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Ten geleide

De laatste decennia hebben zich grote veranderingen voltrokken in de manier waarop tegen
de psychiatrie en psychiatrische patiënten wordt aangekeken. Zo begint het langzaamaan
door te dringen dat het 'medische model' - waarbij ervan uitgegaan wordt dat een psychia-
trische aandoening een ziekte is waarvan men kan genezen - vaak niet bruikbaar is: de mo-
gelijkheden om bijvoorbeeld een ziekte als schizofrenie langdurig te behandelen zijn be-
perkt en brengen bovendien vaak ernstige bijwerkingen met zich mee. Het
'invaliditeitsmodel' - de gedachte dat een psychiatrische aandoening iets is waar je zo goed
en zo kwaad als je kunt mee moet leren leven - wint daardoor terrein: langdurige psychia-
trische opnames worden zoveel mogelijk beperkt, en meer en meer wordt gekozen voor
projecten voor dagbesteding en vrijwilligersprojecten.
Ook de invoering van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

(BOPZ) en de toenemende decentralisatie van psychiatrische instellingen hebben tot doel de
opnameduur te beperken en psychiatrische patiënten te integreren in de 'normale' maat-
schappij. Het recht op zelfbeschikking van de psychiatrische patiënt lijkt het daarmee ge-
wonnen te hebben van het ouderwetse bestwilprincipe.

Lijkt, want het is maar zeer de vraag of het in de praktijk zo positief uitwerkt: hoewel
de BOPZ strenge eisen stelt aan de voorwaarden waaronder een gedwongen opname mag
plaatsvinden, is er in 1994 een stijging van 20% geweest in het aantal gedwongen opnames.
Volgens sommigen heeft dit te maken met een toenemende maatschappelijke intolerantie.
Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de integratie van psychiatrische patiënten werke-
lijk slaagt: schizofrene patiënten bijvoorbeeld belanden steeds vaker in het zwervers circuit
en verliezen daardoor hun uitkering en ziektekostenverzekering. Dit maakt het voor een
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ) nog moeilijker om hen op te nemen. De opna-
meduur in een APZ wordt bovendien zo kort mogelijk gehouden en na ontslag blijkt dat de
RIAGG het gat tussen inrichting en een gewone thuissituatie niet kan opvullen. Gebleken is
ook dat de RIAGG zich vooral richt op patiënten waarbij op korte termijn resultaat is te ver-
wachten. Ook in huizen van bewaring ontbreekt vaak een goede psychiatrische zorg.

In dit nummer van Rekenschap daarom aandacht voor het zelfbeschikkingsrecht en de
maatschappelijke positie van chronisch psychiatrische patiënten. Enkele van de hier ge-
plaatste artikelen zijn bewerkte versies van lezingen die tijdens een studiemiddag van het
Humanistisch Verbond op 10 mei jl. zijn gehouden.
Paul Schnabel, decaan van de Netherlands School of Public Health, schetst allereerst de

veranderingen die zich voltrokken hebben in het volksgezondheidsbeleid ten aanzien van
chronisch psychatrische patiënten. Hoewel er volgens hem veel ten goede is gekeerd, staan
patiënten 'nog steeds altijd en overal als laatste in de rij'.
Om dat te kunnen verhelpen moet er volgens Harry Kunneman een transformatie van

de geestelijke gezondheidszorg (ggz) plaatsvinden: niet de geestelijke gezondheid van pa-
tiënten moet centraal staan, maar hun eigenwaarde. Om dat te kunnen bewerkstelligen pro-
beert Kunneman tot een andere visie op 'gekte' te komen.
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Martine Davidian-van Buytene is een soortgelijke mening toegedaan. Zij wordt als hu-
manistisch raadsvrouw in de psychiatrie regelmatig geconfronteerd met het verlangen van
patiënten iets te betekenen in de samenleving. Helaas is de moderne maatschappij daar
maar zelden op ingesteld.
Ter afsluiting van het themagedeelte schetst Ad Goethals enkele persoonlijke ervaringen

die hij met de ggz heeft gehad. Het gebeurt nog regelmatig dat psychiatrische patiënten
zonder enige vorm van nazorg ontslagen worden uit een inrichting. Ook hij komt tot de
conclusie dat psychiatrische patiënten vrijwel uitgesloten zijn van de 'normale' samenleving.

Rob Tielrnan gaat verder in op het thema 'tolerantie als activiteit' en stelt zich de vraag hoe
leraren in de praktijk omgaan met tolerantie. Wat te doen als leerlingen zich seksistisch ge-
dragen of met een hoofddoekje om naar school komen?
Heeft de pluriforme samenleving eigenlijk nog wel baat bij een klassieke opvatting van

tolerantie, of is er misschien meer behoefte aan ruimdenkendheid? Govert den Hartogh
onderzoekt het verschil tussen deze begrippen en concludeert dat we onkruid gewoon on-
kruid moeten noemen, maar dat we het desondanks tussen de tarwe moeten laten groeien.
De in het juninummer van 1995 door Harry Kunneman opgestarte discussie over im-

pliciet en expliciet humanisme blijft reacties oproepen. Twee daarvan zijn hier geplaatst.
John Luteijs is van mening dat het HV helemaal geen standpunten over maatschappelijke
kwesties in moet nemen, aangezien dat alleen maar tot diepe verdeeldheid of nietszeggende
algemeenheden leidt: er zijn immers net zoveel meningen als er humanisten zijn. Boven-
dien zit volgens Luteijs niemand te wachten op maatschappelijke stellingnames van levens-
beschouwelijke organisaties.
Gerard Telkamp stelt, hoewel hij aanhanger is van expliciet humanisme, met instem-

ming vast dat plaatselijke afdelingen van het HV al veel langer impliciet bezig zijn dan Kun-
neman denkt: al in 1956 was er in de vereniging nauwelijks sprake van 'humanisme en X'.
In het volgende nummer van Rekenschap zal Harry Kunneman reageren op zijn oppo-

nenten en daarmee de discussie over dit onderwerp afsluiten.

Gert van Dijk
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De chronisch psychiatrische patiënt:
van verblijven naar blijven
PaulSehnabel

Chronisch psychiatrische patiënten hebben in de psychiatrie - of meer algemeen de geeste-
lijke gezondheidszorg (ggz) - altijd een bijzondere plaats ingenomen. Chroniciteit is ener-
zijds een typisch kenmerk van een groot deel van de traditionele clientèle van de psychia-
trie, anderzijds is er altijd weinig aandacht geweest voor juist het aspect van de chroniciteit.
De Nederlandse literatuur over de chronisch psychiatrische patiënt dateert van de laatste
twintig jaar en markeert de overgang van een op gevalsbeschrijving en interpretatie gerichte
psychiatrie naar een meer behandelings- en zorggerichte psychiatrie.

Kenmerken van chroniciteit
De Amerikaanse 'Commis sion on Chronie Illness' heeft in 1957 chroniciteit als een ken-
merk omschreven van stoornissen of afwijkingen van het normale, die één of meer van de
volgende kenmerken hebben:
- blijvend van karakter;
- leidend tot een handicap in het functioneren;
- veroorzaakt door een niet te herstellen pathologische toestand, vragend om een bijzon-
dere inspanning ter rehabilitatie of revalidatie van de patiënt;
- noodzakend tot een lange periode van toezicht, controle of zorg.

Eén of meer van deze kenmerken is bij alle chronisch psychische aandoeningen te vin-
den, of beter gezegd, de chronisch psychiatrische patiënten kunnen als categorie beschre-
ven worden met behulp van deze kenmerken.
Gebruikelijk is het uit te gaan van de aanwezigheid van een geclassificeerde psychiatri-

sche diagnose, een relatief lange duur of hoge frequentie van de relevante symptomen, een
duidelijke beperking in het persoonlijke en sociale functioneren en de aanwezigheid in de
voorgeschiedenis van één of meer episodes van zorg. In het verleden stond een chronisch
psychiatrische patiënt ook gelijk met een lang in het psychiatrisch ziekenhuis opgenomen
patiënt, maar het sterk veranderde opnamebeleid heeft deze operationalisatie te beperkt ge-
maakt: ook nooit in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen patiënten kunnen als chro-
nisch beschouwd worden, terwijl zelfs een jarenlange opname - bijvoorbeeld in een psy-
chotherapeutische gemeenschap - niet noodzakelijkerwijs het label 'chronisch' met zich
meebrengt. In het algemeen spreekt men pas van chroniciteit in de psychiatrie als er een
behandelings- of opnamegeschiedenis van minstens twee jaar is. Er zijn geen specifieke
diagnostische criteria voor chroniciteit, al is de kans op chroniciteit allerminst gelijkelijk
verdeeld over de verschillende aandoeningen. Naarmate een stoornis vroeger optreedt, het
dagelijks functioneren meer beïnvloedt, meer aanleiding geeft tot sterk afwijkend gedrag en
medicamenteus niet goed te beheersen is, is de kans op het ontstaan van chroniciteit gro-
ter. De ontstaansoorzaak van psychische stoornissen is in de meeste gevallen onduidelijk of
onbekend en in het algemeen is de stoornis maar beperkt behandelbaar. Wel treedt vooral
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bij stoornissen die zich al vrij jong kunnen manifesteren (schizofrenie bijvoorbeeld) of dra-
matische gevolgen kunnen hebben (sommige persoonlijkheidsstoornissen) na het veertigste
of vijftigste levensjaar vaak een fase van 'verzachting' en van vermindering van de
(over)last in.

Bij patiënten met chronisch psychische aandoeningen is er vaak ook nogal wat somati-
sche comorbiditeit, maar belangrijker is dat zij vaak ook kampen met nieuwe psychische
problemen als gevolg van de oorspronkelijke psychische aandoening. Gevoelens van de-
pressiviteit en angst kleuren bij veel patiënten het beeld van de psychische stoornis. Bij pa-
tiënten met een schizofrene stoornis kan een gevoel van uitzichtloosheid tot een suïcide
aanzetten, juist buiten de fasen waarin de patiënt psychotisch is. In de praktijk kan het
moeilijk zijn om bij patiënten met psychische problemen onderscheid te maken tussen de
stoornis op zich en de psychische gevolgen van de wetenschap een psychische stoornis te
hebben en als psychiatrische patiënt gediagnostiseerd te zijn.

Toch is het goed in de psychiatrie chronische patiënten niet in de eerste plaats te be-
schouwen als patiënten met een specifieke diagnose of een bepaalde behandelduur, maar
als patiënten met langdurige en ernstige problemen in het persoonlijke en sociale functio-
neren in relatie tot hun stoornis. Psychiatrische patiënten zijn immers naar de aard van hun
stoornissen mensen bij wie de relatie met hen zelf, met anderen en vaak ook met de wer-
kelijkheid min of meer ernstig verstoord is. Anders dan bij somatische patiënten met chro-
nische aandoeningen gaat het bij chronisch psychiatrische patiënten minder om leven met
bepaalde specifieke beperkingen, maar meer om een in zijn geheel 'beperkt' leven, met wei-
nig vrijheid in gedrag en weinig autonomie in het handelen. Het begrip 'psychiatrische in-
validiteit' (De Jong 1984) heeft ingang gevonden ter omschrijving van de gevolgen van de
tekorten in het persoonlijke en maatschappelijke functioneren.

Aantal en aandacht
Het aantal chronisch psychiatrische patiënten in Nederland is niet precies bekend. In ieder
geval omvat het meer dan de ruim 10.000 verblijfspatiënten in de psychiatrische ziekenhui-
zen en de ruim 4.000 bewoners van de beschermende woonvormen. Een belangrijk deel
van de 35.000 opnamen in psychiatrische ziekenhuizen per jaar bestaat uit herhaalde her-
opnames en ook bij de RIAGG'S en de poliklinieken gaat het om een aanzienlijke groep pa-
tiënten. Een werkgroep van de Nationale Ziekenhuis Raad kwam in 1987 tot een aantal
van 30.000 à 40.000 patiënten in zorg.

Naar schatting gaat het in heel Nederland om 60.000 à 80.000 mensen (0,5% van de be-
volking dus ongeveer), de demente bejaarden (ongeveer 130.000) en geestelijk gehandicap-
ten (ongeveer 120.000, waarvan 30.000 in instituten en 15.000 in gezinsvervangende tehui-
zen) niet meegerekend. Ongeveer de helft van de chronisch psychiatrische patiënten is bij
de ggz in zorg, soms met lange tussenpozen, soms ook alleen omdat de ggz zelf zorgt dat
het contact niet verbroken wordt. 'Bemoeizorg' en 'zorgwekkende zorgrnijders' zijn in
korte tijd gewone begrippen geworden (Henselmans 1993).

Hoewel de chronische patiënt in de geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg
sinds het ontstaan van psychiatrische ziekenhuizen in de negentiende eeuw een vast gege-
ven is geweest, is de belangstelling voor het lot van de chronische patiënt en de mogelijk-
heid daar wat aan te veranderen van recente datum. Weliswaar werden er in de jaren dertig
al pogingen ondernomen chroniciteit te voorkomen - de oprichting van de sociaal-psychia-
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trische voor- en nazorgdiensten in de grote steden is daar een voorbeeld van (Van der
Grinten 1987) -, maar de aanleiding daarvoor was vooral de noodzaak tot bezuiniging op
opnamekosten, die toen nog vrijwel geheel voor rekening van de gemeenten kwamen. Het
zou nog tot de jaren zeventig duren voor er in de psychiatrie zelf en bij de nationale over-
heid sprake was van eigen wetenschappelijke en beleidsmatige activiteit gericht op het ver-
beteren van de situatie van opgenomen chronisch psychiatrische patiënten (zie voor een
overzicht Henkelman en De Ruiter 1991). Het rapport 'De chronische patiënt' van de Vi-
siecommissie Psychiatrisch Centrum St.-Bavo in Noordwijkerhout (1973) is in Nederland te
beschouwen als het begin van een meer systematisch onderzoek naar de problemen en be-
hoeften van de chronische populatie in de psychiatrische ziekenhuizen.

Enkele jaren later kregen de eerste particuliere initiatieven ter verbetering van de positie
van de chronisch psychiatrische patiënten ook de steun van de overheid, die in de jaren
daarna de belangrijkste kracht achter de vernieuwing zou worden. Inmiddels is veel van wat
in het midden van de jaren zeventig nog onhaalbaar leek, algemeen geaccepteerd en veel
van wat toen ondenkbaar was, praktijk geworden. De hoop dat de chronisch psychiatrische
patiënt als zodanig zou verdwijnen door veranderingen in het zorgarrangement, is echter
niet uitgekomen. De chronisch psychiatrische patiënt is niet alleen een artefact van het
hulpverleningssysteem, hij is in niet geringe mate ook het slachtoffer van beperkingen in
zijn functioneren, waar hij zelf maar weinig greep op heeft. Hoe moeilijk het kan zijn nog
verschil te maken tussen de beperkingen van de patiënt zelf en de beperkingen die het in-
richtingsleven met zich meebrengt, wordt indringend geïllustreerd in het interview met Ka-
rel Bongenaar (Verplanke 1995), een patiënt die al 65 jaar onafgebroken opgenomen is ge-
weest.

Veranderingen in de zorg
Elke tijd heeft zijn eigen ideeën en concepten die het veranderingsproces in de zorg voor
chronische patiënten samenvatten en richting geven. Ooit ging het vooral om 'deïnstitutio-
nalisering', de overbrenging van chronische patiënten uit het ziekenhuis naar de samenle-
ving (en sluiting van de betreffende afdelingen), later kwamen begrippen op als 'substitutie'
(vervanging van de intramurale zorg door semi- en extramurale zorg) of 'zorgvernieuwing'
(de ontwikkeling van nieuwe arrangementen van zorg). De invloed van de patiënt, de pa-
tiëntenbeweging en de organisatie van ouders en familieleden daarop neemt toe, maar is
nog altijd relatief gering. Hier bespreek ik de belangrijkste ontwikkelingen, zoals die in het
leven van de patiënt zelf zichtbaar zijn geworden.

Verbetering levensomstandigheden
Op grote schaal zijn de verouderde paviljoens met hun grote zalen en ieder gebrek aan pri-
vacy vervangen door kleinschalige wooneenheden op of buiten het oorspronkelijke zieken-
huisterrein. Op veel chronische afdelingen is het dagelijks leven tot op zekere hoogte ge-
normaliseerd. De rechtspositie van de chronisch psychiatrische patiënt is zowel formeel als
materieel aanzienlijk verbeterd (Legemaate 1991). De 'Actie Huisvesting Psychiatrie'
(VOMIL 1978) en alles wat daar aan verbetering van woon- en levensomstandigheden mee
samenhing, heeft de hospitalisatie-effecten van een langdurige opname in een totale institu-
tie (Goffman 1961) voor een belangrijk deel weg kunnen nemen, maar heeft niet tot een
volledig herstel of maatschappelijke revalidatie van de hele opgenomen chronische popula-
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tie geleid (Wennink 1989). Het 'hospitalisatiesyndroom' is niet alleen maar een artefact van
de opname in een totale institutie (Holman en Wennink 1985). Veel psychiatrische zieken-
huizen streven ernaar hun chronische patiënten - de bewoners - zoveel mogelijk éénper-
soonskamers, eventueel ook HAT-eenheden, te bieden op het eigen terrein of daarbuiten.
Dat proces is nog lang niet voltooid, zelfs niet in de zogenaamde 'beschermende woonvor-
men' (redelijk zelfstandig verblijf, geen behandeling), die als zelfstandige instellingen snel
tot ontwikkeling zijn gekomen.

Meer maatschappelijke integratie
Een groot deel van de chronisch psychiatrische patlenten verblijft nog maar gedurende
korte tijd of zelfs helemaal niet meer in het psychiatrisch ziekenhuis. Dat is soms te zien,
vooral in de centra van de grote steden, waar psychiatrische patiënten opvallend deel zijn
gaan uitmaken van de populatie van zwervers en daklozen. Opvallend, niet omdat het er
zoveel zijn (dat is niet zo), maar omdat de meest als zodanig herkenbare zwervers - de ver-
vuilden, de verwilderden, de graaiers in vuilnisbakken - vaak psychiatrische patiënten,
vooral schizofrenen zijn. Het overgrote deel van de chronische patiënten echter leeft juist
erg teruggetrokken en onopvallend, soms nog in het ouderlijk huis, steeds vaker ook zelf-
standig. Dat is niet alleen maar positief, want velen van hen zijn erg eenzaam, hebben geen
partner, geen werk, geen vrienden en geen inkomen van betekenis. Zij kunnen vaak ook
niet goed voor zichzelf zorgen en dat kan hen dan maatschappelijk weer opvallend maken,
als de exacerbatie van de psychische problematiek dat zelf al niet doet.

Niettemin zijn ook duidelijke positieve ontwikkelingen te zien en bovendien geven de
meeste patiënten met vallen en opstaan ook de voorkeur aan een zo zelfstandig mogelijk
leven buiten het ziekenhuis. Er zijn - omdat er weinig kansen op werk zijn - op veel plaat-
sen projecten voor dagbesteding en vrijwilligerswerk voor psychiatrische patiënten ont-
staan, vaak georganiseerd als een soort clubhuis met een uitgebreid en ten dele door de pa-
tiënten zelf gedragen activiteitenaanbod. Steeds meer dringt ook in de hulpverlening het
besef door dat 'werken' de belangrijkste voorwaarde voor een goed, zinvol en gestructu-
reerd bestaan is (Van Weeghel 1995), hoe moeilijk werk juist voor psychiatrische patiënten
ook te verwerven, te behouden en vol te houden is.

Verbetering van de rechtspositie
De verbetering van de positie van de patiënt in de gezondheidszorg is ook aan de chroni-
sche patiënt niet voorbijgegaan. In feite is er zelfs bijzondere aandacht geweest voor een
betere behartiging van zijn belangen. Gedwongen opneming en verblijf in een psychiatrisch
ziekenhuis is met de nieuwe Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
(BOPZ 1994) aan strikte criteria (gevaar voor de patiënt zelf of anderen) en juridische pro-
cedures gebonden, terwijl de nog zeer nieuwe Wet op het Mentorschap (1995) een verte-
genwoordiging van de belangen van de patiënt in niet-materiële zaken mogelijk maakt. In
alle psychiatrische ziekenhuizen zijn patiëntenvertrouwenspersonen werkzaam; daarnaast
zijn er nu ook klachtencommissies en bewoners- of patiëntenraden. Niettemin blijkt steeds
weer dat vooral de (oudere) chronische patiënten weinig geneigd zijn actief van deze mo-
gelijkheden gebruik te maken. Van een gedwongen verblijf via een rechterlijke machtiging
is slechts bij een kleine minderheid van de patiënten sprake.
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Van homogeniteit van kenmerken naar heterogeniteit van behoeften
Er is sprake van een streven naar differentiatie in het aanbod aan voorzieningen voor
chronische patiënten, waardoor het aanbod beter aansluit bij de behoeften en tegelijkertijd
niet méér omvat dan voor een bepaalde patiënt op een bepaald moment nodig is. Tot voor
kort was ook de beste zorg voor chronisch psychiatrische patiënten nog erg eenvoudig.
Het omvatte meestal niet veel meer dan groepsvorming en groepsverzorging met wat mo-
gelijkheden voor eenvoudige dagbestedingsactiviteiten. Er werd uitgegaan van homogeniteit
van kenmerken van de populatie en dat bleek meestal een 'selffulfilling prophecy' te zijn.
De acceptatie van het idee van heterogeniteit van behoeften van individuele patiënten
(Henkelman en De Ruiter 1991) is in dit opzicht een doorbraak te noemen. Meer algemeen
komt dit tot uitdrukking in het substitutiebeleid in de ggz, dat erop gericht is voorzieningen
op een zo laag mogelijk niveau van specialisatie en omvattendheid te scheppen, en in het
denken in termen van functionele verstrekkingen, dat uitgaat van de 'zorg op (individuele)
maat' -gedachte (NRV 1989), wat inhoudt dat de patiënt niet één alomvattend standaardpak-
ket voorzieningen krijgt aangeboden (wat er in de praktijk op neerkomt dat hij zich heeft te
schikken in het regime van het ziekenhuis), maar zelf kan kiezen uit een reeks hulpverle-
ningsprogramma's van wisselende samenstelling, intensiteit en frequentie. De ontwikkeling
van de semimurale sector - beschermende woonvormen en deeltijdbehandeling - en het
streven naar verbetering van de sociaal psychiatrische functie van de extramurale ggz kun-
nen eveneens in dit kader gezien worden. Typisch voor de ggz is dat de differentiatie in
voorzieningen niet plaatsvindt op basis van de diagnose, maar van de ten opzichte van de
patiënt uit te oefenen functies (behandelen, verplegen, verzorgen, begeleiden) en dus op
basis van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt.

Meervoudige beïnvloeding van gedrag
Chronisch psychiatrische patiënten worden vaak als 'uitbehandeld' beschouwd, wat zowel
kan betekenen dat geen verbetering van de situatie meer verwacht wordt, als dat de patiënt
zich resistent heeft betoond ten opzichte van vooral psychofarmacotherapie. De acceptatie
van de noodzaak van 'care' sluit in principe niet uit dat er toch ook steeds aandacht blijft
voor nieuwe mogelijkheden van 'cure'. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nu zodanig
dat voor meer patiënten een effectieve therapie verwacht mag worden, zowel wat betreft
de positieve (psychotische, depressieve, manische) symptomen als wat betreft de negatieve
(apathie, rusteloosheid, terugtrekgedrag). Daarnaast worden ook steeds meer programma's
ontwikkeld ter rehabilitatie van het maatschappelijk en persoonlijk functioneren van de pa-
tiënt: de systematische oefening en begeleiding van praktische activiteiten. Ten slotte heeft
men in de sociale omgeving van de patiënt ook weer de belangrijkste bondgenoot herkend
in het streven de patiënt alert, actief en aangepast te houden. Sociale steun is voor patiën-
ten en hulpverleners beiden een belangrijk hulpmiddel gebleken.

Voorkomen ontstaan nieuwe groepen chronisch psychiatrische patiënten
Het beleid van de overheid en in de hulpverlening is erop gericht te voorkomen dat naast
het 'oude' chronische bestand een nieuw bestand zal gaan ontstaan. Meer en betere ambu-
lante zorg, meer mogelijkheden voor kortdurende crisisopname en deeltijdbehandeling, een
verkorting van de gemiddelde behandeld uur per ziekte-episode zijn allemaal pogingen daar-
toe. 'Continuïteit v~n zorg', met name in de vorm van casemanagement, is hier het sleutel-
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woord. Daarnaast is er in toenemende mate sprake van een besef dat het voorkomen van
chroniciteit vraagt om de ontwikkeling van voorzieningen op het gebied van de rehabilita-
tie van patiënten, dagbestedingsprojecten en (beschermde) arbeidsplaatsen. Op dit gebied is
nu veel aan de gang, maar het blijkt moeilijk vanuit de ggz voor de eigen patiënten een
aanbod te doen (of te laten doen), dat naar zijn aard buiten de directe werkingssfeer van de
ggz ligt. Toch is dit vaak de enige mogelijkheid nog iets voor patiënten te doen, die in de
'gewone' samenleving en bij de algemene sociale voorzieningen geen enkele kans maken.
De wereld van de ggz groeit nog steeds. Er komen ook steeds nieuwe chronische patiënten
bij. De meeste psychiatrische patiënten verblijven relatief kort in het psychiatrisch zieken-
huis, een nog relatief grote groep wordt herhaald opgenomen en een kleine groep (niet
meer dan vijf van elke honderd eerste opnames) komt in een lange patiëntencarrière te-
recht.

De hier beschreven ontwikkelingen zijn in de tijd gezien na elkaar gekomen, maar lopen in-
middels min of meer parallel. De chronische patiënt is zeker niet meer het sluitstuk van de
aandacht in en voor de geestelijke gezondheidszorg. Integendeel zelfs, de aandacht voor de
chronische patiënt is het brandpunt van de politieke aandacht voor de psychiatrie gewor-
den en in de ggz zelf zijn de chronische patiënten geen vergeten groep meer. Ook de we-
tenschappelijke aandacht is sterk toegenomen: sinds 1980 zijn er alleen al zo'n twintig
proefschriften aan de zorg voor chronisch psychiatrische patiënten gewijd. Gezien de om-
vang van de groep, de ernst van de problematiek en het beroep dat ze doen op de voor-
zieningen, is deze grote interesse en betrokkenheid ook terecht.

Minder optimisme
In vergelijking met twintig jaar geleden is er over de chronisch psychiatrische patiënt aan-
zienlijk meer kennis en inzicht ter beschikking gekomen. Het aanvankelijke optimisme over
de mogelijkheid om door het sluiten van psychiatrische ziekenhuizen ook het probleem van
de chronische patiënt te kunnen oplossen is echter wel verdwenen. Deïnstitutionalisering
heeft in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Italië niet geleid tot het verdwijnen van
de chronisch psychiatrische patiënt. Heel wat patiënten redden het buiten het ziekenhuis
redelijk tot goed, in veel gevallen ondanks een behoorlijke mate van 'psychiatrische inva-
liditeit', maar voor veel patiënten geldt toch ook dat ze blijvend aangewezen zijn op steun
en begeleiding van hulpverleners en van familie of vrienden. Een kleine, maar opvallende
groep is gaan behoren tot het groeiende leger van de dak- en thuislozen.

