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REDACTIONEEL

Normatieve professionaliteit In raadswerk
en pastoraat

Andries Baart & Douwe van Houten

Aan dit themanummer gaat een lang traject voor-

af. Het is al weer een aantal jaren geleden dat de

term 'normatieve professionaliteit' voor het eerst

viel. In het handboek Humanisme. Theorie en Prak-
tiik schreven Douwe van Houten en Harry Kunne-

man daar een hoofdstuk over, nadat de term al

eens eerder was gevallen bij verschillende

gelegenheden. In het handboek werd een zoek-

tocht ingesteld naar het meest geëigende type

professionaliteit voor geestelijk raadswerk. Helder

was dat dit niet moest worden gezocht in een lou-

ter instrumentele richting, in het vaardig toepassen

van min of meer vaststaande handelingsreper-

toires. Dat het bij raadswerk mede om waarden

gaat, en dat daarbinnen dus sprake is van norma-

tieve sturing, maakt dat een plaIte technisch-instru-

mentele benadering minder adequaat is. Vandaar:

normatieve professionaliteit. Overigens sluit dat

technische instrumentaliteit niet uit, al zal ze altijd

gevat dienen te zijn in een normatief kader.

Na verloop van tijd bleek dat niet alleen binnen

de Universiteit voor Humanistiek langs dergelijke

lijnen gedacht werd. Medewerkers van de Katho-

lieke Theologische Universiteit in Utrecht en von

de faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit

Utrecht hielden er soortgelijke noties op na. Een

aantal jaren geleden is op initiatief van Andries

Baart en Harry Kunneman een onderzoeksgroep

gestart om een en ander verder door te spreken

en gezamenlijk aan de studie te gaan. Na ver-

loop van tijd zijn om praktische redenen de
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medewerkers van de faculteit afgehaakt. Ook in

een ander verband, waaraan ook toenmalige

medewerkers van het Nederlands Instituut voor

Zorg en Welzijn deelnamen, werd gestudeerd op

het vraagstuk van de normatieve professionaliteit.

Dat leidde in 1996 tot een themanummer van

Sociale Interventie over normatieve professi-

onaliteit. In de herfst van 1998 vond de confe-

rentie 'Voorbij het produkt' plaats, eveneens op

initiatief van beide projectgroepen. En nu ligt er

dus een themanummer van Praktische Humanis-
tiek.

In dit themanummer zal nog uitvoerig worden toe-

gelicht wat onder 'normatieve professionaliteit'

verstaan wordt, maar op deze plaats kan een

voorlopige en globale toelichting niet ontbreken.

Bij normatieve professionaliteit gaat het er in elk

geval om dat werken met mensen geen louter

(sociaal-)technische aangelegenheid kan zijn.

Uiteindelijk gaat het hierbij immers om de bege-

leiding van mensen die greep proberen te krijgen

op de (verloren gegane of bedreigde) kwaliteit

van hun leven. Met andere woorden, het gaat om

mensen die op zoek zijn naar zinervaring. Daar-

bij zijn bestaansvragen in het geding en vaak ook

bestaansknopen, existentieel ongemak. Dat zijn

bij uitstek normatief geladen vraagstukken en de

vraag is dan hoe daar op een professionele

manier mee kan worden omgegaan. De laatste

jaren wordt, deels in de sector zorg en welzijn

maar ook in het raadswerk en pastoraat, meer en

meer uitgegaan van het principe van resultaatge-

richt werken. Maar ... is dat ook toepasselijk als
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het gaat om geestelijk welbevinden? De gedachte

dat geestelijk raadswerk of pastoraat als produk-

tieproces kan worden benaderd, heeft als zoda-

nig al iets ongerijmds. Het gaat bij uitstek om een

begeleidingsrelatie, waarbij de kwaliteit van de

relatie er wezenlijk toe doet. Het 'er zijn' voor de

ander kan alleen in relationele termen worden

begrepen en het gaat daarmee om aandacht voor
het leven van een medemens. Dat laatste heeft

weinig te maken met behandelen, bestaansvragen

zijn immers geen 'te bewerken materiaal'.

