer: http://www.human.nllindex.php?pg=nws
&nwsid=324

(2) www.humanitas.nllweblog/pivot/entry.php?
id=35

(3) www.humanistischverbond.nllweblogvoorzit -
ter/ leven_na_de_dood_tussen_wetenschap_
en_humor.html

(4) www.human.nllindex.php?pg=nws&nwsid
=359

(5) www.human.nllindex.php?pg=nws&nwsid
=362

(6) www.onderzoekinformatie.nllnlloi/nod/onder
zoeklOND1321111
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Geloof of zekerheid?
Een filosofische reactie op Ilja Maso's Onsterfelijkheid

Fernando Suárez Mü/ler

In zijn kritische uiteenzetting plaatst Fer-
nando Suárez de belangstelling voor het
thema 'onsterfelijkheid' in de context van
een algemene herwaardering van metafy-
sische vraagstukken. De essayistische en
tegelijk systematische opzet van het boek
van Maso wordt geprezen. De belangrijkste
kanttekening die wordt gemaakt, betreft de
verbinding van het idee van onsterfelijk-
heid met de aanspraak van zekerheid. Maso
slaagt er volgens Suárez niet in onsterfelijk-
heid met echte zekerheid te verbinden om-
dat hij geen onderscheid maakt tussen ze-
kerheid en persoonlijk geloof. Desondanks
spreekt Suárez zijn waardering uit voor dit
boek omdat hierin serieus werk wordt ge-
maakt van één van de kernvragen van ons
bestaan.
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In de filosofie is er vanaf het laatste decennium
van de vorige eeuw een duidelijke herwaarde-
ring van metafysische thema's te bespeuren.
Nadat het neopositivisme en het hiermee ver-
bonden sciëntisme de Engelstalige filosofie
bijna een eeuw lang heeft gedomineerd, is de
belangstelling voor dualistische oplossingen in
de analytische bewustzijnsfilosofie tegenwoor-
dig geen uitzondering meer.(l) De analytische
ftlosofie heeft zich van haar positivistische
kleren ontdaan en is tot het bewustzijn geko-
men dat zij vooral een algemene methode is
die de analyse van begrippen combineert met
formele logica aan de ene kant en inzichtelijke
gedachte-experimenten aan de andere kant. De
scherpte en precisie van een dergelijke methode
zijn niet het exclusieve bezit van materialisten,
empiristen of positivisten. Veel analytische fi-
losofen houden zich tegenwoordig bezig met
sterk metafysische thema's zoals het probleem
van de universalia, de vrijheid van de wil en het
bestaan van God. (2) Beroemde analytische filo-
sofen zoals Robert Brandom en John McDowell
bekennen zelfs openlijk een verwantschap met
het transcendentale en idealistische gedachte-
goed. (3) Alles waarvan het neopositivisme ons
meende te hebben bevrijdt, is weer terug en
hanteert nu de wapens die het neopositivisme
had gesmeed. In Zuid-Europa vindt de terug-
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keer van metafysische thema's in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw vooral plaats binnen
het postmodernistische deconstructiedenken. (4)

Ook in Duitsland is de metafysica weer als se-
rieuze kerndiscipline van de filosofie terug. Net
als in de analytische filosofie, maar sterker dan
in de Engelstalige landen, is er hier een tendens
om naar de eigen transcendentale en idealis-
tische traditie terug te keren. Aan de ene kant
zijn er denkers die vanuit de filosofie van de in-
tersubjectiviteit van Karl-Otto Apel en Jürgen
Habermas weer transcendentale motieven op-
nemen zoals Dieter Wandschneider, Manfred
Wetzel en Vittorio Hösle.(S)Aan de andere kant
vindt men denkers zoals Franz von Kutschera
en Uwe Meixner, die vanuit de Duitse analyti-
sche traditie - die zijn oorsprong heeft in het
denken van Gottlob Frege - en in het bijzonder
gebruikmakend van de formele, modale logica,
het ontologisch idealisme nieuw leven in willen
blazen zonder een al te groot beroep te doen op
de eigen transcendentale traditie.(6)
Tegen deze achtergrond moet de belangstelling
van Ilja Maso voor het thema van de onsterfe-
lijkheid van de ziel geplaatst worden.
Dit thema wordt door Maso niet vanuit een
historisch perspectief beschouwd. Ondanks de
essay-vorm van het geheel heeft zijn boek toch
een systematische opzet. In het eerste deel gaat
de auteur in op de discussie omtrent onsterfe-
lijkheid in de Engelstalige ftlosofie. De bundel
van de Oostenrijks-Amerikaanse filosoof Paul
Edwards staat hier centraal. (7) In het verlengde
hiervan gaat Maso in het tweede deel in op de
moderne 'philosophy of mind' en toont hij aan
dat er sterke argumenten te vinden zijn voor
een substantiedualistische benadering van de
lichaam-geest-problematiek. In het derde deel
springt Maso over van de filosofie naar de empi-
rische wetenschap en beschrijft hij goed onder-
zochte gevalsstudies van mensen die bijzondere
parapsychologische ervaringen hebben gehad,
die erop wijzen dat er een leven na de dood is.
Het vierde en laatste deel is een evaluatie van
het voorafgaande onderzoek en een reflectie
omtrent het begrip 'zekerheid'. In Maso's studie
staan twee vragen centraal. De eerste vraag luidt:
1) is er zoiets als een onsterfelijke ziel mogelijk?
Gezien de filosofische kracht van dualistische
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argumentaties en de in de psychologie goed ge-
documenteerde wetenschappelijke feiten is het
bestaan van een ziel volgens Maso niet alleen
mogelijk, maar ook waarschijnlijk. De tweede
vraag is: 2) kunnen we uit de bovengenoemde
filosofische en psychologische studies zeker-
heden ontlenen wat betreft de vraag naar on-
sterfelijkheid? Het antwoord van Maso hierop
is negatief: mogelijkheid en waarschijnlijkheid
zijn zelf nog geen zekerheid. Vandaar dat Maso
in dit vierde deel, na een diepteanalyse van de
verschillende betekenissen van het begrip 'ze-
kerheid', een bepaalde definitie van zekerheid
- namelijk een door het subject zelf geconsti-
tueerde geloofszekerheid - onderstreept. Deze
geloofszekerheid is, anders dan de dogmatische
geloofszekerheden van de religie, een procedu-
re waarbij het subject zelf, gebruikmakend van
filosofische en psychologische inzichten die de
mogelijkheid en waarschijnlijkheid van onster-
felijkheid ondersteunen, zijn gevoel versterkt
dat er werkelijk leven na de dood is.
Maso's moed om een dergelijke studie naar
onsterfelijkheid tot stand te brengen verdient
waardering, want het betreft hier een vraag
die velen herkennen en sommigen angst aan-
jaagt. (8) Het betreft in feite de kernvraag van
onze existentie en misschien is de onsterfelijk-
heid wel de kernvraag van de filosofie. Ik wil
ten aanzien van het boek van Maso vier kant-
tekeningen plaatsen die gericht zijn op de vier
afzonderlijke delen van zijn studie.

Het eerste deel

In het eerste deel worden er in navolging van
Edwards verschillende vormen van onsterfelijk-
heid besproken. Naast de onsterfelijkheid van de
ziel (of zoals Maso zegt, de onstoffelijke geest) is
er sprake van de theorie van het fijnstoffelijke
astrale lichaam en de theorie van de wederop-
standing. Maso concentreert zich terecht op de
argumenten tegen het bestaan van een onstof-
felijke ziel. Edwards noemt vier argumenten die
het bestaan van de ziel ontkennen. Het eerste
argument is dat niemand zonder lichaam kan
denken. Het tweede argument is dat onstoffelij-
ke wezens geen identiteit hebben. Het derde ar-
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gument is dat personen zonder lichaam niet te
onderscheiden zijn. Het vierde argument is dat
het bestaan van bewustzijn afhankelijk is van de
hersenen. Het eerste en het vierde argument zijn
in feite identiek, want de kern ervan is dat de
geest niet kan bestaan zonder lichaam. Ook het
tweede en het derde argument zijn in feite iden-
tiek en betreffen de vraag of de ziel te identifi-
ceren eigenschappen heeft. Dit laatste argument
lijkt mij zeer zwak omdat wij van iemand die
we nooit gezien hebben vaak van horen spreken
weten wat zijn persoonlijke eigenschappen zijn.
De vraag zou moeten zijn of er tussen onstof-
felijke geesten communicatie denkbaar is. Als
die denkbaar is - en ik zou niet weten waarom
dit niet denkbaar is - dan is ook identificatie
mogelijk. Het enige serieuze argument tegen de
onstoffelijke geest is dat ons bewustzijn afhan-
kelijk is van onze hersenen. Om deze kritiek te
pareren, steunt Maso enerzijds op de uitspraak
van Alfred Ayer dat het denkbaar is dat we
wakker worden en ontdekken beroofd te zijn
van ons lichaam (Maso 2007, 23). Anderzijds
hoeft volgens Maso de samenhang van brein
en geest geen causale afhankelijkheid te beteke-
nen (idem, 31). Hij benadrukt dat er hoogstens
sprake kan zijn van een correlatie. Het brein zou,
zoals Henri Bergson al zei, een filter kunnen zijn
dat in contact staat met een onafhankelijke ziel.
Hiermee spant Maso een boog naar het tweede
deel van het boek over het substantiedualisme.
De filtertheorie is zeer interessant en is ook in
de moderne neurofysiologie door John Eccles
vertegenwoordigd, maar zoals alle dualistische
theorieën brengt zij een probleem met zich mee
omdat twee conceptueel van elkaar onderschei-
den dimensies principieel geen verbindingsstuk
kunnen hebben. Hoe sterk de argumenten voor
het substantiedualisme ook zijn, dit blijft toch
een probleem dat om een oplossing vraagt die
het dualisme transcendeert. Dit probleem heeft
er in ieder geval toe geleid dat er in de huidige
analytische filosofie van de geest idealistische
oplossingen weer serieus worden onderzocht.(9)
Wat betreft de uitspraak van Ayer dat het denk-
baar is dat we wakker worden zonder lichaam,
zou er een onderscheid gemaakt moeten wor-
den tussen nomologische en logische denk-
baarheid. Een materialist zou kunnen zeggen:
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nomologisch, dat wil zeggen uitgaande van de
wetmatigheden van ons universum, kunnen we
niet wakker worden zonder ons lichaam. Dat er
een wereld bestaat waarin dit wel mogelijk is,
is een logische denkbaarheid. Daarom zou de
discussie die Maso tegen het naturalisme voert
eigenlijk toegespitst moeten zijn op het bewij-
zen van de voorrang van het logische boven
het nomologische. In het verleden is het vooral
Hegel geweest, die in de lijn van Leibniz deze
voorrang heeft benadrukt: zijn metafysische
logica omvat een nomologische natuurfilosofie
(zoals uit het tweede deel van de Enzyklopädie
duidelijk wordt).

Deel twee

Twee beroemde Engelstalige auteurs staan in
het tweede deel van Maso's boek centraal: Colin
McGinn en David Chalmers. In 1982 schreef
McGinn zijn veelbesproken The Character of
Mind waarin hij de belangrijkste bezwaren te-
gen het geest-lichaam dualisme uiteenzet. Zijn
belangrijkste bezwaar, dat later door Dennett is
overgenomen, betreft de onmogelijkheid van
twee zo verschillende substanties om elkaar
te beïnvloeden.(IO) Maar McGinn verlengt zijn
kritiek ook naar materialistische theorieën, die
evenmin de beïnvloeding van beide dimensies
verklaren kunnen. Toch is de kloof tussen bei-
de dimensies volgens hem in materialistische
theorieën kleiner. Maso brengt in wezen twee
argumenten in tegen McGinn. Ten eerste over-
weegt McGinn niet dat het brein een trans mis-
siemiddel voor de geest zou kunnen zijn (idem,
50). Maso doelt op de boven reeds besproken
filtertheorie. In feite is niet duidelijk wat Maso
hier met dit argument wil bereiken, want in de
context van de principiële onverbondenheid
van lichaam en ziel biedt de filtertheorie geen
oplossing maar is zij deel van het probleem.
Maso's tweede argument tegen McGinn is een
algemene kritiek op het materialisme. Als we
uitgaan van de kwantummechanica en de nieu-
we natuurkunde weten we niet meer wat mate-
rie is (idem, 53). Het is de vraag of dit genoeg is
om het moderne materialisme, dat zeer wel op
de hoogte is dat materie een vorm van energie
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is, te ontkrachten. Moderne materialisten zoals
Herbert Feigl weten dat het materialisme niet
meer verder kan met een achterhaald materie-
begrip. Maar één ding - zegt Feigl - is dat we
niet weten wat materie is, een ander is dat we
weten dat er materie is.(Il) De vraag die men
Feigl kan voorhouden is of zijn materialisme de
kloof tussen lichaam en bewustzijn niet alleen
zou kunnen overbruggen als hij de materie zelf
als een geestelijke constructie beschouwt en wel
in de zin van een logica die het nomologische
omvat. Met zijn kritiek op McGinn heeft Maso
echter nog niet duidelijk gemaakt dat de geest
niet materieel is. Daarvoor beroept hij zich op
Chalmers die in het bewustzijn als fenomenale
ervaring van het subject een punt vindt dat on-
herleidbaar is tot materie (idem, 63). Maso heeft
er terecht op gewezen dat Chalmers' poging om
de geest toch te doen oprijzen uit het lichaam
zijn stelling van de onherleidbaarheid tegen-
spreekt. Wat men echter mist is een positieve
bespreking van het verschil tussen lichaam en
geest, dat wil zeggen een bespreking die meer
is dan een reactie op deze of gene filosoof. Zo
mist men wat men een 'fenomenologie van de
geest' zou kunnen noemen, namelijk een op-
somming en bespreking van alle eigenschap-
pen van de geest die niet in de materie zijn aan
te treffen. In het kader van een onderzoek naar
onsterfelijkheid zou men van Maso verwachten
dieper in te gaan op het niet ruimtelijke en tij-
delijke karakter van de geest.