Psychiatrische invaliditeit - hoe ook ontstaan: door langdurige opname, zwaar medica-
tiegebruik of als direct gevolg van de stoornis zelf - manifesteert zich vooral in het per-
soonlijke en sociale leven. Chronisch psychiatrische patiënten zijn in het algemeen angstige
en onzekere mensen, die moeilijk contact maken, slecht sociaal geïntegreerd zijn en grote
moeite hebben zich maatschappelijk aan te passen (Offerhaus 1983). Hoe lastig ze soms
ook zijn, ze behoren in alle opzichten tot de zwaksten in de samenleving. Op de lange ter-
mijn is er overigens vaak wel sprake van een zekere stabilisatie of zelfs echte verbetering in
de symptomatologie, maar op de korte termijn valt een uitzichtloze cumulatie van ellende
vaak meer op: geen werk, weinig scholing, slechte huisvesting, beperkt sociaal netwerk
(meestal is de patiënt ook ongehuwd of gescheiden), overmatig middelengebruik (alcohol,
medicijnen, drugs), veel ernstige lichamelijke klachten, vaak beperkte intelligentie (polis en
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Schnabel 1988). De vraag naar de oorzaken en achtergronden van deze meer dan toeval-
lige opeenstapeling van ellende in één leven en bij één persoon is nog onvoldoende beant-
woord. Het is behalve een vraag naar het bestaan van een specifieke premorbide persoon-
lijkheidsstructuur en de mogelijkheden van vroegtijdige onderkenning van chroniciteit, ook
een vraag naar de mogelijke aanwezigheid van een ongelukkige genetische samenloop van
omstandigheden.

Behandeling kan dat allemaal niet veranderen of opheffen, al helpt het vaak wel de erg-
ste terugval te voorkomen of tijdig op te vangen. Naast de psychofarmaca zijn begeleiding
en ondersteuning nog altijd de belangrijkste hulpverleningsmogelijkheden, maar steeds weer
blijkt dat het zowel moeilijk is daarin de juiste maat als de gewenste contimiiteit te vinden.
Er bestaat weinig twijfel over dat meer gedifferentieerde en meer op de persoonlijke maat
toegesneden zorg voor chronische patiënten, of deze nu extra-, semi- of intramuraal gebo-
den wordt, meer personeel en meer middelen zal vragen (Idenburg e.a. 1990). Hoewel in-
tramurale zorg op zichzelf een dure vorm van zorg is, is daarbinnen de chronische patiënt
altijd relatief goedkoop geweest en bovendien voor psychiatrische ziekenhuizen nog een in-
terne subsidie bron voor de duurdere zorg van de opname- en behandelafdelingen. In totaal
en per persoon over een heel leven uitgerekend gaat er veel geld naar de chronische pa-
tiënten, maar per patiënt per dag is het juist relatief weinig.

Het Nederlands onderzoek naar psychiatrische chroniciteit, zoals dat in de laatste twin-
tig jaar tot ontwikkeling is gekomen, heeft inmiddels een redelijk goed inzicht opgeleverd
in de omvang en de kenmerken van de populatie, in de veranderingsmogelijkheden en in
de effecten van veranderingsstrategieën. Een deel van het onderzoek is longitudinaal van
karakter geweest, maar gezien de aard van de problematiek is het tijdsperspectief toch
meestal vrij kort, maximaal vijf jaar tot nu toe. Omdat het meeste onderzoek is uitgevoerd
als voorbereiding op of naar aanleiding van een verandering in de huisvesting van chroni-
sche patiënten in een bepaald ziekenhuis, is er nog weinig zicht op het ontstaan van chro-
niciteit en de ontwikkeling van een chronische patiëntencarrière.

Eerder Amerikaans en Engels onderzoek dient vaak als voorbeeld voor het Nederlandse
onderzoek. Vergelijking met de voorbeelden leert in de meeste gevallen dat het onderzoek
in Nederland technisch beter en praktisch onder minder selectieve condities is uitgevoerd,
bovendien vaak bij een grotere populatie (Asselbergs 1986). De resultaten zijn meestal be-
scheidener: verbetering van levensomstandigheden leidt wel tot verbetering van de toestand
van patiënten, maar de verbetering is toch in het algemeen beperkt van omvang en reik-
wijdte. Het maakt wat dat betreft ook niet veel uit of het onderzoek is opgezet en uitge-
voerd vanuit een 'invaliditeitsvisie' (beperkte mogelijkheden), vanuit een meer 'interactio-
nele visie' (bevordering sociale netwerken) of vanuit een 'deïnstitutionaliseringsvisie'
(integratie in de samenleving).

Meer beleid
De landelijke overheid heeft een belangrijke rol gespeeld, zowel in de veranderingen ten
aanzien van de positie van chronisch psychiatrische patiënten als in de stimulering van on-
derzoek. De uitkomsten van de verschillende vernieuwings- en onderzoeksprojecten heb-
ben op termijn ook wel consequenties gehad voor het beleid, al bleef de politiek nog lang
vasthouden aan eenmaal ingenomen standpunten (beddenreductie bijvoorbeeld). Niettemin
is er nu weinig twijfel meer dat de keuze voor minder (of in ieder geval niet méér) bedden
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niet ook een keuze impliceert voor minder zorg of minder kosten. Integendeel, substitutie
van intramurale zorg door sernimurale en extramurale zorg, de garantie van contimiiteit van
zorg en het streven naar zorg op maat, brengen een aanzienlijke investering in mankracht
en middelen met zich mee. Het losmaken van de verschillende zorgfuncties uit de bunde-
ling van het psychiatrisch ziekenhuis leidt niet alleen tot een ontwikkeling van ieder van die
functies op zich, maar ook tot de noodzaak van coördinatie en integratie van deze ver-
schillende functies op het niveau van de individuele patiënt (casemanagement) en van de te
verzorgen regio als geheel.

Ten aanzien van het beleid kan ten slotte nog worden opgemerkt dat dit zichzelf onvol-
doende indicatoren verschaft om de kwaliteit en zinvolheid van het eigen handelen en de
wijzigingen daarin te toetsen. Het beleid, zeker het overheidsbeleid, is vaak erg stellig en
stellend, maar zelden is voorzien in een toetsing van de waarde van wat met zoveel stellig-
heid wordt gepresenteerd. Omdat er vaak verschillende beleidsbronnen en beleidslijnen
zijn, zelfs als het beleid beperkt blijft tot het overheidsbeleid, dreigt de ene maatregel steeds
de andere te verstikken. Zo moest de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in 1988
vaststellen dat van de doelstelling van de overheid 2000 psychiatrische ziekenhuisbedden te
laten vervangen door plaatsen in beschermende woonvormen in vijf jaar tijd niets was ge-
realiseerd, voor een belangrijk deel door de afwezigheid van maatregelen die de substitutie
zouden kunnen bevorderen en de aanwezigheid van bepalingen die substitutie juist moeilijk
maken.

Juist bij chronische patiënten, wier problematiek zich over zo veellevensgebieden
uitstrekt (gezondheid, huisvesting, werk, relaties), is de kans op conflicten tussen verschil-
lende beleidslijnen bijzonder groot. Zo wordt het streven naar verzelfstandiging en maat-
schappelijke integratie van chronisch psychiatrische patiënten in belangrijke mate gefrus-
treerd door de opgevoerde eisen van de eigen bijdrageregeling in de AWBZ (Depla 1990), de
voortdurende verscherping in het uitkeringsbeleid en de vrijwel algehele afwijzing van psy-
chiatrische patiënten door de sociale werkvoorziening. Met een zak- en kleedgeld van on-
geveer f 300,- per maand - meer hebben de meeste chronische patiënten als bewoner van
een psychiatrisch ziekenhuis niet - is natuurlijk niet veel mogelijk. De chronisch psychiatri-
sche patiënt is nog steeds altijd en overal de laatste in de rij.
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Naar een transformatie van de geestelijke
gezondheidszorg
Harry Kunneman

Inleiding
Op een recent internationaal congres over rehabilitatie werd een van de centrale lezingen
verzorgd door de bekende schizofrenie-onderzoeker John Strauss. Op grond van de vele,
vaak longitudinale onderzoeken die hij gepubliceerd heeft - hij volgde onder meer twintig
jaar lang patiënten die uit Mental State Hospitals ontslagen werden - verwachtte het pu-
bliek een verhaal vol cijfers en grafieken. In plaats daarvan liet hij alle exacte data achter-
wege en stond hij stil bij het feit dat uit al zijn onderzoeken eigenlijk nauwelijks iets te con-
cluderen viel op individueel niveau: wil je echt iets van een individu weten, dan moet je zijn
persoonlijke verhaal kennen, dan moet je in contact komen met diens levensverhaal.
Deze verrassende stellingname van Strauss is illustratief voor een ontwikkeling die zich

hier en daar in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) begint af te tekenen en die vergaande
consequenties kan hebben voor heersende opvattingen over professionele hulpverlening in
de ggz. Ik wil in dit artikel een poging doen om deze ontwikkeling een ze* in de goede
richting te geven door over gekte zoveel mogelijk te denken vanuit het perspectief van de
eerstbetrokkenen en hun eigenwaarde centraal te stellen in plaats van hun geestelijke
(on)gezondheid.'
Daartoe begin ik met een korte omschrijving van een postmodern geïnspireerde opvat-

ting over de aard van gekte. Tegen de achtergrond daarvan schets ik vervolgens het 'car-
rousel van de hulpverlening' en de verleiding van de deskundologie; dat wil zeggen de ver-
leiding waaraan deskundigen in de ggz voortdurend bloot staan om te suggereren dat zij
effectieve remedies voor gekte ter beschikking hebben, dat er kant en klare, technisch toe-
pasbare oplossingen beschikbaar zijn, ook wanneer daarvan eigenlijk nauwelijks sprake is.
Ik sluit af met een korte beschouwing over een mogelijke en gewenste transformatie van
de ggz onder de noemer 'normatieve professionaliteit en communicatieve netwerken'.

Twee verschillende opvattingen van gekte
Als achtergrond voor de hoofdmoot van mijn betoog wil ik twee verschillende opvattingen
van gekte met elkaar confronteren: de heersende, 'moderne' opvatting van gekte en een
postmodern geïnspireerd beeld van (de achtergronden van) gekte.
Grofweg gesproken liggen aan moderne opvattingen van gekte, zoals die vanaf het mid-

den van de negentiende eeuw tot ontwikkeling gekomen zijn, de volgende drie uitgangs-
punten ten grondslag:
1. De persoon valt samen met de geest of de psyche: als men de persoon wil begrijpen,
dan moet men zich richten op de psyche.
2. De psyche vormt een objectief geheel van structuren en processen, dat als een samenstel
van feitelijke gegevenheden te bestuderen is en gekenmerkt wordt door een onveranderlijke
grondstructuur die zich via wetenschappelijke kennisverwerving in kaart laat brengen.
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3. Wetenschappelijke, empirisch gefundeerde kennis van de psyche vormt zowel een nood-
zakelijke als een voldoende voorwaarde voor succesvolle therapie: als men over adequate
kennis beschikt, dan kan men gekte ook succesvol behandelen.

De centrale positie die psychiaters in de hedendaagse ggz innemen vormt een recht-
streeks uitvloeisel van een dergelijke moderne opvatting van gekte. Zij hebben de meest
uitgebreide, meest natuurwetenschappelijk georiënteerde wetenschappelijke scholing achter
de rug en worden derhalve geacht over de meest diepgaande kennis en dus over het groot-
ste genezende vermogen te beschikken. Hetzelfde geldt voor de invloed van het DSM-clas-
sificatiesysteem binnen de ggz. Die berust niet alleen op de handzaamheid van dit systeem,
maar vooral ook op de pretentie dat het hier om een objectieve, universeel geldige, op on-
omstotelijke feiten gebaseerde benadering gaat. Deze dominantie van één, modern-weten-
schappelijk taalspel binnen de ggz valt des te meer op in vergelijking met de ontwikkeling
in andere sectoren. In de verpleeghuiszorg bijvoorbeeld hebben artsen zich ontwikkeld tot
coördinatoren van multidisciplinair samengestelde teams die samenwerken vanuit hun eigen
professionele taalspel. Maar in de ggz is bijna iedereen, van verpleegkundigen tot geestelijke
verzorging, gebonden aan hetzelfde psychiatrische taalspel, waarin het geloof in de moge-
lijkheid en het heil van objectieve kennis centraal staat.

Tegenover een dergelijke 'moderne' opvatting van gekte wil ik de betekenis van een
postmodern geïnspireerd beeld van gekte bepleiten. Ik doe dat aan de hand van vijf uit-
gangspunten die de conceptuele ruimte bieden om op een andere manier naar gekte en
naar het omgaan daarmee te kijken.

a) De persoon is meerooudig
Het eerste, op postmoderne analyses geënte uitgangspunt luidt dat de persoon niet be-
schouwd dient te worden als een enkelvoudige entiteit, gelokaliseerd in de psyche, maar on-
ophejbaar meerooudig is.2 De persoon rijst op uit meerdere, kwalitatief verschillende krachtvel-
den, die onderling in permanente spanningsrelaties verwikkeld zijn. Er kunnen minstens
drie, heterogene, onderling interfererende krachtvelden onderscheiden worden waaruit de
persoon oprijst:
1. Het eerste krachtveld is de lichamelijkheid, de huid waarin we wonen, waarin we geïn-
carneerd zijn. Hier heerst enerzijds het verlangen naar bevrediging van behoeften, maar ook
naar tederheid en intimiteit, anderzijds maakt de eindigheid zich hier voelbaar, de mogelijk-
heid gek-wetst te worden, te lijden en dood te gaan.
2. Het tweede krachtveld waaruit de persoon oprijst kan aangeduid worden als cultuur in
brede zin, dat wil zeggen: het geheel van interpretatiekaders, verhalen, opvattingen, ideeën,
normen en waarden over wat mensen zijn en behoren te zijn, wat hun mogelijkheden en
beperkingen zijn en vooral ook: wat ze niet zijn en wat ze niet mogen zijn. Mensen zijn
niet zomaar lichamen, maar zelf-interpreterende lichamen. Zij zijn ingebed in historisch ge-
groeide taalspelen die onlosmakelijk verbonden zijn met relaties. Culturen zweven niet in
de lucht, maar worden in het communicatieve handelen tussen mensen in stand gehouden
en vernieuwd via interpretatieprocessen, conflicten en culturele innovaties die samen zin-
en betekenisgeving mogelijk maken.
3. Ten slotte is de persoon verwikkeld in en rijst zij op uit economische krachtvelden. De
persoon belichaamt altijd ook een bepaald economisch nut en wordt ingeschakeld in en ge-
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tekend door arbeidsprocessen en de daarmee verbonden machtsverhoudingen of onder-
vindt de gevolgen van het tijdelijk of permanent uitgesloten zijn daarvan.

b) Constructie in plaats van oijectiviteit
Het tweede uitgangspunt luidt dat deze krachtvelden niet op eenduidige wijze objectief be-
schrijfbaar zijn. Pogingen tot objectieve beschrijving en analyse van deze krachtvelden en
daarop gebaseerde beelden van gekte vormen geen waarneming van buitenaf, maar hebben
de status van een culturele constructie. Zij belichamen een interventie van binnenuit die in-
terfereert met de krachtvelden waarop de beschrijving betrekking heeft. Zodoende zijn ze
altijd ook cultureel gestempeld en normatief geladen.3

c) Onophejbare spanningen
Het derde uitgangspunt luidt dat tussen de lichamelijkheid en het verlangen enerzijds en
economische produktiviteitseisen en machtsrelaties anderzijds een onophefbare spannings-
relatie bestaat. Die spanning maakt zich steeds weer in de cultuur en binnen relaties tussen
mensen voelbaar, maar wordt daar ook voortdurend ontkend en als afwijking teruggeduwd
naar de persoon. De grondgedachte luidt hier, met andere woorden, dat die spanning tege-
lijkertijd in de cultuur en binnen relaties verschijnt en wordt weggeduwd, niet alleen in de
vorm van kunst, van poëzie, romans, ftlms en muziek, maar ook en vooral op het niveau
van het alledaagse leven, op het niveau van emotionele uitingen en verhalen van mensen.
Uitingen van die spanning, manifestaties van de pijn van niet vervuld verlangen en onhan-
teerbare eindigheid, zijn echter slechts tot op beperkte hoogte welkom in de cultuur en
binnen relaties. Een groot deel daarvan wordt afgeweerd en teruggedrukt als afwijking van de
persoon, als slecht, vreemd of gek. Dergelijke slechtheid en gekte worden vervolgens in veel
gevallen geïnternaliseerd; zij worden noodgedwongen beleefd als de eigen gekte, het eigen
falen, de eigen afwijking.

In een dergelijk perspectief heeft gekte twee volkomen verschillende achtergronden.
Enerzijds het geheel van psychofysische storingen die in de hedendaagse biologische psy-
chiatrie centraal staan. Anderzijds het ondervinden van relationeel geweld, respectievelijk de
internalisering van maatschappelijke geweldsverhoudingen zoals die zich in de cultuur en
op het niveau van relaties voelbaar maken, als persoonlijke afwijking, als individueel falen,
als eigen gekte. De complexiteit van de problemen waar de ggz mee worstelt, gaat voor een
groot deel terug op het feit dat deze twee achtergronden niet onafhankelijk van elkaar be-
staan, maar interfereren. Ze versterken elkaar, ze roepen elkaar op, ze zijn in veel gevallen
bijna onontwarbaar verstrengeld.

d) De ambivalente positie van de ggZ
Het vierde uitgangspunt vloeit hier rechtstreeks uit voort. Het heeft betrekking op de am-
bivalente positie waarin de ggz ten aanzien van deze krachtvelden verkeert. In de eerste
plaats helpt de ggz bij het omgaan met de problemen die uit de geschetste spanningen
voortkomen. In de tweede plaats is de ggz dader voor zover ze middels haar individualise-
rende optiek ook het maatschappelijk geweld uitoefent dat een van de achtergronden van
gekte vormt. In de derde plaats is de ggz ook slachtoffer, met name van de verwachting op-
lossingen te kunnen bieden voor problemen die elders volkomen onhanteerbaar zijn. Het
onvermijdelijke falen in het vinden van oplossingen voor een groot deel van de problemen
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waar het om gaat, wordt dan aan de ggz en degenen die daarbinnen werkzaam zijn als het
eigen falen teruggespiegeld.
Met betrekking tot de wetenschappelijke objectivering en therapeutische behandeling

van de psyche die in moderne opvattingen van gekte centraal staan, volgt hieruit een dub-
bele conclusie. Enerzijds de conclusie dat die een eigen betekenis en nut hebben, dat ze tot
op zekere hoogte kunnen helpen in die gevallen waar in feite sprake is van storingen die een
psychofysische herkomst en/ of verschijningsvorm hebben; anderzijds de conclusie dat pre-
cies diezelfde wetenschappelijk gefundeerde diagnostiek en behandeling in veel gevallen
functioneren als voertuig van maatschappelijk geweld, omdat de wetenschappelijke blik uit-
sluitend objectiveerbare processen erkent als achtergrond en inhoud van gekte, en nauwe-
lijks sensitief is voor cultureel geweld dat in de persoon als gekte geïnternaliseerd is. Bijna
alle veranderingen die in dit opzicht binnen de ggz plaatsvinden, bijvoorbeeld de opkomst
van de vrouwenhulpverlening of de kritiek op het ongebreideld gebruik van electroshocks,
stammen van buiten de wetenschap. In veel gevallen functioneert die met andere woorden
als gewelddadige objectivering, als instrument voor het maatschappelijk wegduwen van dat-
gene wat in de cultuur en binnen relaties niet assimileerbaar is en als afwijkend wordt afge-
wezen. Een voor de hand liggend maar welsprekend voorbeeld daarvan is de wetenschap-
pelijke omgang met homoseksualiteit in de jaren vijftig als een ziekte, als een psychische
afwijking die in de persoon gesitueerd is en behandeld dient te worden via individuele the-
rapieën en zelfs via somatische ingrepen. Dit is een pijnlijk voorbeeld van een vorm van
wetenschappelijke objectivering die functioneert als voertuig van cultureel en maatschappe-
lijk geweld. Het zou al te gemakkelijk zijn om ons hier te verschuilen achter de stelling dat
dit de vooringenomen jaren vijftig waren. In plaats daarvan kunnen we er beter vanuit gaan
dat de omgang met gekte structureel gestempeld is door cultureel en maatschappelijk on-
vermogen, door geweld dat (nog) niet als zodanig erkend wordt en alleen als individuele af-
wijking verschijnt.

e) De constructie van een nieuw levensverhaal
Het vijfde en laatste uitgangspunt luidt dat gekte niet alleen als een geestesziekte opgevat
dient te worden waarvan men kan genezen, maar altijd ook een existentiële betekenis heeft.
Gekte is altijd ook een 'knoop' in de eigen biografie en noopt zodoende tot de constructie
van een nieuw levensverhaal dat ruimte biedt voor zelfrespect en eigenwaarde. Dit laatste is
echter geen wetenschappelijk, deskundologisch te produceren resultaat, maar vormt in de
kern een communicatief en existentieel proces. Het gaat hier om het inbedden van de gekte
in de eigen biografie en in een netwerk van communicatieve relaties waarin die gekte een
plek mag hebben en niet alleen als falen of als onbegrijpelijk ongeluk gezien hoeft te wor-
den. Gekte dient kortom nooit alleen als ziekte, maar altijd ook als biografisch traject be-
grepen te worden. De kwaliteit van dat traject is minstens zozeer afhankelijk van narratieve
inbedding als van deskundige behandeling.

Het carrousel van de hulpverlening en de verleiding van de deskundologie
Via de metafoor van het carrousel probeer ik de aandacht te vestigen op twee belangrijke
kenmerken van professionele hulpverlening. In de eerste plaats het feit dat op het niveau
van het alledaagse leven, zowel binnen organisaties als in privérelaties, voortdurend allerlei
strubbelingen en problemen hanteerbaar worden gemaakt met behulp van aldaar beschik-
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bare communicatieve hulpbronnen en op basis van heersende opvattingen rond normaliteit
en produktiviteit. Steeds opnieuw treden er echter ook problemen op die niet op het ni-
veau van de alledaagse omgang opgelost kunnen worden en komen professionele vormen
van hulp en bijstand in het spel. In onze cultuur staan er globaal gesproken vier verschil-
lende sorteerbakken klaar om deze problemen op te vangen, beheerd door verschillende
groepen deskundigen. Mensen kunnen als te onopgevoed uit de eigen leefwereld gestoten
worden, ze kunnen te gevaarlijk geacht worden, ze kunnen te (geestes)ziek zijn om mee te
kunnen en ten slotte kunnen ze, als er geen andere omgangsvorm meer voorhanden is, als
'zielig' gelabeld en behandeld worden. Deze sorteerbakken zijn onderling verbonden, zij
vormen een soort carrousel, niet alleen omdat mensen in veel gevallen heen en weer be-
wegen tussen het normale leven en de sorteerbakken van de professionals, maar ook omdat
ze vaak tussen de bakken heen en weer bewegen (bijvoorbeeld van de gevangenis naar een
TBs-inrichting, of van een assertiviteitstraining naar een gedragstherapie, naar een inrich-
ting), voordat ze in een van de bakken tot stilstand komen of weer voor langere tijd aan
het normale leven kunnen/mogen participeren.

Het eerste punt waar het me om gaat, is nu dat de wetenschappelijke diagnostiek en
probleemdefinitie in de ggz niet voorafgaat aan, maar afhankelijk is van de maatstaven voor
normaliteit en abnormaliteit die op het niveau van de alledaagse omgang gehanteerd wor-
den. Het is in de ggz slechts zelden zo dat er eerst een objectieve diagnose door een des-
kundige wordt gesteld en mensen vervolgens zelf vinden of ervaren dat er iets mis is.
Doorgaans verloopt het proces omgekeerd: pas wanneer mensen bepaalde gedragingen
gaan vertonen, of zich gaan uiten op een manier die op het niveau van de alledaagse om-
gang niet meer geabsorbeerd kan worden, niet meer als normaal of als bedreigend voor de
produktiviteit ervaren worden, pas dan worden de betrokkenen naar de hulpverleners in de
ggz verwezen en komt de wetenschappelijke analyse en diagnostiek in het spel. Dit bete-
kent dat de probleemdefinitie in de ggz ten diepste en onophefbaar cultureel bepaald en
normatief geladen is.

In de tweede plaats vestigt de metafoor van het carrousel de aandacht op de quasi-au-
tonome dynamiek van de hulpverlening in de ggz, het ronddraaien binnen het eigen refe-
rentiekader, in het bijzonder de verleiding om de problemen waarmee mensen aan komen
zetten, deskundologisch en objectiverend tegemoet te treden. Dat wil zeggen: om te sugge-
reren dat er technische, wetenschappelijk gefundeerde oplossingen beschikbaar zijn voor
die problemen, ook wanneer dat niet of nauwelijks het geval is, en met voorbijgaan aan de
vooroordelen en het individualiserende geweld waarvoor 'technische' oplossingen maar al
te gemakkelijk het voertuig vormen en een dekmantel bieden.

Meer in het bijzonder kent deze verleiding van de deskundologie drie verschillende,
maar onderling verwante verschijningsvormen:
1. De verleiding voor de hulpverleners om zich te vereenzelvigen met de rol van de alwe-
tende en goedwillende deskundige, van de hulpverlener als de held die alles weet en alles
aankan.
2. De verleiding voor overheden en verzekeraars om hoe dan ook waar voor hun geld te
eisen en (minstens de schijn van) gegarandeerde kwaliteit te verwachten. Om, anders ge-
zegd, van de ggz een maximaal rendement op de geïnvesteerde gelden te eisen, net zoals
men dat kan verwachten van een computersysteem dat men laat installeren.
3. De verleiding voor cliënten en hun omgeving om diagnoses en therapieën te vragen in
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termen van psychische structuren en objectieve oorzaken, zodat de gekte een ziekte wordt,
een probleem waar niemand de verantwoording voor hoeft te dragen. Je hebt gewoon pech
gehad, je faalt wel, maar niet heel erg, en je hebt bovendien een deskundige ter beschikking
die er het fijne van weet en het probleem in jouw plaats op kan lossen.

De eigen dynamiek van het carrousel van de hulpverlening verleidt de betrokkenen zo-
doende tot een overmatig geloof in het probleemoplossend vermogen van deskundigen en
tot het steeds opnieuw grijpen naar technische probleemoplossingen, ook wanneer die he-
lemaal niet voorhanden zijn of meer kwaad dan goed doen. Meer in het bijzonder zijn aan
de deskundologische dynamiek van het carrousel de volgende gevaren verbonden:
1. Deskundologie in de ggz leidt bijna automatisch tot individualisering van problemen,
soms terecht, vaak ten onrechte. Het is nu eenmaal een feit dat het veel gemakkelijker is
om een individu in therapie te nemen of op te sluiten, dan in een gezin, laat staan een
werkplek, een stadswijk of een cultuur te laten. Behandelbaar zijn bij uitstek de individuen.
Omdat het, zoals betoogd, vooral ook de individuen zijn die als afwijkend beschouwd wor-
den, zijn hulpverleners in de ggz aan een structurele druk onderhevig om problemen in ter-
men van individuele afwijkingen te diagnostiseren en te behandelen.
2. Het gevaar van de deskundologie schuilt in de tweede plaats in de reductie van het indi-
vidu tot diens probleem, want op dat aspect van de cliënt is de hulpverlener gefocust, dat
moet hij te lijf gaan, hier kan hij scoren en moet hij ook scoren.
3. Deskundologie leidt ten slotte tot het verheimelijken van de onmacht van de hulpverle-
ners, tot het maskeren van het feit dat voor een heleboel problemen in de ggz geen techni-
sche, wetenschappelijk gefundeerde oplossing bestaat, omdat ze een onhanteerbare maat-
schappelijke en/ of existentiële achtergrond hebben. Oplossingsgerichte hulpverlening
neemt dan al gauw het karakter aan van 'zelf troost van hulpverleners', zoals Andries Baart
zegt. Men blijft al dan niet in teamverband de trukendoos opentrekken, een nieuw medicijn
voorschrijven, nog weer eens een andere therapie proberen enzovoort, in plaats van te ac-
cepteren dat er geen deskundologische oplossing mogelijk is voor het probleem van cliën-
ten en dat het eerder gaat om het opbouwen of herstellen van een acceptabel levensverhaal
dan om genezing van een ziekte.4 Daarvoor is in de eerste plaats een communicatieve bed-
ding noodzakelijk, een weefsel van relaties waarin de betrokkenen zich tot op zekere
hoogte thuis kunnen voelen, waarbinnen ze hun eigenwaarde kunnen beleven. Voor het
helpen opbouwen of het versterken van een dergelijk weefsel zijn in de eerste plaats com-
municatieve en existentiële kwaliteiten vereist die weinig heldhaftig ogen, zoals oprechte
betrokkenheid, echte aandacht en het vermogen iemands verhaal serieus te nemen, ook als
het moeite kost om zich daarmee te verbinden.