Het geestelijk raadswerk en het pastoraat hebben

hierdoor een enigszins tegendraads karakter dat

vraagt om een eigen benadering. Overigens

bleek ons keer op keer dat ook in andere mens-

gerichte beroepen - veel vaker dan men gemeen-

lijk voor waar houdt - aan bestaansvragen wordt

geraakt. In die zin overschrijdt het belang van de

alternatieve, normatieve benadering ruimschoots

de grenzen van beide werksoorten. De verleiding

is groot deze alternatieve benadering te typeren

in termen van hetgeen ze verwerpt of waartegen

ze zich afzet. Zo zou het beperkte beeld kunnen

ontstaan dat het vooral niet gaat om een tech-

nisch.instrumentele manier van werken, waarbij

generieke kennis en vaardigheden worden aange-

wend en waarbij wordt voorbijgegaan aan de

concrete personen die in het geding zijn en aan

de specifieke context waarbinnen een en ander

zich afspeelt. In eerste instantie kan zo'n beeld

verhelderend zijn en tot op zekere hoogte zijn we

ook zo begonnen. Er is gesproken over een post-

positivistische aanpak, waarbij geen beroep

wordt gedaan op standaard methodieken. Na

verloop van tijd bleek zo'n oppositionele aanpak

te eenzijdig. In werkelijkheid liggen de zaken

bovendien aanzienlijk gecompliceerder en is een

profilering die zich afzet tegen een andere manier

van werken te grof. Het inzicht dat normatieve

professionaliteit methodisch werken niet behoeft

uit te sluiten, speelde hierbij een belangrijke rol.

Ook bij normatieve professionaliteit zijn generieke

vaardigheden in het geding en hebben we te

maken met kwaliteitseisen. Dat laatste echter niet
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in de zin van doelmatige doeltreffendheid, het zo

voordelig mogelijk bereiken van een vooraf

omschreven resultaat. Bij raadswerk of pastoraat

gaat het om de kwaliteit van de begeleiding als

zodanig, waarbij het niet aan de orde is vooraf

aan te geven waartoe dat in termen van concrete

resultaten zou moeten leiden. Niettemin, en dan

raken we al weer wat dieper in de materie, heb-

ben we ook sterke aanwijzingen dat de milde be-

nadering van de normatieve professionaliteit soms

beter bereikt wat de sociaal-technische (met inter-

ventie- en planningsgeweld) nu en dan te vuur en

te zwaard nastreeft. Zo beschouwd zijn er rede-

nen om te beweren dat deze alternatieve benade-

ring soms ook 'beter werkt'.

Dat het uiteindelijk gaat om geestelijk welbevin-

den, wordt daarmee niet ontkend: normatieve pro-

fessionaliteit moet niet worden opgevat in een

direct instrumentele zin, waarbij wordt uitgegaan

van een vooraf omschreven handelingsrepertoire

met een daaraan verbonden en geoperationa-

liseerde uitkomst. Bij begeleiding op basis van

normatieve professionaliteit gaat het om authentie-

ke aandacht als waarde op zich, om de uitnodi-

ging tot reflectie, stil te staan bij het bestaan. Het

komt erop neer dat de ander tot haar of zijn recht

kan komen, uitgaande van respect voor die an-

der. Hoe grillig diens levensloop ook moge zijn,

hoe afwijkend diens verhaal met de zelfpresen-

tatie ook is en hoe particulier diens opvatting van

geluk en bestaanskwaliteit ook moge klinken.

Welke bijdrage dit alles levert aan geestelijk wel-

bevinden, blijft tamelijk diffuus. Wat dat betreft

hebben we te maken met aspecifieke effecten,

waarbij de persoon van de cliënt er wezenlijk toe

doet. Geestelijk welbevinden is een bij uitstek sub-

jectieve aangelegenheid die niet kan worden

geclaimd door een professionele begeleider, laat

staan geobjectiveerd aan de hand van standaard

normen. Zoals ooit eerder door Andries Baart

gezegd, het gaat om presentie en niet om inter-

ventie en daarbij past een bescheiden opstelling:

een authentieke, aandachtige en ruimteschep-
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pende aanwezigheid. Ook de persoon van de