Deel drie

In het derde deel gaat Maso in op parapsycho-
logische bevindingen waarvan de wetenschap-
pelijkheid is aangetoon~ en die erop duiden dat
onze geest niet personalistisch gereduceerd kan
worden. Er zijn twee belangrijke verklaringen
voor parapsychologische fenomenen. Ofwel
duiden deze fenomenen erop dat onze geest het
lichaam overleeft, ofwel bestaat er een commu-
nicatieve toegang van onze geest tot een soort
omvattende geestelijke ether, die de ene ziel on-
geacht ruimte en tijd met de andere verbindt.
Een dergelijke parapsychologische veldtheorie
zou roet in het eten van de theorie van de on-
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sterfelijkheid kunnen gooien. Een eenvoudige
theorie van de parapsychologie, waarnaar de
voorkeur zou moeten uitgaan van wie van een-
voud houdt, veronderstelt dat deze uitzonder-
lijke parapsychologische fenomenen veroor-
zaakt worden door de communicatie van in
niet-materiële toestand bestaande individuen.
De veldtheorie zoals die door Rupert Sheldrake
is beschreven houdt de mogelijkheid in dat
persoonlijke informatie in een onpersoonlijke
geestelijke sfeer ronddartelt en door een medi-
um opgevangen wordt.(12)Naast de bespreking
van een aantal uitzonderlijke en spannende
casestudies is het in het kader van Maso's on-
derzoek naar onsterfelijkheid van het grootste
belang om de verschillende verklaringen van
parapsychologische fenomenen de revue te la-
ten passeren. Dit gebeurt in hoofdstuk vier van
deel drie, maar men mist toch een uitgebreide
kritische analyse van de verschillende parapsy-
chologische theorieën.

Deel vier

Terwijl Maso in zijn epistemologische hoofd-
stukken van deel één, twee en drie op zoek gaat
naar een vorm van zekerheid die 'echt' is, laat hij
dit kerndoel van zijn onderzoek in het laatste
deel varen. Tot aan deel vier was Maso geïnte-
resseerd in de mate waarop filosofie en weten-
schap epistemologische zekerheid konden bie-
den over leven na de dood. Maso's conclusie is
dat noch de wetenschap noch de filosofie deze
zekerheid kunnen bieden. Aan relatieve zeker-
heid heeft Maso niets, want hij is in de eerste
delen niet op zoek naar waarschijnlijkheid,
maar naar echte epistemologische zekerheid.
Deze epistemologische zekerheid geeft Maso in
het laatste deel echter op om dan een existenti-
alistische zekerheid in te voeren die volkomen
personalistisch is en niet meer het epistemo-
logische karakter heeft van zijn eerdere delen
(idem, 129). De zekerheid waar de mens het nu
mee moet doen, is een geloofszekerheid die ge-
baseerd is op het versterken van een subjectief
gevoel. Indien wij voor onszelf het gevoel dat
we onsterfelijk zijn cultiveren, zal in ons een
werkelijk gevoel van zekerheid ontstaan. Helaas

Humanistiek nr. 35,ge jaargang oktober 2008



is de mens via deze methode in staat om van al-
les voor zeker te verklaren. Zowel de zekerheid
van onsterfelijkheid als die van sterfelijkheid
laat zich op deze manier legitimeren. Indien
Maso vanaf het begin uit was geweest op een
dergelijke geloofszekerheid, is niet meer te be-
grijpen waarom hij de weg van een epistemolo-
gisch onderzoek is ingeslagen. Het moet Maso
van aanvang aan dus om een epistemologische
zekerheid te doen zijn geweest, die tegelijkertijd
een gevoelszekerheid bood. Het lijkt mij dat het
werk van Maso toch aanknopingspunten biedt
die dit mogelijk maken. Maso werpt zelf al het
idee op dat in ons allen een ultiem ik schuil
gaat, maar hij interpreteert dit ultieme ik op
een existentialistische en niet op een transcen-
dentale manier. In de transcendentale traditie
is dit de weg om tot een zekerheid te komen
die zowel epistemologisch als gevoelsmatig is.
Transcendentale zekerheid is twijfelresistent.
Zekere oordelen, of zoals Kant zegt, syntheti-
sche oordelen a priori kunnen niet worden ont-
kend zonder in een tegenspraak te geraken. Zo
is een oordeel zoals 'Er is waarheid' niet te ont-
kennen, want als men zegt 'Er is geen waarheid'
spreek men reeds een waarheid uit. Het oordeel
'Er is waarheid' is synthetisch a priori waar. Men
spreekt dan ook van een transcendentale ken-
nisinhoud. Dit geldt eveneens voor het oordeel
'Er is een ik dat denkt'. Geheel twijfelresistent
wordt dit oordeel in werkelijkheid pas in een
abstractere vorm, omdat aan het empirische 'ik'
nog getwijfeld kan worden. Echt twijfelresistent
is, zoals Schelling en Hegel in de lijn van Kant
benadrukken, pas het oordeel 'Er is denken'.
Dit oordeel heeft dezelfde synthetische a priori
structuur als de zin 'Er is waarheid'. Dergelijke
oordelen zijn niet te ontkennen zonder in een
tegenspraak te geraken. Tegelijkertijd zijn der-
gelijke waarheden 'eeuwig' geldig in de zin van
tijdloos. Op deze manier zou men dus een brug
kunnen slaan van een epistemologische zeker-
heid naar het idee van onsterfelijkheid. Is men
van een dergelijke transcendentale reflectie
overtuigd, dan is de zekerheid die hieruit resul-
teert tevens een gevoelszekerheid. Maso slaat
een dergelijke transcendentale weg echter niet
in, hoewel zijn tekst veel aanknopingspunten
biedt. Bij Maso blijven epistemologische zeker-
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heid en gevoelszekerheid daarom gescheiden
en onverzoend. Kennis en hoop, waarheid en
geloof komen niet samen. De transcendentale
weg zou voor Maso een mogelijkheid zijn ge-
weest. Dat deze mogelijkheid niet wordt ver-
kend, ligt aan het feit dat Maso in zijn diepte-
onderzoek naar zekerheid (idem, 114-127) ten
minste één vorm van zekerheid onbelicht laat,
namelijk zekerheid in de zin van vrijheid van
twijfel.

Besluit

Voor Campanella en andere humanisten uit
de Renaissance was de moderniteit een poging
om het geloof epistemologisch in te haleny3)
En ook tegenwoordig weten we dat het in een
kosmopolitische leefwereld niet voldoende is
om kleur te bekennen. We weten dat de zelf-
bevestiging van het geloof door het subject,
dat de rotsvaste zekerheid waartoe het subject
door eigen overtuigingskracht kan komen, dat
deze subjectfilosofische benadering van geloof
niet voldoende is en in de moderniteit onder
druk staat. Het moderne individu is een auto-
noom individu dat open staat voor de wereld
en voor de mening van anderen. Het bevindt
zich in een wereldomvattende dialoog, waarin
het mededelen van subjectieve zekerheden niet
op zich kan staan en gepaard moet gaan met
het uitwisselen van argumenten. Daarom is er
in de moderniteit een groeiende behoefte om
geloof en rationaliteit te verbinden. Natuurlijk
is het waar dat geloof uiteindelijk een act van
het subject is. Het is een vorm van zekerheid die
het subject zelf moet voeden en aanwakkeren.
En dat geldt ook voor het geloof in onsterfelijk-
heid, dat een existentieel besluit van het subject
is om zijn wereld zin te geven. Deze subject-
filosofische kant van het geloof laat zich niet
opheffen, want als individuen zijn wij te ver-
gelijken met gebonden vectoren die vanuit de
eigen as naar buiten treden. Maar ook daarom
moet de subjectieve kant van mens en geloof
verzoend worden met de intersubjectieve kant
en moet men een poging doen het geloof epis-
temologisch in te halen.
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Onsterfelijkheid:
wensvervulling of
levensbeschouwing?
Jan Hein Mooren

Volgens Mooren heeft Maso het geloof
terecht aan de orde gesteld, mede om-
dat deze kwestie in de humanistische be-
weging te lang onbesproken is gebleven.
Nadat de geloofsoefeningen van Maso door
Mooren zijn gekwalificeerd als rationalis-
tisch wensdenken, onderzoekt hij verder de
vraag of geloven in een voortbestaan na de
dood 'maakbaar' is. Maso's visie impliceert
maakbaarheid, blijkens zijn voorkeur voor
de wilsact boven onwillekeurige gevoelens.
Deze wil tot geloven, zo betoogt Mooren, is
echter onverenigbaar met het spontane ka-
rakter van de geloofseivaring. In het geding
is dan de vraag of het maakbare geloof van
Maso nu wel of niet als een - samenhangen-
de - humanistische levensvisie kan worden
beschouwd. (1)
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Een onontkoombare discussie

Het recente boek van Maso heeft in humanisti-
sche kring voor de nodige deining gezorgd. De
titel Onsterfelijkheid is niet helemaal gelukkig
gekozen. Het boek gaat niet over eeuwig leven,
maar over een voortbestaan na de dood. Maar
dat terzijde. De opwinding gaat niet over zo-
maar de eerste de beste beleidslijn of over een
of andere maatschappelijke hype. De heftigheid
van een groot aantal reacties en de toonzetting
ervan wijzen erop, dat er iets bijzonders aan de
hand is. En inderdaad, waarschijnlijk had Maso
alleen maar meer reacties kunnen ontlokken,
als hij zou hebben beweerd dat hij wetenschap-
pelijk zou kunnen bewijzen dat God bestaat.
Maso gaat met zijn overtuiging, dat er werke-
lijk leven na de dood is, lijnrecht in tegen een
diepgewortelde opvatting van veel humanisten,
namelijk dat het ondermaanse bestaan eindig
is en dat de mens het daarmee te doen heeft.
Dat is geen opvatting die zonder gevolgen kan
worden vervangen door het tegendeel. Het
levensbeschouwelijke humanisme is bijvoor-
beeld diep beïnvloed door het seculier getoon-
zette Franse existentialisme. Dat neemt met de
opvatting van de onherroepelijke eindigheid
van ieders bestaan fundamenteel stelling te-
gen confessionele vormen van geloof. Daarmee
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stelt het existentialisme onder meer de verant-
woordelijkheid centraal van de mens voor zijn
eigen bestaan en de wereld die hij bewoont. De
visie dat het bestaan onherroepelijk eindig is, is
dus voor veel humanisten wezenlijk verknoopt
met de antropologische en ontologische pos-
tulaten van het humanisme en daardoor met
een bestaansethiek die een sterke nadruk legt
op redelijkheid, autonomie en verbondenheid.
Zo bezien is de opwinding dus niet verbazing-
wekkend. Dit laat natuurlijk onverlet, dat de
discussie op human.nl een stuk eleganter had
gekund.
Bij een onderwerp als dit wil ik op voorhand
mijn eigen positie kenbaar maken ten opzichte
van het vraagstuk dat Maso aansnijdt. Ik be-
schouw mezelf als een seculier georiënteerde
humanist en als een non-theïst. Ik ga uit van de
onherroepelijke eindigheid van mijn bestaan
en sta dus op dit punt geheel anders in het leven
dan Maso. Ik ben het echter met Suárez Müller
eens, dat het eigentijdse humanisme zich best
met de vraag naar een mogelijk leven na de
dood bezig kan en misschien ook wel moet be-
zighouden. Suárez Müller stelt dit op grond van
de aanname, dat het humanisme zichzelf defi-
nieert als een platform voor een interreligieuze
dialoog. Hij noemt dat in zijn 'besluit' op pa-
gina 75 in dit nummer: 'een wereldomvattende
dialoog'. Dat is een visie die goed aansluit bij
een uitspraak van Fons Elders, dat je een huma-
nist herkent aan diens bereidheid tot dialoog.
Bij een dialogische opstelling past het niet om
iemand te verketteren die een andere levensvi-
sie heeft, zelfs niet als diegene op onderdelen
diametraal anders denkt dan jijzelf.
Dialoog betekent echter niet per definitie over-
eenstemming. Op het platform voor de dialoog
is het humanisme niet alleen organisator van,
maar tegelijkertijd ook deelnemer aan die dia-
loog. En in die rol is het zeer wel denkbaar om
het oneens te zijn met Maso over zijn standpunt.
De vraag of zijn opvatting verenigbaar is met
het humanisme als levensbeschouwing is dan
echter niet alleen een vraag aan Maso over zijn
visie, maar tevens een vraag naar de identiteit
van het humanisme en naar de reikwijdte van
een inclusief humanisme. Ik geloof dat Maso
zichzelf in een van de interviews naar aanlei-
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ding van het verschijnen van zijn boek karakte-
riseerde als een religieus humanist. Hoe dat ook
zij, de discussie over zijn standpunt noodzaakt
ons te expliciteren wat precies verstaan wordt
onder humanisme, en wat onder religiositeit als
we het hebben over religieus humanisme. Dat
we daartoe genoodzaakt worden, beschouw
ik als een goede ontwikkeling. Vragen over de
ruimte en vooral over de afbakening van het
levensbeschouwelijke humanisme zijn we op
de Universiteit voor Humanistiek te lang uit de
weg gegaan. Mijn vermoeden is, dat we dat ge-
daan hebben om niet het verwijt te krijgen van
gebrek aan de openheid waar het humanisme
zich zo graag mee afficheert. De reacties op het
boek van Maso laten zien, dat we die vragen
uiteindelijk niet onbesproken kunnen laten.
Mijn eigen visie ten spijt zal ik me in de rest
van mijn bijdrage echter niet richten op het
beweren van het tegendeel van wat Maso zegt.
Het is de vraag of het zinnig is overtuigingen als
deze tegenover elkaar te zetten met als inzet het
gelijk van de een of de ander. Ik heb geen logi-
sche, geen wetenschappelijke, geen empirische
argumenten om mijn levensvisie boven die van
hem te stellen. Bovendien ben ik meer geïnte-
resseerd in de betekenis van een thema voor de
wijze waarop iemand zich op wereld en bestaan
oriënteert en in de praktische consequenties
ervan voor de vormgeving aan het bestaan. In
plaats dus van een discussie te voeren over wie
gelijk heeft, stel ik een kwestie aan de orde die
mijns inziens voor het denken over levensbe-
schouwing van belang is.