Deze kritiek op de verleiding en de risico's van 'deskundologie' betekent niet dat tech-
nische expertise en oplossingsgerichte interventies onbelangrijk zouden zijn. Maar het is
wel noodzakelijk de grenzen daarvan duidelijk boven tafel te houden en de noodzaak te
blijven zien om technische expertise in te bedden in een bredere visie op gekte en de om-
gang daarmee. Een visie waarin gekte niet alleen als het probleem van de betrokken indivi-
duen gezien wordt, maar zowel de maatschappelijke achtergronden daarvan, hoe onhan-
teerbaar ook, verdisconteerd worden, als het feit dat een groot deel van de problemen waar
de betrokkenen mee kampen, niet het genezen van een ziekte betreft, maar het weer op-
bouwen van een levensverhaal waarmee ze bij zichzelf en bij anderen aan kunnen komen;
een verhaal dat de gekte een plek geeft als geïntegreerd onderdeel van hun biografie. Daar-
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toe dienen hulpverleners echter bereid te zijn en in staat gesteld te worden om hun eigen
rol anders te definiëren: niet alleen als technische probleem oplossers, maar ook en vooral
als reisgenoten op een zwaar traject in het leven van een ander.

Conclusies: naar een transformatie van de ggz
Uit het bovenstaande volgt de noodzaak van een transformatie van de ggz. Daaraan wordt
gelukkig al op veel plaatsen gewerkt in het kader van de zorgvernieuwing die ook binnen
de ggz op gang is gekomen. Hoopgevende vernieuwingen zoals de-hospitalisering, de ont-
wikkeling van leefwereldgerichte, gedifferentieerde zorgvormen en het centraal stellen van
de 'empowerment' van cliënten zullen echter weinig uithalen zolang niet aan de volgende
twee voorwaarden voldaan is:

In de eerste plaats dient voorkomen te worden dat de vernieuwingen plaatsvinden langs
deskundologische lijnen, vanuit het perspectief en met het oog op de overlevingskansen
van instituten en professionals binnen de ggz, als de zoveelste verandering waartoe men
zich gedwongen ziet om de eigen marktpositie veilig te stellen. In de tweede plaats dient
daarbij de onherbergzaamheid van de samenleving waarheen cliënten terug begeleid wor-
den, tot een centraal probleem voor de ggz te worden. Het heeft weinig zin om mensen in
een relatief veilige omgeving te helpen bij de reconstructie van hun levensverhaal, om ze
vervolgens in naam van respect voor hun autonomie te dumpen in een samenleving waarin
ze vooral minachting en uitstoting ontmoeten. De maatschappelijke achtergronden van
gekte en de meervoudigheid van de persoon dienen, met andere woorden, niet alleen bij
het duiden van gekte een rol te spelen. Daadwerkelijke hulp bij het (opnieuw) kunnen be-
leven van eigenwaarde vereist dat de ggz in samenwerking met anderen ook een zekere
verantwoordelijkheid op zich neemt voor het vervolg van het biografische traject en de
kwaliteit van de communicatieve verhoudingen waarbinnen dat zich afspeelt.

Voor de praktische realisering van deze verstrekkende voorwaarden wil ik afsluitend drie
'wegwijzers' noemen:
1. Het zou veel helpen wanneer binnen de ggz een verschuiving op zou treden van techni-
sche naar normatieve professionaliteit; hulpverleners zouden ruimte moeten maken en krij-
gen voor het leggen van bewuste verbindingen tussen de existentiële kwaliteit van hun ei-
gen leven en de daarin verwortelde emoties, de kwaliteit van hun werk en de wijdere
maatschappelijke context waarbinnen dit plaatsvindt. Op basis van een dergelijke vorm van
professionaliteit zouden ze de normatieve vragen en dilemma's waarmee hun werk hen
voortdurend confronteert, bewust onder ogen kunnen zien en vanuit een maximale betrok-
kenheid op hun cliënten en hun eigenwaarde te werk kunnen gaan, inclusief de kritische
verhoudingen tot belastende en vervormende maatschappelijke ontwikkelingen die in het
verlengde daarvan liggen.
2. Het interpreteren en verder ontwikkelen van een groot deel van de hulpverlening binnen
de ggz als communicatiif opbouwlverk, via intensieve samenwerking met andere werksoorten,
door consequent gebruik te maken van de eigen inzichten en deskundigheden van cliënten
en hun netwerken, en vooral ook door het maximaal steunen en op basis van gelijkwaar-
digheid tegemoet treden van (potentiële) netwerken van mantelzorgers en vrijwilligers.
3. Geduld en begrip vragen van onze cliënten, want we hebben nog veel te leren.
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Noten
1. Dit artikel is gebaseerd op een lezing gehouden op het symposium Spraakles in Babylon dat het Am-

sterdamse Platform ggz op 15 maart van dit jaar organiseerde. Deze versie is ook afgedrukt in L. Boon
(red.), Management en Zorg (Amstelveen 1996).

2. Vgl. voor een uitwerking van dit centrale punt en voor nadere literatuurverwijzingen: H. Kunneman,
Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit (Meppel 1996).

3. Vgl. voor een heldere illustratie van dit punt ook het artikel van R.W. van den Hoofdakker, 'De psy-
chiater en zijn patiënt', verschenen in de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad, 18 april 1996. Vgl. ook
zijn boek De mens als speelgoed(Houten 1995).

4. Vgl. hiervoor ook de inspirerende bijdrage van Detlef Petry aan het Handboek Dagbesteding (Utrecht
1996) getiteld: 'Rehistorisering als methodiek in de psychiatrische rehabilitatie'. Vanuit een verwant per-
spectief legt Petry vooral de nadruk op het opnieuw opbouwen van de eigen levensgeschiedenis, waarvan
de ziektegeschiedenis een onderdeel, maar niet de hoofdmoot vormt. Dat is volgens Petry een communi-
catief gebeuren dat niet alleen de persoon, maar een heel netwerk van relaties involveert: 'Ik weet dat ik
niet alleen een individu ontmoet, achter hem of haar staat een keten van familieleden en vrienden. Als
hulpverlener vorm ik samen met de familie/vrienden een triade.'

STEUNFONDS HUMANISME

U kunt het niet meenemen,
maar u kunt er wel wat mee doen.

1e kunt je geld niet meenemen', is een gevleugelde uitspraak. Maar waarom zou u
dat ook willen, als u er tijdens uw leven nog zoveel mee kunt doen. Zodat u nog
kunt zien hoe nuttig het wordt besteed. U kunt op verschillende manieren tijdens uw
leven schenkingen doen. Dat levert ook nog belastingvoordeel op.

Als u een schenking doet, betekent dat geld geven aan een doel waar u achter staat.
Als u het humanisme een warm hart toedraagt, denk dan eens over een schenking
aan het Steunfonds Humanisme. Dat is opgericht door het Humanistisch Verbond.
Het Humanistisch Verbond strijdt voor een humane, tolerante samenleving.

Vraag gerust meer informatie over schenken en de kosteloze notariële schenkings-
akte door te schrijven naar Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2181, 3500
VB Utrecht. Een postzegel is niet nodig. Telefonisch worden inlichtingen verstrekt
via 030-2392100.
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Er mogen zijn of er niet mogen zijn
Prestatiedwang, maatschappelijke waardering en zin-ervaring

Martine Davidian-van Buytene

Mag je er zijn? Mag u er zijn? Stelt u zich die vraag wel eens: mag ik er zijn?
Veel mensen stellen zich die vraag niet, om verschillende redenen. Misschien omdat het

niet in ze opkomt zich die vraag te stellen, zo vanzelfsprekend en bemind en zelfverzekerd
zijn ze opgegroeid en staan ze nu in het leven. In dit geval betekent de vraag nièt stellen
haar beantwoorden: ze mogen er zijn. Anderen stellen zich deze vraag niet, doordat ze
zichzelf geen kans geven haar in zich op te laten komen, druk als ze zijn met hun werk, af-
spraken, nuttig zijn. Als ze een moment van stilte zouden toelaten, is het heel wel mogelijk
dat deze vraag opkomt en beantwoord wil worden.
Er zijn ook mensen die zich deze vraag wél stellen, ja zelfs gepijnigd worden door de

vraag: mag ik er zijn?
In mijn werk als humanistisch raadsvrouw in een psychiatrisch ziekenhuis ontmoet ik

veel mensen die niet vanzelfsprekend en bemind en zelfverzekerd zijn opgegroeid en voor
wie deze vraag een dagelijkse kwelling is. In dit geval betekent de vraag stèllen haar beant-
woorden: ik mag er niet zijn.
Nu roept deze vraag als je haar zo formuleert, onmiddellijk een andere vraag op: van

wie dan wel? Van wie mag je er zijn, van wie mag je er niet zijn? Wie bepaalt dat, wie is er
zo machtig om dat te zeggen, aan wie kent de vraagsteller het gezag toe daar antwoord op
te geven? Om hierop te kunnen antwoorden is een toelichting nodig: het gaat namelijk niet
zozeer om een antwoord als wel om een ervaring. Het gaat er niet om dat er tegen iemand
gezegd wordt: ja, je mag er zijn, maar het gaat erom dat iemand in het contact met een an-
der - de Ander, om met Levinas te spreken - iets kan ervaren van er te mogen zijn. En
een mens heeft dergelijke contacten nodig, voordat zich een gevoel kan nestelen waarbij
diegene zichzelf toestaat er te zijn. En zo kom ik bij het antwoord op de vraag 'van wie
dan wel'; het is veelal in de eerste plaats de persoon zelf die de vraag 'mag ik er zijn?' ont-
kennend beantwoordt.
De oorzaken van dit negatieve levensgevoel liggen wellicht voor een deel in de scha-

duwzijde van de menselijke existentie, in iemands kwetsbaarheid en wankele gesteldheid die
hun wortels hebben in de levensgeschiedenis, maar dit negatieve levensgevoel wordt zeker
ook veroorzaakt door normerende gedachten die als een verinnerlijkte waarde zijn ontstaan
door onophoudelijke, subtiele - of nauwelijks verholen - signalen vanuit de maatschappij.
Bijvoorbeeld gedachten zoals - en nu citeer ik uit gesprekken op mijn werk -: 'Ik wil zo
graag in de buitenwereld nog iets betekenen' en 'ik ben al zestig en ik heb nog niets ge-
presteerd' en 'ik zit hier maar, ik ben van geen nut, wat heeft mijn leven nog voor zin'.
Uit deze citaten blijkt dat vooral mensen die opgenomen zijn of zijn geweest een sterk

verlangen hebben naar iets betekenen voor iets of iemand anders. Van betekenis willen zijn
is een belangrijk algemeen menselijk verlangen en in veel gevallen direct gekoppeld aan ge-
voel voor eigenwaarde en een positief zelfbeeld, aan een gevoel van: ik mag er zijn. Als dit
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verlangen om van betekenis te zijn niet kan worden vervuld, kan het sterker worden en zo
verworden tot een, wat ik zou willen noemen (zichzelf opgelegde) prestatiedwang. Je mag
er alleen zijn als je iets presteert, van jezelf, maar ook van de maatschappij. Betekenis
wordt zo gereduceerd tot nut.

We lijken tegenwoordig voornamelijk afgerekend te worden op onze prestaties, en dan
vooral op prestaties in economische zin. Het hebben van betaald werk is hierin het belang-
rijkst. Een cultuur, waarin het hebben van betaald werk zo wordt gewaardeerd - je moet
iets doen voor de samenleving -, kan maken dat je je niet de moeite waard voelt als je
daaraan niet kan voldoen. Een druk vanuit de maatschappij om iets te presteren kan net zo
fnuikend zijn als een zichzelf opgelegde prestatiedwang, die dus weer een verinnerlijkte
waarde is. Betekenis willen hebben voor de ander uit zich niet in economisch nut of pres-
tatie, maar in andere dingen, contact, ontmoeting, relatie, in een alledaagse ervaring. Ge-
woon maar zijn zoals je bent, tevreden zijn met wat je doet, ook al is het in de ogen van
de samenleving misschien weinig, wordt tegenwoordig nauwelijks geaccepteerd, laat staan
gewaardeerd. Ik kan wel vinden dat je gewaardeerd zou moeten worden om wie je bent,
maar als je dan weer buiten komt, buiten mijn kamer, ervaar je dat dat niet zo werkt in de
maatschappij. En je moet wel heel sterk in je schoenen staan of een hechte en stevige fa-
milie- en/ of vriendenkring om je heen hebben om je hiertegen teweer te stellen en staande
te blijven bij deze maatschappelijke afkeuring. Helaas staan patiënten niet altijd zonder
meer zo stevig in hun schoenen en ontbreekt het hun maar al te vaak aan een hecht net-
werk.

In dit artikel gaat het over de maatschappelijke positie van chronisch psychiatrische pa-
tiënten. Bij maatschappelijke positie denkt men aan huisvesting, werk (al dan niet betaald),
inkomen of uitkering, familie, partner, vrienden- en kennissenkring, andere sociale contac-
ten, kerk of andere genootschappen, hobby's, sport enzovoort; kortom de leefomgeving in
de ruimste zin van het woord, de buitenkant. Ik wil het hier hebben over de binnenkant:
hoe wordt die maatschappelijke positie beleefd en ervaren door mensen met een langdurige
geschiedenis in de geestelijke gezondheidszorg? Hoe staat iemand in het leven, hoe gaat ie-
mand om met alle mogelijke signalen die vanuit de samenleving op hem afkomen, hoe
vindt of hervindt hij of zij een gevoel van eigenwaarde, een redelijk positief zelfbeeld, een
voldoende zinvol bestaan? Deze binnenkant heeft trouwens veel te maken met de buiten-
kant, zoals we nog zullen zien.

Waaraan ontlenen mensen in het algemeen, dus ook psychiatrische patiënten, hun ge-
voel voor eigenwaarde en een positief zelfbeeld? Op wat voor manier kunnen patiënten na
ontslag zich weer een beetje senang voelen in het leven? Ik heb deze vragen voorgelegd
aan de voorzitter van de patiëntenraad van de Robert Fleury Stichting. Hij kent veel pa-
tiënten en ex-patiënten en houdt in een aantal gevallen ook na ontslag contact met hen.
Volgens hem is het hebben van een partner, of kinderen, iemand met wie je thuis iets kan
delen, cruciaal. Ik ben geneigd het in dit geval met hem eens te zijn, zonder dit te willen
generaliseren.

Gevoel voor eigenwaarde wordt in het algemeen ontleend aan je omgeving in de ruim-
ste zin van het woord: hoe zie je eruit, heb je werk, met wie ga je om, ziet je huis er netjes
uit. Ook je zelfbeeld komt tot stand.in de omgang met anderen.

Wat zijn de voorwaarden waarbij patiënten een positief zelfbeeld kunnen krijgen? Ge-
voel voor eigenwaarde, zelfvertrouwen, wat moet er daarvoor gebeuren? Ik meen dat er op
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twee fronten actie ondernomen moet worden, ten eerste: training van patiënten, waarbij
hulpverleners een groot vertrouwen moeten hebben in en uitstralen naar diegenen die ge-
traind worden om bijvoorbeeld weer min of meer een zelfstandig bestaan op te bouwen: 'je
gaat weer zelfstandig wonen en ik weet zeker dat het gaat lukken!' Ook op andere gebie-
den, boodschappen doen, financieel beheer, koken, gewoon de alledaagse dingen, kunnen
patiënten veel leren en daar dan ook plezier in hebben. Er gaat een wereld voor ze open
die tot dan toe, op de afdelingen waar maaltijden verstrekt worden en de was wordt ge-
daan, gesloten bleef. Ik denk nu aan een afdeling in het APZ waar ik werk, die opgeheven is
en waarvan de bewoners nu zelfstandig wonen, met enige begeleiding, in de voormalige
zusterflat aan de rand van het terrein. Dit is een tussenvoorziening in afwachting van bege-
leid zelfstandig of beschermd wonen. Vragen die daar nu gesteld worden zijn bijvoorbeeld:
'Hoe moet ik de was doen, hoe lang blijven aardappelen goed, waar kan ik het beste (goed-
koopste) boodschappen doen?' Huishoudelijke zaken die in ieder huishouden heel vanzelf-
sprekend zijn. Maar voor deze mensen is het nieuw! We kunnen wel zeggen: 'dat kunnen
ze niet', maar zo doe je hun geen recht. Ze hebben dat misschien nooit geleerd, of zijn het
gedurende hun lange opname(s) verleerd, maar dat wil niet zeggen dat ze het niet weer op-
nieuw zouden kunnen leren. Dit is een onderdeel van psychosociale rehabilitatie, herstel
van burgerschap.

Ook niet-materiële zaken kunnen en moeten getraind worden. Zo zei een collega raads-
man dat ook autonomie en zelfverwerkelijking geleerd moeten worden. Ik zou willen zeg-
gen: autonomie moet ervaren worden, moet bewust gemaakt worden. En zelfverwerkelij-
king, een gevolg van handelen en geen doel op zich, moet beseft en herkend worden. Het
spreekt niet zomaar vanzelf dat je dat zou kunnen. Ook dat vraagt training en oefening.
Maar, je kunt het niet alleen. Je hebt andere mensen nodig die je steunen, door moeilijke
periodes heenhelpen, naar je luisteren, dingen met je ondernemen. Deze andere mensen
hoeven lang niet altijd professionals te zijn. In dit verband wil ik initiatieven als Vrienden-
dienst en de Schieman noemen, vrijwilligersprojecten in Amsterdam en nu ook in Den
Haag - daar heet dit 'Over de drempel' -, en wellicht ook in andere steden. Dit initiatief is
ontstaan vanuit extreme overlast die psychiatrische patiënten soms kunnen veroorzaken,
waarvoor de maatschappij niet altijd even begripvol en tolerant is.

En zo kom ik bij het tweede front, naast training van patiënten, waarop actie onderno-
men zou moeten worden om te bewerkstelligen dat patiënten weer zelfvertrouwen en een
gevoel van eigenwaarde krijgen. Maatschappelijke ruimte en tolerantie doen ontstaan door
'informatie, informatie, positieve informatie', om met de reeds eerder genoemde voorzitter
van de patiëntenraad te spreken. Bij het grote publiek het taboe doorbreken, dat ondanks
werk van Pandora en de Cliëntenbond nog steeds rust op de psychiatrie en psychiatrische
patiënten. Vooroordelen die zijn ontstaan door onwetendheid wegnemen door die onwe-
tendheid op te heffen; voorlichting geven door folders neer te leggen bij huisartsen en apo-
theken, net zoals er folders liggen van de lever/ darmstichting, de hartstichting en noem
maar op. (Dit is trouwens ook een suggestie van de patiëntenraad van de Robert Fleury
Stichting.)

Nu is het zo dat er de laatste tijd wel veel aandacht in de media is voor psychiatrie, be-
handelmethoden, het leven in een psychiatrisch ziekenhuis en de beleving van mensen die
daar opgenomen zijn. Denk maar aan Opgenomen in Oegstgeest van Paul Witteman, Verhalen
uit Vogelenzang, praatprogramma's als Rondom Tien. Maar hoe werken de informatie en de
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beelden door in de harten van de televisiekijkers? Waren ze echt geraakt en betrokken?
Hebben ze inderdaad iets ervaren en geleerd? Ik weet niet hoe het u vergaat als u naar der-
gelijke programma's kijkt, maar bij mij is mijn betrokkenheid zeer tijdelijk, zolang als het
programma duurde, misschien iets langer. Ik ervaar geen echt contact of compassie; er
blijft altijd een grote afstand.

Echt iets leren van een mens over wat het betekent om óók psychiatrisch patiënt te
zijn, doe je alleen in daadwerkelijk contact met een mens die ook patiënt is. Dan is het
werkelijk mogelijk iets te horen over zijn of haar ervaringen, verwachtingen, teleurstellin-
gen, twijfel, kwetsbaarheid, hoop en wanhoop, angsten, boosheid, verdriet, vertrouwen, be-
schaamd vertrouwen, wantrouwen, plannen, stille verlangens en gekoesterde dromen,
kortom, al die bouwstenen waarmee een leven wordt gebouwd. En die bouwstenen ver-
schillen niet zoveel van die van andere mensen, van mensen zonder een psychische aan-
doening. Vaste klanten van de ggz hebben alleen een (of meer) handicap(s) die soms ern-
stig en lastig genoeg kunnen zijn, waardoor het leven niet zo soepeltjes geleefd kan worden
als ze misschien wel zouden willen. Omdat daadwerkelijke ontmoeting en écht contact zo
belangrijk zijn, juich ik initiatieven als Vriendendienst van harte toe en ik hoop dat er zich
veel vrijwilligers bij dergelijke projecten zullen aanmelden, zodat er een levendige omgang
tussen patiënten en (nog) niet-patiënten moge plaatsvinden, tot verrijking en verdieping van
beiderlei leven.

Tot slot komt nu het laatste woord uit de ondertitel aan bod: zin-ervaring. De vraag
naar de zin van het bestaan is een oeroude vraag. Is het leven de moeite waard? Is mijn le-
ven de moeite waard? Wat is de zin van het, van mijn bestaan?

Nu is er met de zin iets wonderlijks aan de hand: deze laat zich niet zo makkelijk ken-
nen. Het is zelfs de vraag of hij wel bestaat, en dat bedoel ik nauwelijks grappig. Het is na-
melijk de vraag of er in de wereld, de dingen om je heen, het leven, relaties met anderen, je
bezigheden en noem maar op, een zin verborgen ligt - meer of minder - of niet.

Gaat het erom als mens deze zin te ontdekken, te zoeken en moet je maar een bee~e
beter je best doen als dat niet zo één, twee, drie lukt? Of ligt het anders? Is het misschien
zo dat er in de wereld om ons heen géén zin verstopt is en dat wij als mensen zin verlenen
aan die wereld, de dingen, het leven, relaties met anderen, onze bezigheden enzovoort? In
dat geval geven wij zelf zin aan ons leven, en is de zin van mijn bestaan de zin die ik er
zelf aan geef, in plaats van dat die zin een gegeven is dat buiten mij om ook bestaat.

Door welke van deze twee visies je je ook het meest aangesproken voelt - wat zal sa-
menhangen met je levensovertuiging - er ligt een taak, een opdracht voor het individu. In
beide gevallen moet er gewerkt worden en ik zou niet kunnen zeggen in welk geval het
makkelijker is voor mensen. Dáár gaat het ook niet om. Waar het om gaat is dat mensen
op zoek zijn naar levensvervulling, of ze die nu moeten óntlenen of vérlenen aan het leven.
Is de mens een zinzoekend of een zingevend wezen? Zonder zin gaat het moeizaam.

Maar er is nog een derde mogelijkheid, namelijk die van de zin-ervaring. Deze ervaring
vraagt een zekere ontvankelijkheid, een passief openstaan en is beslist minder opvallend
dan haar tegendeel: het ontbreken van zin. Als alles zinloos lijkt, is dat letterlijk een ver-
pletterende ervaring: het leven voelt loodzwaar, je kunt bijna niet overeind komen. Maar
zin-ervaring laat zich niet zo eenvoudig kennen: als alles lekker gaat en goed loopt, als je er
zin in hebt, als je een positief gevoel van eigenwaarde hebt, dat reden van bestaan geeft, als
er iemand is van wie je houdt, dan denk je niet zo snel in termen van zinvolheid. Het is
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ongeveer zoals met de vraag in het begin: mag je er zijn? De vraag nièt stellen is haar be-
antwoorden. Zo is het ook met zin-ervaring: de vraag naar de zin nièt stellen is haar beant-
woorden. En de vraag naar de zin wel stellen is veelal haar negatief beantwoorden of er
geen antwoord op weten.

Ik meen dat ervaren van zin van wezenlijk belang is, of je je dat nu zo bewust bent of
niet. De vraag valt weg, zoals Wittgenstein aangaf in zijn Tractatus fogicojifosojicus, als je lek-
ker bezig bent. Daarin ligt volgens mij het geheim: bezig zijn met alle mogelijke dingen,
met andere mensen als je dat prettig vindt, en daar zelf ook plezier aan beleven, of leren
beleven. Gewoon maar ergens beginnen, eventueel met een duw~e in de rug of met een
helpende hand. Het Humanistisch Verbond zou het tot haar taken moeten rekenen om
dergelijke helpende handen te vinden en te mobiliseren. Ook kan het HV een stem laten
horen voor en namens diegenen die zelf hun stem moeilijk kunnen laten horen.

Ook werken er humanistische raadslieden in een aantal psychiatrische ziekenhuizen, der-
tien om precies te zijn. In individuele gesprekken en in groepsgesprekken gaan zij met
mensen die opgenomen zijn op zoek naar zin en zin-ervaringen, naar de rode draad in ie-
mands leven. Maar nogmaals: ik denk niet alleen aan professionals. Ik hoop en verwacht
dat ook vanuit humanistische kringen zich mensen zullen aanmelden voor vrijwilligerspro-
jecten om een helpende hand en een steun in de rug te bieden aan hen die dat nodig heb-
ben en zo begrip, integratie en tolerantie te helpen bevorderen.

Mag je er zijn als psychiatrisch patiënt? Ja, natuurlijk. Daarvoor zijn netwerken nodig,
relaties; wij, of het HV moeten zorgen dat die er zijn. Goede sociowoningen met een vaste
'vader en moeder' erop, vaste belangrijke anderen, roept Els Kaper-Klaver, de éminence grise
van de humanistische raadslieden in de psychiatrie, al jaren. Laten we aan haar roep gehoor
geven.
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Ingekapseld of uitgesloten?
Over de maatschappelijke positie van (ex-)psychiatrische
cliënten in de stedelijke samenleving
Ad Goethals

Als lid van de cliënten beweging neem ik de vrijheid om persoonlijke ervaringen te verbin-
den met berichtgeving in de kranten en incidenteel met wetenschappelijke literatuur. Uit-
gangspunt van het artikel is, dat wanneer de opvang voor psychiatrische patiënten meer in
de samenleving wordt gesitueerd en er gestreefd wordt naar hun integratie in de maat-
schappij, dit nog niet betekent dat zelfredzaamheid en autonomie direct gerealiseerd zijn. In
het artikel wordt steeds onderscheid gemaakt tussen psychiatrische patiënten in instellingen,
buiten instellingen en in tussenvormen, zoals beschermd en begeleid wonen. Deze drie
groepen blijken op uiteenlopende manieren en in diverse vormen steeds ingekapseld en/ of
uitgesloten te worden.

Financiën
In het Jaarboek Geestelijke Gezondheidszorg 1995/1996 zijn gegevens te vinden over het pa-
tiëntenverloop, zoals leeftijd, geslacht, verblijfsduur en diagnose. Het is tekenend voor de
nog altijd geringe aandacht voor vermaatschappelijking binnen de geestelijke gezondheids-
zorg, dat gegevens over het inkomen van de klant bij inschrijving en over het inkomen bij
uitschrijving in het Jaarboek ontbreken. Toch is de algemene verarming onder cliënten in
de psychiatrie zichtbaar. Toen ik in 1985 op Santpoort zat, waren er nog regelmatig kwes-
ties rond het beheer van het vermogen van cliënten. Je was ziek en dat was pech, maar de
verzekering betaalde. En verder liep je salaris of je uitkering ook gewoon door.