begeleider doet ertoe. Het kan niet zo zijn dat

van de cliënt oprechtheid verwacht wordt, terwijl

de begeleider anoniem blijft en zich achter het

masker van de onaangedane methodicus ver-

schuilt. Dat is niet alleen moreel aanvechtbaar

maar doet ook afbreuk aan de kern van waar het

omgaat. Als we immers op goede gronden aanne-

men dat de begeleidingsrelatie wordt gekenmerkt

door betrokkenheid en daar ook haar ratio aan

ontleent, dan moet het dus gaan om een weder-

zijdse relatie tussen (ten minste) twee personen op

basis van gelijkwaardigheid. Wat er in die relatie

verder ook voorvalt en uitgewisseld wordt, en in

welke mate dat bijdraagt aan bestaansverhelde-

ring en kwaliteit van leven ... uiteindelijk draait

alles om de feitelijke, ervaren kwaliteit van de

relatie. Vermoed mag worden dat naarmate het

met die kwaliteit beter gesteld is, de uitwerking op

het geestelijk welbevinden van de cliënt toeneemt.

Het laatste moet echter niet worden gezien in de

vorm van een rechtlijnige en enkelvoudige keten

van oorzaak en gevolg, erop gebaseerd dat x%

meer kwaliteit leidt tot y% meer welbevinden.

Daarvoor is het leven te complex.

Bovenstaande overdenkingen leiden tot het inzicht

dat er bij de kwaliteit van begeleidingsrelaties wel

degelijk sprake is van vaardigheden. In de eerste

plaats uiteraard communicatieve vaardigheden:
goed kunnen luisteren, weten wanneer je moet

zwijgen, het verhaal bij de ander laten en ook te

verstaan wat niet wordt gezegd. Vervolgens, sensi-

tiviteit voor bestaansvragen zonder deze dispropor-

tioneel uit te vergroten. Meer dan eens zal de

verleiding groot zijn het relatieve gewicht ervan uit

het oog te verliezen en als bestaansknoop-deskundi-

ge vooral aandacht te schenken aan de moeilijkhe-

den. In het dagelijks bestaan is zinervaring echter

niet alleen verbonden met problemen, integendeel.

De kunst is dan een goede balans op te bouwen

van positieve en negatieve ervaringen. En dat is

inderdaad meer een kunst dan een kunde. Een

kunst die wel de nodige vaardigheden veronder-

stelt, waaronder met name reflectieve competenties.
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Reflexiviteit als zodanig veronderstelt een refe-

rentiekader. In algemene zin kan zo'n referen-

tiekader worden omschreven als een meervoudig

gelaagde, persoonlijke interpretatieruimte waar-

binnen verschillende elementen met elkaar in ver-

binding staan en waarbinnen een persoon

individuele betekenissen toekent aan ervaringen

die er voor hem of haar toe doen.

Voorbeelden van elementen uit zo'n referentieka-

der zijn: een levensvisie, een ideaal, een norm,

maar bijvoorbeeld ook een idool. Doorgaans

biedt iemands referentiekader het basismateriaal

voor een min of meer bevredigende lezing van

het eigen bestaan. Nieuwe ervaringen worden

daarbij in wisselwerking gebracht met het reeds

opgebouwde referentiekader en daarmee ook met

de actuele lezing van het bestaan. Indien nieuwe

ervaringen niet meer tot (gewenste) betekenissen

leiden, bijvoorbeeld door hun te pijnlijke karakter,

kan een begeleidingsituatie in beeld komen, even-

als de begeleider. Deze wordt echter alleen zicht-

baar als die de eigen normativiteit en reflexiviteit

meeneemt. Aangezien betekenisgeving alles te

maken heeft met het 'Ieren' van nieuwe ervarin-

gen, dient het referentiekader van de normatieve

professional een open karakter te behouden.

Immers, daar waar de betekenisgeving van de

ander problematisch is, dient hij - zich mede

verplaatsend in de ander - daadwerkelijk te zoe-

ken mét de ander. Dit met als uitgangspunt het

materiaal van de ander, en zichthebbend op die

momenten waarin en de wijze waarop vanuit de

eigen normativiteit mogelijk een helende inbreng

kan worden aangereikt. Het zich laten voeden en

verversen door nieuwe ervaringen maar tegelijk

de mogelijkheid behoudend om ook oude ervarin-

gen nader op begrip te brengen, scherpt niet

alleen de eigen vaardigheid tot betekenisgeving

maar maakt de professional ook flexibel in relatie

tot andere betekeniskaders. Met de vaardigheid

te kijken naar de eigen normativiteit en het eigen

handelen, met andere woorden de reflexiviteit,

staat of valt de normatief-professionele kwaliteit

van de begeleiding in bestaanskwesties.
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De hiermee veronderstelde flexibiliteit moet voor-