De weg naar zekerheid

De kwestie betreft de ogenschijnlijke maak-
baarheid van het geloof in een voortbestaan na
de dood. Om deze kwestie te kunnen bespre-
ken is een korte weergave wenselijk van de weg
die volgens Maso moet leiden tot zekerheid.
Maso begint zijn boek met het uitspreken
van de hoop zekerheid te krijgen over leven
na de dood (Maso 2007, 9). Filosofische en
wetenschappelijke argumenten voor en te-
gen geven daarvoor onvoldoende uitsluitsel
(idem, 113). 'Gelukkig zijn we daarmee niet
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uitgepraat' (idem, 114). Maso stippelt dan ook
een weg uit voor het verkrijgen van zekerheid
over een voortbestaan na de dood. Het komt
er op neer 'zich zodanig tot leven na de dood
te verhouden dat we daarover een gevoel van
werkelijkheid (en daarmee zekerheid) krijgen'
(idem, 127). Dit kan door ons de zekerheid
over onze eigen onsterfelijke geest, die we vol-
gens Kierkengaard ergens wel zouden bezitten,
'met behulp van onze subjectiviteit, elke keer
opnieuw toe (te) eigenen' (ibidem). In concreto
komt dat bij Maso neer op het volgen van een
stappenplan.
Eerst is het van belang om de 'onsterfelijkheid
van onze geest in onszelf te ervaren' door ons
te richten op het onveranderlijke in onszelf,
dat doorgaat terwijl onze gedachten, emoties,
ervaringen, stemmingen, en beelden komen
en gaan' (idem, 129). Die ervaring dienen we
vervolgens tot werkelijkheid te maken 'door
ervoor te zorgen dat we er een zodanig emotio-
nele en actieve relatie mee hebben, dat we onze
geest ermee vullen en er ook praktisch rekening
mee houden. Daarvoor is nodig dat we een hel-
dere, stabiele voorstelling van het voortbestaan
na de dood hebben' (idem, 133). Die voorstel-
ling kunnen we onder meer krijgen door goed
te luisteren naar informatie van mensen die
uittredings- of bijnadoodervaringen hebben
gehad en van mediums. Voor de actieve relatie
met het leven na de dood is de volgende stap
'dat we er een gewoonte van maken over het
hiernamaals te praten, te denken en te voelen'
(idem, 140). Verder is van belang, 'dat we ons
dagelijks leven zodanig vormgeven dat dit een
voortdurende voorbereiding voor ons leven na
de dood inhoudt' (ibidem). En ten slotte wordt
het hiernamaals meer werkelijkheid voor ons,
als we 'goede gedachten zenden naar overleden
individuen' (idem, 141).De weg naar zekerheid
die Maso uitstippelt werkt volgens hem ook:
'Leven na de dood is daardoor voor mij een
zekerheid geworden' (idem, 9). Hij voegt daar
direct aan toe, dat de twijfel soms nog knaagt.
Vanwege de sterkte van de wens en de ervaring
met de procedure betekent dit waarschijnlijk,
dat die twijfel reden is voor het opnieuw be-
wandelen van het stappenplan.
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Maakbaar geloof?

De vraag is nu, hoe we deze uitkomst moeten
waarderen. Als we meegaan met Maso, kun-
nen we ons op basis van een willen geloven in
het hiernamaals, een geloof eigen maken door
doelgericht en systematisch onze ervaring, ons
denken en ons handelen in te stellen op de wer-
kelijkheid van wat we willen geloven. 'Geloof'
is dan maakbaar. Dit 'willen' wordt bij Maso in-
gegeven door de onverdraaglijkheid van de ge-
dachte aan een absoluut einde: 'Ik zou er graag
zeker van zijn dat we als persoon na onze dood
voortleven. 'Graag' is eigenlijk te zwak uitge-
drukt. Er zijn momenten dat ik het idee dat het
met mijn dood gewoon is afgelopen, bijna on-
draaglijk vind.' (idem, 11).
Uit talloze godsdienstpsychologische onder-
zoeken blijkt dat het geloven beïnvloed wordt
door persoonlijkheidsvariabelen, door sociale
contexten, en door referentiekaders die via de
cultuur worden aangeboden. Missiewerk en
verkondigingactiviteiten gaan van de moge-
lijkheid uit van beïnvloeding van het denken
en ervaren. Zo bekeken is 'geloven' inderdaad
maakbaar. Maar de betreffende onderzoeken
hanteren een waarnemerperspectief, geen ac-
torperspectief. Voor de gelovige zelf is datgene
waarin hij gelooft evident, of in iedere geval iets
dat hem toevalt, niet iets wat hij zelf creëert. En
iemand die door missiewerk of verkondiging
geraakt wordt ervaart wat hij hoort als een
openbaring, niet als een wilsact.
William James zegt over de aard van gelo-
ven dan ook het volgende: 'Kunnen we, puur
door het te willen, geloven dat het bestaan van
Abraham Lincoln een mythe is (...)? Kunnen
we, door een of andere inspanning van de wil
of door de sterkte van de wens dat het waar is,
geloven dat we gezond en wel zijn terwijl we
met een razende reuma in bed liggen (...)? We
kunnen zulke dingen wel zéggen, maar we zijn
absoluut onmachtig ze te geloven; en het hele
weefsel van waarheden waarin we geloven be-
staat daaruit: uit feiten (...) en relaties tussen
ideeën, die er voor ons zijn of niet zijn zoals we
ze zien, en die niet kunnen worden gecreëerd
door willekeurig welke handeling van onszelf'
(James, 1956,4-5).
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Het spontane, onwillekeurige karakter van ge-
loven, de vanzelfsprekendheid van de geloofs-
ervaring, lijkt in eerste instantie ook door Maso
zelf te worden omarmd. Hij begint hoofdstuk
6 (dat gaat over 'het verwerven van zekerheid
over een leven na de dood') met de volgende
zin: 'Evenals geloof, liefde of boosheid is zeker-
heid iets dat ons overkomt, wat bij ons opkomt
of zich bij ons ontwikkelt. Niet onze keuze maar
onze gevoelens zijn daarbij belangrijk' (idem,
128). Maar dat is precies wat er niet gebeurt:
Maso maakt de keuze om in het leven na de
dood te geloven tot de doorslaggevende factor.

Intrinsiek geloof, extrinsiek geloof of
wensdenken

Men kan zich afvragen wat daar op tegen is.
Het antwoord daarop is: in principe niets, maar
het zegt wel iets over de aard van het geloven.
We kunnen dat toelichten aan het onderscheid
tussen de extrinsieke en intrinsieke wijze van
religieus zijn, een in de godsdienstpsychologie
bekend onderscheid van Gordon W. AIlport.
De extrinsieke religieuze oriëntatie verwijst
naar 'een type religie dat strikt utilitaristisch is:
nuttig voor het zelf in de verzekering van veilig-
heid, sociale status, troost, en de ondersteuning
of bevestiging van een gekozen levenswijze'
(AIlport 1966, 454). Deze oriëntatie verschilt
van de intrinsieke wijze van geloven: 'AIs con-
trast ziet de intrinsieke vorm van het religieuze
sentiment het geloof als een allerhoogste waar-
de in zichzelf (...) dat het hele leven doordrenkt
met motivatie en zin' (ibidem).
Afgaande op de woorden van Maso zelf, zoals
weergegeven in de vorige paragraaf, lijkt zijn
gevonden zekerheid (en de zoektocht ernaar),
eerder extrinsiek gemotiveerd (streven naar
verlichting voor een ondraaglijke gedachte),
dan intrinsiek van aard. Het is verder de vraag
of hier sprake is van een geïntegreerde visie op
het bestaan, iets dat bij de extrinsieke oriëntatie
nog steeds het geval kan zijn. Dat heeft te maken
met het gegeven, dat Maso zijn denken over een
voortbestaan na de dood nauwelijks verbindt
met andere levensbeschouwelijke thema's.
Dit sluit aan bij Suárez Müller. Deze zegt op pa-
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gina 74 in dit nummer dat 'Maso in het laatste
deel [...] een existentialistische 'zekerheid' (in-
voert) die volkomen personalistisch is'. Ik be-
gon mijn eigen betoog zo-even met te wijzen
op de verknooptheid van de eindigheidopvat-
ting van veel humanisten met andere elemen-
ten uit hun levensbeschouwing: verantwoorde-
lijkheid, autonomie, verbondenheid, en de rij
van thema's kan moeiteloos worden uitgebreid.
Bij Maso staat het denken over onsterfelijk-
heid op zichzelf. Maso verhoudt zich niet tot
het humanisme en ook andere ideeën komen
niet aan de orde: over de werkelijkheid, over
verantwoordelijkheid, en over de relatie tus-
sen het geleefde leven en onze bestemming in
het hiernamaals. Kenmerkend voor een levens-
beschouwing is volgens mij, in navolging van
onder meer Kruithof (1968), van Praag (1973)
en Baumeister (1991), de samenhang tussen de
verschillende elementen van de visie. Van die
samenhang ontbreekt elk spoor.
Een van de meest positieve kanten van het boek
was voor mij de kennismaking met verschillen-
de theorieën over het leven na de dood en met
de tegenargumenten, de aard en inhoud ervan.
Maar gaandeweg kreeg ik steeds meer moeite
met het geconstrueerde en geïsoleerde karakter
van het betoog. Het boek van Maso vraagt om
de bespreking van indringende vragen die zich
vanuit humanistische visie toch opdringen. Wat
gebeurt er met de rest van de mensen? Lang niet
allemaal slagen we er in iets goeds te maken van
ons bestaan op dit ondermaanse. En wat is het
lot van mensen zoals ik, die niet geloven in een
leven na de dood? Of is het zo dat sommigen
blijven voortbestaan en anderen niet, afhanke-
lijk van hoe je denkt? Dat roept dan helemaal
vragen op.
De noodzaak van antwoorden op zulke vragen
staat geheel los van mijn eigen geloof of onge-
loof in een leven na de dood. Ik kan gefascineerd
lezen over de wijze waarop iemand gelooft in
God of andere werkelijkheden. Die fascinatie
ontbreekt hier. Door de planmatige aanpak,
het vooropgezette doel te willen geloven in een
leven na de dood, het sterk rationalistische ka-
rakter van het betoog, en het geïsoleerde karak-
ter van denken over een leven na de dood deel
ik dan ook het sentiment van Duyndam als hij
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Maso kenmerkt als een wensdenker (Duyndam
2008,36). En dat is iets anders dan iemand die,
al dan niet met cognitieve twijfel, oprecht ge-
looft omdat dat nu eenmaal is hoe hij of zij in
het leven staat.

Jan Hein Mooren is universitair docent psycho-
logie van zingeving en levensbeschouwing aan de
Universiteit voor Humanistiek.

Noot

(1) Dit artikel is een bewerking van een inlei-
ding die op 22 april 2008 werd gepresenteerd
bij gelegenheid van de interne studiemiddag
van de Universiteit voor Humanistiek over
Onsterfelijkheid. Van twijfel naar zekerheid van
Ilja Maso.
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Een hUlUanistisch
perspectief op werken
lUet veteranen
Bart Hetebrij

Dit artikel is een zoektocht naar de verbin-
dende grondslag voor een veelheid aan
humanistische praktijken, waarbij de au-
teur het zingevingschema van de sociaal-
psycholoog 8aumeister gebruikt. Als hu-
manistisch raadsman voor defensie werkt
de auteur sinds kort voor veteranen met
als werkgebied noordoost Nederland. In
het bijzonder wordt er licht geworpen op
de werkbaarheid van een individuele, pro-
bleemgerichte benadering, tegen de ach-
tergrond van het grote werkgebied van het
militaire zorg netwerk voor oude en jonge
veteranen. Ook groepsgerichte activiteiten
en de verbetering van de organisatiegraad
en het imago van veteranen binnen de sa-
menleving komen ruimschoots aan bod.
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Een geestelijke verzorger binnen de krijgs-
macht zit over het algemeen tussen de drie en
vijf jaar op een werkplek. Ik werd na drie jaar
van de Koninklijke Marechaussee overgeplaatst
naar de werkplek veteranen noord Nederland.
Het moment van verandering van werkplek is
een goede gelegenheid de visie op het werk te
herijken. Hoe ga ik het werk aanpakken? Welke
benadering kies ik?Welke werkzaamheden pas-
sen er in en welke minder? Waar leg ik het ac-
cent op? Het hebben van een (aangescherpte)
visie kan bijdragen aan het beantwoorden van
deze vragen. Met andere woorden, hoe geef
ik als geestelijk verzorger met behoud van le-
vensbeschouwelijke eigenheid een invulling
aan een praktijk van werken die enerzijds recht
doet aan de specifieke eisen van de doelgroep
en anderzijds het raadswerk als domein helder
en duidelijk neerzetY) Dit is van belang voor
de veteraan, het steunsysteem van de veteraan,
veteranenorganisaties en de zorgketen rond de
veteraan.
Er zijn twee zaken waarmee ik rekening moet
houden als het gaat om de concrete invulling
van het werk. Ten eerste is dat de regio waar-
voor ik verantwoordelijk ben. De dienst hu-
manistische geestelijke verzorging neemt de
noordelijke zorgregio voor zijn rekening. Deze
bestaat uit de vier noordelijke provincies en
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meer dan de helft van Gelderland. Hoe ga ik
te werk in zo'n groot gebied? Moet ik actief op
zoek gaan naar individuele cliënten door vete-
ranencafe's en veteranenverenigingen te bezoe-
ken? Moet ik me richten op herdenkingen en
het houden van allerlei toespraken? Of kan ik
beter het accent leggen op doorverwijzingen
van maatschappelijk werkers en psychologen?
In mijn regio werken meerdere personen van
beide categorieën. Het voordeel is dat ik bij
een verwijzing door maatschappelijke werkers
of psychologen er vanuit kan gaan dat cliënten
bewust kiezen voor of behoefte hebben aan een
geestelijke verzorger. Of zou ik uit oogpunt van
efficiëntie me meer moeten richten op werken
met groepen en op structuurbegeleiding?
De tweede zaak waar ik rekening mee moet
houden, is dat de geestelijke verzorging zich
via bindende afspraken, ook wel convenanten
genoemd, heeft laten opnemen in het lande-
lijke zorgsysteem van veteranen. Dit landelijke
zorgnetwerk is een civiel-militair samenwer-
kingsverband waarin de geestelijke verzorging
een nulde lijnszorgtaak voor veteranen heeft
toebedeeld gekregenYl Het landelijke netwerk
kreeg van de staatssecretaris als opdracht mee:
'ontwikkel een zorgsysteem voor veteranen
met een uitzendgerelateerde stoornis, dat daar
waar noodzakelijk ook toegankelijk is voor de
systeem Ieden van veteranen'. De geestelijke
verzorging heeft dus een plaats gekregen in
een netwerk van zorg dat alleen beschikbaar
lijkt te zijn voor een veteraan met een geïden-
tificeerd probleem en de daarmee samenhan-
gende systeemleden. Het lijkt hier te gaan om
een individuele probleemgerichte benadering.
De plaats en de functie van de geestelijke ver-
zorging als zodanig omvat meer en is evenmin
beperkt tot enkel de nulde lijn, zoals ik in het
vervolg zal laten zien.
De vraag is hoe ik het werk, gezien de grootte
van het werkgebied, efficiënt inricht en in hoe-
verre de individuele probleemgerichte benade-
ring in mijn werkwijze past. Mogelijk dat een
theoretisch kader beter licht doet schijnen op
beide kwesties.
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Visie