Met ingang van 1983 is er een ingrijpende eigen-bijdrage-regeling ingevoerd, met als re-
den dat er een eerlijker verdeling van de lasten over de uitkeringstrekkers moest komen.
Een discutabel argument: in het geval van verpleegden in psychiatrische ziekenhuizen ligt
er immers na ontslag geen startkapitaal gereed. Na overleg binnen het bestuur van de
Cliëntenbond besloten wij het principe van de verdelende rechtvaardigheid niet aan te
vechten. Wel ontwikkelden wij een andere invalshoek vanuit het principe van de autonomie
van de cliënt, met daaraan verbonden de wens om tot een verdergaande scheiding van wo-
nen en behandelen te komen. Als cliënten huurrecht krijgen, in de sfeer van beschermd of
begeleid wonen, vermindert de AWBz-korting en ontstaat er recht op individuele huursubsi-
die. In 1987 maakte ik met behulp van voorbeeldbudgetten van het NIBUDeen opstelling
waaruit blijkt dat het verlenen van huurrecht aan cliënten zowel voor die cliënten als voor
het Ministerie van Volksgezondheid een voordelige zaak is. Grotere zelfstandigheid van de
cliënt in financiële zin is voor het ministerie goedkoper.

In 1988 kwam een rapport van het Nationaal centrum voor Geestelijke volksgezond-
heid (NcGv) uit, opgesteld door M. Tolsma, over de financiële positie van psychiatrische
patiënten. In dit rapport wordt op basis van eerste verkenningen het vermoeden uitgespro-
ken dat er rechtsongelijkheid is tussen zieke en gezonde personen met een inkomen krach-
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tens de Algemene Bijstandswet. Verder bleek uit door de LPR (Landelijke Patiënten Raden)
verzameld materiaal dat de inrichtingen extra bijdragen vragen, die worden ingehouden op
het zak- en kleedgeld.

Op dit moment gaat veel aandacht uit naar het opzetten van werkprojecten als moge-
lijkheid om de financiële positie van ex-cliënten te verbeteren. Omdat het verwerven van
betaald werk niet voor een ieder is weggelegd, blijft er daarnaast de mogelijkheid om de fi-
nanciële positie van ex-cliënten, ook in de sfeer van beschut en beschermd wonen, te ver-
sterken door hen een eigen huurcontract aan te bieden. Bij de uitwerking van deze ideeën
heeft de Nationale Raad voor de Volksgezondheid baanbrekend werk verricht.

Sociaal
Over de sociale positie van cliënten in de intramurale geestelijke gezondheidszorg kan in
het kort een beschouwing van E. Goffman uit 1961 worden geciteerd: 'Bij huisvesting in
blokken, slaapzalen, kan men de verhoudingen als volgt schetsen:
a. Er is voortdurend toezicht in plaats van leiding of periodieke inspectie.
b. Verpleegden wonen in het instituut en zijn beperkt in hun contacten buiten de muren;
de staf werkt gewoonlijk acht uur per dag en is voor het overige in de buitenwereld geïnte-
greerd.
c. Staf en verpleegden - en omgekeerd - ontwikkelen vijandige stereotypen.
d. De sociale mobiliteit tussen beide lagen is zeer beperkt; de sociale afstand is groot. Enig
contact tussen personeel, dat belast is met het directe toezicht, en de verpleegden wordt
noodzakelijk gevonden. Maar de belangrijkste taak van het toezicht is dat er een buffer is
in het contact met hogere niveaus.
e. De verpleegde wordt buitengesloten als het om informatie gaat over plannen die de staf
met de klanten heeft. Het is kenmerkend dat de klant buitengesloten wordt van kennis
over beslissingen die zijn persoonlijk lot betreffen.'

Deze puntige kenschets van de sociale positie van verpleegden binnen de ggz is anno
1996 ook in Nederland nog in alle opzichten herkenbaar. Op onderdelen is wat aan de
scherpe kantjes geschaafd.

Daklozen
Dak- en thuisloosheid wordt in de actuele discussie vaak verbonden met mensen, die 'vrij-
willig ontslag nemen of vluchten' uit de inrichting. Over dit onderwerp wil ik eerst een al-
gemene opmerking maken, namelijk over de kwaliteit van het woningbeheer. Vervolgens
probeer ik aan de hand van wat cijfermateriaal de situatie in Nederland te plaatsen in de
Europese context. Tot slot komt de vraag aan de orde naar de oorzaak en naar het voort-
bestaan van dak- en thuisloosheid, een toestand waarvan we in Nederland toch allen vin-
den dat het een wantoestand betreft.

Toen ik in 1975 in de Bijlmerrneer kwam wonen, waren veel woningen overvol. Er wa-
ren lange wachtlijsten en er was veel (illegale) onderhuur. Een paar jaar later was er leeg-
stand in de buurt, maar tegelijkertijd vestigden zwerfjongeren zich in de bergingen onderin
het woongebouw. Voor mij was dit aanleiding om het artikel 'Are we better housed?' van
D. Eversley uit New Socieryvan 1977 te bewaren: 'Are we better housed?' Het antwoord op
de vraag is, dat degene die de officiële woningtelling raadpleegt 'ja' zal zeggen: 10% ten op-
zichte van 1971,20% ten opzichte van 1961 en 30% ten opzichte van 1951. Tegelijkertijd
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zal een woordvoerder van Shelter (actiegroep van daklozen) zeggen: 'allemaal "leugens"; er
is meer dakloosheid, er zijn meer huisuitzertingen, er worden meer arbeiderswoningen be-
woond door mensen met een hoger inkomen en de wachtlijsten groeien.' Eversley maakte
in zijn artikel duidelijk dat de omvang van de problemen rond dak- en thuisloosheid niets
te maken heeft met aantallen woningen die jaarlijks gebouwd moeten worden, maar met
wanbeheer van de bestaande woningvoorraad.

Wat zijn de recente gegevens over dak- en thuisloosheid? Bij een telling in januari 1995
in Amsterdam bedroeg het aantal buitenslapers 150 tot 200. Tegelijkertijd waren er 350
personen die onderdak vonden in een opvanghuis, waar je voor korte duur mag blijven.
Dan zijn er de pensions, logementen en goedkope hotelletjes. In Rotterdam bieden deze
5500 tot 7000 bedden. Ten slotte is er een moeilijk te becijferen aantal mensen zonder
vaste verblijfplaats dat voor onderdak een beroep doet op familie, vrienden of bekenden.

Het is niet eenvoudig om een overzicht te maken van de dak- en thuisloosheid in Eu-
ropa, ook in verband met verschillen in onderregistratie en definities. Om een voorbeeld te
geven: in Engeland kunnen alleen gehuwden als 'dakloos' geregistreerd worden. Uit onder-
staande tabel kan worden opgemaakt dat er dakloosheid is in Europa. De reden daarvan is
dat er onvoldoende betaalbare woonruimte is. Nederland is in dit opzicht nog geen deel
van Europa. Hier en in België en Denemarken heeft men dak- en thuisloosheid kunnen
aanpakken, vooral als een welzijnsprobleem. Daarbij dient wel vermeld te worden dat in
het Sociaal en Cultureel Rapport 1994 de zorg wordt uitgesproken dat in Nederland binnen-
kort niet in de huisvestingsbehoefte van de laagste inkomensgroepen voorzien kan worden.
Tevens dient te worden aangetekend dat de onmogelijkheid voor de laagstbetaalden om te
kunnen wonen ingrijpende psychische gevolgen kan hebben.

TabeL. Dakloos in Europa
op een over een

gemiddelde dag heel jaar

België 4000 5500

Duitsland 490.700 876.450

Denemarken 2947 4000

Spanje 8000 11000

Frankrijk 250.000 346.000

Griekenland 5500 7700

Ierland 2667 3700

Italië 56.000 78.000

Luxemburg 194 200

Nederland 7000 12.000

Portugal 3000 4000

Verenigd Koninkrijk 283.000 460.000

Twaalf EU-landen 1.113.008 1.808.50 (Bron: Demos, juni 1995)

Op zoek naar een relatie tussen ontwikkelingen in de ggz en die op het gebied van dak- en
thuisloosheid, treft men niet zozeer één rechtlijnig oorzakelijk verband aan, alswel 'onbe-
doelde gevolgen'. A. Giddens illustreert dit begrip 'onbedoelde gevolgen'. Hij haalt een on-
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derzoek aan naar de consequenties van een nieuwe wet in New York City die eigenaren
dwong woningen tot op het niveau van een minimumstandaard te brengen. Het gevolg was
dat eigenaren hun complexen helemaal lieten verslonzen, met als gevolg daarvan een ge-
brek aan goedkope woningen. Een andere illustratie van Giddens: patiënten zijn ontslagen
uit een inrichting. Zij leven daarna in ernstige armoede en kunnen zich in de nieuwe om-
geving niet handhaven.

Het gaat hier om Amerikaanse voorbeelden die niet zonder meer in Nederland van toe-
passing zijn. Voor Nederland is de hypothese naar voren gebracht dat de invoering van de
wet inzake opname in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) het niet bedoelde gevolg had dat
psychiaters het arsenaal aan middelen en maatregelen in het geheel niet meer benutten. De
Inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid heeft er terecht op gewezen, dat dit niet de
bedoeling van de BOPZ is.

Een ander probleem in dit kader vormen de capaciteitsproblemen bij de intramurale
zorg en het beschermd en begeleid wonen. In Nederland bestaat een regelgeving die de
'care gap' tussen intramurale zorg en ambulante zorg in stand houdt. Toen een bouwstop
voor inrichtingen bepleit werd, was er tegelijkertijd het idee om via beschermd en begeleid
wonen een andere vorm van opvang te scheppen. Er zijn in deze richting initiatieven ont-
plooid, maar niet genoeg en niet gedifferentieerd genoeg. Cliënten kwamen en komen di-
rect vanuit het ziekenhuis op straat te staan. Dit is een kwestie die als eerste om aandacht
vraagt. Er is in dit verband dringend behoefte aan het opstellen en naleven van ontslagpro-
tocollen. Het gaat daarbij niet om extra bevoogding van de klant, maar om het aanleren
van elementaire fatsoensregels aan medewerkers van instellingen.

Burenoverlast
We komen nu op het terrein van de zelfstandig wonende en de beschermd en begeleid wo-
nende cliënten. Dit terrein bevindt zich niet langer geïsoleerd in de duinen, maar in de
'achtertuin' van omwonenden. De gemeente Amsterdam heeft in de nota 'De omstreden vesti-

ging van noodzakelijke vooT":(jeningen'(1992) een procedure ontwikkeld onder het motto: 'Niet
via de achterdeur, wel in de achtertuin'. Daarmee is Amsterdam erin geslaagd via overleg
zonder inspraak een fatsoenlijke procedure te realiseren, waarlangs ook voor kwetsbare
groepen in de stad een plek te vinden is. Het gaat daarbij om voorzieningen voor dak- en
thuislozen, Surinaamse jongeren en de opvang van druggebruikers (Dekker 1993).

In juni 1993 kwam het College van B & W van Amsterdam met een notitie als ant-
woord op het drama in de Vrolikstraat, getiteld 'Mogelijkheden voor interoentie bij burenoverlast.
Het was niet alleen een keerpunt in de discussie, het was ook een keerpunt in het bestaan
van veel cliënten. B & W schenken bij 'preventie' in het geheel geen aandacht aan de
slechte huisvestingsomstandigheden - bijvoorbeeld in vergelijking met bejaardenhuisvesting
- waaronder (ex-)psychiatrische patiënten moeten leven. Ook over het woningtoewijzings-
beleid van de woningbouwverenigingen wordt niet gesproken. Dit terwijl aan de hand van
de situatie in de Verenigde Staten geïllustreerd kan worden, hoe zeer de stad bij gebrek aan
regelgeving een 'landschap van wanhoop' wordt (Wo1ch en Dear 1987).

Tegemoetkomend aan de notitie van B & W heet het GG & GD-team 'Vangnet en Ad-
vies' een 'Samenwerkingsverband project extreme overlast' opgezet. Betere afstemming van
gemeentelijke diensten en hulpverleningsinstellingen is op zichzelf een goede zaak, maar
Vangnet is niet ingesteld op klachten die cliënten over hun buren hebben. Nu is er vooral
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een verscherpt regime gerealiseerd, terwijl kansen scheppen voor een duidelijker structuur
in het patroon van dagelijkse activiteiten (betaald werk, vrijwilligerswerk) een veel betere
manier zou zijn om aan verbetering van de situatie en aan de ontplooiingskansen van
(ex-)psychiatrische patiënten te werken.

Asiel
In het voorafgaande ging het onder meer om marginaliseringsverschijnselen bij zelfstandig
of begeleid wonende ggz-klanten (burenoverlast) of dak- en thuisloze psychiatrische patiën-
ten. Deze marginaliseringsverschijnselen hebben ook geografische aspecten. Het geografi-
sche gedrag van de betrokkenen kenmerkt zich in principe als een zoektocht naar een vei-
lige plek.

Ziekenhuizen bieden vanouds de asielmogelijkheid. Dit is niet ideaal, omdat de cliënt al
snel het gevaar loopt te hospitaliseren. Aan de ziekenhuissituatie kleeft verder een historie
van dwang en drang. Bovendien: alleen al de suïcideproblematiek die aan het verblijf in een
psychiatrisch ziekenhuis verbonden is, betekent dat psychiatrische ziekenhuizen hun claim
asiel te bieden niet waarmaken. Toch is het ziekenhuis niet alleen een verzameling isoleer-
cellen. Het ziekenhuis biedt in een aantal opzichten een regime waar je je gang kunt gaan
(asiel) op een manier waarvan het de vraag is of je buren in een woonwijk dit ook zouden
accepteren. De ziekenhuizen liggen bovendien vaak op een mooie plek in de natuur.

Toch is de situatie in de ziekenhuizen niet aantrekkelijk. De sfeer is de laatste jaren, ook
door het gebruik van drugs, verhard. Bovendien zijn de lijnen van een omzetting van zie-
kenhuizen naar kleinschaliger voorzieningen reeds uitgezet. Cliënten kunnen in deze klein-
schalige voorzieningen nog niet goed uit de voeten. Bij hen moet de kennis worden opge-
bouwd om zich er werkelijk thuis te kunnen gaan voelen. Thans is er alleen maar een
overgangssituatie waarin cliënten het gevoel hebben dat ze bij de nieuwe voorzieningen
slechts mondjesmaat asiel verstrekt krijgen.

Waar ik met deze voorbeelden naar toe wil, is waar de lijnen van een omzetting van zie-
kenhuizen naar kleinschaliger voorzieningen zijn uitgezet, het er nu om gaat dat asiel een
andere inhoud krijgt, nu asiel niet langer iets is dat cliënten verstrekt krijgen, maar een zaak
is die cliënten voor zichzelf moeten verwerven.

Empowerment
Het verhaal over de maatschappelijke positie van de cliënten in de ggz is niet compleet, als
niet verwezen wordt naar het lotgenotencontact en de cliëntenorganisaties. Die organisaties
bieden de mogelijkheid om de eigenwaarde opnieuw te vinden. Cliëntenorganisaties zijn op
zoek naar nieuwe strategieën die tot de verbeelding spreken. Concrete projecten, gericht op
lotgenoten, snijden meer hout dan het omwille van de subsidie afwerken van een reeks
ambtelijke, reguliere overleggen. Het gaat erom dat er spannende en wervende program-
ma's ontwikkeld worden om cliënten zich thuis te kunnen laten voelen in de samenleving
en hun gevoel 'mondjesmaat asiel verstrekt te krijgen' te laten verdwijnen.

Er zijn veel voorbeelden van projecten te geven die aan deze eis voldoen. Ik noem twee
initiatieven waar ik zelf bij betrokken ben in het kader van het Amsterdams Patiënten Con-
sumenten Platform (APCP). Het Clientenplatform raadpleegt op professionele wijze georgani-
seerde en ongeorganiseerde cliënten inzake belangrijke kwesties die de kwaliteit van hun le-
ven betreffen. De raadpleging wordt voorbereid door cliënten. Het Gebruikersprikbord is een
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interactieve hoek op Digitale Stad Amsterdam. Het doel is primair dat cliënten zich een
extra communicatiemiddel verwerven dat een belangrijk hulpmiddel kan zijn om contacten
te leggen, met name ook na een verblijf in een instelling.

Terugkomend op de vraag naar de maatschappelijke marginalisering van psychiatrische
patiënten: er zijn inderdaad enkele initiatieven op het terrein van maatschappelijke integra-
tie via beschermd en begeleid wonen gekomen, maar deze schieten tekort. Cliënten verke-
ren nu tussen asiel, dak- en thuisloosheid, burenoverlast en 'empowerment'. Maar in al die
hoedanigheden worden ze ingekapseld in een eigen netwerk dat te controleren is, en zijn ze
uitgesloten van de algehele gemeenschap van vreemden en bekenden, outsiders en insiders;
kortom de moderne, hedendaagse samenleving.

Ten slotte de vraag: ingekapseld of uitgesloten? De recente toename van dak- en thuis-
loosheid en van 'achtertuin-verschijnselen' wijst erop, dat de komst naar de stad niet zon-
der meer tot integratie leidt. Inkapseling is er ook als we zien, hoe in het kader van bestrij-
ding van burenoverlast een verscherpt regime wordt ingesteld. Het beeld in zijn geheel is
gedifferentieerder. Er zijn werkprojecten. Het project van de Kees Trimbos Stichting waar-
bij gezocht wordt naar de werkgelegenheid voor (ex-)cliënten binnen de ggz-instellingen,
verdient aparte vermelding, omdat met dit project traditionele scheidslijnen doorbroken
worden. Er zijn - hoewel nog niet genoeg - tussenvoorzieningen, er zijn vriendendienst-
projecten, er is een cliëntenbeweging. Bovenal is de problematiek, die eerst in de inrichting
verstopt zat, nu zichtbaarder geworden.
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Hoe verdraagzaam is ons onderwijs?
Rob Tie/man

Het Humanistisch Verbond heeft zijn vijftigste verjaardag in het teken geplaatst
van tolerantie in de praktijk. Een vorm van praktisch humanisme die veel
mensen bereikt, is het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO):jaarlijks meer
dan 40.000 leerlingen en indirect ook hun ouders. Aan de Hvo-docenten in het
vervolgonderwijs is gevraagd hoe zij in de praktijk met tolerantie omgaan. In
dit artikel worden enkele ervaringen van Hvo-docenten met
(on)verdraagzaamheid in de onderwijspraktijk beschreven.

Vrouwendiscriminatie door islamitische jongens
De overgrote meerderheid van de HVo-docenten is vrouw. De laatste jaren komt het steeds
meer voor dat jongens en meisjes met ouders afkomstig uit islamitische landen kiezen voor
HVO.In het voortgezet onderwijs doet zich het probleem voor dat sommige jongens met
een Marokkaanse achtergrond weigeren om de vrouwelijke docenten aan te kijken. Een
voorbeeld: 'Vorig jaar kreeg ik een Marokkaanse jongen in de klas die weigerde mij aan te
kijken. In het begin dacht ik dat hij verlegen was, maar geleidelijk aan werd mij duidelijk
dat hij uit een gezin kwam waarin zeer traditionele man-vrouwverhoudingen bestonden. Ik
wist aanvankelijk niet wat ik moest doen: het negeren in de hoop dat het wel zou slijten, of
het aan de orde stellen met het gevaar dat hij erin zou verstarren. Ik wilde niet intolerant
overkomen, maar ik voelde me als vrouw niet serieus genomen.'
De betrokken docent maakt door haar formulering al duidelijk dat zij een spanning er-

vaart tussen haar recht op gelijke behandeling en zijn recht om zijn leven zo in te richten
als hij zelf wil, zolang hij anderen daarbij niet schaadt in hun zelfbeschikking. Zij neigt er-
toe om tolerantie zo op te vatten dat zij zoveel mogelijk ruimte aan hem wil geven. Daar
komt ook nog een pragmatische overweging bij: door het niet op de spits te drijven,
hoopte zij dat hij geleidelijk aan zijn gedrag zou veranderen. Dat lijkt op het eerste gezicht
sympathiek, maar heeft als gevaar in zich dat uiteindelijk de meest intolerante bepaalt wat
wel en wat niet getolereerd wordt.

Het is niet de taak van een Hvo-docent om moraliserend te indoctrineren wat goed en
wat slecht is. Het gaat erom leerlingen zo te begeleiden dat zij in toenemende mate in staat
zijn om zo zin en vorm te geven aan hun bestaan dat zij anderen in hun recht op zelfbe-
schikking niet schaden. Dat betekent dat een Hvo-docent aan kracht wint, als hij of zij zich
niet onmiddellijk aangevallen of gediscrimineerd voelt (hoe terecht ook), maar in staat is
om de betrokken leerlingen duidelijk te maken hoe het voelt om zo behandeld te worden.
Dat kan in klasseverband (bijvoorbeeld in een rollenspel), maar ook onder vier ogen met
de betrokkene. Dat was de weg die deze docent koos: zij maakte hem duidelijk dat zij alle
begrip had voor zijn culturele achtergrond, maar dat zij hoopte dat hij ook begrip zou heb-
ben voor de onze. Haar begripvolle, maar duidelijk op gelijkwaardigheid gebaseerde bena-
dering had in dit geval succes: hij veranderde zijn gedrag en nam (althans in Hvo-verband)
de vrouwelijke docent en medeleerlingen meer serieus.
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Mogen hoofddoekjes in een Hvo-Ies?
Voor een toenemend aantal meisjes met een islamitische achtergrond is HVOeen interes-
sante mogelijkheid om over dingen te praten die in hun eigen omgeving onbespreekbaar
zijn. HVOmag zich dan ook in een zekere populariteit verheugen onder hen. Dat betekent
tegelijkertijd dat er in het voortgezet onderwijs meisjes HVO volgen die een hoofddoekje
dragen. Dat kan tot situaties leiden als deze: 'Begin dit schooljaar kwam er voor het eerst
een meisje met hoofddoek in mijn Hvo-les. Vanuit de medeleerlingen leverde dit geen pro-
bleem op, maar ik werd wel benaderd door een verontwaardigde moeder die vond dat ik
als Hvo-docent zo'n kind ofwel moest weigeren toe te laten ofwel moest dwingen de
hoofddoek tijdens HVOaf te doen. Voor haar was een hoofddoek een symbool van de on-
derdrukking van vrouwen in de islam en daar mocht HVOniet aan meewerken.'

In de eerste plaats is het verstandig om aan symbolen nooit een op zichzelf staande be-
tekenis toe te kennen. Een hoofdbedekking kan van alles betekenen, van een nonnenkap
tot een bescherming tegen de tocht. Het is de ervaring van de meeste Hvo-docenten dat
leerlingen al heel snel hun hoofddoekjes afdoen in Hvo-lessen als er geen punt van wordt
gemaakt. Vaak is het een uiting van een behoefte aan culturele identiteit en heeft het niets
met een godsdienstige instelling van de betrokkene te maken. Hedendaagse jongeren zoe-
ken bewust naar identiteitsvorming die onder andere in kleding tot uiting komt. Alle eman-
cipatorische doelstellingen van de klàgende moeder ten spijt: het dragen van een tuinbroek
maakt op zichzelf een vrouw niet meer bevrijd dan het dragen van een hoofddoek of een
amazoneteken. Iemand is niet bevrijd omdat hij of zij het woord bevrijding steeds in de
mond neemt of het overal op plakt.

De betrokken docent heeft de klagende moeder duidelijk gemaakt dat het dragen van
een hoofddoekje op zichzelf geen godsdienstige propaganda of reclame voor vrouwenon-
derdrukking is. Dat tijdens de Hvo-lessen zou moeten blijken wat het meisje er zelf van
vond, en dat als zou blijken dat zij door haar vader onderdrukt wordt, het eerder- een reden
zou zijn om haar via de Hvo-lessen assertiever te kunnen laten worden dan haar terug te
sturen naar haar vader, zonder haar die begeleiding te geven waar zij recht op heeft in ons
pluriforme onderwijsstelsel. De moeder was sceptisch, maar accepteerde deze benadering
en was het er achteraf (en niet alleen omdat het hoofddoekje uit de klas verdween) mee
eens dat zij aanvankelijk te schichtig had gereageerd.

Weerzin tegen homoseksualiteit
In het voortgezet onderwijs is sprake van een toenemende weerzin tegen homoseksualiteit
onder leerlingen. Dat is met name het geval onder jongens, en in het bijzonder onder jon-
gens met een islamitische achtergrond. Dat kan leiden tot interessante dilemma's rond to-
lerantie. Een ervaring: 'Op onze openbare scholengemeenschap was het gebruikelijk om
cOC-voorlichters uit te nodigen om voorlichting over homoseksualiteit te geven. Dit stuitte
op toenemende weerstanden van (vooral) islamitische jongens en hun vaders. Omdat de
schoolleiding vond dat andere culturen gerespecteerd moesten worden in hun gevoelighe-
den, werd besloten om de coc-voorlichting voortaan te schrappen. Voor mij was dat reden
om als Hvo-docent daar juist wel aandacht aan te gaan besteden. Tolerant zijn tegenover
intolerantie helpt de tolerantie om zeep.'
Juist in islamitische culturen is er sprake van een grote tegenstelling tussen datgene wat

op gedragsniveau tersluiks gebeurt en dat wat benoemd wordt. Zodra er maar niet het eti-
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ket homo op geplakt wordt, kan er feitelijk tussen jongens en tussen mannen meer gebeu-
ren aan erotiek en seksualiteit dan in culturen die door het christendom in antihomoseksu-
ele richting beïnvloed zijn. Dat maakt de voor Nederland kenmerkende openheid rond ho-
moseksualiteit voor met name jongens uit islamitische landen extra bedreigend. Zoals
bekend wijst grote homovijandigheid meestal op een onderdrukking van eigen gevoelens in
die richting. Dit vraagt om grote behoedzaamheid bij het introduceren van het onderwerp
homoseksualiteit in multicultureel voortgezet onderwijs.

Het is de vraag of een coc-voorlichting in alle gevallen de beste methode is. Maar het is
zeker niet goed om het onderwerp maar helemaal te mijden in het onderwijs, want dat be-
tekent dat het geheel wordt overgelaten aan het vrije spel van homovijandige krachten. De
betrokken Hvo-docent kon vanuit haar eigen verantwoordelijkheid (zij valt niet onder het
bevoegd gezag van de openbare school, maar onder dat van de humanistische beweging)
het onderwerp toch op de agenda zetten. Zij zocht het dichter bij huis door een iets ouder
lesbisch zusje van een van de leerlingen in de klas te vragen iets over haar ervaringen aan
diezelfde school te vertellen. Dat maakte meer indruk dan voorlichters die veel ouder wa-
ren en van buiten kwamen. Via de mondelinge reclame die onder leerlingen nu eenmaal
heel sterk is, had dit toch een positief effect, ook buiten de groep leerlingen die HVOvolgt.
Ook hier werd tolerantie dus niet opgevat als 'zoals de wind waait, waait mijn rokje', maar
als 'behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden'.

Moet drugsgebruik op school kunnen?
Het openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk. Sommigen zien dat als een nadeel, omdat
openbare scholen daardoor in grotere steden gezien kunnen worden als de vuilnisbak waar
de 'restjes' terecht komen die door andere scholen van tafel geveegd worden. Anderen zien
het juist als een positieve uitdaging, omdat de openbare school daardoor de beste voorbe-
reiding is op onze pluriforme maatschappij. Eén kant van de hedendaagse samenleving is
het drugsgebruik, ook onder jongeren in het voortgezet onderwijs. Een ervaring: 'Er wordt
op mijn school vreemd omgesprongen met drugs. Aan de ene kant zijn er veel rokers en
drinkers onder de collega's, maar aan de andere kant durven de meeste docenten geen aan-
dacht te besteden aan het drugsgebruik, omdat ze bang zijn dat ze de leerlingen op ge-
dachten kunnen brengen. Ondertussen weten de meeste leerlingen van elkaar meer over
XTC dan de meeste docenten, en vinden sommige collega's mij een intolerante drammer als
ik het roken in de lerarenkamer bestrijd!'