De sociaal-psycholoog Baumeister heeft een
bruikbaar theoretisch kader ontwikkeldY) Het
model gaat uit van menselijke behoeften zoals
die voor ieder mens gelden, waardoor het las-
tige begrip 'zingeving' meer tastbaar wordt. Hij
onderscheidt niveaus in zingeving die corres-
ponderen met de basisbehoeften die van belang
zijn om zin in het leven te ervaren ( Baumeister
1991, 32-47). Als alle vier de basisbehoeften
zijn vervuld, dan ervaren we ons leven als zin-
vol. Er zijn vier behoeften naar zin. De eerste
behoefte is doelgerichtheid in het leven. Je best
doen voor iets in de toekomst. Het zoeken van
een doel in het leven. Ten tweede is er de be-
hoefte aan rechtvaardiging. Mensen willen hun
daden rechtvaardigen in termen van normen
en waarden. Was het moreel juist wat ik deed of
naliet? Ben ik trouw aan mezelf gebleven? Ten
derde is er de behoefte aan daadkracht. Het is
de behoefte zich capabel te voelen en de zaken
onder controle te hebben. Deze behoefte is te
verbinden met denkbeelden die er voor zorgen
dat we greep op het leven ervaren. De vierde
en laatste behoefte is die van de eigenwaarde.
Eigenwaarde ervaart men door middel van zelf-
evaluaties. De behoeften aan doelgerichtheid,
rechtvaardiging, hanteerbaarheid en eigen-
waarde vormen als het ware de meetlat waar-
langs ik een aantal activiteiten, als individuele
begeleiding, groepswerk en structuurbegelei-
ding, wil leggen. Ik moet erbij vermelden dat
het schema van Baumeister zich vooral direct
lijkt te richten op individuele gesprekspartners,
en wat verder af lijkt te staan van activiteiten
als groepswerk en structurele werkzaamheden.
Maar dat neemt niet weg dat ik ook met deze
activiteiten, al is het meer indirect, beoog bij
te dragen aan de invulling van genoemde zin-
behoeften van betrokken individuen in groe-
pen, organisaties en instituties. Kortom, op het
persoonlijke individuele niveau probeer ik het
gevoel van eigenwaarde, daadkracht, controle,
zelfkennis en competenties te versterken. Op
groepsniveau beoog ik hetzelfde, maar wordt
dit versterkt door de gelegenheid van onder-
linge steun en de mogelijkheid van elkaar te le-
ren. Ook voor structuurbegeleiding is het niet
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anders dan voor het individuele niveau, alleen
de ingang is verschillend. De ingang op struc-
tuurniveau is proberen bij te dragen aan ver-
betering en versterking van de organisatiegraad
van veteranen, aan een imagoverbetering van
veteranen binnen de samenleving en aan meer
toegang tot allerlei voorzieningen vbor vetera-
nen en hun partners. In alle benaderingswijzen
staat empowerment centraal.

Baumeister als richtlijn

Individuele begeleiding
Via een doorverwijzing van maatschappelijk
werk kwam ik in contact met Rita die vroeg of
ik haar kon bijstaan in de rouwverwerking.(4)
Zij was sinds anderhalf jaar weduwe van Joop,
die een getraumatiseerde Koreaveteraan was.
Verbondenheid, verlies, verantwoordelijkheid,
zelfredzaamheid, schuld en schaamte waren
centrale thema's in het levensverhaal van Rita.(S)
Dat JooP getraumatiseerd was door zijn oor-
logservaringen realiseerden beiden zich aanvan-
kelijk niet. In het begin dacht Rita dat klachten
als slecht slapen en nachtmerries of afwijkend
gedrag, als het zomaar midden in de film uit de
bioscoop weglopen, wel zouden overgaan.
Later, na de komst van hun twee kinderen, kre-
gen bij JooP klachten als snel geïrriteerd zijn,
onverschilligheid en afstandelijkheid de over-
hand. Ook het alcoholgebruik nam toe. Vaak
ontaardde dit in verbaal geweld en soms zelfs
in fysiek geweld. Rita moest altijd alert zijn op
de gemoedstoestand van haar man. Het leven
draaide min of meer om hem. Na het overlij-
den van JooP kwamen bij Rita de 'opgespaarde'
klachten aan de oppervlakte, als depressie en
maag- en darmklachten. Ze sliep weinig, pie-
kerde veel, verzorgde zichzelf slecht en raakte
in een toenemend isolement. Door deze situ-
atie ervaarde zij weinig greep op haar eigen leven
en de situatie.
Na vijftig jaar 'geven' was de balans tussen ne-
men en geven zoek. Het gevolg was dat ze weinig
eigenwaarde ervaarde. Zij zag ook geen nieuw
levensperspectiej of levensdoel. Gebrek aan doel
en eigenwaarde kunnen leiden tot meer zelfver-
waarlozing.
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De vraag kwam op waarom zij niet bij JooP was
weggegaan. Schaamte zal een rol gespeeld heb-
ben, het imago van een geslaagd middenstands-
gezin moest hoog gehouden worden, en ook
schuldgevoel naar Joop toe. Haar norm was dat
je een echtgenoot niet in de steek liet, zeker niet
als hij ook nog 'ziek' was. Trouw was voor haar
de onderliggende waarde in het huwelijk, al was
het bijna niet op te brengen. Voor haar kwam
het er op neer dat je in de relatie geven moet,
dat liefde vooral een kwestie van geven is, al is
het offer nog zo groot. Zij werd hierin gesterkt
door haar godsdienstige overtuiging. Het gaat
hier om rechtvaardiging van het leven in termen
van normen en waarden.
Mijn benadering naar haar toe was er een van
empowerment. In de gesprekken met haar pro-
beerde ik haar gevoel van eigenwaarde te ver-
sterken door haar sterke punten te benadruk-
ken, zoals haar vastberadenheid, haar veer-
kracht en doorzettingsvermogen, maar ook haar
belangstelling voor de mooie dingen des levens
als natuur en cultuur. Door zich meer met ge-
noemde zaken, die haar echt inspireren, bezig te
houden, kon een verschuiving in levensdoel en
toekomstperspectief gemaakt worden. Gaande
deze beweging zou ze ook meer eigenwaarde en
greep op het leven ervaren en, niet onbelang-
rijk, meer sociale contacten opdoen.

Groepsbegeleiding
Dat de centrale thema's in het levensverhaal van
Rita niet op zichzelf staan, bleek mij toen ik een
aantal programma's voor verschillende vete-
ranengroepen mocht bijwonen op de Basis in
Doorn. De Basis is voortgekomen uit de Bond
voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienst-
slachtoffers (BNMO). Dit is een vereniging die
de belangen behartigt van veteranen, dienst-
slachtoffers en hun partners. De Basis is een
onafhankelijke dienstverlener die hulpverlening
en programma's verzorgt voor BNMO-Ieden en
andere groepen met ingrijpende ervaringen. Zij
biedt programma's aan, zonder dat daar een ge-
identificeerd probleem van de veteraan aan vast
moet zitten, zoals programma's voor weduwen
van veteranen of gezinsdagen voor jonge vete-
ranen. Soms is dat wel het geval, ik denk dan
aan bijeenkomsten speciaal voor partners van
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veteranen met PTSS. Al deze vormen van zorg
zijn systeemgericht, dat wil zeggen, beogen de
omgeving van de veteraan te ondersteunen, op
een manier waarin de doelgroep door maximale
participatie op een actieve manier opkomt voor
zijn eigen gezondheid, welzijn en belangen.
Met een mooi woord heet dit systeemgerichte
empowerment. Bavo Hopman, stafmedewerker
kwaliteit en ontwikkeling, heeft hier een nota
over geschreven. (6) Het gaat om een vorm van
welzijnsbevordering, belangenbehartiging die
mij bijzonder aanspreekt. De centrale elemen-
ten hieruit zijn: gebruikmaken van de positieve
kracht van de groep, iets van elkaar leren, elkaar
steunen, herkenning en erkenning, niet pro-
bleem gericht, maar gericht op het gezonde deel
van de mens, op de kwaliteiten en capaciteiten.
'We moeten in het oog houden: zegt Hopman,
'dat (ex)militairen en onmacht een invalideren-
de combinatie zijn.' Empowermentprocessen
benadrukken de weerbaarheid, zelfredzaam-
heid, eigen bronnen van macht en kracht, de ei-
gen regie, en passen daarmee bij uitstek bij deze
zorgmijdende doelgroep en bij humanistische
uitgangspunten als zelfverantwoordelijkheid,
streven naar zelfkennis en reflectie op waarden,
doelen en het maken van keuzes (Jacobs 2002,
243-255).
Nu weer even terug naar het zorgsysteem voor
veteranen. Dit systeem is beschreven in een
rapport, waarin de opsteller, in casu de staats-
secretaris, stelt dat familieleden van veteranen
alleen mee behandeld kunnen worden als de ve-
teraan zelf in behandeling is.(7) De prioriteit van
de veteraan wordt hier nog eens onderstreept,
maar de impact van oorlogervaringen beperkt
zich niet tot de ex-militair zelf. Op de Basis heb
ik programma's bijgewoond van Indie-, Korea-
en Nieuw-Guineaveteranen met hun partners.
Bij alle groepen speelden dezelfde thema's als
bij Rita, namelijk: verbondenheid, verlies, ver-
antwoordelijkheid, zelfredzaamheid, schuld en
schaamte in wisselende variatie. Met name van
de Indie- en Koreaveteranen heb ik een idee
gekregen hoe benauwend en verstikkend het
klimaat soms was waar de kinderen in moesten
opgroeien en hoe de partners jarenlang op hun
tenen hebben moeten lopen door het gedrag
van hun getraumatiseerde echtgenoten.
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Het resultaat hiervan is dat veel veteranen nu
op een leeftijd zijn, waarin de behoefte aan
hulp toeneemt, maar waarbij zij geen, minder
of een ander contact met de kinderen hebben.
Helemaal triest is het wanneer ze alleenstaand
geworden zijn en ze niet meer uit de voeten
kunnen met kleine klussen. Deze categorie er-
vaart weinig vooruitzichten. Er is sprake van
verminderd levensperspectiej en een gevoel van
weinig greep op het eigen leven doordat er in on-
voldoende mate mantelzorg aanwezig is. Voor
de Nieuw-Guineagangers die nu net tegen de
pensioengerechtigde leeftijd lopen en hun part-
ners ligt dit weer anders. Zij worstelen heden
ten dage nog met de Nederlandse belofte van
zelfstandigheid aan de Papua's. Het waren de
Nederlandse militairen van destijds die daar ter
plekke door hun aanwezigheid de belofte beli-
chaamden dat Nieuw-Guinea een zelfstandig
land zou worden. Dat was nota bene ook een
reden van hun aanwezigheid. De verslagenheid
was dan ook groot toen bleek dat Nederland
niet in staat was zich aan de gemaakte belofte
te houden. Niet alleen de bevolking voelde zich
verraden, maar ook de militairen die niet aan
de bevolking konden uitleggen wat er nu met
hen ging gebeuren. Veel Nieuw-Guineagangers
vinden het dan ook moeilijk om hun handelen
in termen van normen en waarden te rechtvaar-
digen ten aanzien van de Papuabevolking. In
een ogenschijnlijke poging iets goed te maken,
zien we opvallend veel terugkeerreizen van
Nieuw-Guineaveteranen naar het voormalige
uitzendgebied, vaak in combinatie met steun
aan hulpprojecten. Belofte maakt schuld zegt
men wel eens. Het gevoel leeft onder deze ve-
teranen dat de Nederlandse overheid een weer-
loze bevolking heeft uitgeleverd aan de 'vijand'.
Een gevolg is dat deze overheid nog steeds met
wantrouwen bezien wordt. Wantrouwen slaat
om in buitenproportionele woede en machte-
loosheid als men in het aanvragen van voorzie-
ningen stuit op onwillige, stroperige bureau-
cratische instanties, onduidelijke procedures
en elkaar tegensprekende regelgeving.