Kinderen en jongeren hebben het vaak snel door als volwassenen inconsequent zijn in
hun denken en handelen. Een school die wat aan drugspreventie wil doen, kan het rook-
en drinkgedrag van leerlingen en docenten niet onbesproken laten. Het is opmerkelijk in
onze samenleving dat gezondheid al jarenlang als hoogste goed scoort in representatief so-
ciaal-wetenschappelijk onderzoek, terwijl wij tegelijkertijd in vele opzichten ongezond le-
ven. Op grond van zelfbeschikking mag iedereen zijn of haar leven in beginsel te gronde
richten, maar daar mogen wel een paar kanttekeningen bij geplaatst worden. In de eerste
plaats is er het derden-effect als anderen daar schade van oplopen via het meeroken, aan-
gereden worden door dronken bestuurders of het meebetalen aan volksverzekeringen. In
de tweede plaats is het maar de vraag of de beslissing tot zelfvernietiging in volle vrijheid
genomen is. Juist in het voortgezet onderwijs is er duidelijk sprake van collectieve druk of
zelfs dwang aan bepaalde modes (zoals roken) mee te doen. Het is de taak van Hvo-do-
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centen om jongeren zo te begeleiden dat zij beter in staat zijn om een dergelijke groeps-
druk van leeftijdgenoten (en ouderen) te weerstaan. In dit geval maakte de Hvo-docent zich
niet geliefd bij alle collega's, maar wel bij diegenen die eindelijk bevrijd werden van een let-
terlijk en figuurlijk rookgordijn.

Is de walkman een blijk van minachting?
De huidige jongerencultuur is niet los te denken van de walkman. Voor jongeren is het de
gewoonste zaak van de wereld om rond te lopen of ergens te zitten met een koptelefoon
op. Bij veel ouderen roept dat weerstanden op: het is net of de hele wereld om het eigen ik
draait en men voor de omgeving geen belangstelling heeft. Een Hvo-docent drukt het zo
uit: 'Ik erger me wild aan die onverschillige uitstraling van sommige pubers die net doen
alsof de wereld er alleen maar is voor henzelf. In de klassen is het dragen van een walkman
niet toegestaan, maar laatst was er een handigerd die zei dat Hvo-docenten daar toch geen
problemen over mochten maken want die waren toch tolerant en voor zelfbeschikking!'

Zoals het dragen van hoofddoekjes tot vooroordelen leidt over de betekenis daarvan
voor de betrokkenen, zo leidt ook het gebruik van een walkman tot interpretaties die niet
terecht hoeven te zijn. Tolerantie wordt in de praktijk vaak opgevat als onverschilligheid:
'leven en laten leven', 'zolang ik er geen last van heb, gaan ze hun gang maar'. Dat het zon-
der meer verbieden van het gebruik van een walkman onverdraagzaam is, is voor de
meeste mensen wel duidelijk. Maar waar ligt de grens tussen lijdzaamheid en verdraag-
zaamheid? In dit geval vond de docent dat hij noch moest verbieden noch moest negeren.
Hij stelde het onderwerp aan de orde in een groepsgesprek waarin voor- en tegenstanders
van het gebruik van de walkman op school zich konden verplaatsen in de overwegingen
van de anderen. Dat leidde tot afspraken wanneer de walkman wel en wanneer niet ge-
bruikt mocht worden. Zelfbeschikking leidt in de praktijk niet tot ongeremde vrijheid, maar
tot een zelfstandigheid die groter is naarmate het jouw eigen zingeving betreft en kleiner is
naarmate het de leefwereld van anderen raakt.

Mag je samenwerking afdwingen?
Anders dan in de Verenigde Staten of Frankrijk ligt in het Nederlandse onderwijs meer de
nadruk op samenwerking dan op een ongebreidelde wedijver. Toch is dat aan het verande-
ren. Een Hvo-docent vertelt het volgende: 'Op mijn school zitten veel leerlingen van ou-
ders die je "snelle stijgers" zou kunnen noemen: mensen die in korte tijd flink op de maat-
schappelijke ladder gestegen zijn. Hun kinderen, mijn leerlingen, hebben vaak een
mentaliteit van "ikke, ikke en de rest kan stikke". Als iemand die is opgegroeid in "de rooie
familie" heb ik daar grote problemen mee. Ik voelde dagelijks een spanning tussen de van
mij verwachte tolerantie en mijn ergernis aan een opvallend gebrek aan solidariteit.'

In de beleving van deze docent zouden de leerlingen omwille van een hoog en mooi
ideaal wat gas terug moeten nemen. Om het christelijk uit te drukken: uit naastenliefde wat
offers brengen. Daarmee is tegelijk ook het dilemma onoplosbaar geworden, want terwille
van een soortgelijk ideaal wil de docent niet intolerant zijn. Dit dilemma is alleen maar op
te lossen door solidariteit niet te zien als een offer, maar als een welbegrepen eigenbelang.
Wie de geschiedenis van de Nederlandse verdraagzaamheid beschouwt, komt al gauw tot
de slotsom dat de verdraagzaamheid het grootst was als de maatschappij als geheel er baat
bij had om verdraagzaam te zijn. Dat is schijnheilig als christelijke naastenliefde de ver-
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meende reden is. Maar dat is volstrekt gerechtvaardigd als het beginsel van welbegrepen ei-
genbelang in de praktijk wordt gebracht.
Er bestaan verschillende opvattingen over de vraag waar die voor Nederland zo ken-

merkende verdraagzaamheid vandaan komt. Het kleine land temidden van grote buren, de
wereldwijde handel waardoor men met andere beschavingen in aanraking kwam waar men
graag zaken mee deed, het leven beneden de zeespiegèl waardoor er een gemeenschappelijk
belang is bij een doelmatige bescherming tegen een gemeenschappelijke natuurlijke vijand
enzovoort. De betrokken docent kon haar spanningen kwijt raken dankzij de dreigende
overstromingen in het voorjaar van 1995. Omdat een ontruiming dreigde, was iedereen in
rep en roer. Bij de gesprekken daarover in de Hvo-Iessen kon zij voor haarzelf en de leer-
lingen verhelderen hoe wezenlijk het is voor mensen om te weten dat zij er niet alleen voor
staan, maar dat wij tot op zekere hoogte op elkaar kunnen terugvallen. Die gedeelde erva-
ring van onderlinge solidariteit heeft de wedijver wat gedempt en de samenwerking wat be-
vorderd.

Tolerantie in de praktijk
Individualisering heeft ertoe geleid dat mensen beter in staat zijn voor hun eigen belangen
op te komen. Dat is echter niet altijd gepaard gegaan met het besef dat toegenomen vrij-
heid ook toegenomen verantwoordelijkheid betekent. Iedereen die wel eens achter een los-
sende of ladende vrachtwagen heeft gestaan, weet wat ik bedoel. De betrokken chauffeur
kon niet parkeren op de daarvoor bestemde los- en laadstrook, omdat die vol stond met
auto's die daar niet horen te staan. Zo schuift iedereen een deel van de verantwoordelijk-
heid door om de vermoorde onschuld te kunnen spelen, terwijl het dagelijkse leven steeds
onaangenamer wordt en iedereen daarover klaagt. Wij roepen gezamenlijk grootschalige
problemen op door ons eigen kleinschalige handelen zonder dat we de samenhang nog
zien.
Als de wetten van het oerwoud gaan overheersen, is het met de rechtvaardigheid ge-

daan. En uiteindelijk zijn we daar allemaal het slachtoffer van. Er rust op het onderwijs
daarom een grote verantwoordelijkheid, ook wel aangeduid met de pedagogische opdracht.
Het onderwijs is geen technocratische kennisoverdracht. Dat betekent niet dat wij terug
moeten naar een theocratische zedenmeesterij. Maar er is wel alle aanleiding om democra-
tie niet langer te zien als de dictatuur van de groep met de grootste mond (of belangen),
maar als de maatschappelijke vertaling van ieders recht op zelfbeschikking. In dat kader is
tolerantie niet 'leven en laten leven', noch een neerbuigende goedertierenheid van de
machthebber, maar een recht op gelijkwaardige behandeling van iedereen.
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Hebben wij nog behoefte aan
verdraagzaamheid?
Govert den Hartogh

Inleiding
De afgelopen maanden is binnen het Humanistisch Verbond en ook in Rekenschap de lof
van de verdraagzaamheid in vele toonaarden gezongen. Als je deze geschriften bekijkt met
het klassieke Europese tolerantiedebat in gedachten, blijkt het echter over iets heel anders
te gaan dan wat in dat debat verdraagzaamheid werd genoemd. In de klassieke zin ben je
een paradigmatisch voorbeeld van tolerantie als je het geloof of de levenswijze van iemand
anders verwerpt, maar daarvoor toch ruimte maakt. Het klassieke tolerantiebeginsel lijkt
om twee redenen zijn relevantie te verliezen. De eerste reden is relativering van het waar-
heidsbegrip. Wij verwerpen de opvattingen of de levenswijze van anderen niet meer, het
wordt zelfs als 'intolerant' beschouwd om dat te doen. De tweede reden is het inzicht dat
klassieke tolerantie vaak tekortschiet: zolang bijvoorbeeld aan homoseksuelen alleen vrij-
heid wordt gegund, maar erkenning en aanvaarding onthouden, is hun emancipatie niet
voltooid. In zulke gevallen is verdraagzaamheid te zuinig. Wat gevraagd wordt, is veeleer
ruimdenkendheid: het inzicht dat vele uiteenlopende en zelfs onverenigbare levenswijzen
het leven zin en betekenis kunnen geven. Waar het de laatste maanden in het l-lV over ging,
was voornamelijk die deugd van ruimdenkendheid. De vraag die ik aan de orde wil stellen,
is of er in een tijdperk van waardenscepticisme en waardenpluralisme nog wel behoefte is
aan klassieke tolerantie.
Vooraf nog een opmerking over de grenzen van de verdraagzaamheid. Je komt nogal

eens de opvatting tegen dat het eigenlijk inconsequent is van een tolerant persoon als zij
bepaalde dingen niet tolereert. Er is echter niets tegenstrijdigs in de idee van selectieve to-
lerantie. Meer nog: tolerantie kan niet anders dan selectief zijn, het is juist de gedachte van
onbegrensde tolerantie die innerlijk tegenstrijdig is. Wie tolerantie waardeert, moet wel be-
zwaar hebben tegen intolerantie. Het tolerantiebeginsel kent aan mensen een privé-domein
toe waarbinnen ze kunnen denken en doen wat ze goed vinden, ongeacht de opinie daar-
over van anderen. Het beginsel beschermt dit domein, en kan dus niet toestaan dat de gren-
zen ervan niet worden gerespecteerd.
Tot dit privé-domein behoren vanouds religieuze en levensbeschouwelijke opvattingen

en het gedrag dat daaraan uiting geeft. In bredere zin dienen we er ook toe te rekenen de
waarden of idealen van het goede leven, waaraan individuen hun leven, al of niet in vrijwil-
lige associatie met anderen, oriënteren.

Hoe waardenscepticisme zowel verdraagzaamheid als ruimdenkendheid ondermijnt
Onder 'waardenscepticisme' versta ik de volgende gedachtengang. Mensen verkondigen al-
lerlei verschillende opvattingen over wat in het leven werkelijk de moeite waard is, en
waarom, en strijden daarover. Maar dat conflict is eigenlijk een schijnconflict, het gaat ner-
gens over. Ik kan niet claimen dat mijn opvatting daarover juister is dan die van jou, want
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mijn opvatting is alleen waar voor mij, en de jouwe voor jou. Dat wil eigenlijk zeggen dat
wat zich als een opvatting aandient, dat helemaal niet is. Het gaat niet om iets dat juist of
onjuist kan zijn. Wij hebben alleen maar verschillende verlangens of voorkeursordeningen
waaraan wij ten onrechte waarheidsclaims verbinden.
Zulk scepticisme is geen uitvinding van onze tijd. Tegen het einde van de zestiende

eeuw was deze leer onder de Europese intellectuele elite wijdverbreid. De aanhangers ervan
waren echter vaak uitgesproken tegenstanders van het tolerantiebeginsel. Als je mensen vrij
laat hun eigen godsdienstige overtuigingen te volgen, krijg je alleen maar eindeloze ruzie.
Het is hun namelijk toch niet uit het hoofd te praten dat hun eigen opvatting superieur is
aan die van anderen. Het is daarom maar het beste te zorgen dat ze allemaal in hetzelfde
geloven, en dat kan alleen doordat je het overheidsgezag laat bepalen welke godsdienst op
het staatsgebied is toegelaten. Aangezien geen enkele godsdienstige overtuiging een sterkere
waarheidsclaim heeft dan een andere, maakt het immers toch niets uit welke godsdienst dat
IS.

Een betoog met een soortgelijke strekking kan ook vanuit het hedendaagse waarden-
scepticisme opgebouwd worden. Als het er alleen maar om gaat bestaande verlangens te
bevredigen, kunnen we dat op twee manieren aanpakken: door de nodige middelen ter be-
schikking te stellen of door de verlangens te veranderen. Zulke verlangens zijn immers
geen harde onveranderlijke feiten, maar het resultaat van een sociaal conditioneringsproces
dat door overheidsbeleid kan worden beïnvloed. In veel gevallen zal de tweede methode
aanbeveling verdienen, omdat die een geringer beslag legt op de beschikbare middelen, en
daarom uiteindelijk tot een hoger niveau van wensbevrediging kan leiden. Maar als die me-
thode beschikbaar is en soms de voorkeur verdient, waarom zou het dan gewenst zijn
mensen vrij te laten om hun eigen voorkeuren te vormen en na te streven?
Misschien bestaan er 'ruwe voorkeuren' die naar believen kunnen worden aangepast op

de manier die dit argument suggereert. Maar het is moeilijk er voorbeelden van te beden-
ken. Zelfs relatief frivole voorkeuren hebben namelijk gewoonlijk een epistemische dimensie, zij
berusten op een waardeoordeel. Mogelijk besteed jij al je vrije tijd aan diepzeeduiken, om-
dat je denkt dat die activiteit je in staat stelt bepaalde talenten te ontplooien die in je dage-
lijkse bezigheden niet aangesproken worden. Dat oordeel heeft alleen betrekking op jou (ik
heb die talenten niet of gebruik ze normaal ook), maar dat betekent niet dat anderen niet
kunnen controleren of het klopt. Het is daarom warhoofdig om te zeggen dat het alleen
'waar is voor jou'. In dezelfde zin streven wij naar allerlei zaken, omdat we denken dat ze
waardevol zijn; ze zijn niet alleen waardevol omdat wij er nu eenmaal naar streven. Het is
een centrale vraag uit de ethiek om uit te leggen wat het precies betekent om dat te vinden:
dat bepaalde dingen waardevol zijn en dat het daarom gerechrvaardigd is ernaar te streven.
Het gaat me er nu alleen om, vast te stellen dat zo'n oordeel in veel van onze voorkeuren
zit ingebakken. Als je zulke voorkeuren behandelt alsof ze naar believen aangepast kunnen
worden, ben je al bezig ze te verloochenen. In elk geval houd je dan geen enkele reden
meer over om gegeven voorkeuren te respecteren. Als je de epistemische dimensie van
idealen van het goede leven ontkent, heb je niet alleen geen reden meer voor klassieke to-
lerantie, maar evenmin voor ruimdenkendheid.
Het is tegelijkertijd precies die epistemische dimensie die klassieke tolerantie tot zo'n

moeilijk te begrijpen deugd maakt. Het is een gemeenplaats om te zeggen dat intolerantie
getuigt van een gebrek aan respect voor anderen. Maar waarom zou dat eigenlijk zo zijn?
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Waarom zou het niet juist van gebrek aan respect getuigen als je anderen toestaat hun tij-
delijke leven te verknoeien, of zelfs het eeuwige leven te verspelen, terwijl je het in je
macht had dat te verhinderen? Hoe is het mogelijk dat iemand er meer belang bij heeft zijn
eigen idealen te volgen dan de juiste? 'Jaag het goede na en mijd het kwade', is ongeveer
het meest vanzelfsprekende morele axioma dat je kunt bedenken. Maar het tolerantiebegin-
sel schrijft ons juist voor het kwade niet te mijden. Hoe is dat mogelijk voor iemand die se-
rieus in zijn eigen opvatting van het goede gelooft?

Waardenpluralisme en verdraagzaamheid
Waardenpluralisme lijkt het mogelijk te maken dit probleem te vermijden. Volgens deze
opvatting is de ideale samenleving er een, waarin mensen allerlei uiteenlopende en zelfs on-
verenigbare idealen van het goede leven nastreven. Geen mens kan in zijn leven meer dan
een klein deel van de mogelijkheden van de menselijke natuur realiseren, of zelfs maar van
zijn eigen aangeboren mogelijkheden. Het is hoogstens voor een enkeling weggelegd in zijn
leven én een goed fJlosoof én een goed politicus én een goed musicus te zijn, en van elk
van deze drie rollen bestaan ook weer eindeloos veel invullingen die elk hun eigen waarde
hebben, maar die niet allemaal tegelijk door één persoon adequaat kunnen worden neerge-
zet. Als andere mensen de mogelijkheden realiseren die jij noodgedwongen laat liggen, ver-
rijken ze daarom tevens jouw leven. Veel van die mogelijkheden kunnen trouwens alleen
maar gerealiseerd worden, als andere tegelijk door anderen worden gerealiseerd: ze horen
bijeen als de rollen in een toneelstuk of de stemmen in een koor. Eerst als ieder van ons
zijn eigen roeping volgt, maken we het voor elkaar mogelijk dat te doen. Tegelijk sluiten
we door het ensemble van onze keuzes noodzakelijk ook een heleboel keuzes uit, waarvan
wij de waarde in abstracto best kunnen inzien. Het saamhorigheidsgevoel van een hechte
gemeenschap is voor de kosmopoliet niet weggelegd, en in het pluralistische Nederland van
vandaag kan niemand kiezen voor de loopbaan van ridder, troubadour, heremiet of samou-
ral.

In veel beschouwingen over 'tolerantie' lopen waardenpluralisme en waardenscepticisme
onontwarbaar dooreen. Dat is niet helemaal onbegrijpelijk. Je persoonlijke identiteit wordt
in grote mate bepaald door de conceptie van het goede leven waarmee je je identificeert.
Het is daarom moeilijk, zij het niet onmogelijk, een open geest voor het waardevolle in de
idealen van anderen te combineren met een sterk ontwikkelde loyaliteit ten opzichte van
die van jezelf. Intussen is een serieuze vorm van waardenpluralisme met waardenscepti-
cisme niet te verenigen, hoe vaak het één ook met het ander wordt verward. Waardenplu-
ralisme maakt onherroepelijk waarheidsclaims: het claimt dat het goed is dat er een diversi-
teit van levenswijzen bestaat. Het vraagt om de erkenning van de eigen waarde van het
andere en het vreemde en het stelt dat het leven van ieder mens verrijkt wordt door een
voortdurende en diepgaande kennismaking daarmee.
Gegeven deze waarheidsclaims, kan waardenpluralisme geen argument opleveren voor

verdraagzaamheid in de klassieke zin. Je bent pas tolerant als je bereid bent ruimte te ma-
ken voor levenswijzen die je helemaal niet als een verrijking beschouwt, niet van je eigen
leven, niet van dat van de persoon die het leeft, en niet van de gemeenschap waartoe jullie
beiden behoren. Om dezelfde reden kun je ook een enthousiast aanhanger van de waarde
van persoonlijke autonomie zijn, zonder enige ruimte te maken voor klassieke tolerantie. Je
hecht er dan waarde aan dat mensen uit veel uiteenlopende en onverenigbare levenswijzen
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kunnen kiezen. Maar het keuzemenu kan beperkt blijven tot alternatieven die stuk voor
stuk als in zichzelf waardevolle levenswijzen kunnen worden erkend.!

Omdat het waardenpluralisme waarheidsclaims maakt, moet het de mogelijkheid onder
ogen zien dat er ook inferieure levenswijzen zijn. Het kan het andere en het vreemde niet
puur en alleen daarom waarderen, omdat het anders en vreemd is, het moet ons uitnodi-
gen op zoek te gaan naar die elementen erin die het waarde geven, en die zoektocht kan in
beginsel ook tot een negatieve conclusie leiden. Alleen voor de waardenscepticus is zo'n
negatieve conclusie onmogelijk, omdat een positieve conclusie het eveneens is. Maar waar
we tot zo'n negatieve conclusie komen, tenminste voorlopig, komt opnieuw de vraag aan
de orde of we het waardenpatroon in kwestie toch niet in de klassieke zin moeten tolereren.

Argumenten voor verdraagzaamheid
Om dat te beoordelen, wil ik eerst kijken naar enkele klassieke argumenten voor tolerantie,
om vast te stellen welke kracht ze in de context van de hedendaagse maatschappij nog heb-
ben. Ik beschrijf de argumenten zoals we ze aantreffen in John Lockes Briif over verdraag-
iflamheid (1689).

'De politieke gemeenschap', aldus Locke, 'beschouw ik als een vereniging van mensen
die slechts voor één doel is ingesteld: om hun burgerlijke belangen te beschermen en te be-
vorderen. Tot wat ik burgerlijke belangen noem, behoren het belang bij leven, vrijheid, li-
chamelijke gezondheid en vrijheid van pijn, en ook het bezit van uiterlijke zaken zoals land,
geld, meubilair, en dergelijke.' Het is de taak van de overheid om dat doel te realiseren
door het onpartijdig uitvoeren van billijke wetten en het straffen van overtredingen van die
wetten. Maar tot de belangen die de overheid dient, kan het belang bij de eeuwige zaligheid
niet behoren.

In de eerste plaats niet, omdat ieder mens daar alleen maar zelf voor kan zorgen. Welke
belijdenis je ook aanhangt, en welke vorm van eredienst je ook praktiseert, als je er niet
voor jezelf ten volle van overtuigd bent dat die belijdenis waar is, en die eredienst God be-
haagt, dan staat dat je Zieleheil alleen maar in de weg. Je kunt inzake religieuze kwesties
over vrijwel alles twisten, maar niet over het feit dat godsdienst waar je zelf niet in gelooft,
je niet kan baten. Geen mens kan echter geloven op bevel van een ander, ook al zou hij
dat willen. De overheid kan je natuurlijk straffen voor je 'ongehoorzaamheid', maar dat
helpt niet: ook straffen kunnen geen oprecht geloof teweegbrengen. 'A man cannot be
forced to be saved. In the end he must be left to himself and his own conscience.'

Ook al zou echter, in de tweede plaats, het gezag van de wetten en de kracht van sanc-
ties in staat zijn mensen te bekeren, het zou helemaal niet helpen om zielen te redden.
Welke kerk zou het recht moeten krijgen om de leden van alle andere kerken van hun vrij-
heid of eigendom te beroven? De tegenstanders van tolerantie hebben hierop hun ant-
woord natuurlijk klaar: de rechtzinnige kerk moet die macht krijgen over dwalenden en ket-
ters. Maar elke kerk beschouwt zichzelf als rechtzinnig, want wat zij gelooft, houdt zij voor
waar. Wie zal dan beslissen welke kerk gelijk heeft? Ongeveer de laatste aan wie je die be-
slissing zou willen toevertrouwen is de burgerlijke overheid. Vorsten verschillen in precies
dezelfde mate van mening over de ware godsdienst als onderdanen, en worden in het alge-
meen niet geselecteerd op superieur theologisch inzicht. Zo zou de smalle weg naar de he-
mel maar voor heel weinig mensen open zijn. En de kwestie van iemands eeuwige lot zou
worden beslist door de plaats van zijn geboorte. Aangezien er maar één ware godsdienst
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is - merk op hoe dit argument berust op de afwijzing van scepticisme -, kan niemand ho-
pen die te identificeren die niet zijn eigen verstand en geweten volgt, maar de aanwijzingen
van zijn vorst. Stel dat je zwak van lichaam bent en een ernstige kwaal opdoet. Er worden
allerlei geneeswijzen voor aangeprezen, waarvan er slechts één deugt. Zou je dan serieus
overwegen de keuze van de therapie te laten maken door de overheid?

Lockes retoriek is prachtig, maar als je er goed over nadenkt, zijn zijn argumenten niet
zo heel sterk. Als alle mensen feilbaar zijn in hun oordeel, waarom volgt daar dan uit dat
iedereen beter op zijn eigen oordeel kan afgaan dan op dat van zijn vorst? De conclusie
lijkt meer voor de hand te liggen dat je in beide gevallen even weinig kans hebt om de weg
naar de hemel te vinden. Het is waar dat de magistraat geen garantie voor eeuwige zalig-
heid kan geven, maar wie kan dat wel?

Als we het niet over de ware religie hebben, maar over de waarde van uiteenlopende le-
venswijzen, gaat deze tegenwerping nog steeds op. Als je humanisten vraagt waarom zij het
zelfbeschikkingsrecht zo hoog in het vaandel hebben, krijg je vaak het antwoord dat ieder
mens zelf het beste weet wat bijdraagt tot zijn geluk. In haar algemeenheid is deze stelling
niet erg aannemelijk. Door langdurig te delen in iemands persoonlijke ervaring, kun je
weliswaar ontdekken dat aspecten van zijn leven een waarde voor hem hebben, die je van
een grotere afstand zouden zijn ontgaan. Maar daar staat tegenover dat juist het feit dat
mensen in zo sterke mate gebonden zijn aan de horizon van hun eigen ervaring, hen be-
vooroordeelt in hun beoordeling van andere mogelijkheden om het leven zin te geven. (Op
dit punt is het juist dat, hoe ruimdenkender de mensen zijn, des te minder behoefte zij nog
hebben aan de klassieke deugd van verdraagzaamheid!) Volgens John Stuart Mill is het be-
ter een ontevreden Socrates te zijn dan een tevreden zwijn, maar je kunt nauwelijks ver-
wachten dat het zwijn het daarmee eens is.

Ook Lockes eerste argument is niet zo sterk. Er is één punt waar hij terecht op wijst en
dat opnieuw zonder moeite van godsdienstig geloof op opvattingen over het goede leven
kan worden overgedragen. Je kunt van niemand zeggen dat zijn leven de moeite waard is
om geleefd te worden als hij het zelf niet zo ervaart. Stel dat jij ten gevolge van een funda-
mentalistische opvoeding die je met een allesbeheersend 'Über-ich' heeft opgezadeld, zo'n
typische 'workaholic' bent: altijd maar ploeteren en nooit eens plezier. Het zal je dan niet
helpen als ik zorg dat jij je baan kwijtraakt en je ertoe dwing dagelijks schouwburg, koffie-
shop en disco te bezoeken. Zelfs als dat voor iemand als jij werkelijk 'het goede leven' zou
zijn, zal het toch geen enkele waarde voor je hebben zolang jij er zelf niet achterstaat.2

Maar dat betekent niet meteen, wanneer we het waardenscepticisme verwerpen, dat we
iedereen maar beter zijn eigen weg kunnen laten gaan. Ook al is het waar dat een leven
geen waarde heeft, als het van 'binnenuit' niet gewaardeerd wordt, dan volgt daaruit niet
dat het wel waarde heeft als het wel zo gewaardeerd wordt. Misschien zijn er twee moge-
lijkheden om je leven te verknoeien: door de juiste weg te kiezen zonder enthousiasme, of
de verkeerde mét. (Zoals je op twee manieren moreel kunt falen: door onjuist te handelen
in overeenstemming met je geweten, en door juist te handelen ertegenin.) Lockes argument
geeft ons geen reden om aan een van deze alternatieve mogelijkheden om de mist in te
gaan de voorkeur te geven.

Dit argument wordt alleen maar sterker als je er het waardenpluralisme bijhaalt. Stel dat
het menu van alternatieve levenswijzen dat mensen wordt aangeboden, inderdaad iets te
bieden heeft voor iedere aanleg en culturele achtergrond maar iemand staat er toch op bui-
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ten dat menu te gaan, bijvoorbeeld door een voorkeur voor necrofilie te ontwikkelen. In
welke zin maken we dan van zijn leven een beter leven door hem dat toe te staan?

Zo bezien zijn Lockes argumenten geen van beide erg overtuigend. Ze worden echter
een stuk overtuigender als je ze combineert. Als mensen worden overgelaten aan hun eigen
keuzen, zullen ze twijfelachtige keuzen maken. Als echter anderen voor hen beslissen, over-
heden bijvoorbeeld, dan is de kans dat ze twijfelachtige keuzen maken niet geringer, maar
daar komt dan de kans nog bij dat ze zelfs van verdedigbare keuzen niet kunnen profite-
ren, omdat ze die keuzen nu eenmaal zelf niet onderschrijven. En daarbij moet ook nog
bedacht worden dat zelfs een goede keuze waar je het geheel mee eens bent aan waarde in-
boet, als je die niet in vrijheid hebt kunnen maken.

Lockes argumenten kunnen ook versterkt worden door een andere overweging, die in
zijn betoog niet wordt uitgesproken, maar wel voorondersteld. Als je iets gelooft, denk je
niet alleen dat het waar is wat je gelooft, maar ook dat je goede redenen hebt om het te ge-
loven. (Dat sluit niet uit dat je toch voluit kunt erkennen dat je ernaast kunt zitten. Een
waarheidsclaim is geen onfeilbaarheidsclaim.) Zodra je je ten volle realiseert dat je iets al-
leen maar gelooft omdat je een bepaalde pil hebt geslikt die dat geloof opwekt, geloof je
het al niet echt meer. Maar het feit dat je op het grondgebied woont van een staat waar
een bepaalde religie staatsreligie is, is duidelijk een irrelevante grond om in die religie te ge-
loven. Om die reden kan, zoals Locke zegt, een kerk alleen maar een vrijwillige gemeen-
schap zijn: 'nothing more absurd can be imagined than owing your faith to your parentage'.
Als je afgaat op je eigen verstand en geweten, heb je wellicht geen grotere kans om de
waarheid te vinden dan wanneer je geloof bepaald wordt door 'the accident of your birth'.
Maar in het laatste geval is het al een vorm van zelfbedrog om te denken dát je iets gelooft.
Je kunt niet iets geloven in het volle besef dat je het geloof hebt verkregen op een manier
die met de waarheid niets te maken heeft. Stel dat je door blindelings je vorst te gehoorza-
men toevallig het ware geloof bent gaan aanhangen. Dat kan geen enkele waarde hebben,
en dus ook je ziel niet redden. Je bent alleen maar over de waarheid gestruikeld.

Dit argument is de harde kern van Mills klassieke pleidooi voor vrijheid en verdraag-
zaamheid in On Liberry, en het is ook de reden waarom John Rawls aan de klassieke men-
senrechten absolute prioriteit geeft.3 Mill beweert weliswaar ook dat de echte waarde van
een levensstijl pas blijkt als er mee geëxperimenteerd kan worden, en dat in een open com-
petitie van levensstijlen op den duur alleen de echt waardevolle overblijven. Of dat zo is,
daar kun je meer of minder optimistisch over zijn.4 Maar ook al zou verdraagzaamheid
geen garantie geven dat de waarheid overwint, zonder verdraagzaamheid heb je geen enkele
basis om je eigen oordeel te vertrouwen. Ook al zou het toevallig waar zijn wat je gelooft,
'if it is not fully, frequently, and fearlessly discussed, it will be held as a dead dogma, not a
living truth'.

Daarmee hebben we de tegenwerping beantwoord die ik aan het eind van mijn inleiding
formuleerde: als waardenscepticisme onjuist is, als er inderdaad meer en minder waarde-
volle levenswijzen bestaan, dan kan de vrijheid om de minder waardevolle te kiezen niet in
iemands fundamentele belang zijn. Het antwoord is dat je het onderscheid alleen maar kunt
maken in een maatschappij waarin die vrijheid bestaat. (Dit argument is analoog aan de
manier waarop in de klassieke theodicee Gods goedheid met het bestaan van het kwaad
wordt verzoend: als mensen niet vrij zouden zijn voor het kwade te kiezen, zouden ze ook
niet echt goed kunnen zijn.5

186 Rekenschap september 1996



Hoe ruimdenkendheid verdraagzaamheid verdringt
Iemand die helemaal geen waardeoordelen heeft over de manier waarop andere mensen le-
ven, is niet ruimdenkend, maar sceptisch of onverschillig. Als we werkelijk ons best doen
open te staan voor waardevolle elementen in het vreemde en het andere, dan zullen we
ook bereid moeten zijn op een gegeven ogenblik tot de negatieve conclusie te komen dat
die waardevolle elementen ontbreken, of niet opwegen tegen andere elementen, die, om
met Hobbes te spreken, 'the life of men solitary, poor, nasty, brutish and short' maken. Op
dat ogenblik is het echter van belang dat zelfs de meest royale ruimdenkendheid nog wordt
aangevuld met klassieke tolerantie. Het feit dat wij weinig of geen goeds zien in de keuze
van iemand anders, geeft ons nog niet het recht om die keuze te verhinderen of te belem-
meren. Daar zijn verdergaande argumenten voor nodig, bijvoorbeeld schade aan derden.

We stuiten hier op een paradox. Het is zowel een intellectuele als een morele deugd,
een kwaliteit van de verbeeldingskracht en van het karakter, om genoegen te scheppen in
diversiteit en in staat te zijn positieve kanten te ontdekken in levensstijlen die van de onze
sterk afwijken, met inbegrip van levensstijlen die voor mensen in onze maatschappij hele-
maal niet meer toegankelijk zijn. Ik heb die deugd ruimdenkendheid genoemd. Hoe ruim-
denkender je bent, des te minder aanleiding je kunt hebben om tolerant te zijn. Toch, we
hebben het gezien, kan ruimdenkendheid verdraagzaamheid niet geheel vervangen. Waar
moet een vrijzinnige opvoeding zich dus op richten: op ruimdenkendheid of op tolerantie?
Ik wil niet suggereren dat het onmogelijk is het allebei te doen, maar ik denk wel dat er een
reëel praktisch probleem is om beide deugden te combineren, met elkaar én met een sterk
ontwikkelde loyaliteit aan je eigen idealen.

Ik meen dan ook waar te nemen dat, naarmate de reikwijdte van onze ruimdenkendheid
groeit - om van scepsis en onverschilligheid maar te zwijgen -, het begrip voor de onont-
beerlijkheid van verdraagzaamheid dreigt af te nemen. Er is weinig publieke discussie over
concurrerende noties van het goede leven, maar zodra die discussie ontstaat, staat zij
meteen in het teken van belemmering en verbod. Er wordt weinig of geen onderscheid ge-
maakt tussen de vragen: 'is dit goed?' en: 'moet er ruimte voor zijn?' Zo ging de recente
discussie over de wenselijkheid van verdergaande liberalisering van het drugsbeleid, afge-
zien van internationale verwikkelingen, vooral over de gevolgen van het gebruik. De ge-
deelde vooronderstelling was blijkbaar dat, áls vaststaat dat het gebruik schadelijk is voor
de gebruiker, dat ook een voldoende grond is om het te verbieden. Een ander voorbeeld is
het toenemende gemak waarmee inbreuken op de vrijheid van meningsuiting worden ver-
dedigd of zelfs gemaakt, wanneer de geuite mening als 'kwetsend' wordt ervaren. Daarbij
ontbreekt het inzicht van Mill dat de waarde van de erkenning van de waarheid wordt aan-
getast, als de ontkenning ervan onmogelijk wordt gemaakt. Als we van de waarheid over de
uitroeüng van de joden door de nazi's geen dood dogma willen maken, zullen we de
loochening van die waarheid moeten tolereren. Daarmee wordt het schandelijke van die
loochening niet gebagatelliseerd. Integendeel.

Zojuist is een discussie ontvlamd over het voorstel van de Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor de Geneeskunde, in een rapport over indicaties voor In Vitro Fertilisa-
tie, om de leeftijdsgrens van veertig jaar voor toepassing van deze techniek los te laten.6 In
de berichtgeving in de media werd het voorgesteld alsof het rapport de combinatie van IVF

en eiceldonatie zonder meer open zou willen stellen tot de leeftijd van 55 jaar, zodat de
discussie ging over een op dit ogenblik volkomen theoretische vraag die Maart je van Wee-
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gen als volgt formuleerde: 'willen we met zijn allen de wens van een SS-jarige vrouw om
een kind te hebben honoreren?' In een enquête onder het Nederlandse publiek werd de
vraag in soortgelijke bewoordingen gesteld, en massaal met nee beantwoord.

Beatrijs Ritserna schreef dat zo'n kinderwens een vorm van hedonisme in zijn puurste
vorm is. Dat betwijfel ik toch sterk: vrouwen op die leeftijd weten heus wel dat zelfs in het
gunstigste geval de verantwoordelijkheid voor een kind allerlei lasten en bezwaren met zich
meebrengt, dat die lasten en bezwaren voor ouderen zwaarder gaan tellen, en dat je boven-
dien op het gunstigste geval niet mag rekenen. Het lijkt me dan ook veel waarschijnlijker
dat aan hun wens het waardeoordeel ten grondslag ligt dat hun leven een bepaalde zin of
vervulling mist als het niet ook het ouderschap bevat. Zij hebben het er zelfs voor over dat
de hedonistische kosten- en batenanalyse niet onverdeeld positief uitkomt.

Mogen we dan bij dat waardeoordeel verder geen kritische vragen stellen? Welzeker
mogen we dat. Het is heel goed mogelijk dat de wens wordt ingegeven door twijfelachtige
redenen: het niet kunnen verwerken van het verlies van een eerder kind, of de behoefte
aan compensatie voor een mislukte relatie, of wat dan ook. Meer in het algemeen kunnen
we ons afvragen of het verstandig is voor mensen niet te aanvaarden dat bepaalde aspecten
van het goede leven bij een bepaalde levensfase passen, en minder goed bij een andere.
Maar zulke overwegingen leiden alleen maar tot de conclusie dat de beslissing van een
vrouw om na de menopauze nog een kind te willen voor discussie vatbaar is. Daaruit volgt
volstrekt niet dat wij ook het recht hebben uitvoering van die beslissing onmogelijk te ma-
ken.7

Als we het over dat recht hebben, is al het gespeculeer over de motieven en prioriteiten
van de betrokken vrouwen buiten de orde. Het gaat om hun leven, en wel om een aspect
van dat leven waaraan zij buitengewoon veel waarde hechten. Het doet er niet toe wat an-
deren daarvan vinden. Wat verder alleen nog telt, is het belang van derden, in dit geval
van het toekomstige kind. Of die overweging tot een verbod moet leiden? Daarover kun je,
ook als je het klassieke tolerantie-ideaal huldigt, verschillend denken. Wel moet duidelijk
zijn dat het niet genoeg is om te laten zien dat de kinderen die zo geboren worden, niet de
meest ideale omstandigheden aantreffen die een kind zou kunnen wensen. Zulke eisen stel-
len we bij andere beslissingen betreffende voortplanting, zoals bij donorschap of adoptie,
ook niet.

Een andere verborgen aanname in de vraagstelling van Maar~e van Weegen is dat alles
wat op het gebied van de gezondheidszorg toegestaan is, ook meteen uit collectieve midde-
len moet worden gefinancierd, 'anders is het alleen weggelegd voor de rijken'. Maar het ar-
gument was toch juist dat een vrouw die denkt dat haar leven door 'het honoreren' van
deze wens verrijkt wordt, zich vergist? Waarom is het dan zo erg dat niet iedereen de mo-
gelijkheid heeft zich zo te vergissen? Als het gebruik van harddrugs zou worden vrijgege-
ven, zou het ons dan zorgen baren als alleen de rijken zich dat gebruik konden veroorlo-
ven?

De verdringing van het tolerantiebeginsel heeft tot gevolg dat we er geen probleem van
maken iets wat we veroordelen ook meteen te verbieden. Het heeft ook het omgekeerde
gevolg: dat we ervoor terugschrikken over dat wat we niet willen verbieden, een negatief
oordeel te hebben of zelfs maar te beginnen aan een discussie die voors en tegens serieus
in kaart brengt en afweegt. Over kwesties van seksuele moraal bijvoorbeeld komt alleen
een intensieve discussie op gang, als het schadebeginsel in het geding kan worden gebracht
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(incest, pedofilie, ongewenste intimiteiten). De feministische kritiek op pornografie werd
en wordt zelfs veelal in termen van het schadebeginsel geformuleerd, terwijl het in wezen
niet om belangen, maar om idealen en zelfbeelden gaat. Over de sterke en nog steeds toe-
nemende betekenis van sadomasochistische elementen in met name de jongerencultuur
wordt helemaal geen openlijke discussie gevoerd, hoewel veel mensen er een vaag gevoel
van onbehagen bij hebben, dat zich bij journalistieke aandacht voor het verschijnsel nogal
eens in hypocrisie uit. Je mag niet moraliseren, want dan lijkt het alsof je iets wilt verbie-
den, maar je kunt het ook niet helemaal nalaten, anders word je al gauw in de verkeerde
hoek geplaatst.

Zo'n discussie zou moeten beginnen met de voor de hand liggende vraag of je een
respectabele levensvorm kunt opbouwen op een fascinatie voor machtsongelijkheid, pijn
en vernedering. Het zou vermoedelijk al gauw blijken dat op die eenvoudige vraag geen
eenvoudig antwoord bestaat. Ruimte voor reflectie en het ontwikkelen van meer zelfbegrip
zou pas ontstaan, als we enerzijds aanvaarden dat het niet getuigt van gebrek aan respect
voor anderen, als we niet alle mogelijke levenswijzen a priori even prachtig vinden. En als
we anderzijds bereid zijn het onkruid te laten groeien in de tarwe, ook als we er niet voor
terugschrikken het onkruid te noemen en geen tarwe. Dus: waardensceptieisme verwerpen,
waardenpluralisme omhelzen, maar het aanvullen met tolerantie.

Noten
1. Zoals joseph Raz in Tbe Mora/ity 0/Freedom (Oxford 1986), hfdst. 14 en 15, bepleit.
2. RonaId Dworkin, 'Liberal Community', in: Ca/ifömia Law Review 77 (1989), p. 486; 'Foundations of
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nion (Londen 1993), p. 206.
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(1991), p. 468.

6. Commissie Medische Ethiek KNMG, 'IVF op latere leeftijd', in: Medisch Contact 51, nr. 18, 3 mei
1996, p. 620-627. Het rapport stelt in werkelijkheid dat het toelaten van postrnenopauzale IVF slechts
mogelijk kan zijn na verder wetenschappelijk onderzoek betreffende de risico's. De grens van 55 jaar be-
treft alleen dat onderzoek.

7. René Hoksbergen stelde in NRC Hande/sb/ad, 10 mei 1996, onder veel applaus van schrijvers van in-
gezonden brieven, dat kinderen krijgen geen claimrecht is. Je hebt een claimrecht op iets als anderen de
plicht hebben je het te verschaffen. In die zin heeft natuurlijk niemand een claimrecht op kinderen, ook
vrouwen beneden de 40 (en mannen daarboven) niet. Dat wil echter niet zeggen dat je een vergunning
nodig hebt om kinderen te krijgen.
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Humanisme: waarheden en houdingen
John Luteijs

Inleiding
De discussie omtrent het 'impliciet' en 'expliciet' humanisme, losgemaakt door Harry Kun-
neman,l leidde tot vier artikelen in Rekenschap. Verder werden enkele discussiebijeen-
komsten van humanisten in het land georganiseerd. Schijnbaar heeft Kunneman een gevoe-
lige snaar geraakt, zij het bij slechts een klein gedeelte van het georganiseerde humanisme
in Nederland, want de opkomst bij de discussies was relatief gering. Hoe de overgrote
meerderheid van de (georganiseerde) humanisten over de materie denkt, blijft vooralsnog
onduidelijk. Uit zowel de tamelijk abstracte artikelen als uit de reacties tijdens de bijeen-
komsten is bij mij de vraag achtergebleven, of de vooronderstellingen en consequenties van
de diverse standpunten duidelijk zijn.
Het Humanistisch Verbond staat vijftig jaar na zijn oprichting voor de vraag hoe het

zichzelf ziet en hoe het zichzelf wil presenteren. Deze vraag is niet nieuw en leeft eigenlijk
al sinds het eind van de jaren zeventig.2 Is het HV een levensbeschouwelijke organisatie die
standpunten moet innemen? Zo ja, waarover moeten die standpunten gaan, hoe en door wie
moeten die worden vastgesteld en hoe moeten die worden gepresenteerd? Zo nee, moet
het HV dan op andere manieren dan door middel van het innemen van standpunten parti-
ciperen in de maatschappelijke discussie omtrent vragen waarbij de levensbeschouwing een
rol speelt?
Een tweede aspect van de vraag hoe het HV zichzelf ziet, heeft betrekking op de geeste-

lijke verzorging. Dienen humanistische geestelijke verzorgers zich als humanist kenbaar te
maken en zo ja wanneer, waarom en hoe? In dit artikel wil ik enkele vooronderstellingen
en consequenties van de gestelde vragen laten zien.

Standpunten
Laat ik met betrekking tot de vraag omtrent de zinvolheid van het innemen van standpun-
ten door het HV eerst aansluiten bij de taaltheoretische bespiegelingen waar Kunneman in
zijn genoemde artikel mee begonnen is en die door Jan Glastra van Loon zijn voortgezet.3

In een uitspraak onderscheiden we vier aspecten. Twee aspecten zijn reeds in eerdere arti-
kelen behandeld: het pro positionele aspect (de inhoud van een uitspraak) en het performa-
tieve aspect (dat wat een uitspraak wil bewerkstelligen). Deze twee zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Een derde aspect van een uitspraak is de (tekstuele en tekstoverstijgende) context. Een

uitspraak ontstaat in een bepaalde context en hij beïnvloedt een bepaalde context. Door de
ontstaans- en beïnvloedingscontext krijgt een uitspraak een waardebezetting. Een uitspraak
zonder waardebezetting bestaat niet, behalve als hij uit zijn context wordt gehaald (zoals
taalkundigen wel eens doen, waarmee ze dan meteen een belangrijk deel van communicatie
- de met waarden bezette context - over het hoofd zien). Pas door de waardebezetting
krijgt een uitspraak relevante betekenis. De waardebezetting resoneert als het ware altijd
mee, ook al zijn we ons daar niet vaak van bewust. Een extreem voorbeeld van de rol van
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contextgebonden waardebezetting voor de betekenisgeving is de uitspraak: 'actieve eutha-
nasie dient een wettelijk geoorloofd middel te zijn om mensen uit hun uitzichtloos lijden te
verlossen'. Ook al worden dezelfde woorden in dezelfde volgorde gebruikt, toch heeft de-
zelfde uitspraak in nazistische kringen in het Nazi-Duitsland van 1938 een totaal andere
waardebezetting en daarmee een totaal andere betekenis dan in medische kringen in het de-
mocratische en pluriforme Nederland van 1996. Het verwijt van sommigen in het huidige
euthanasiedebat dat euthanasie een nazi-praktijk is, laat zien hoe de tekstoverstijgende con-
text wordt genegeerd.

Een vierde aspect van een uitspraak zijn de vooronderstellingen. Vooronderstellingen
zijn niet ter discussie gestelde beginselen die door de communicatiedeelnemers als waarheid
worden aangenomen. Soms zijn deze vooronderstellingen expliciet vastgelegd, bijvoorbeeld
in statuten, beginselverklaringen, geloofsartikelen, regelgeving, wetten e.d. Vaak echter zijn
ze niet vastgelegd, maar worden ze als vanzelfsprekend geaccepteerd. Dit zijn impliciete
vooronderstellingen. Impliciete vooronderstellingen worden als zó vanzelfsprekend ervaren,
dat een debat daarover - en dus de explicitering ervan - niet eens wordt overwogen. Zou-
den groepen geen gemeenschappelijke expliciete en impliciete vooronderstellingen hebben,
dan zou elk woord telkens weer uitgelegd en vastgelegd moeten worden en dan zou het le-
zen van een krant het lezen van voetnoten (en voetnoten bij voetnoten bij voetnoten etc.)
worden. Vooronderstellingen worden door een gemeenschap als waarheid beschouwd, tot-
dat de discussie erover begint in relevante kringen van de gemeenschap.

Propositionele en performatieve uitspraken
Geen enkele uitspraak van wie dan ook kan iets bewerkstelligen zonder van gemeenschap-
pelijke vooronderstellingen met betrekking tot waarheid uit te gaan. Dit geldt voor gezin-
nen en families, voor partijen en wetenschappers en ook voor (orthodoxe) christenen en
humanisten. Iedereen geeft betekenis vanuit gemeenschappelijke vooronderstellingen die ie-
dereen als waarheid beschouwt; elke uitspraak komt voort en beïnvloedt een bepaalde con-
text en elke uitspraak heeft zowel een propositioneel als een performatief aspect. Het ver-
schil tussen orthodoxe christenen en humanisten zit hem in het bewustzijn en de pretentie
waarmee ze hun uitspraken doen. Glastra van Loon laat zien dat humanisten veel meer dan
orthodoxe gelovigen zich ervan bewust zijn dat datgene wat ze onder waarheid verstaan, in
feite gebaseerd is op afspraken over dat wat mensen als waarheid beschouwen. Vandaar dat hu-
manisten het dialogische principe huldigen: door de dialoog met elkaar stellen humanisten
samen waarheden vast en zijn ze bereid deze ter discussie te Qaten) stellen. Het besef van
het dialogische karakter van waarheden maakt hun waarheden overigens niet minder tot
waarheden; humanisten gaan naar deze waarheden handelen en bevestigen door hun han-
delen deze waarheden.

Ook orthodoxe christenen zouden kunnen weten dat hun betekenisgeving op afspraken
is gebaseerd. De bijbel heeft geen betekenis. Aan de bijbel wordt door de lezer betekenis ver-
leend. Een niet-gelezen tekst is een dode tekst; dat geldt ook voor een niet-gelezen bijbel.
Lezen gebeurt altijd in een niet van waardebezettingen vrije, dus niet-objectieve context.
De ruzie tussen gelovigen onderling gaat niet over wat er in de bijbel 'staat', maar over de
afspraken daarover. De manier waarop die afspraken tot stand komen, is bij orthodoxe
christenen anders dan bij humanisten. Opvattingen van een bepaald persoon of instituut
gelden, bijvoorbeeld binnen de RK-kerk, bij voorbaat als de enige ware opvattingen, waar-
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door niet sprake is van een dialoog, maar van een monoloog. In deze monoloog wordt be-
paald wat als waarheid en wat als goed beschouwd dient te worden. Dit leidt tot een 'dit-is-
waar/ goed-en-dit-is-onwaarl fout-denken' (dualisme) waarin geen ruimte is voor pluriformi-
teit en twijfel.

Vooronderstellingen
Ook humanisten gaan uit van vooronderstellingen, zowel van impliciete als expliciete. De
expliciete vooronderstellingen zijn geformuleerd in de beginselverklaring.4 Een impliciete
vooronderstelling, afgeleid uit de beginselverklaring, is het geloof dat de mens over het ver-
mogen beschikt tot onderscheidend oordelen. Of de mens dit vermogen daadwerkelijk heift
en dat er niets of niemand buiten hem voor dit vermogen verantwoordelijk kan worden ge-
steld, valt niet in termen van onherroepelijk waar of onwaar vast te stellen, maar humanis-
ten gaan er in ieder geval vanuit.s Deze uitspraak over het vermogen tot onderscheidend
oordelen bevat behalve een propositionele kant ook een performatieve kant. Met deze uit-
spraak wordt een oproep gedaan: de mens dient zelf verantwoordelijk te worden gesteld
voor zijn handelen en niemand kan en mag zich achter een god, een staat, een ideologie of
wat dan ook verschuilen om daarmee zijn handelen te rechtvaardigen. De rechtvaardiging
van het handelen dient door middel van redelijke en zedelijke overtuiging tot stand te ko-
men.

Er zijn andere impliciete (dat wil zeggen niet-geformuleerde) vooronderstellingen aan te
wijzen die door humanisten van het HV als 'waarheid' worden aangenomen. Om deze
'waarheden' te begrijpen is het nodig rekening te houden met de context waarin het geor-
ganiseerde humanisme is ontstaan. Het HV is opgericht en heeft vorm gekregen in een tijd
waarin enerzijds de gruwelen van totalitaire ideologieën onmiskenbaar zichtbaar waren ge-
worden en waarin anderzijds (christelijke) kerken veel macht hadden. Kerken pretendeer-
den dat een goede ethiek zonder God niet mogelijk was. Vanuit die dualistische houding
van de kerken is de dualistische antikerkelijke houding van veel humanisten begrijpelijk, ze-
ker die van de oudere generatie. Zij werden door kerken als het ware in die dualiteit ge-
perst.

Een andere vooronderstelling die het humanisme typeert, is het individualisme. Huma-
nisten kunnen veel met elkaar delen, maar in eerste en laatste instantie beschouwen ze zich
individueel verantwoordelijk voor hun doen en laten.

Randvoorwaarden
Een andere vooronderstelling van het humanisme betreft 'de ideale toestand'. Anders dan
de meeste religies die naar een ideale, eeuwigdurende situatie (hier of in een hiernamaals)
streven, probeert het georganiseerde humanisme een samenleving tot stand te brengen
waarin een humanistische levenshouding mogelijk is. Dat wil zeggen: geen bevoogding van
staat of kerk, vrijheid waar mogelijk, (overheids)bescherrning waar nodig en een situatie
waarin mensen - met respect voor anderen en met respect voor hun omgeving - zo veel
mogelijk zelf zin en vorm aan hun leven kunnen geven. De voorwaarden voor een huma-
nistische levenshouding kunnen niet alleen worden verwerkelijkt door 'de manier waarop
men anderen benadert en zichzelf presenteert', dus performatief en impliciet, maar dienen
ook (en soms zelfs vooral) propositioneel tot uiting te worden gebracht, dat wil zeggen
'met expliciet gearticuleerde zelfbeelden en werkelijkheidsopvattingen'.6 Impliciet huma-

192 Rekenschap september 1996



nisme kan in onze samenleving, die sterke religieuze wortels heeft, alleen maar bestaan bij
de gratie van expliciete humanistische randvoorwaarden.7

De vraag is natuurlijk: waaruit bestaan volgens de georganiseerde humanisten de rand-
voorwaarden voor een humanistische levenshouding? En daarmee samenhangend: wanneer
is het zinvol als georganiseerde humanisten iets doen aan de optimalisering van de rand-
voorwaarden en hoe kan dat het beste gebeuren?

Over de (abstracte) beginselverklaring van het HV bestaat overeenstemming. Ook be-
schouwt elke humanist de democratische, pluriforme samenleving als een belangrijke rand-
voorwaarde voor een humanistische levenshouding. En wellicht bestaat er ook overeen-
stemming over de vraag, dat waar en wanneer mensen behoefte hebben aan humanistische
geestelijke verzorging zij deze in principe moeten kunnen krijgen. Maar hoe zit het met in-
houdelijke thema's die niet unaniem als de randvoorwaarden voor een humanistische levens-
houding worden beschouwd en waarover ook inhoudelijk wellicht verschil van mening
heerst? Moet het HV toch standpunten innemen in de zin van: 'Het HV vindt van onder-
werp x:....', en daarmee meerderheden en minderheden binnen het HV creëren? Wanneer en
hoe moet het HV reageren met betrekking tot het conflict bescherming versus bevoogding?
Ik denk aan de handel in soft- en harddrugs en aan het verbod op tabaksverkoop aan jon-
geren. En hoe zit het met de door de overheid gestelde voorwaarden bij euthanasie en bij
hulp bij zelfdoding? Moet en mag iemand kinderen verbieden bepaalde programma's op tv
of video te zien? Moet het HV in het kader van 'bescherming' van jeugdigen positief reage-
ren op maatregelen van de Amsterdamse overheid om pornografische afbeeldingen uit het
straatbeeld te verwijderen, of moet het juist in verband met bevoogding negatief reageren?
Moet het HV een uitspraak doen over de armoede in Nederland?