Struetuurbegeleiding
Als geestelijk verzorger probeer ik niet alleen
aan het existentiële welzijn op het persoonlijke
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en groepsniveau van veteranen en gezinsleden
bij te dragen maar ook op sociaal niveau op te
komen voor erkenning in de samenleving van
veteranen en hun gezinsleden. Dat wil zeggen,
bijdragen aan en stimuleren van processen die
betekenis aan het leven geven en sociale uitslui-
ting van veteranen tegengaan door emancipatie
van de groep als geheel te bevorderen. Dat bete-
kent bijdragen aan toegang tot allerlei diensten,
sociale netwerken, verbetering van veteranen-
zorg, verandering door politieke beïnvloeding
en wetgeving door collectieve actie. Er komen
dus twee lijnen samen in de humanistische
praktijk, de existentiële lijn die samenhangt
met persoonlijke dimensie van identiteit en be-
tekenis, en de politieke lijn die samenhangt met
de sociale dimensie van macht en uitsluiting.
Laatstgenoemde lijn zijn we nog met Martin
Hetebrij aan het uitwerken.(B) Voor mij zitten
daar twee aspecten in.
Ten eerste: proberen vanuit een politiek per-
spectief door structuurbegeleiding invloed uit
te oefenen op het niveau van allerlei organi-
saties, openbare meningsvorming en politieke
besluitvorming. En daarnaast proberen margi-
nalisering en stigmatisering van de doelgroep
tegen te gaan door een benadering van em-
powerment. De basisaanname van deze bena-
dering is dat mensen hun potentieel kunnen
ontwikkelen als ze controle hebben over de fac-
toren die hun leven bepalen. De empowerment
benadering stimuleert mensen na te denken
over hoe macht functioneert en over hoe men
daarin individueel of collectief de eigen kracht
in kan aanwenden. De projecten en activiteiten
worden van onderaf georganiseerd vanuit de
doelgroepen en met maximale deelname van
de groep zelf.
Het project van Martin Hetebrij, zoals al eerder
genoemd, stimuleert ons als professionals over
macht na te denken, te analyseren en deze ana-
lyse om te zetten in beïnvloeding ten bate van
de doelgroep. Concreet betekent dit mensen
stimuleren deel te nemen aan activiteiten en
projecten die betrekking hebben op hun eigen
leven. Je maakt hierbij gebruik van de bestaan-
de expertise en kracht van de doelgroep, je ver-
groot het gevoel van verbondenheid met ande-
ren, het gevoel van verantwoordelijkheid voor
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hun leven. Je maakt ze als het ware eigenaar van
het project wat de continuïteit van het project
versterkt (vgl. het voorbeeld in Hetebrij 2006).
Deelname en zelfbepaling zijn de belangrijkste
waarden van deze benadering. Dergelijke pro-
jecten vergroten het gevoel van eigenwaarde,
levensperspectiej en bevorderen het gevoel van
greep op het leven te hebben.
Problemen van uitsluiting en existentiële pro-
blematiek kunnen in het geval van de veteraan
vaak niet los van elkaar gezien worden. De er-
varingen van Nederlands-Indie en Srebrenica
laten zien dat het ontbreken van politieke
erkenning, de gang naar de hulpverlener ver-
traagt en het trauma verdiept (vgl. het voor-
beeld in Hetebrij 2007). Dat betekent dat wij
als raadslieden op persoonlijk c1iëntniveau gids
zijn voor levensvragen, en op organisatieniveau
een facilitator/mediator kunnen zijn door bij-
voorbeeld ideeën aan te dragen voor zelforga-
nisatie van de doelgroep, en op politiek niveau
deze zelforganisaties en doelgroep een platform
of een stem kunnen geven door publicaties,
politieke beïnvloeding door contacten met bij-
voorbeeld leden van de vaste kamercommissie
van defensie of door het organiseren van een
pressiegroep. (9)

Terug naar het werkgebied

Groepsbegeleiding
Het maatschappelijk werk van de BasisIVi
(Veteraneninstituut) is bij de GGZ in Assen en
Winschoten gespreksgroepen gestart met vete-
ranen die daar in behandeling zijn (geweest). Ik
heb bij de GGZ Drenthe in Assen een gespreks-
groep bijgewoond. De onderwerpen hebben
vooral te maken met actuele problematiek van
de deelnemers en niet zozeer met eventuele
trauma's opgelopen tijdens de uitzending. Het
veteraan zijn is de gemeenschappelijke deler van
de groep. Vanuit die gemeenschappelijke ach-
tergrond biedt men elkaar de mogelijkheid tot
steun en de mogelijkheid om iets van elkaar te
leren. Opvallend is het onderlinge respect voor
elkaar. Men laat elkaar uitpraten en iedereen
krijgt de gelegenheid om zijn verhaal te vertel-
len en te reageren op het verhaal van de ander.
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Men geeft elkaar adviezen en brengt wendingen
in het verhaal van de ander aan, waardoor er
ruimte ontstaat om de zaak eens van een andere
kant te bekijken. Dit soort bijeenkomsten dra-
gen bij aan het gevoel van eigenwaarde van de
deelnemers. Ze vergroten hun greep op het leven
en bieden in sommige gevallen een nieuwe kijk
op levensdoelen. Vanuit deze gedachte wil ik
ook in andere regio's binnen mijn werkgebied
contact gaan leggen met de GGZ om dergelijke
gespreksgroepen te starten.
Daarnaast wil ik in samenspraak met de Basis
bekijken of er mogelijkheden zijn om regionale
gespreksgroepen te starten met BNMO-leden
die op de Basis in Doorn aan een programma
hebben deelgenomen. Tot slot heb ik een ge-
sprek gehad met de directeur van de penitenti-
aire inrichtingen Overijssel (locatie Zwolle) om
te kijken of er mogelijkheden zijn om in contact
te komen met gedetineerden die veteraan zijn.
Uit diverse contacten is mij gebleken dat er in
de behandelsetting voor gedetineerden weinig
tot geen aandacht is voor de eventuele militaire
achtergrond van betrokkenen. Er wordt ook
niet in het dossier vermeld of een gedetineerde
veteraan is.(10)

Struetuurbegeleiding
Terugkomend op de problemen van met name
alleenstaande Indie- en Koreaveteranen of hun
partners zou het oprichten van een klussen-
team door een jongere generatie veteranen een
idee kunnen zijn.(ll) De klus moet niet te speci-
alistisch zijn, maar wel van een zodanige aard
dat het niet kunnen uitvoeren ervan het leven
van de oudere veteraan of partner negatief be-
invloedt. Als aan deze voorwaarden voldaan is,
kan een team de klus doen. Later kan er nog een
follow up van een of twee personen plaatsvin-
den in verband met eenzaamheidsproblema-
tiek van deze categorie oudere veteranen. Het
gevoel van greep op het leven en eigenwaarde
zouden hierdoor kunnen toenemen. Voor de
helpende jongere veteraan kan het juist tege-
moet komen aan de behoefte van doelgericht-
heid. Onkostenvergoedingen voor deze jongere
veteranen zou bijvoorbeeld met ziektekosten-
verzekeraars besproken kunnen worden, omdat
deze vorm van mantelzorg kostenverlagend kan
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zijn voor de gezondheidszorg. Daarnaast zou er
bij nieuwe generaties veteranen en hun gezin-
nen aandacht moeten zijn voor vroegtijdige
signalering (en interventies) van uitzendgerela-
teerde problemenY2) Men kan overwegen ou-
dere, eventueel behandelde, veteranen en hun
partners als ervaringsdeskundigen in te zetten
door hen bijvoorbeeld voorlichting te laten
geven aan jongere veteranen en hun partners.
In het nazorgprogramma van Dutchbat III is
daarmee ervaring opgedaan (vgl. het voorbeeld
in Hetebrij 2006,51-52).
Sinds kort maak ik deel uit van de QRF (Quick
Reaction Force) van Dutchbat I, II en IIl.(13)
Een aantal vrijwilligers, Dutchbat veteranen
natuurlijk, krijgen van het Veteranen instituut
een opleiding in eerste opvang van collega-ve-
teranen. Het is mijn taak om als een soort van
achterwacht deze vrijwilligers te adviseren en te
begeleiden in het geval er zich zaken voordoen
die uitstijgen boven het niveau van hun praat-
paal- en netwerkfunctie. De telefoonnummers
van deze vrijwilligers zijn te vinden op de goed
bezochte website van Dutchbat IIl. Het is een
initiatief van de veteranen zelf. Parallel hieraan
zou eenzelfde initiatief voor partners ontwik-
keld kunnen worden (partners voor partners).
Een geheel ander initiatief betreft het schrijven
van een boekje met interviews van vrouwen van
de vereniging SPPV (Stichting voor Partners
van PTSS Veteranen) om daarmee stem en mo-
gelijk een politiek platform aan deze zelfhulp-
groep te geven.
Daarnaast wil ik iets doen rond beeldvorming
over veteranen. In de media lijkt de PTSS ve-
teraan centraal te staan. De gestoorde geweld-
dadige veteraan heeft kennelijk nieuwswaarde.
Het dominante medisch-psychiatrische vertoog
klopt dit nog eens op. De veteraan verengt tot
DSM-classificatie. Alle aandacht gaat uit naar
het zieke aspect, naar het gestoorde individu.
Ik zou een bijdrage willen leveren aan het te-
gengaan van deze stigmatisering door in pu-
blicaties te laten zien hoe PTSS ook kan leiden
tot persoonlijke groei en hoe belangrijk sociale
steun en vroegtijdige voorlichting en signale-
ring daarbij is. Ik hoop dat lezers zich (h)erkend
zullen weten door deze verhalen. (IS)
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Veteraan zijn begint bij de voorberei-
ding op uitzending

De juridische betekenis van 'veteraan' is dat men
tijdens een oorlog is ingezet of een uitzending
heeft gedaan en dat men de krijgsmacht ver-
laten heeft. Met name dit laatste element lijkt
arbitrair en soms contraproductief in het geval
van het organiseren van bijvoorbeeld organieke
groepsterugkeerdagen. Men wil de groep zoals
deze in het uitzendgebied bij elkaar was, nog-
maals bij elkaar brengen voor een conferentie.
Voor financiering van de conferentie moet dan
uit verschillende geldstromen geput worden.
Daarnaast is het ook zo dat hele groepen van
jongere veteranen zichzelf niet herkennen in de
term veteraan. Ook in de samenleving bestaan
stereotype beelden over veteranen. Meestal zijn
het beelden van oude mannen volgehangen met
medailles in blauwe of zwarte blazers en grijze
broeken. Misschien zou het beter zijn de term
veteraan maar helemaal te schrappen, maar
vooralsnog is dat niet reëel. Voor mij begint het
veteraan-zijn eigenlijk al bij de voorbereiding
op uitzending. Het criterium actiefdienend en
postactief heeft voor mij dan ook geen relevan-
tie als het gaat om het onderscheid tussen vete-
raan zijn en niet-veteraan zijn.
In de voorbereiding op uitzending organi-
seert de geestelijke verzorging standaard een
uitzendconferentie met daarin aandacht voor
teambuilding, voorlichting op gebied van re-
ligie en cultuur en ethische dilemma's. In dit
laatste aspect maakt men gebruik van casuÏs-
tiek waarin men elkaar toetst of het handelen
te rechtvaardigen is in termen van normen en
waarden. (16)

Daarnaast kan men overwegen om oudere vete-
ranen hun ervaringen te laten vertellen voor de
groep. Verhalen over hoe men 'heel' gebleven is
tijdens de missie, wat de valkuilen zijn, over hun
dilemma's, welke keuzen ze gemaakt hebben,
over leidinggeven en omgaan met groepsdruk
en over hun trauma's. Deze verhalen appelleren
aan de emotionele laag van de mens en zullen
daarom meer impact hebben dan een droge op-
somming van feiten en theorieën. Bijkomend
voordeel is dat de oudere veteraan ervaart dat
zijn ervaringen toch nog van nut zijn.
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Tijdens de uitzending gaat er ook standaard
een geestelijke verzorger mee met de eenheid,
maar in het nazorgtraject heeft de geestelijke
verzorger formeel geen taak. Op zich vreemd,
want juist het vertrek of de terugkomst van
een uitzending kan een existentiële overgang
zijn en leiden tot existentiële heroriëntatie,
zowel bij de veteraan als bij de achterblijver.
Terugkeerconferenties met en zonder partners
worden soms op vrijblijvende basis door in-
dividuele geestelijke verzorgers aangeboden,
maar behoren helaas nog niet tot het stan-
daardmodel van nazorg. Het laatste nieuws is
dat de commandant van de uitgezonden een-
heid kan bepalen of de eenheid een terugkeer-
conferentie krijgt aangeboden of niet. Op dit
soort conferenties evalueert men zichzelf en de
ander. Er is erkenning voor wat men in het uit-
zendgebied gepresteerd heeft, voor de rol van
een ieder daarin en de rol van het thuisfront in
een parallellopend partnerprogramma.
Daarnaast hebben we ons als geestelijke ver-
zorging gecommitteerd een bijdrage te leveren
aan adaptatiegesprekken. Men wordt hiervoor
opgeleid en beoordeeld onder auspiciën van
een psycholoog. De groepsgesprekken mogen
niet te diep gaan. Oppervlakkigheid is het the-
rapeutische advies. De gesprekken zijn zonder
meer nuttig en dienen als een eerste aanzet tot
zelfevaluatie.
Vervolgens wordt in een later stadium door
sommigen van ons de maatschappelijke dienst
defensie geassisteerd bij terugkeergesprekken.
Deze gesprekken zijn meestal individueel en
soms groepsgewijs. Ze dienen een indicatie te
geven of je weer goed 'geland' bent op de werk-
plek en thuis. Net als bij de adaptatiegesprek-
ken gaat het hier ook om een vorm van zelfe-
valuatie.
Ook zou ik nog willen meedenken over de rol
van het thuisfrontcomité. Misschien moet men
dit comité langer na de uitzending laten be-
staan. Thuisfrontzorg stopt nu bij beëindiging
van de missie, terwijl juist daarna de behoefte
aan steun en onderlinge contacten (bijvoor-
beeld telefooncirkel) van partners groter kan
worden.
Tot slot zijn er nog twee lopende projecten
gaande voor en van veteranen. Ten eerste is
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dat het project Veteraan voor de klas. Veteranen
vertellen het verhaal van hun uitzending voor
de klas en beantwoorden vragen van leerlingen
over de missie.
Ten tweede zijn dat de terugkeerreizen. Deze rei-
zen kunnen bijdragen aan het verwerken van
ervaringen van veteranen (vgl. Velerna 2007).
Een voorbeeld hiervan is het initiatief van
het Herinneringscentrum Westerbork en het
Veteraneninstituut om voor een aantal leden
van Dutchbat III een terugkeerreis te organise-
ren naar Srebrenica. De terugkeerreis als vorm
van actieve heling van een trauma. Het gaat niet
om het vergeten, maar om het inpassen en ac-
cepteren van de ervaring van toen. Soms is er
een combinatie van een terugkeerreis met be-
trokkenheid van veteranen bij ontwikkelings- en
hulpverleningsprojecten in het voormalige uit-
zendgebied. In het veteranenblad Checkpoint (I7)

zijn met enige regelmaat artikelen verschenen
over veteranen die acties ontwikkelen op het
gebied van wederopbouw en humanitaire hulp-
verlening om op die manier hun missie als het
ware voort te zetten, op een ander front en met
andere middelen. (I8)

Afsluitend

Gezien de omvang van mijn werkgebied en
de individuele probleemgerichte benadering
van het militair-civiele zorgnetwerk veteranen,
meen ik, naast het bezoeken van veteranencafe's,
het houden van toespraken voor allerlei vetera-
nenorganisaties en individuele gespreksvoering
met doorverwezen cliënten, dat mijn bereik en
effectiviteit vergroot kan worden door mij meer
te richten op groepsgesprekken en structuur-
begeleiding. Primair probeer ik mensen vanuit
de empowerment-gedachte aan te spreken op
hun weerbaarheid, zelfredzaamheid, eigen re-
gie en op eigen bronnen van macht en kracht,
waardoor menselijke behoeftes als doelgericht-
heid, rechtvaardiging van het eigen handelen,
hanteerbaarheid en eigenwaarde tot hun recht
kunnen komen. Deze vier behoeftes zijn voor
de sociaal psycholoog Baumeister de kern van
zingeving. Dit schema heb ik gebruikt om de
onderliggende verbindende grondslag te zoe-
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ken voor een veelheid aan humanistische prak-
tijken en nog uit te werken praktijken. Ook de
zorg rond uitzending heb ik in dit perspectief
geplaatst, waardoor een van de voorwaarden
van het veteraan zijn voor mij aan betekenis
verliest, namelijk het onderscheid tussen actief-
dienend en postactief. Veteraan zijn begint voor
mij al tijdens de voorbereiding op uitzending.
Om het zicht te houden op die 'jonge' veteraan
in wording is het voor mij als geestelijk verzor-
ger van belang, met de lessen van de 'oudere'
veteraan in het achterhoofd, deel te nemen aan
en het initiëren van zorgactiviteiten op de tran-
sitie van actiefdienend en postactief zijn van de
doelgroep.
Afsluitend merk ik op dat het belang voor vete-
ranen niet ligt in het mobiliseren van aandacht
voor het 'grote leed', maar juist in de erkenning
van hun prestaties.

Drs. Bart Hetebrij werkt als humanistisch geeste-
lijk verzorger bij defensie. Sinds kort is hij werk-
zaam voor veteranen in de regio noordoost.

Noten

(1) Voor een nadere uitwerking van deze domein-
bepaling verwijs ik naar het brondocument
van de humanistische geestelijke verzorging in
de krijgsmacht, De Mens Centraal, september
2006.

(2) 'nulde': laagdrempelig aanwezig zijn bij de
doelgroep, waarbij de zorggever zich aandach-
tig (niet per se doelstellend) op het levensver-
haal van de ander richt.

(3) Ik heb dit schema ook gebruikt in een artikel
om mijn werkzaamheden 'tijdens uitzending'
te structureren: L.W.A.Hetebrij, ' Raadswerk
in de krijgsmacht tijdens uitzending', in:
Tijdschrift voor Humanistiek, april 2002, 11-19.

(4) In dit geval van doorverwijzing heb ik een
specifiek levensbeschouwelijke inbreng in het
hulptraject van de cliënt, daarmee lever ik zorg
op eerstelijnsniveau.

(5) Er is voor mij een relatie tussen zingeving en
het levensverhaal. Het laten vertellen van dit
verhaal kan bijdragen aan het ervaren of ont-

89



dekken van samenhang in ervaringen. Het is
een proces waarin men zichzelf tot uitdrukking
brengt. Hierdoor kan de verteller zich gesteund
en erkend voelen. De tweede stap van mij als
raadsman is belangrijke thema's uit het verhaal
te lichten om die nader te bespreken. Deze stap
zou men interpretatieve thematisering kunnen
noemen. Tot slot zal ik nagaan wat de invloed
is van zijn of haar levensbeschouwing op die
thema's om vervolgens vanuit mijn eigen le-
vensbeschouwing ook op de thema's in te gaan,
deels om de visie van de gesprekspartner te
bevestigen en deels om deze uit te nodigen tot
reflectie over eigen opvattingen en ervaringen.
Hierdoor is niet alleen sprake van ervaren van
samenhang in ervaringen, maar is er ook gele-
genheid tot aanbrengen van samenhang en or-
dening van ervaringen in het levensverhaal van
de gesprekspartner. Dit zou men de dialogische
component kunnen noemen. Om met Van der
Lans te spreken gaat het hier om oriëntatie
(kan ik iets herkennen, begrijpen?) en evaluatie
(is het voor mij van belang, past het bij mij?)
als de twee kerntaken van het zingevingproces
(Lans 1992, 10 en 12)

(6) Bavo Hopman, nota: systeemgerichte empo-
wermellt vanuit de service organisatie, januari
2006.

(7) Introductiedocument: Landelijk zorgsysteem
voor veteranen met uitzendgerelateerde pro-
blematiek, oktober 2007.

(8) Martin Hetebrij ondersteunt de dienst huma-
nistische Geestelijk verzorging in het zoeken
naar een best praetice voor structuurbegelei-
ding. Zijn boek Macht en politiek handelen in
organisaties (Assen: Van Gorcum 2006) dient
daarbij als handleiding.

(9) Voorbeelden hiervan zijn de publicaties van
de dienst humanistische geestelijke verzorging
van de krijgsmacht, zoals die van Ingeborg
Takken (2007), Peukverhalen, 5 maanden
Uruzgan en Klazien van Brandwijk-Wiltjer
(1998), Waarom gaat het dan toch weer mis? Een
poging tot begrijpen ...(over een groep van 27
'jungle zieken').

(10) Ik heb de gevangenisbibliotheken van Zwolle
en Almelo voorzien van relevante boeken over
missies en uitzendingen, waaronder het hand-
boek veteraan. Posters, verspreid over deze
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gevangenissen, attenderen personeel en gedeti-
neerden op de aanwezigheid van de betreffende
literatuur. Bij positieve respons zullen ook de
overige penitentiaire instellingen binnen mijn
regio van dergelijke boeken voorzien worden.

(11) Het idee van een klussen team van jonge vetera-
nen voor oudere veteranen is positief ontvan-
gen, onder andere door het bestuur van de kring
wapenbroeders midden Friesland. Ondertussen
is in Leeuwarden de eerste klus geklaard. Twee
Libanonveteranen hebben zich ingezet voor
een weduwe van een Indiëveteraan.

(12) Diverse publicaties geven aan hoe belangrijk
sociale steun, vroegtijdige voorlichting en sig-
nalering is ten aanzien van uitzendgerelateerde
problematiek. Chris, Andrews en Valentine
(2000) wijzen er op dat het gebrek aan sociale
steun de belangrijkste risicofactor is voor het
ontstaan van PTSD. Mouthaan, Dirkzwager
(e.a.), behorend tot de Unifil-projectgroep,
komen tot de conclusie dat vroegtijdige erken-
ning van problemen in de adaptatieperiode
door de veteraan en de partner, kan bijdragen
aan het voorkomen van latere klachten.

(13) Quick reaction force is een snel inzetbare een-
heid die op afroep in actie komt. Naar mili-
taire analogie wordt deze term gebruikt om
als zorg- en hulpverlener snel op afroep hulp
te bieden, in dit geval aan de vrijwilligers van
Dutchbat. De Koninklijke Marechaussee maakt
gebruik van hetzelfde principe. Bij calamitei-
ten worden collega's opgevangen door speci-
aal opgeleide collega's van de COG (Collegiale
Ondersteuning Groep).

(14) Stef Scagliola maakt terecht onderscheid tussen
enerzijds medisch-psychologische trauma's en
anderzijds metaforische trauma's als het gaat
om gevoelens van miskenning en teleurstelling
(Scagliola 2002,256,259-261,293-294).

(15) Collega humanistisch raadsvrouw Immy Beijer
en de auteur van dit stuk hebben deze verhalen
verzameld onder de titel Levensverhalen van
twaalf veteranen: 1940-2006. De mens groeit
met de pijn die hij toelaat. Een aantal levens-
verhalen laat zien dat PTSS ook tot persoonlijk
groei kan leiden.

(16) Naast uitzendconferenties biedt het vormings-
centrum Beukbergen van de diensten gees-
telijke verzorging ook een themaconferentie
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humanitair oorlogsrecht aan. Via casuïstiek
wordt men zich bewust van de betekenis van
humanitair oorlogsrecht. Landen die zich in
een oorlogssituatie beiden houden aan het hu-
manitair oorlogsrecht, zullen na afloop van het
conflict sneller de diplomatieke relaties herstel-
len dan als er oorlogsmisdaden zijn gepleegd.
Een voorbeeld hiervan is de Falkland oorlog.
Zowel Engeland als Argentinië hebben zich re-
delijk aan de geldende regels gehouden en wa-
ren daardoor in staat om al weer snel diploma-
tieke banden aan te knopen. Misschien nog wel
belangrijker is dat fighting by the rules bijdraagt
aan het voorkomen van psychische schade ach-
teraf van de individuele militair, juist omdat
hij in staat is zijn handelen te rechtvaardigen
in termen van eigen normen en waarden. Door
zich aan het geldend humanitair oorlogsrecht
te houden, heeft hij niet iets moeten doen wat
inbreuk maakte op zijn morele integriteit. Deze
conferentie is ontwikkeld door luitenant kolo-
nel Faber van de koninklijke luchtmacht en
wordt gegeven in samenwerking met een van
de geestelijke verzorgers werkzaam op het vor-
mingscentrum Beukbergen.

(17) Bijvoorbeeld in Checkpoint december 2007 (pa-
gina 6) over een geslaagde missie van de stich-
ting Veteranen Actief in voormalig Joegoslavië.
Veertien veteranen hebben in het plaatsje Perin
Han een buurtcentrum opgeknapt. Zie ook
Checkpoint jan-feb 2008. Dit nummer heeft
'veteranen met een missie' als thema.

(18) Bron: jaarverslag 2006 Veteraneninstituut.
Het KOC (Kennis- en Onderzoek Centrum)
van het Veteraneninstituut is inmiddels sa-
men met NCDO (Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling) gestart met een project, waarbij
een inventarisatie gemaakt wordt van derge-
lijke initiatieven.
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Recensies

Paul Voestermans en Theo Verheggen (2007).
Cultuur & lichaam. Cultuurpsychologisch
perspectief op patronen in gedrag. Oxford:
Blackwell Publishing/Open Universiteit
Nederland, 340 blz.

In hun breed uitgesponnen verhandeling over
de ontstaansgeschiedenis van de huidige domi-
nante westerse cultuur concluderen de cultuur-
psychologen Voestermans en Verheggen dat
voor een 'evenwichtige dienstbaarheid' tussen
groeptoebehoren en individuele autonomie,
een precaire balans van cruciaal belang is waar-
bij dient te worden gestreefd naar een zo groot
mogelijke individuele vrijheid. Cultuur & li-
chaam is op te vatten als een groot pleidooi voor
de radicale Verlichting van Spinoza waarbij de
mens probeert verstand en gevoel te cultiveren
en te richten op het goede, zonder een beroep
te doen op autoriteit en dogma (met name van
religie). Jonathan Israel schreef een zeer gede-
tailleerd overzichtswerk Radical Enlightenment:
Philosophy and the Making of Modernity 1650-
1750 waarin Spinoza een belangrijke rol speelt.
Verheggen en Voestermans pleiten zodoende
voor het belang van individuele vrijheid en
zij staan dan ook positief tegenover samenle-
vingen die individuele vrijheid waarborgen en
koesteren en, anderzijds, staan zij kritisch te-
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genover samenlevingen waarin de vrijheid van
het individu beknot wordt.
Toch ontwaren Verheggen en Voestermans een
ernstig tekort in de moderne westerse samenle-
vingen waarin het individuele vrijheidsbegrip
wordt gecultiveerd, en dat is de veronachtza-
ming van het lichaam en lichaamspraktijken. Zij
wijten deze tendens in de westerse cultuur aan
de door Descartes ingevoerde dichotomie tus-
sen lichaam en geest en een absoluut primaat
van de geest. De gematigde Verlichting, waarin
religie niet geheel afgezworen werd en die de
radicale Verlichting domineerde, koos het pad
van Descartes, omdat ook in het christendom
het lichaam slechts gezien werd als een tijdelijk
huis (of, sterker nog, een kerker) voor de ziel.
Cultuur & lichaam is een moeilijk te plaatsen
boek. Het is ten eerste een handboek in de cul-
tuurpsychologie, ten tweede is het een analyse
en diagnose van de moderne cultuur en zo-
doende als een cultuurpsychologische studie op
te vatten, inclusief aanbevelingen, en ten derde
is het een 'omgevallen boekenkast', in positieve
zin, omdat er een keur van boeiende feiten,
observaties, theorieën, personen door de tekst
heen paraderen. In die laatste zin van een pot-
pourri van cultuurkennis doet het boek denken
aan Andre Klukhuhns cultuurhistorische werk
De geschiedenis van het denken. Het bibliografi-