Uitspraken door het Humanistisch Verbond
In 1991 heb ik ervoor gepleit dat het HV meer laat zien, waar het voor staat (dualisme) en
heb ik gekozen voor het gemeenschapsmodel.8 Op die manier zou het HV zich kunnen
proftleren en daarmee herkenbaarder en aantrekkelijker worden. En ook zou op die manier
meer gedaan kunnen worden aan het aspect van beleving (bijvoorbeeld in de vorm van ri-
tuelen). Inmiddels ben ik op die keuze grotendeels teruggekomen, omdat het HV telkens
weer laat zien dat een dualistische reactie in de vorm van een standpunt vrijwel onmogelijk
is. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Humanisten denken, voelen en han-
delen meestal niet alleen humanistisch, maar ook politiek, maatschappelijk, economisch,
verzorgend, seksueel, genietend, inspannend, ontspannend etc. Met uitzondering van 'het
humanistische' - wat dat dan ook zijn moge - zijn ze in alle andere aspecten zeer verschil-
lend.9 Door hun grote pluriformiteit zullen de noodzaak en consequenties van standpunten
door iedere humanist anders worden beoordeeld. De kans op scheuringen bij het bepalen
van standpunten is daarom niet ondenkbeeldig. De kruisrakettenkwestie in de jaren tachtig
was daarvan een voorbeeld. Mijn stelling luidt dat veel thema's met een levensbeschouwe-
lijk aspect momenteel niet worden opgepakt, omdat het HV meent dat het uiteindelijk een
standpunt moet bepalen. Het HV vreest (terecht), dat door standpuntbepaling grote interne
verdeeldheid kan ontstaan.

Een tweede reden heeft te maken met het humanisme als zodanig. Elk lid van het HV

denkt zelf na en bepaalt uiteindelijk zelf, vanuit zijn context, vooronderstellingen, waarden
en normen wat waarheid en wat goed is. Op het moment dat het HV namens de humanis-
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ten in de vorm van standpunten gaat vaststellen wat waar en goed is (en dus ook wat niet
waar en fout is), dan is het georganiseerd humanisme een contradictio in terminis. Dan wordt
het HV een organisatie die niet het dialogische en pluriforme principe verwerkelijkt, maar
die het monologisch-dualistische principe aanhangt. De uitzondering op deze regel vormen
standpunten omtrent de randvoorwaarden waaronder een humanistische levenshouding
mogelijk is en die iedere humanist als randvoorwaarde erkent.

Een derde reden voor mijn meningsverandering is de huidige context waarin het HV

zich bevindt. Wie zit in onze tijd op een standpunt van het HV als Humanistisch Verbond te
wachten? Als het HV unaniem ergens een standpunt over weet te formuleren, dan is dat
meestal huilen met de wolven, want het betreft dan een thema waar vrijwel alle andere wel-
zijnsorganisaties in Nederland ook achter staan. Als het een controversieel onderwerp be-
treft - waarover het dus zinvol zou kunnen zijn iets te zeggen - dan is het HV vaak sterk
verdeeld. Wie schiet er iets mee op als het HV na hevige interne verdeeldheid met een
standpunt komt? Wie zit er in onze geïndividualiseerde samenleving nog te wachten op le-
vensbeschouwelijke standpunten van wie dan ook? De enigen die dit misschien willen, zijn
de dualistisch-monologisch denkenden en handelenden die het HV ook graag als zodanig te-
gemoet willen treden. Een pluriforme, dialogisch ingestelde organisatie is namelijk moeilijk
grijpbaar. Maar wie heeft interesse in en belang bij de strijd tussen dualistische clubjes?

De vierde reden voor de moeilijkheid van het innemen van standpunten heeft te maken
met de media. De standpunten van georganiseerde humanisten zijn - juist ook vanwege de
pluriformiteit van de humanisten onderling - genuanceerd en afgewogen. Echter, binnen
de context van de Nederlandse samenleving, waar de ongeschreven wet heerst dat je als or-
ganisatie ergens 'voor moet staan' en dat je 'duidelijk' moet zijn, zullen de genuanceerdheid
en voorlopigheid van standpunten niet als zodanig worden gerecipieerd. Die opvatting
heerst niet alleen bij niet-humanisten, maar ook bij humanisten. Als het hoofdbestuur of de
algemene ledenvergadering een standpunt inneemt, zal elk lid van het HV zich daarop aan-
gesproken voelen, ook al kent het de betrekkelijkheid van de status van de uitspraak. En
alle niet-humanisten beschouwen dit formele standpunt als hèt standpunt van alle humanis-
ten. Bovendien: als de uitspraken door de buitenwereld als tè genuanceerd worden ervaren,
dan zal hun standpunt als 'vaag' en 'nietszeggend' worden afgedaan.

Alternatief
Over de unaniem ervaren impliciete en expliciete vooronderstellingen moet het HV stand-
punten blijven innemen. De uitgangspunten kunnen en moeten tijdens discussies telkens
weer expliciet naar voren worden gebracht. Het zou goed zijn om wat meer duidelijkheid
te krijgen over die punten waarover humanisten het met elkaar eens zijn. Als deze poging
er maar niet toe leidt dat uitgangspunten worden geformuleerd, waarbij zowel de geit als de
kool gespaard worden. Daar zit niemand op te wachten. Liever drie punten waarover een-
duidige overeenstemming bestaat dan tien vage, die bij elke concrete invulling tot verhitte
en zinloze discussies leiden. Liever geen humanistische exegese.

Voor de controversiële thema's lijkt me een HV dat zich concentreert op de bezinning
zonder standpunten veel zinvoller. Dat kan door te reageren met ovenvegingen en discussie-
stukken. Het innemen van standpunten kan het HV grotendeels overlaten aan belangenorga-
nisaties, partijen, etc. De revitalisering waar Paul Cliteur het over heeft, betekent niet dat
het HV zich moet laten uitdagen 'duidelijk' te zijn (dus dualistisch te worden), want deze
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duidelijkheid is een duidelijkheid voor en van anderen, niet die van en voor humanisten.
Veel belangrijker is het om - vanuit die enkele, maar wel wezenlijke, steeds weer expliciet
geformuleerde humanistische uitgangspunten - tot overwegingen aan te zetten, 'zekerhe-
den' door te prikken en mensen aan te zetten op een positieve wijze met twijfel en onze-
kerheden om te gaan. Vanuit dat uitgangspunt kan het HV een basis bieden aan humanis-
tisch denkende mensen van allerlei pluimage die binnen het HV een bezinningsoord vinden
waar ze onbedreigd hun eigen meningen kunnen toetsen en vormen, waar ze naar anderen
kunnen luisteren en waar ze niet de strijd hoeven aan te gaan om een standpunt te verdedi-
gen. Vanuit deze dialogisch-pluriforme invalshoek kan het HV zijn angst voor scheuring
loslaten en creëert het meer dan andere organisaties de mogelijkheid controversiële onder-
werpen aan te snijden.

Het georganiseerde humanisme zou vanuit die invalshoek veel meer moeten en kunnen
laten zien dat het humanisme vooral een houding is. Een houding van dialoog en plurifor-
miteit. Als die houding centraal wordt gesteld, dan zal blijken dat het humanisme niet vaag
en vrijblijvend is, maar moed en inzet vraagt. Vanuit deze houding kan ook meer ruimte
ontstaan voor beleving. Door meer aandacht te besteden aan beleving zou een belangrijke
niet-rationele kern van het humanisme weer meer zichtbaar worden: de in eerste en laatste
instantie op emoties gebaseerde zorg voor elkaar en zichzelf. Deze zorg krijgt al gestalte bij
de geestelijke verzorging, bij uitvaart- en relatievieringen, maar moet vooral voelbaar wor-
den in de manier waarop humanisten met elkaar omgaan: met oprechte belangstelling voor
anderen met het doel van en met elkaar te leren en voor en met elkaar en onszelf te leven.

Geestelijke verzorging
Ik ben het met Kunneman eens dat voor steeds meer mensen die geestelijk verzorger van
belang is die niet met pasklare antwoorden komt, maar die meedenkt en die de persoon die
hulp nodig heeft als individu benadert, niet als lid van een denominatie.lo Ik denk weliswaar
dat humanisten het individu als zodanig benaderen, maar zij hebben op deze aanpak geen
patent. Het gaat er bij geestelijke verzorging in eerste instantie om dat het tussen hulpver-
lener en cliënt tot zinvolle communicatie komt, waarbij de belangen en wensen van de
cliënt centraal staan. De levensbeschouwelijke achtergrond van de hulpverlener is belangrijk
als de cliënt die belangrijk vindt. Ik kan me goed voorstellen dat een katholiek graag alleen
van een priester het Sacrament der Zieken wil ontvangen, en dat iemand die een hekel
heeft aan kerken geen kerkelijke maar een humanistische relatiebevestiging wil. Maar zo
kan ik me ook goed voorstellen dat een Antilliaanse humanist vanuit zijn culturele achter-
grond liever met een (moderne) Antilliaanse priester praat, dan met een Nederlandse hu-
manistisch geestelijk verzorger die deze culturele achtergrond niet kent. Het zou zinvol zijn
als het HV samen met andere levensbeschouwelijke genootschappen kijkt welke rol de deno-
minatie-gebonden geestelijke verzorging als zodanig in de toekomst moet spelen en of niet
ook andere factoren met betrekking tot de financiering en organisatie van geestelijke ver-
zorging een rol moeten gaan spelen. Als er veranderingen moeten worden doorgevoerd,
dan kan dat alleen als alle geestelijke verzorgende denominaties samenwerken. Glastra van
Loon heeft gelijk dat eenzijdige stappen van het HV in deze richting vanuit de politieke
context gezien niet zinvol zijn. Maar het HV is volgens mij wel de organisatie bij uitstek die
vragen in deze richting kan formuleren.

Tot slot maak ik de aantekening dat de hier gevoerde discussie over het humanisme als
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een teken van zowel levensbeschouwelijke welvaart als van een hoge culturele beschaving
beschouwd mag worden. In veel andere landen heersen levensbeschouwelijke eenzijdigheid
en onderdrukking en moet op impliciet-performatieve, maar vooral expliciet-propositionele
wijze (voor zover dat zelfs mogelijk is) worden gevochten voor de verwezenlijking van de
randvoorwaarden die een humanistische levenshouding mogelijk maken. Waar het Neder-
landse humanisme anderen kan helpen, moet het dat doen. Maar het moet zich door de
repressie elders niet laten remmen in zijn eigen ontwikkeling in Nederland.
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De empirische basis van postmodernistische
kritiek op de eerste halve eeuw
georganiseerd humanisme in Nederland
Gerard J. Te/kamp

Het artikel van Harry Kunneman over expliciet en impliciet humanisme in het juninummer
1995 van Rekenschap was een kristallisatiepunt in wat ik maar zal noemen postmodernisti-
sche kritiek op hedendaags modern humanisme, zoals het in Nederland zijn organisatori-
sche inbedding vond in het nu ruim een halve eeuw functionerend Humanistisch Verbond.
Mijn vooronderstelling is dat ook waar het Verbond in deze kritiek niet uitdrukkelijk wordt
genoemd, het stilzwijgend wel degelijk haar object is. De juistheid van die vooronderstel-
ling lijkt mij aannemelijk te maken op basis van het gegeven dat vanaf 1946 humanisme in
Nederland hoofdzakelijk belichaamd is in en rond het HV. Ik bespeur bij deze post-
modernisten of degenen die uitdrukkelijk aandacht vragen voor het belang van post-
modernistische analyses (het verschil lijkt me een nogal retorisch karakter te hebben), ten
minste drie misverstanden of foutieve vooronderstellingen, die mijns inziens berusten op
een te geringe kennis van het gevarieerd gedachtengoed zoals dat in het HV tot uitdrukking
kwam enerzijds en het praktisch-organisatorisch functioneren van dat HV anderzijds: twee
kanten van een medaille overigens, inherent aan het bestaan van een levensbeschouwelijk
genootschap. Ik probeer beknopt wat historische kanttekeningen te zetten bij die misver-
standen of vooronderstellingen, die soms het karakter van mantra's dreigen te krijgen.
Daarmee hoop ik ook een bescheiden bijdrage te leveren aan de vorming van een nuchtere,
empirische basis voor de 'profileringsdiscussie' over het HV zoals die sinds eind jaren tach-
tig met horten en stoten wordt gevoerd. Ik geef hieronder de drie belangrijkste punten van
misverstand zo scherp mogelijk weer, waarna ik in een commentaar hun zwakke historische
grondslag denk aan te tonen.

1. Tot op heden, in ieder geval tot voor zeer kort, staat of stond bij humanistische be-
zinningsactiviteiten, standpuntbepalingen, analyses vanuit het HV het humanisme als expli-
ciet uitgangspunt voorop, wat leidt tot een overwegende en voorspelbare schematisering in
de vorm van een 'humanisme en X' -benadering.
2. Dat humanisme gaat of ging uitdrukkelijk of stilzwijgend vooral uit van een eenzijdig

rationalistisch-optimistisch mens- en wereldbeeld, met geen of weinig aandacht voor de-
structieve, dehumaniserende tendensen in de ontwikkeling van de modern-wetenschappe-
lijk-technisch-rationele cultuur zelf.
3. Vervolgens stelde het HV bij zijn aspiraties en ambities in de Nederlandse samenle-

ving zich op het standpunt 'in het isolement ligt onze kracht' (vgl. Groen van Prinsterer in
de 19de eeuw), waarbij het uitdrukkelijk afstand nam van de waarden belichaamd in andere
levensbeschouwelijke stromingen, in het bijzonder de kerken, of zich daar zelfs tegen af-
zette. Van de weeromstuit of zelfs uit valse imitatiedwang kweekte men zelf een pseudo-
kerkelijke theemutscultuur. Als nu vanuit de Universiteit voor Humanistiek een gesprek op
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gang komt met DISK (Dienst aan de Industriële Samenleving vanuit de Kerken) is dat iets
nieuws, 'dat tien of vijftien jaar geleden nog niet mogelijk was geweest'.1

Ad 1) Humanisme en X? Bovenstaande bevinding (b)lijkt maar ten dele te kloppen. Men zou
dan ook eens concreet moeten onderzoeken wat de aard en benaming waren van de talloze
bijeenkomsten en rapporten en tot een inhoudsanalyse moeten komen. Om praktisch-in-
houdelijke redenen maak ik hierbij een voorlopig onderscheid tussen wat lokaal/regionaal
in gemeenschappen/afdelingen en wat centraal in of via het hoofdbestuur en het centraal
bureau gedaan werd of wordt.

Het Verslag over het jaar 1956 van de Gemeenschap Leiden van het Humanistisch Verbond ver-
meldt 'zondagmorgenbijeenkomsten', met als sprekers dr. V.WD. Schenk over 'Doods-
angst en levensmoed', DTh.F. d'Angremond over 'De boodschap van het humanisme', J
van der Molen over 'Opvoeding per meter', W.H. Lichtveld over 'Rassendiscriminatie en
de waardigheid van de mens', M.J.F. Ehrbrecher over ' ... en toch optimist?' en dr. o.
Noordenbos over 'In gesprek met anderen'; verder een bijeenkomst met dr. JP. van Praag
over 'Humanistisch Verbond in 1956' en de jubileumviering met een feestrede over 10 jaar
HVvan dr. Je. Brandt Corstius; ten slotte vier discussie-avonden: dr. J Cohen over 'Wat
onze kinderen van de godsdiensten moet worden verteld' en 'Wat moeten onze kinderen
van de bijbel weten?', dr. Kwee Swan Liat over 'het [Hv]-rapport over de "Laagontwikkelde
Gebieden'" en dr. H. Musaph 'over het onderwerp "de man-vrouw-verhouding'''. Slechts
ten dele 'expliciet' humanistisch en bepaald niet overwegend 'humanisme en X' dus.

Het jaarverslag van de secretaris [van het Humanistisch Verbond, afdeling Leiden en Omstreken)
over 1995 vermeldt zes publieksbijeenkomsten: Paul Cliteur over 'Humanisme vandaag, f1lo-
sofie en praktijk', Frans Jacobs over 'Het bedachte leven' (over mensbeelden), Adriaan van
der Staay over 'Wat is een goede Europeaan?', medewerkers van de Stichting Pandora over
'Normaal en abnormaal. De maatschappelijke positie van de ex-psychiatrische patiënt', Rob
"Aspeslagh, Jan van der Tas en Willem Visser 't Hooft over 'Herdenken, terugblik en voor-
uitzien. 50 jaar bevrijding', Gidia Jacobs over 'humanistische psychologie' en Henk Tiele-
man en Rob Tielrnan (sprekers) en Gemma Boetekees en Rob de Lint (forumleden) over
'Van airmiles tot flippo's, over consumentisme'. Niet zo expliciet allemaal en weinig 'huma-
nisme en X' dus. Net als in 1956 wel veel sprekers uit eigen kring (voornamelijk Socrates-
hoogleraren). Overigens teken ik als advocaat van expliciet humanisme als leidraad aan dat
de combinatie van juist deze thema's (en sprekers) nergens in Leiden en omstreken (Volks-
universiteit, Studium Generale) gevonden wordt en dat zo'n cyclus als min of meer expli-
ciet best wel door de beugel zou kunnen ...

Voor de goede orde: uit dat zelfde jaarverslag de thema's van de interne bezinningsbij-
eenkomsten: 'Poncke Princen, voorbeeld voor humanisten?', 'Wonen in diverse levensfa-
sen', 'Barmhartigheid (naar aanleiding van de Socrateslezing door Cornelis Verhoeven)',
'Samengaan van Humanistisch Verbond en Humanitas', 'Zondagsrust en 24-uurs-econo-
mie', 'Orgaandonatie', 'Impliciet en expliciet humanisme', 'Arbeidsdeelname voor allochto-
nen en de werkgeversverklaring' en 'Kennismaking met het Apostolisch Genootschap'.

Nu lijkt het mij juist dat 'performatief' - in Kunnemans terminologie - de afdelingen van
het HV,waar 'het' zou moeten gebeuren, het zich kunnen permitteren c.q. de stilzwijgende
opdracht hebben C.q. de strategie en tactiek hanteren om a) impliciet reeds van de bekend-
heid met humanisme uit te gaan; b) humanisme harmonisch impliciet en expliciet in te
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bouwen in hun publieke en interne bezinning; c) simpelweg door keuze van thema's en
sprekers en de combinatie daarvan een humanistische blikrichting afwisselend te 'implicite-
ren' en te 'expliciteren'. Anders zou het gesteld kunnen (en moeten) zijn met landelijke bij-
eenkomsten en pre-adviezen enz. Daar verwacht ik, op 'centraal niveau' dus, als modaal
Hv-lid, pertinent en permanent een expliciete inbreng, beslist méér dan een voetnoot
waarin men 'desgewenst' bereid is met de billen bloot te gaan en toe te geven dat een hu-
manistische blikrichting meegespeeld heeft bij de totstandkoming van een standpunt; en de
buitenwacht verwacht dat ook van ons als 'interlocuteur valable', een HVdat wat te melden
heeft, de ene keer scherp en origineel, de andere keer een duit in het zakje doend.

Ik zal de lezers hier nader bewijs besparen hoe gruwelijk expliciet dat traditionele HV-
humanisme tot vorig jaar te werk ging, hoe men in de loop der jaren op centraal niveau de
'boodschap' van 'het' humanisme gebracht heeft en verwerkt heeft in allerlei 'produkten':
triomfalistisch, bescheiden, sceptisch enz. Kunneman c.s. geeft dat bewijs ook niet. Ik be-
schik ook niet over de vereiste documentatie noch de tijd om aan te tonen dat zelfs op
centraal niveau in de historie van het HVlang niet altijd van een eenzijdige, laat staan expli-
ciete 'humanisme en X'-benadering sprake was. Maar mijn indruk uit de mij bekende bron-
nen (bijvoorbeeld het jubileumboek uit 1986 van Flokstra en Wieling, de bundel Huma-
nisme. Theorie en Praktijk van Cliteur en Van Houten) is dat als het HV in de loop der tijd
een maatschappelijk, politiek, cultureel of ander probleem aan de orde wilde stellen, men
eerst dat probleem vaststelde, bestudeerde en analyseerde en er veroolgens pas afwisselend met
impliciet of expliciet humanistische blik over rapporteerde, adviseerde of formuleerde.
Eerst was er het 'probleem' van de crematie, de abortus, de euthanasie enz., dat om ana-
lyse, diagnose en commentaar vroeg. In een groot aantal gevallen stond de 'X' dan ook
voorop. En de 'H' werd niet eens altijd uitdrukkelijk genoemd. Het aanstippen van deze 'X
en humanisme'-benadering moge een flauw 'taalspel' lijken, maar ik meen te weten dat
postmodernisten daarvan (of van de analyse daarvan) houden.

Ad 2) Vooruitgangifetigisme? Het naoorlogs Nederlands humanisme in en rond het HV, zoals
dat in het bijzonder gestalte heeft gekregen in en door de persoon van Jaap van Praag en
zijn opvolgers, heeft nooit het vooruitgangsoptimisme aangehangen; de heilsboodschap van
de moderniteit, het oude vooruitgangsgeloof, was en is nu net geen kenmerk van het geor-
ganiseerd humanisme en zijn vertolkers. (Dit beeld kreeg ik wel van een - overigens capa-
bele - godsdienstleraar op het Christelijk Lyceum; vandaar o.a. mijn eigen late roeping.) In-
tegendeel, pioniers van het HV uitten zich tientallen jaren bij voortduring in de ene keer
oppervlakkige, de andere keer diepgaande cultuurkritische visies, bijvoorbeeld ten aanzien
van de zogeheten 'brede massa'. Daarbij werd - misschien wat implicieter dan wenselijk -
wel degelijk verwezen naar de 'cultuur-technische situatie, de sociaal-economische ontwik-
keling' en de 'steeds verder om zich heen grijpende industrialisatie' - inherent aan het grote
moderniseringsverhaal, in postmoderne termen - waardoor de aanvankelijke verbinding
tussen het 'humanistische denken' en 'de massa' verloren ging.2 Het was vaak eerder een
cultuur-pessimistische visie à la de vooroorlogse Huizinga die de klok sloeg, na de oorlog
verbonden met het gevoel van 'redden wat er nog te redden valt' van de menselijke waar-
digheid in een ontaarde wereld. Als er al van 'optimisme' sprake was, dan als ethische op-
dracht en/ of als 'credo quia absurdum'. Hier ligt nog stof voor een dozijn dissertaties van de
Universiteit voor Humanistiek, waarin beschreven zou kunnen worden hoe representatief
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de cultuurkritiek van het HVwas en in welke opzichten zij haaks stond op de wederopbou-
weuforie. Want ambivalentie was er zeker. Maar het 'Wij zijn jong, d' aard ligt open' van de
oude Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden (NBAS), waaruit een deel van het HV-
kader afkomstig was, kwam niet meer in die gedaante terug.

Het (ook intern) kritisch-polariserend-politiserend HV,kind van zijn tijd, uit - ruwweg -
de periode 1965-1985 is met het voorgaande niet in strijd, integendeel, alleen dacht men
soms 'dialectisch' opnieuw het humanistisch wiel te moeten uitvinden. Maar als er ooit een
periode is geweest waarin het Hv-humanisme aan zowel 'immanente' als - per definitie
kunstmatige - externe maatschappij- en cultuurkritiek deed, was die er toen zeker. Het was
de tijd van het Expliciet Spreken van het Verbond, dat gecombineerd werd met grote kri-
tiek op het rationeel-technisch (kapitalistisch) wereldbeeld en -systeem. Sommige kaken zijn
er nog moe van, helaas heeft het HVvan de weeromstuit het spreken verleerd. Merkwaar-
dig dat Kunneman c.s. deze episode vergeten lijkt, waarin men trouwens niet vies was van
het zoeken naar bondgenoten, ook van kerkelijke origine.

Kortom, een hedendaags Hv-project over 'consumentisme' is als zodanig niets nieuws
onder de zon. Jaap van Praag had het op een achternamiddag kunnen bedenken. Een im-
of expliciet weren van een humanistische inbreng in zo'n project lijkt mij echter qua pro-
dukt iets op te leveren dat in de categorie 'meer van hetzelfde' valt: intellectueel consu-
mentisme dus.

Ad 3) Geen samemverking met kerken? Dit lijkt me toch wel de humanistische 'gotspe' van het
jaar. Flokstra en Wieling wijden een apart hoofdstuk aan 'De verhouding tot de kerkge-
nootschappen'. Tientallen jaren heeft het HV moeten strijden voor 'erkenning', vooraleer
men serieus kon werken aan de 'herkenning'. Maar vanaf het begin heeft het HVeen niet
meer dan 'collegiale' positie opgeëist naast en niet per se tegenover andere levensbeschou-
welijke entiteiten. Voor zover antikerkelijke en antigodsdienstige sentimenten nog wel eens
een rolletje speelden, was daar alle reden toe, maar ze voerden nooit de boventoon. Jaap
van Praag vroeg al binnen vijf jaar na oprichting een audiëntie bij de bisschop aan. Met
'oprechte' christenen (de terminologie is van Derkx en Mooren) heeft het 'oprechte' HVal-
tijd al de dialoog gezocht en op den duur vaak gevonden. (Wil je die dialoog, die samen-
werking, goed voeren en door je gesprekspartners serieus genomen worden, dan moet je
overigens weten waar je zelf staat.) Wie zich ook maar enigszins verdiept in de historie van
het HV, ziet dat ook hier niets nieuws wordt geprogageerd. Wat wel enigszins veranderd is,
is de pretentie van het HVeen geestelijk tehuis voor alle buitenkerkelijken/ niet-godsdiensti-
gen te willen zijn. In plaats van met de 50% die zich niet meer als godsdienstiglkerkelijk
bestempelt, nemen we thans volgens diverse beleidsdocumenten ook genoegen met de
25% die zich min of meer verwant voelt met humanistische uitgangspunten. Het zij zo.

En nog even de 'metafoor' van de theemuts. Tja, daar lijkt wat in te zitten voor de eer-
ste twintig jaar, toen het ideaal van de 'gemeenschappen' (in plaats van gewoon afdelingen)
en het 'gemeenschapsleven' nog volop gevoerd werd; het zich 'organisch' afzetten tegen de
koude, kille Geseflschtift van de massamens (met zijn consumentisme). Maar ja, geef nou toe,
nu er weer over 'rituelen' wordt gedacht om onze bestaansknopen te verhelderen, hebben
we wellicht spijt dat we die mooie nostalgische term een paar jaar geleden definitief hebben
afgeschaft. Overigens wist men ook in de jaren vijftig eigenlijk wel beter. De ledenpartici-
patie was zelden groter dan 25% (nu 10%). En anders dan in een echte theemutscultuur is
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het meest opvallende en kenmerkende van de geestelijke cultuur van het HV toen en nu
dat men kinderen geheel vrij laat lid te worden van het HV.En zieltjes winnen bij die ver-
maledijde godsdienstigen, daar heeft men bij het HV ook nooit aan gedaan. Wie contrast
zoekt, spo ede zich naar de tentoonstelling 'Roomsch in allel in het Catharijneconvent in
Utrecht, lopend een kwartier van de UvH.

Summa summamm. Postmodernistische humanistische donateurs als Harry Kunneman
hebben diep nagedacht maar weinig bewezen. Dat komt vooral omdat ze afstand preten-
deren te nemen tot de eigen historie van het Hv-humanisme en/ of blijk geven daar weinig
kennis van te hebben. Dat werkt intern en extern contraproduktief. Intern omdat leden
het gevoel zouden kunnen krijgen dat hun lidmaatschap en inbreng er helemaal niets toe
doen. Ze kunnen net zo goed donateur worden. Maar waarvan, zou je je kunnen afvragen.
Extern leidt het loslaten van eigen identiteit tot verwarring en leedvermaak. Ja, dan pas kan
godsdienstsocioloog L. Laeyendecker met recht constateren: 'Humanistisch Verbond gaat
steeds meer op kerk lijken'.3 Met zulke grote stappen door of langs de geschiedenis kom je
ver van huis.