Humanistieknr.35,gejaargangoktober 2008



sche essay achter in het boek is een uitstekende
wegwijzer naar tal van verschillende gebieden.
Deze drie dimensies maken het boek een uit-
stekend en inspirerend studiehandboek, niet
alleen voor cultuurpsychologie, maar voor so-
ciale wetenschappen in het algemeen. Het boek
geeft stof tot (zeIOreflectie. De grote mate van
reflectie en het innemen van een meta-perspec-
tief (het reflecteren over de cultuurpsychologie)
geeft het boek ook een filosofische dimensie.
Het boek heeft een duidelijke structuur, maar
het is ook veelomvattend en misschien wijdlo-
pig en die wijdlopigheid zou potentiële geïnte-
resseerden, zeker studenten die een fysieke lees-
antipathie hebben, kunnen afschrikken. En dat
is jammer. Er staan een klein aantal afbeeldin-
gen in het boek. Als studiehandboek zou meer
beeldmateriaal - zoals in Amerikaanse hand-
boeken - de tekst kunnen ondersteunen. Eén
afbeelding in het boek (135) is buitengewoon
fascinerend omdat het een afbeelding is van
een type dat ik nog nergens anders ben tegen-
gekomen. Bij de afbeelding staat: 'Het openbare
leven kreeg wereldwijd moderne trekken, wat
te zien was aan de verspreiding van de Europese
mode.' De afbeelding toont het 'Portrait of
Jean-Baptiste Belley (d. 1804) Deputy of San
Domingo' uit 1797 door Angelus Girodet de
Roucy- Trioson. Het frappante van dit portret is
dat het gaat om een zwarte man die is uitgedost
in het tenue en pose van de Franse upperclass.
Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel
wordt uitgelegd wat cultuurpsychologie is en
waarom het van belang is. Deel twee is van een
totaal andere inslag: Beschavingsgeschiedenis.
Hierin wordt met name de Radicale Verlichting
uitgelegd en de invloed daarvan op samenlevin-
gen en het wereldbeeld. Deel drie behandelt vijf
domeinen van cultuur waarin de ideeën van de
Radicale Verlichting contrasteren met religieu-
ze als ook gematigde Verlichtingstradities. De
vijf domeinen zijn:
1. vreemd tegenover eigen
2. mannen en vrouwen
3. hoog tegenover laag
4. jongeren tegenover volwassenen
5. gelovig versus ongelovig
Ik licht omwille van de omvang één domein
uit: 'Mannen en vrouwen. De culturele vorm-
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geving aan seks en gen der'. Tellen we alles bij
elkaar op dan wordt ongeveer de helft van de
bewoners van deze aarde in een ondergeschikte
positie gehouden, ook al kan iedereen tegelij-
kertijd vertellen dat de dingen zonder vrouwen
nergens goed verlopen.' (206). De auteurs ge-
ven aan dat er weliswaar in de westerse wereld
emancipatiebewegingen zijn geweest en dat er
verbetering is, maar dat er nog steeds geen ge-
lijkheid tussen de seksen bestaat: 'Mannen zijn
nog steeds bepalend voor de vormgeving aan
seks.' (ibidem) 'Vrouwen doen dat soort din-
gen doorgaans niet: ze verkopen geen mannen,
dwingen hen niet tot prostitutie, bekijken veel
minder porno en vergrijpen zich nauwelijks aan
jonge kinderen.' (ibidem) Verder redenerend op
deze lijn: het zijn de mannen die doorgaans het
meest crimineel en agressief gedrag vertonen.
Jongemannen hebben meer risico op een auto-
ongeluk dan vrouwen. In de gevangenissen zit-
ten veel meer mannen. Vandalisme, diefstal,
roofovervallen, 'poten' rammen, verkrachtin-
gen, huiselijk geweld: allemaal zijn het groten-
deels mannen die de problemen veroorzaken.
Een grootschalige feminisering van de cultuur
zou dan een oplossing kunnen zijn voor de
problemen. Maar hoe? Dan werpt zich echter
het probleem van de haviken en duiven weer
op. Als haviken mannen zijn en vrouwen dui-
ven, en als de meerderheid van de mannen ook
duiven gedrag gaat vertonen, dan zijn de man-
nen die haviken blijven enorm in het voordeel.
De samenleving moet dan zo georganiseerd
worden dat de duiven kunnen vertrouwen op
de overheidsbescherming tegen de haviken. De
auteurs besteden veel aandacht aan de omgang
tussen de seksen en met name seksualiteit. Zij
bepleiten een ars erotica: 'Wat telt is de inspan-
ning rond de vormgeving. Het ritueel doet een
beroep op het sensorium van de deelnemers of
beoefenaren. Dat sensorium omvat proeven,
ruiken, tasten, horen en kijken, maar ook de
verfijning van deze zintuiglijke waarnemingen
samen met anderen.' (218). Wellicht dat oos-
terse technieken als Tantra en Qigong kunnen
bijdragen aan het verfijnen en stileren van seks:
'Wat nu onwillekeurig lijkt, zoals het orgasme,
kan onder de regie van de wil geplaatst worden
en zich wat de sensatie betreft uitbreiden over
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heel het lichaam in alle spieren, wat het soli-
taire oefenvrijen en het onderling vrijen wel zo
prettig maakt.' (219) Sensorium is het sleutel-
woord van het boek. Met sensorium bedoelen
de auteurs zintuiglijkheid (volgens Van Dale
betekent het preciezer het 'deel van de hersenen
waarin zintuiglijke prikkels doordringen'.) Wat
jammer is dat weliswaar het belang van het sen-
sorium voor het menselijk welbevinden wordt
aangestipt en ook worden enkele voorbeelden
gegeven, maar het blijft bij een summiere schets.
Juist het onderwerp van hoe het sensorium zo
goed mogelijk geprikkeld kan worden en welke
praktijken daaraan kunnen bijdragen, wordt
helaas niet diep uitgewerkt. Dit idee van het
ontplooien van de mogelijkheden van het sen-
sorium biedt mogelijkheden voor het zoeken,
ontdekken van een hedonistische levenskunst.
Het is enigszins verwonderlijk dat de term 'he-
donisme' in het boek niet voorkomt. De auteurs
betogen dat wetenschap de laatste twee eeuwen
op vele terreinen is toegepast, maar dat (soci-
aal/cultureel-psychologische) kennis nog nau-
welijks is toegepast. In deze zin staan de auteurs
in de traditie van het Verlichtingsdenken: door

Wim Smeets (2006). Spiritual care in a hospi-
tal setting, An empirical-theological explora-
tion. Vertaald door M. Manley, Leiden-Boston:
Brill, volume 13 in de reeks Empirical Studies
in Theology. 290 blz.

Wim Smeets promoveerde in 2006 op een on-
derzoek naar opinies en visies van geestelijk
verzorgers in de zorgsector op hun beroep.
Met dit proefschrift beoogt hij bij te dragen
aan de kwaliteitsverbetering van dit beroep
en doet daartoe ook aanbevelingen. Smeets is
rooms-katholiek geestelijk verzorger, hoofd
van de dienst Geestelijke Verzorging in het
Universitair Medisch Centrum St. Radboud
te Nijmegen en supervisor bij trainingen voor
Klinisch Pastorale Vorming.
Zijn onderzoek heeft een brede doelstelling:
het in beeld brengen hoe geestelijk verzorgers
denken over kwaliteitszorg; hoe zij denken over
de functie van levensbeschouwelijke visies bin-
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middel van het toepassen van wetenschappe-
lijke kennis proberen het goede leven (door
Voestermans en Verheggen geïnterpreteerd
als het zo volledig mogelijk prikkelen van het
sensorium) te bewerkstelligen. Zij conclude-
ren dan ook in de slotzin van hun boek: 'Op
deze twee bakens - rigoureuze toepassing van
wetenschap en het bestuderen van gedragspa-
tronen die mensen met elkaar vormgeven en in
stand houden - mag wat ons betreft de koers
van de beschaving worden vastgezet.' En zo
eindigen zij met niet minder dan het uitzetten
van de bakens voor de voortgang van de toe-
komst. Het boek is zodoende niet alleen een
analytische verhandeling over de cultuurpsy-
chologie, maar heeft veel en veel grotere ambi-
ties. Het hedonistische utopisch perspectief dat
wordt geschetst is lonkend en optimistisch. Te
optimistisch vrees ik. Als de koers van de toe-
komst niet tussen de bakens van Voestermans
en Verheggen door zal lopen, dan is het in ieder
geval iets om naar te streven.

Floris van den Berg

nen de gezondheidszorg; wat hun persoonlijke
levensopvattingen zijn; hoe zij aankijken tegen
de legitimatie en positie van geestelijke verzor-
ging als professie binnen de gezondheidszorg;
wat volgens hen de taken en doelen ervan zijn;
en tenslotte wat geestelijk verzorgers zien als de
effecten van gezondheidszorg, de persoonlijke
levensovertuiging en de persoonlijke professie
van de geestelijk verzorgers op de doelen van
het vak.
Met deze doelen voor ogen heeft Smeets elf-
honderd vragenlijsten verzonden naar geeste-
lijk verzorgers en zorginstellingen. Omdat er
naar zijn schatting 925 geestelijk verzorgers in
de zorg werken, en er 544 reageerden, betekent
dat een respons van 59%. Op grond daarvan
zouden de uitkomsten ervan als representatief
mogen worden beschouwd voor de populatie
van deze geestelijk verzorgers. Uitgesplitst naar
levensbeschouwelijke achtergrond deden 233
rooms-katholieke geestelijk verzorgers mee, 122
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Nederlands-hervormden, 119 gereformeerden
en 30 humanisten. De vragenlijsten zijn verder
ingevuld door ondermeer één islamitische en
twee joodse geestelijk verzorgers.
De vragen moesten worden beantwoord vol-
gens schalen van 'helemaal mee oneens' tot
'helemaal mee eens' en de antwoorden werden
geanalyseerd met het gecomputeriseerd statis-
tiekprogramma SPSS (factoranalyse). Smeets
stelt ten aanzien van de kwaliteit in de zorg,
dat een belangrijke ontwikkeling in de gezond-
heidszorg die van de kwaliteitszorg is. Daarbij
dreigt op het meso-niveau van organisaties het
gevaar van excessieve bureaucratisering, vooral
wanneer de kwaliteitsverbetering zich richt op
toenemende proceduralisering en protocol-
lisering. De onderzoeksuitkomsten tonen dat
geestelijk verzorgers kritisch daartegenover
staan en alert zijn op mogelijke risico's ervan
op en voor hun werk.
Onder de noemer kwaliteitsbevordering van
het beroep komt het heikele thema van de wen-
selijkheid van een register van geestelijk verzor-
gers aan bod. Heikel, omdat de eerste opzet van
een register binnen de VGVZ tot hevige beroe-
ring heeft geleid. Registratie is voor Smeets: het
opzetten en onderhouden van een register van
beroepsgenoten dat belangrijke kwaliteitscri-
teria stelt, zoals de kwaliteit van de opleiding,
opfriscursussen, en het in voldoende uren
werkzaam zijn als geestelijk verzorger. Smeets
ziet deze registratie als goed middel om de
werkkwaliteit te reguleren, te bevorderen en te
beschermen. Hij stelt dat zijn onderzoek toont
dat geestelijk verzorgers gematigd positief staan
tegenover (de toen nog niet gestarte invoering
van) een dergelijk register.
Zijn positieve houding ten aanzien van re-
gistratie motiveert hij onder verwijzing naar
sociologische theorieën van Weber en Van der
Krogt. Van der Krogt biedt een kader aan dat
werd gebruikt bij de dissertatie uit 1995 van
Rein Brouwer over professionalisering bij her-
vormde predikanten.
Smeets acht Van der Krogts inzichten toepas-
baar voor de huidige geestelijk verzorgersbe-
roep. Registratie kan hun invloed versterken op
de organisatie als geheel en hun professionele
autonomie bevorderen. Volgens een studie van
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Schilderman uit 1994 beoogt een beroepsregis-
ter: het vergroten van eigen expertise; hogere
salarissen en versterking van de gezamenlijke
kracht.
Smeets lijkt bevooroordeeld en doordenkt de
thematiek (te) beperkt. Hij komt te snel tot de
conclusie dat zo'n register er moet komen, en
hij betreurt dat geestelijke verzorgers niet wer-
den opgenomen in de Wet BIG. Hij gaat niet
in op mogelijke fundamentele bezwaren daar-
tegen, bijvoorbeeld vanuit de thematiek van de
scheiding van kerk en staat. Belangrijker is dat
hij eraan voorbij gaat dat Van der Krogts visie
historisch-descriptief is en niet zonder meer ex-
trapoleerbaar naar het nu en straks. Sociologie
is geen voorspellende natuurwetenschap: insti-
tuties van gisteren - zoals een register - hoeven
in de toekomst nooit altijd hetzelfde effect te
sorteren als in het verleden. Theoretisch is het
dus denkbaar dat beroepsregistratie contrapro-
ductief uitwerkt.