Om de katholiek Anton van Duinkerken te parafraseren:

Jawel, mijnheer, ik noem mij humanist
En 24 eeuwen kijken op mij neer
Ik ben liever geen postmodernist
Geloof ook niet in God of Johan de Heer
Van Socrates tot Jaap van Praag en Paul Oiteur
Ik mag ze graag en verder geen gezeur

Noten
1. Harry Kunneman in gesprek met Paul Witteman, Zwolle 17 februari 1996; zie ook het pleidooi

voor 'inclusief humanisme' en een verwijzing naar DISK in het artikel in Rekenschap, maart 1996, van Peter
Derkx en Jan Hein Mooren.

2. Citaten uit Werfkracht en Taak van het Humanistisch Verbond ten aamjen van de brede massa, ontwerp-nota
uit 1951/1952, resp. vouwblad de taak van het moderne humanisme uit 1965/1966. Zie ook: A.L. Constandse,
Leven op een vulkaan. Pessimisme als bron voor idealisme (Utrecht 1983).

3. L. Laeyendecker, Haagsche Courant, 22 februari 1996.
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De onbegrijpelijke eigenheid van het
postmoderne individu
Over de queeste van Harry Kunneman

Joep Dohmen

Identiteit is zonder twijfel het meest actuele thema in de jaren negentig. Dat zou erop kun-
nen duiden dat er iets aan de hand is. Blijkbaar is het niet langer evident wat naties, volke-
ren en individuen zijn en is de kwestie waarop hun identiteit berust een algemene bron van
zorg. Er verschijnen tal van publikaties van sociale wetenschappers, politieke en andere fi-
losofen, historici en literatoren, waarin over de aard van de maatschappelijke samenhang,
of liever over het gebrek aan zo'n samenhang, druk wordt gereflecteerd.

In die discussie heeft zich nu ook Harry Kunneman gemengd met zijn boek Van thee-
mutseu/tuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit (Meppel 1996). Het is een
rijk boek, zoals er in elk geval in Nederland (te) weinig geschreven worden, al was het al-
leen al vanwege zijn brede scope. Kunneman is het tegendeel van een analytisch filosoof. Al-
les hangt met alles samen, lijkt zijn motto, en dus beproeft hij even moedig als gewaagd
een analyse van de postmoderne conditie en van postmoderne individualiseringsprocessen.
Aansluitend op moderne en postmoderne auteurs (Habermas, Foucault, Beek, Lyotard) en
op feministische auteurs (Irigaray, Braidotti) passeert in die analyse, onder de drie invals-
hoeken van vooruitgang, rationaliteit en normatieve professionaliteit, een breed scala van
thema's de revue: de aard van de huidige moderniteit bezien vanuit een postmodern filoso-
fisch perspectief; het debat tussen humanisten en antihumanisten; de rol van de menswe-
tenschappen bij veranderingsprocessen en de mogelijkheid van hun transformatie; de poli-
tieke en materiële implicaties van de globalisering van de kapitalistische economie; de
wederzijdse interacties tussen leefwereld en systeem; narratieve individualiteit en de verhou-
ding tussen de verhalen van hulpzoekenden (patiënten, cliënten) en die van professionals
(artsen, raadslieden, hulpverleners).

Wat is het doel van deze uitgebreide exercitie? Onze postmoderne identiteit is volgens
Kunneman sedert de secularisering en individualisering, met de fragmentarisering van de
cultuur, de dynamiek van de consumptiemaatschappij, de tweedeling van de samenleving
en de opmars van de deskundologie, kortom in het haast onontwarbare strijdgewoel van
het postmoderne krachtenspel, meer dan ooit in het geding. Kunneman werpt zich op als
verdediger van de persoonlijke autonomie, zodat de eigenheid van individuen hoe dan ook
gerespecteerd wordt. Hij bepleit een zogenaamde individuele bestaansethiek.

Van theemuts naar walkman-ego
Hoe was het een halve eeuw geleden gesteld met de identiteit van individuen in de wes-
terse samenleving? Kunneman schetst zeer beeldend en herkenbaar wat hij noemt 'de thee-
mutscultuur'. We schrijven de jaren vijftig, het is vier uur 's middags en het duurt nog wel
even voordat vader thuiskomt. Moeder zit intussen met de kinderen achter de thee met een
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schoteltje Mariabiscuits. Die theemuts daar op tafel staat model voor het dominante socia-
lisatiepatroon en symboliseert hoe de identiteit van het individu verbonden was met één
plek, één gemeenschap en één traditie. Voornaamste kenmerk van de theemutscultuur acht
Kunneman de hiërarchische structuur: 'In een theemutscultuur is precies geregeld wie,
waar, wat, wanneer mag zeggen en wie zijn mond moet houden of alleen ja en amen mag,
knikken. Iedereen weet onmiddellijk wat zijn plaats is en die plaats is voor anderen ook on-'
middellijk herkenbaar, omdat gewone mensen hele eenvoudige theemutsen dragen, terwijl
de hoge heren getooid zijn met bijzondere, rijk versierde theemutsen die een teken zijn van
het gezag van hun woorden en aanmaningen.' (p. 46) Men hoeft De Avonden van Reve niet
te kennen om te weten dat het onder zo'n theemuts behalve veilig, gezellig en warm ook
inderdaad broeierig tot knap benauwend was. Dat verklaart precies hoe het kan dat som-
migen met zoveel afschuw en anderen zelfs nostalgisch terugdenken aan die tijd. Niet al-
leen veiligheid en samenhang maar ook betutteling, geweld en uitsluiting van de buiten-
staander zijn inherent aan theemutsculturen.

Inmiddels is de theemuts goed en wel versleten en afgedankt en is de greep van de
theemutscultuur op de identiteit van individuen volledig verslapt. Samenhangend met de
consumptieve overvloed vanwege de kapitalistische produktiewijze ontstaat het walkman-
ego, waarvan de identiteit volgens Kunneman gekenmerkt wordt 'door een hoge mate van
plasticiteit' (p. 47). De identiteit van het walkman-ego komt op rekening van een 'commer-
ciële massacultuur die niet langer afhankelijk is van lokale, historisch verankerde bindingen
maar een mondiaal karakter heeft en gekenmerkt wordt door een snelle wisseling van
trends, stijlen en produkten. Het walkman-ego geeft, met andere woorden, vorm aan zijn
identiteit door voortdurend keuzes te maken uit een overweldigend aanbod van permanent
vernieuwde en zich uitbreidende consumptiemogelijkheden. De identiteitsmodellen die het
walkman-ego aangereikt krijgt, verwijzen niet of nauwelijks meer naar gemeenschappelijke
deugden, maar stellen in plaats daarvan de individuele consumptie, het persoonlijke genie-
ten en de individuele carrière centraal' (p. 47). Het walkman-ego is het planbureau van het
eigen leven.

Postmoderne identiteit
De actuele discussie over de constituering van onze huidige identiteit wordt beheerst door
het debat tussen het liberalisme en communautarisme, hier en daar onderbroken door met
name feministische interventies. Het heersende ftlosofische liberalisme verdedigt het vrije,
autonome, zelfredzame individu contra allerlei vormen van staatsinmenging, institutionele
danwel persoonlijke bevoogding. Het communautarisme betreurt de ondergang van tradi-
tionele leefverbanden vanwege de daardoor ontstane crisis in de zingeving, de teloorgang
van de moraal en de verharding van de samenleving, en propageert daarom een ethisch re-
veil middels terugkeer naar een of andere theemuts cultuur. Kunnemans boek is een hybride
queeste naar een derde weg, de uitweg. Van beide sociale ftlosofieën kiest hij zijn gading,
om de rest te verwerpen. Het goede aan het liberalisme is de exit-optie: de mogelijkheid
van het individu om zich te allen tijde te kunnen distantiëren van welke externe claim dan
ook. Kunneman ziet natuurlijk dat langs deze (vlucht)weg solidariteit en gedeelde zingeving
uit het zicht dreigen te verdwijnen, maar houdt desondanks ook zelf onverkort vast aan die
exit-optie 'ten opzichte van alle wij-patronen' (p. 210).

Met het communautarisme kan hij inhoudelijk gezien helemaal niet uit de voeten, omdat
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daar de theemuts weer uit de kast gehaald wordt. Maar hij deelt zonder meer de commu-
nautaire argwaan tegen een samenleving van calculerende burgers die alleen strategisch met
elkaar omgaan, tuk op een voordeeltje en benauwd om ook maar iets van zichzelf te moe-
ten prijsgeven.

Tegen zowel liberalisme als communautarisme koestert hij een, fundamenteel, bezwaar:
ze zijn hem te modern. 'Beide zijn gebaseerd op een typisch moderne zienswijze, die in het
teken staat van eenduidigheid en overkoepeling, hetzij de eenduidige positieve betekenis
van de technisch-economische vooruitgang, hetzij de eenduidige positieve betekenis van
overkoepelende, collectieve vormen van moraliteit en zingeving.' (p. 9) Daarmee maken
beide benaderingen zich schuldig aan 'een misleidende reductie van de complexiteit en de
meervoudigheid van de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen waar het om gaat'
(p. 8). Tegenover het moderne reductionisme stelt Kunneman een postmoderne openheid
voor meerduidigheid en interferentie. Postmodernisme betekent voor hem niet na of beter
dan het modernisme. 'Postmodernisme is niet het afkondigen van het einde of het failliet
van de moderne maatschappij ... Als overmachtige empirische realiteit valt er namelijk wei-
nig aan de moderniteit te verraden ... Postmodern willen denken is dus niet "na" of voorbij
de moderniteit willen denken, maar in de moderniteit staande een specifieke verhouding
daartoe in te willen nemen, een verhouding die gekenmerkt wordt door afscheid van voor-
uitgangsdromen en door de bereidheid de rouwarbeid te verrichten die daarvoor noodzake-
lijk is; een houding van waaruit ambivalentie verwelkomd en eenduidigheid gewantrouwd
wordt en de rechten van het lokale, afwijkende en heterogene centraal worden gesteld te-
genover de globaliserende, verschillen nivellerende dynamieken van de modernisering.'
(p. 96) Van eminent belang hierbij is voor Kunneman dat postmodernisten bereid zijn af-
stand te doen van het moderne vooruitgangsgeloof, maar dan wel 'zonder daarbij de nor-
matieve verworvenheden van de moderniteit te verliezen' (p. 97).

Wat volgt hieruit voor Kunnemans eigen postmoderne visie op het individu? Dat bete-
kent dat onze identiteit niet langer gereduceerd kan worden tot een door de wetenschap of
filosofie nader op te sporen essentie. Het postmoderne individu is resultaat van een meer-
voudig spel van krachten dat allen volgens hun eigen logica met elkaar interfereren. 'Karak-
teristiek voor een postmodern geïnformeerd begrip van individualiteit is in de eerste plaats
het centraal stellen van meervoudigheid en van interferentie in plaats van eenheid en con-
trole. Het individu wordt niet langer als een intentioneel centrum opgevat dat zichzelf en
de wereld tot op de bodem kan doorgronden, maar als een meervoudige, samengestelde
entiteit die door minstens drie logica's tegelijkertijd wordt bepaald: de taal die hij spreekt en
krijgt aangereikt, het verlangen dat hem vervult en de economische en technologische
krachtvelden waarin hij is verwikkeld.' (p. 13)

Betekent dit nu dat het postmoderne individu volledig samenvalt met het walkman-ego
dat een veelvoud van 'vaak strijdige codes rond gezondheid, geluk, amusement, seks en ge-
weld ... krijgt aangereikt door de massamedia en door de horden der deskundologen die
hem van de wieg tot het graf omringen'? (p. 16) Dat is niet het geval aangezien, nota bene,
'het walkman-ego noodgedwongen ook een reflexie] ego is. Het heeft niet alleen een ruimte
gekregen voor, maar ziet zich ook genoodzaakt tot een reflexieve vorm van identiteitsont-
wikkeling, waarin keuzes tussen alternatieven en beslissingen onder condities van onzeker-
heid een centrale plaats innemen' (p. 16-17). Postmoderne individuen kunnen 'elkaar ruimte
bieden voor verschil en eigenheid' (p. 19). Op grond hiervan komt Kunneman tot de vol-
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gende bepaling van postmoderne identiteit: 'postmoderne individualiteit is niet alleen een
naam voor nieuwe overmachtige vormen van sociale en economische integratie, maar ook
voor het diep beleefde verlangen naar erkenning van individuele eigenheid en nieuwe ge-
voeligheid voor de legitimiteit van dat verlangen.' (p. 19) De complexe postmoderne condi-
tie wordt nog eens treffend geïllustreerd in de regels waarmee Kunneman zijn boek besluit:
'In de postmoderne cultuur wordt ons namelijk steeds duidelijker zicht geboden op een
hulpbron die in principe onuitputtelijk is: het vermogen van mensen om zich via aanrakin-
gen en verhalen met elkaar te verbinden en elkaar niet alleen te laten in de onteigening die
ons in de interferentie tussen verlangen, taal en macht steeds weer treft - maar ook doet
zoeken naar nieuwe vormen van individuering die solidariteit oproepen doordat ze ver-
schillen ruimte bieden.' (p. 325)

Kritiek
Sommige delen uit Van theemutscultuur naar walkman-ego lezen als een trein, andere lijken op
vrijdagavond laat geschreven en zijn onmiskenbaar het resultaat van 'voortploeteren'. Intus-
sen is kritiek pas mogelijk zodra iemand een visie ontwikkeld heeft: ik zie het gros van de
vaderlandse ftlosofen Kunnemans onderneming niet nadoen. Kunneman blijkt zich van
vele ftlosofische vooronderstellingen bewust, kent de politieke en maatschappelijke actuali-
teit van binnenuit en toont besef van het feit dat hij vanuit een particulier standpunt
spreekt. Ik onderschrijf belangrijke uitgangspunten van dit boek: de zoektocht van een
derde weg voorbij liberalisme en communautarisme; het idee van de samenleving als een
krachtenveld waarbinnen de krachten ieder volgens hun eigen logica interfereren; de opvat-
ting dat het eigen standpunt daarbinnen functioneert; en ik deel vooral wat ik opvat als zijn
intentie: ruimte te scheppen voor de persoonlijke autonomie en daarmee voor de uniciteit
van elk mens. Ik deel zelfs de worsteling met deze problematiek, al valt Kunnemans gebrek
aan oplossingen beter te verdragen. Ik heb drie bezwaren tegen zijn boek:
1. Over het algemeen zijn Kunnemans analyses beslist te grofmazig. Te vaak zou men de
auteur willen vragen om bij een bepaald punt langer stil te blijven staan en preciezer te zijn.
Maar de schrijver is intussen al weer op pad om het verdere scala van interferenties bloot
te leggen. Te veel stofwolken verbergen zodoende het zicht op te veel verbanden. Ik be-
perk me tot twee voorbeelden, het lichaam en het subject.
- De rol van lichamelijkheid. Lichamelijkheid speelt voor Kunneman een grote rol in zijn
bepaling van de postmoderne identiteit. De achtergrond daarvan is duidelijk. Hij voert li-
chamelijkheid op als correctie op Habermas (door Kunneman doorgaans elegant in be-
scherming genomen) al te talig opgevatte communicatieve rationaliteit. En hij sluit aan op
wat feministische auteurs, met name Irigaray, over lichamelijkheid naar voren gebracht heb-
ben. Maar wat verstaat Kunneman onder lichamelijkheid, en op welke manier interfereert
dat lichaam dan in talige communicatieprocessen, zodanig dat daarmee het doel, weder-
zijdse erkenning en bevordering van de postmoderne eigenheid wordt bereikt? Is dat een
diner bij kaarslicht, een zoen in het maanlicht of een stevige Turkse massage? Sport, dans,
seks? Zolang deze activiteiten vallen onder het louter consumptieve patroon van het walk-
man-ego kunnen ze heel goed resulteren uit puur strategische overwegingen en pogingen
tot overheersing. Evenmin is duidelijk hoe de seksuele differentie op zjehze!f garant staat
voor een betere communicatieve rationaliteit. Irigarays voorbeeld van de placenta die moe-
der en kind verbindt is niet meer dan een metafoor waarmee tegelijkertijd de band en het
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verschil met de ander wordt uitgedrukt; dat helpt in dit verband niet verder.
Soms lijkt het erop alsof Kunneman niet meer bedoelt dan dat mensen elkaar meer

zouden moeten aanraken. Tegelijk stelt hij van de liefkozing dat zij 'slechts als zodanig
geldt wanneer de ander de aanraking in kwestie ook als liefkozing ervaart' (p. 154). En om-
dat het dus altijd om geïnterpreteerde lichamelijkheid gaat, blijft het onduidelijk in hoeverre
lichamelijkheid op zichzelf, wat dat ook moge betekenen, aan erkenning of versterking van
de persoonlijkheid kan bijdragen.
- De postmoderne subjectiviteit. Er is iets merkwaardigs aan de hand met Kunnemans eva-
luatie van postmoderne subjectiviteit. Enerzijds sluit hij expliciet aan bij een brede postmo-
derne, zogenaamd antihumanistische stroming die de rationele autonomie van het subject
ronduit ontkent. Op grond daarvan ziet hij het individu 'niet langer als een intentioneel
centrum ... maar als een meervoudige samengestelde entiteit' (p. 13). De taal gaat aan het
denken vooraf (Derrida), de mens is geen heer in eigen huis (Freud), hij is resultaat van
disciplinering en normalisering (Foucault). Anderzijds schrijft Kunneman het subject toch
het vermogen toe om zich te verhouden tot zijn eigen meervoudigheid en die van de wer-
kelijkheid in het algemeen. Het walkman-ego kan 'tot op zekere hoogte' kiezen, het is
'noodgedwongen ook een reflexief ego' (p. 16); de 'ruimte voor individuele reflexiviteit wordt
aan postmoderne individuen zowel opgedrongen als geschonken' (p. 316), en de postmo-
derne cultuur biedt steeds meer zicht 'op een hulpbron die in principe onuitputtelijk is'
(p. 325).

Twee dingen vallen op: ten eerste de harde tegenspraak tussen de door Kunneman ge-
poneerde antihumanistische subjectiviteit en de volstrekt humanistische invulling daarvan.
Voor die contradictie sluit Kunneman de ogen. Waarom?

Vervolgens spreekt hij over de noodgedwongen reflexiviteit van het ego, die zowel op-
gedrongen als geschonken is, als een hulpbron waarop de cultuur steeds duidelijker zicht
biedt. Over welk fenomeen en over welke ontwikkeling spreekt hij hier?
2. Er ontbreken in Kunnemans boek een aantal analyses die mijns inziens niet zouden mo-
gen ontbreken. Kunneman heeft niet alleen heel veel wel, maar toch ook veel niet gedaan.
Zonder nadere uitleg blijft zijn positie ten aanzien van de volgende punten onduidelijk:
- De constituering van persoonlijke identiteit. Hoe komt identiteit precies tot stand: op
grond van disciplinering, geweld en dwang; imitatie van rolpatronen en gewoontevorming;
biologische, fysische en psychische determinatie; zelfontwerp etcetera? Is de interferentie-
logica van deze verschillende krachtenvelden volstrekt contingent?
- De verhouding tussen solidariteit en zelfverwerkelijking. Bestaat er niet een zware span-
ning tussen subjectiviteit en intersubjectiviteit, of volgt solidariteit vanzelf uit eigenheid?
- Geweld. Het thema van het geweld blijft onaangeroerd, terwijl de inzet van de auteur
sterk tendeert naar een geweldsvrije postmoderne identiteit. Maar wat valt onder geweld en
wat niet, en in welk opzicht is welk geweld gelegitimeerd?
- Erkenning. De auteur postuleert het verlangen naar erkenning als een van de belangrijkste
menselijke drijfveren. Wanneer moet dit verlangen, juist met het oog op eigenheid, al dan
niet worden gehonoreerd? In nauwe samenhang hiermee staan de thema's van rationaliteit
en intentionaliteit. Kunneman opteert voor een communicatieve rationaliteit. Vanuit welk
standpunt moeten de opvattingen van mensen worden geëvalueerd over wat ze waar en
goed voor zichzelf vinden? Mensen hebben hun bedoelingen wellicht niet in handen, maar
die spelen wel degelijk een belangrijke rol in hun verhalen. Kunnen mensen elkaar erken-
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nen zonder elkaars bedoelingen serieus te nemen?
- Een ftlosofische verantwoording van de normatieve inzet van het boek. Kunnemans plei-
dooi voor een postmoderne individualiteit is verre van vanzelfsprekend.
3. De hamvraag over Van theemutscultuur naar walkman-ego is deze: voor welk ego staat Harry
Kunneman op de bres? Welk postmodern type individu wordt door zijn bestaansethiek in
bescherming genomen? Boven elke twijfel verheven is dat Kunneman het postmoderne in-
dividu verdedigt tegen verschillende vormen van geweld, waarvan ik er vijf heb kunnen on-
derscheiden: het geweld van de theemuts; van de markt; van maatschappelijke gelijkschake-
lingsprocessen in het algemeen; van de deskundologen; van de ander. Dat is om zo te
zeggen de negatieve vrijheid waarvoor hij opteert. Positief verdedigt Kunneman vooral ei-
genheid en daarmee ook verschil. Wanneer individuen (en groepen) van elkaar verschillen,
dan mag de een niet tot de ander worden gereduceerd, maar dan moeten de verschillende
vormen van eigenheid worden gerespecteerd. Kunneman verdedigt daarbij de exit-optie.
Het is opvallend hoe vaak de termen eigen en eigenheid in Kunnemans omschrijvingen van
zijn bestaansethiek voorkomen: de 'eigen subjectiviteit', 'verschil en eigenheid', de 'eigen , ~.
behoeften', 'erkenning van individuele eigenheid', 'de bevestiging van de eigen identiteit', 1

'eigen keuzes', 'de eigen situatiedefinities', 'ten koste van de eigenheid en de persoonlijke
waardigheid' etcetera (zie p. 18-19,45,47,50,51). Het spreken in termen van eigenheid is
fundamenteel problematisch. Kunneman verdedigt weliswaar de eigenheid en de persoon-
lijke autonomie vooral tegen verkeerde vormen van inmenging, tegen voor de hand lig-
gende vormen van geweld maar ook tegen het geweld van de deskundige die een probleem
van een cliënt in termen van zijn (eigen) technische deskundigheid definieert en oplost, en
daarmee juist de eigenheid van de cliënt negeert. Maar hij verdedigt ook weer niet kost wat
kost de persoonlijke autonomie. Het postmoderne individu is niet heilig, want het walk-
man-ego dat zich volledig overgeeft aan consumentisme en zich daarbij volstrekt asociaal
opstelt, heeft evenmin zijn sympathie. Daar trekt Kunneman wel degelijk de grens, getuige
zijn kritiek op puur strategische communicatie. Hij onderscheidt dus minstens impliciet
goede en verkeerde eigenheid.

In nauwe samenhang hiermee staat de keuzeproblematiek. Het postmoderne individu
kan zich tot op zekere hoogte verhouden tot het krachtenspel van taal, macht en verlangen
dat hem doordringt. Tot op zekere hoogte, maar tot op zekere hoogte ook niet. In velerlei
opzichten zijn wij niet in staat om te kiezen. Als dat zo is, wordt het niet langer vanzelf-
sprekend om zonder meer respect te bepleiten voor de autonome keuze!

Hoe ingewikkeld de zaak ligt blijkt wanneer we Kunnemans visie toepassen op het
voorbeeld van de interactie tussen twee mensen (bijvoorbeeld hulpverlener en cliënt). Vol-
gens Kunneman moeten beide mensen communicatief en niet louter strategisch met elkaar
omgaan. De communicatie moet 'niet op beheersing en controle zijn gericht, maar geba-
seerd zijn op ruimte voor verschil, emotionele betrokkenheid en communicatieve gelijk-
waardigheid' (p. 49). Bovendien merkt hij op dat 'de communicatieve kwaliteit van de rela-
tie samenvalt met de mate waarin de betrokkenen erin slagen om de aanspraken en wensen
van de ander om zichzelfs wille de ruimte te geven, zonder daarmee automatisch van hun
eigen aanspraken en wensen te hoeven afzien' (p. 51). Eigenheid kan dus niet betekenen
dat je zomaar afziet van je eigen overtuigingen, meningen en gevoelens. Evenmin mag je er
omwille van het respect voor de ander kost wat kost aan vasthouden. Kunneman verzuimt
om aan te geven waar en hoe in deze interactie controle kan en moet overgaan in afzien
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van controle. Wanneer is mijn bereidheid om bij mijn standpunt te blijven en niet te zwich-
ten voor dat van de ander nu dogmatisch en intolerant, en wanneer getuigt deze houding
van daadkracht en echte eigenheid? Wanneer getuigt mijn zelfverzekerdheid van karakter
en wanneer is zij imperialistisch? Omgekeerd: wanneer getuigt mijn bereidheid om mijn
standpunt te verlaten van slaafsheid en lafhartig conformisme, en wanneer van ontvanke-
lijkheid en edelmoedigheid?

Kunneman wil de eigenheid van het postmoderne individu niet defIniëren in termen
van een (pre)modern essentialisme en weigert te denken in termen van het wezen van de
mens. Sterker nog, postmoderne individualiteit betekent juist de erkenning van het
vreemde in het eigene. Hij verwijst daarbij onder meer naar Kristeva's 'vreemdeling in ons-
zelf en Lyotards 'onafs tembare kind in ons'. Hij spreekt over de 'onteigening die ons in de
interferentie tussen verlangen, taal en macht steeds weer treft' (p. 325, cursivering JD). Dat
is een gevaarlijke wending, want zij suggereert dat we een vastliggende identiteit zouden
hebben die in genoemd krachtenveld op het spel staat. Strikt genomen zou Kunneman dan
ook moeten spreken van de toeë'igening en onteigening die ons in de interferentie steeds weer
treft. Ik denk dat het betekenisvol is dat hij dat niet doet en dat hij zich telkens weer tegen
het geweld 'van buiten' blijft verzetten. Ik vermoed, bij gebrek aan beter, dat Kunneman
weliswaar van mening is dat de constitutie van de postmoderne identiteit tegelijk een soci-
aal en individueel proces is, maar dat hij vindt dat eigenheid uiteindelijk toch het resultaat
zou moeten zijn van een keuzeproces waarin het individu zelf het laatste woord zou moe-
ten krijgen.

Daarmee is het boek van Kunneman door en door humanistisch. Zijn theorie zelf is
modern: hij gaat er toch vanuit dat zijn opvatting van ontologische meervoudigheid en in-
terferentie waar is? Stel dat ik iets anders beweer, dat de mens niet door drie maar wel de-
gelijk door één logica wordt bepaald, wie heeft er dan gelijk, Kunneman of ik? Vervolgens
gaat Kunneman wel degelijk uit van een subject dat zich kan verhouden tot de werkelijk-
heid. Hij hanteert het kernbegrip eigenheid. Zo'n uitgangspunt veronderstelt intentionali-
teit: mensen hebben bedoelingen en houden (wel of geen) rekening met elkaars bedoelin-
gen. Kunneman zou het zichzelf een stuk gemakkelijker maken wanneer hij zijn eigen
humanisme aan zichzelf toegaf. De verdiensten van zijn boek zijn gelegen in de aandacht
die het besteedt aan de negatieve vrijheid, aan het geweld dat de postmoderne identiteit be-
dreigt. Wat ontbreekt is een reflectie op wat het betekent om, bijvoorbeeld in de vorm van
zorg voor zichzelf, een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Ten slotte is het boek modern van grondtoon. Als Kunneman echt een postmodern
antihumanist was, zou op zijn minst ergens zijn forse twijfel moeten doorklinken of zijn
vooruitgangsgeloof en het appel dat hij op ons doet, wel enige kans van slagen hadden te
midden van die vele met elkaar interfererende logica's die ons omringen en doordringen.
Van theemuts naar walkman-ego is een optimistisch boek met wanhopige momenten, dat net
als bepaalde andere boeken een beetje twijfelt maar vooral niet de moed wil verliezen. Dat
zijn de boeken van de echte modernisten.
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