Intrinsieke en extrinsieke levensbeschouwingen
Smeets onderscheidt twee functies van levens-
beschouwingen: een intrinsieke en een extrin-
sieke. Geestelijk verzorgers geven eenstemmig
aan dat gesprekken vanuit de levensbeschou-
wing vooral bijdragen aan het extrinsieke as-
pect Ze kunnen op zichzelf waardevol zijn,
of gunstig uitwerken op genezingsprocessen
dan wel bijdragen aan de ziekteacceptatie. De
intrinsieke kant is volgens de verzorgers veel
minder aan de orde. De studie leert verder dat
geestelijk verzorgers de eigen traditie als posi-
tief beschouwen, dat zij open staan voor dia-
loog met andere tradities, maar dat ze tegelijk
tamelijk negatief zijn over de eigen levensbe-
schouwelijke organisatie.
Geestelijk verzorgers krijgen met de vraag te
maken naar het lijden (de theodicee) in verband
met een machtige, vriendelijke god. De meeste
geestelijk verzorgers die in een godsdienstige
traditie staan, zien het opperwezen als solidair
met de lijdende mens. Voor humanistische
geestelijk verzorgers hebben theodicee-model-
len - er zijn er meerdere - geen betekenis.
Religieuze geestelijke verzorgers hangen voor-
namelijk een zogeheten immanente visie aan
op het leven na de dood en geloven in een
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voortbestaan in een niet-aards zijnstoestand.
In reïncarnatie geloven zij dus niet.
Bij de humanisten is de agnostische visie domi-
nant. Religieuze geestelijke verzorgers hebben
een positieve houding tegenover ritueel en de
humanisten een ambivalente.
Voor geestelijk verzorgers is het meest legitime-
rende element voor hun aanwezigheid binnen
de gezondheidszorg de behoefte van patiënten
aan geestelijke verzorging. Daarnaast vinden zij
ook de feitelijk-juridische legitimatie relevant,
zoals de Kwaliteitswet uit 1996.
Oneens zijn geestelijk verzorgers het met de
stelling dat een officiële zending een steeds be-
perktere betekenis aan het krijgen is in de rela-
tie met de patiënten en in maatschappelijk op-
zicht. Zij tekenen daarbij overigens wel aan dat
het lang niet altijd een meerwaarde heeft voor
de communicatie in het tweegesprek, wanneer
zij dezelfde levensovertuiging hebben als de
patiënt. Mogelijk in aansluiting hierop valt de
bevinding te plaatsen dat geestelijk specialisten
meer gericht lijken te zijn op gezondheids- en
welzijnseffecten dan op'het intrinsieke, levens-
beschouwelijke vorming en ontwikkeling.
De meeste geestelijke verzorgers opteren voor
geïntegreerd samenwerken met andere discipli-
nes.
Smeets concludeert dat geestelijk verzorgers
voldoende ondersteuning vanuit het manage-
ment krijgen. Jammer genoeg onderzocht hij
niet de macrovraag hoe de beroepsgroep denkt
over de ondersteuning door het management
binnen de zorgsector als geheel. Veel geestelijk
verzorgers zullen zeker een opinie hebben - en
waarschijnlijk een minder rooskleurige - over
de geringe of totale afwezigheid van beroeps-
genoten in zeer vele verzorgingshuizen, waar
ook juist het management verantwoordelijk is
voor de geringe aanwezigheid of zelfs de afwe-
zigheid van geestelijke verzorgers. Het nogal
rooskleurige beeld dat Smeets hier schetst, mag
dan wel representatief zijn, maar heeft dat niet
een erg oppervlakkige betekenis als tegelijk een
relevant aspect voor de plaats van de geestelijke
verzorging in de zorgsector in Nederland bui-
ten beeld blijft?
Smeets beveelt overigens wel aan dat geestelijk
verzorgers meer betrokken gaan raken in kwa-
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liteitssystemen met name op meso-niveau van
de zorgorganisaties.
Smeets heeft veel theorie- en praktijkliteratuur
verzameld en zijn literatuurlijst is voor ieder
ander die aspecten van geestelijke verzorging
wil bestuderen een rijke inspiratiebron.
Wat de gebruikte literatuur betreft, toch een
kanttekening. Twee in dit kader belangrijke
teksten van David Bos ontbreken hier. Nergens
is namelijk een verwijzing te vinden naar Bos'
proefschrift, In dienst van het Koninkrijk (1999).
Deze studie is recenter dan de dissertatie van de
genoemde Rein Brouwer, terwijl deze een min-
stens even relevant thema behandelt, namelijk
de historisch én sociologische beroepsontwik-
keling van hervormde predikanten in negen-
tiende-eeuws Nederland. Deze ontbrekende
studie i~ daardoor inhoudelijk en theoretisch
relevant voor Smeets' thema.
Bos' andere gemiste tekst is: Over herders en
schapen. Deze werd gepubliceerd in de bun-
del van Jeroen Jansz en Peter van Drunen Met
zachte hand (1996). Uitgerekend hierin staat
helder beschreven welke nauwe historische ver-
wantschap de Nederlandse geestelijk verzorger
van na de Tweede Wereldoorlog heeft met de
chaplains uit het Amerikaanse leger.
Voornamelijk bij Smeets' onderzoek en con-
clusies aangaande de beroepsregistratie lijken
enkele fundamentele vraagtekens te moeten
worden geplaatst. Ik betwijfel daarom of de
geestelijk verzorgers er verstandig aan doen
grote waarde te hechten aan het VGVZ-register,
aangezien Smeets zeker niet de positieve effec-
ten daarvan heeft aangetoond.

Preek Boon
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
I. Het Tijdschrift voor Humanistiek is een uitgave van het Hu-

manistisch Kenniscentrum en verschijnt viermaal per jaar: in
april, juli, oktober en december. Bijdragen ter publicatie kun-
nen worden gezonden naar: Redactiesecretariaat Tijdschrift
voor Humanistiek, t.a.v. dr. Sybrandt van Keulen, Van Asch
van Wijckskade 2B, 3512 BSUtrecht, tel. (030)2390100, e-mail:
svk@uvh.nl

2. Spontane bijdragen zijn welkom. De redactie gaat ervan uit
dat een bijdrage niet reeds elders ter publicatie is aangeboden.
Theoretische en praktijkgerichte bijdragen zijn welkom. Bij
beoordeling wordt gelet op stijl (zinslengte, begrijpelijkheid,
adequaat gebruik van de lijdende vorm) en systematiek (dui-
delijke vraagstelling, duidelijke opbouw, heldere conclusies).
Schema's, tekeningen, foto's e.d. zijn welkom, mits een goede
afdruk of kopie is bijgesloten en de rechten zijn geregeld. Van-
wege het karakter van het tijdschrift worden geen financiële
vergoedingen betaald voor bijdragen.

3. De redactie vergadert eens in de 6 weken (m.u.v. de zomerpe-
riode). Bijdragen ingeleverd tot 3 weken voor een vergadering
worden aansluitend besproken (neem voor vergaderdata con-
tact op met het redactiesecretariaat). Maximaal 4 weken na
bespreking volgt bericht aan de auteur. MaximaallB maanden
na bespreking volgt plaatsing.

4. Indien een artikel ter referentie wordt aangeboden, dient dat
nadrukkelijk te worden vermeld. De wetenschappelijke kwali-
teit wordt anoniem beoordeeld door leden van de redactieraad.
De uitslag wordt anoniem medegedeeld aan auteurs.

5. Kopij dient als document via e-mail te worden aangeleverd.
Alleen teksten in Word voor Windows worden geaccepteerd.
Vermeld in de e-mail uw naam, adres, telefoonnummer, en
eventuele referentiewensen.

6a. Hanteer de spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal
(het 'Groene Boekje', 1995) en gebruik geen tekstuele afkortin-
gen, dus: bijv. =bijvoorbeeld; 20e eeuw = twintigste eeuw; ete.
= et cetera. Instellingen eerst voluit schrijven met de afkorting
tussen haakjes: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
(NIZW); daarna afkorten: NIZW.

b. Houd de tekst zo 'schoon' mogelijk, dus zónder opmaakcodes
en zonder tekstmarkeringen als vet of onderstreept. Definieer
bovenin het document alléén: paginagrootte, lettergrootte, pa-
ginanumme ring, uitvullen: volledig, en afbreken: uit. Gebruik
geen Tabs en maak uw wensen voor layout kenbaar met tussen
haakjes ( ) geplaatste tekst. Vergeet niet uw automatische stijl-
opties uit te zetten vóórdat u begint met schrijven. Neem bij
vragen hierover contact op met het redactiesecretariaat.

c. In het Tijdschrift voor Humanistiek wordt alléén cursief ge-
bruikt! Doe het consequent bij de titel van een boek, de naam
van een tijdschrift of krant en bij woorden van buitenlandse
origine die niet voorkomen in het 'Groene Boekje', zoals empo-
werment of attachment. Doe het eveneens bij alle buitenlandse
tekst (óók in citaten). Pas cursief spaarzaam toe bij woorden of
korte stukjes tekst die u wilt benadrukken.

d. Hoofdstukken in bundels, artikelen in tijdschriften of namen
van congressen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen, dus:
het congres 'Voorbij het produkt'.

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

f. Literatuurverwijzingen altijd plaatsen in de tekst:
• (Vlug 1997, 113)bij een auteur;
• (Vlug 1997a, 113) bij meerdere publicaties in een jaar;
• (Vlug e.a. 1997, 113)bij meerdere auteurs;
• (1997, 113) indien evident is welke auteur wordt bedoeld;
• (ibidem) bij dezelfde publicatie en dezelfde bladzijde;
• (idem, 276) bij dezelfde publicatie en andere bladzijde.

Literatuurverwijzingen plaatsen aan het eind van de zin,
binnen de punt. Indien een verwijzing betrekking heeft op
meerdere voorafgaande zinnen: aan het eind van de zin, bui-
ten de punt. Bij citaten: altijd na het aanhalingsteken sluiten.
Literatuurverwijzingen gaan altijd gepaard met een volledige
vermelding in de literatuurlijst (zie B).

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

a De titel ( < B woorden)
b Eventueel een ondertitel die de inhoud weerspiegelt ( < 14

woorden)
De naam van de auteur (geen titulatuur)

d De zgn. leader, een samenvattende introductie ( < 120 woor-
den)
De tekst zelf met:
I) een goede inleiding en vraagstelling
2) duidelijke paragrafen en alinea's
3) kopjes en subkopjes bij belangrijke paragrafen
4) een duidelijke (voorlopige) conclusie

f Auteursgegevens, eventueel titulatuur ( < 30 woorden)
g Een literatuurlijst ( < 25 titels)
h Een notenlijst ( < 25 noten)
B. De literatuurlijst opmaken door literatuurvermeldingen in

alfabetische volgorde van auteurs te plaatsen. Bij meerdere pu-
blicaties van eenzelfde auteur: plaatsen in volgorde van jaartal.
Bijmeerdere publicaties van een auteur uit eenzelfde jaar aldus
de jaartallen vermelden: (1993a), (l993b), et cetera. Hanteer
interpunctie, opbouw én volgorde als in de volgende voorbeel-
den (vetrnarkeringen dienen hier slechts ter verduidelijking):

a. Boek met een of meerdere auteurs:
Cahn, Steven (200B). Aesthetics. Oxford: Blackwell.
Cahn, Steven & Aaron Meskin (200B). Aestheties ...
Cahn, Steven, Aaron Meskin & Susan L. Feagin (200B). Aesthe-
tics ...

b. Bundel met een of meerdere redacteuren:
Cahn, Steven, red. (1994). A Comprehensive Anthology. Oxford:
Blackwell.
Cahn, Steven & Aaron Meskin, red. (200B). A Comprehen-
sive ...

c. Hoofdstuk in bundel: Dickie, George (1964). 'The Myth of the
Aesthetic Attitude', in: Steven Cahn & Aaron Meskin (200B).
Aestheties. A Comprehensive Anthology. Oxford: Blackwell.

d. Artikel in tijdschrift: jong, Karel de (199B). 'Noodzaak tot
Twijfel', in: Praktische Theologie, 1998/nr. 3, (jrg. 8), 66-BI.

9. In het Tijdschrift voor Humanistiek zijn noten bedoeld voor
inhoudelijk aanvullende informatie. Zij dienen als volgt te
worden aangeleverd: aan het eind van de zin (dus nooit mid-
denin een zin) het nummer tussen haakjes zetten. Aan het eind
van de tekst, na de literatuurlijst, de noten zetten. Dus niet de
voetnoot- of eindnootfunctie gebruiken!! Literatuurverwij-
zing in noten: als in de tekst (zie: 6f). Literatuurvermelding in
noten: als in de literatuurlijst (zie: B). Een (korte) literatuur-
verwijzing (Cahn 200B, 79) verwijst altijd naar een volledige
literatuurvermelding in de literatuurlijst: Cahn, Steven (2008).
Aestheties. Oxford: Blackwell.

10. Recensies zijn meer dan een samenvatting van een boek: het
oordeel of standpunt van de auteur komt erin tot uitdrukking.
Zij hebben een omvang van < 1600 woorden en kennen geen
noten. Het gerecenseerde boek bovenaan de recensie vermel-
den als bij Ba-b, inclusieflSBN-nummer en prijs. De naam van
de recensent onderaan plaatsen, eventueel als bij 7f. Bespre-
kingsartikelen ( < 3500 woorden) vormgeven als bij 7a-h. Het
besproken boek bovenin in de leader vermelden als bij 8a-b,
echter zonder ISBNen prijs .
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In de volgende nummers van het Tijdschrift voor Humanistiek:

nummer
Thema Onderwijs
Dit decembernummer 2008 van het Tijdschrift voor Humanistiek wordt in samen-
werking met het Vlaamse wetenschappelijke kwartaalblad Ethiek & Maatschappij
uitgebracht als Jaarschrift 2008 van de Vlaamse en Nederlandse humanistische
beweging. De aandacht wordt gericht op actuele morele thema's in de onderwijs-
praktijk in Vlaanderen en Nederland: levensbeschouwing en onderwijs; onderwijs
en diversiteit; morele moed en integriteit.

nummer
Thema Nieuw Engagement
Het voorjaarnummer gaat over nieuwe eigenzinnige vormen van hedendaags
kritisch engagement. De themaredacteuren Karen Vintges en Femke Kaulingfreks
merken op dat er al enige tijd sprake is van nieuw engagement onder jongeren en
daarom komen in dit nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek alleen jongeren
aan het woord. Jonge wetenschappers en filosofen laten hun licht schijnen over de
gedaanten van het nieuwe engagement, rondom thema's als sociale binding via
internet, jongeren in interculturele organisaties, nieuwe sociale betrokkenheid van
jonge literaire schrijvers en kunstenaars, en radicale jeugdculturen.
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