komen dot het referentiekader goot fungeren als

keurslijf. Normatieve professionaliteit houdt don

ook zeker niet in dot de in het geding zijnde nor-

men eenduidig een passende begeleiding voor-

schrijven. Het goot eerder om een contextuele

normatieve bevraging, tegen de achtergrond van

levensbeschouwelijke waarden. Voor dogma's is

daarbij geen ruimte. Wat dot betreft refereert

normatieve professionaliteit aan een wat diffuse

levensbeschouwelijkheid die vorm krijgt in concre-

te praktijken. Daarbij zal het steeds om maatwerk

gaan, toegesneden op deze concrete persoon in

deze concrete context. In algemene zin volt daar

verder niet zoveel over te zeggen, maar het punt

komt in dit nummer op meerdere plaatsen terug.

Deze openheid is geen bijkomende zaak, moor

vormt een kern van de notie van normatieve

professionaliteit.

In het artikel van Brecht Molenaar wordt deze the-

matiek uitgewerkt naar het humanistisch raads-

werk. Zij geeft om te beginnen een beschrijving,

of beter gezegd haar visie op de beroepsidentiteit.

Zij beperkt zich daarbij tot de taakopvatting van

de humanistisch geestelijke verzorging, die vol-

gens hoor wordt gekenmerkt door een existentieel

perspectief en een relationele gerichtheid. Langs

deze weg komt ze tot de conclusie dot de aard

van het werk om een normatief-reflectieve

professionaliteitsopvatting vraagt. De kwestie waar

zij tenslotte op ingoot is of, als wordt uitgegaan

van de normatief-existentiële dimensie van de

professionaliteit, er nog ruimte kon zijn voor een

sociaal-technische dimensie. Noor haar idee is dit

slechts in zeer bescheiden mate het geval. Ze

meent dot het in de humanistisch geestelijke ver-

zorging in ieder geval niet goot om de toepassing

van een sociaal-wetenschappelijk gefundeerde

behandelingsstrategie; kennis van dergelijke oplos-

singsgerichte methodieken kon wel een voedende

rol spelen binnen de reflectie van raadslieden.

Deze vraag behoeft volgens ons nog de nodige

aandacht en terminologische verheldering. De

terughoudendheid inzake de methodiek is in veel
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gevallen ingegeven door een veelal impliciete,

negatieve betekenistoekenning aan methodiek die

niet vanzelfsprekend of soms zelfs aanvechtbaar

is. Het goot er don om methodische inzichten te

betrekken op normatieve professionaliteit waarbij

zich meerdere mogelijkheden loten denken, varië-

rend van de inpassing van bestaande methodie-

ken tot en met het ontwikkelen van eigen,

alternatieve methodische werkwijzen. Een interes-

sante tussenpositie behelst de herkenning van

methodieken als' normatief-professioneel'.

In zekere zin goot het bij Ton Zondervan om be-

staansethiek. Hij goot in op het vrijzinnig-christelij-

ke jeugdwerk vanuit de vraag wat heden ten

doge jeugdreligiositeit inhoudt. En hoewel dot

steeds moeilijker te vatten is in traditionele levens-

beschouwelijke kaders, wil dot geenszins zeggen

dot jonger~n zich niet meer met zingeving of reli-

gie bezighouden. Het Samenwerkingsverband

Vrijzinnige Jongeren (SVJ) onthoudt zich als orga-

nisatie van een expliciete levensbeschouwelijke

sturing. Er wordt gesproken over een impliciete

levensbeschouwing, waarbij levensbeschouwelijk-

heid volledig lijkt op te gaan in performativiteit.

Dergelijke geluiden zijn in humanistische kring

niet nieuw en roepen ook binnen de SVJ de vraag

op naar de eigen identiteit van dit jeugdwerk.

Hierbij maakt hij onderscheid tussen de aangeslo-

ten organisaties, de deelnemers en zichzelf als

functionaris. De organisaties dringen aan op meer

levensbeschouwelijke profilering. Dot spreekt de

deelnemers echter minder aan en dot geldt ook

voor de auteur als functionaris. Hij spreekt van

een traditie-breuk: de traditionele religie is opge-

volgd door een onzichtbare religie.

Hierbij onderscheidt hij drie posities:

revitalisering van de traditie door communica-

tiviteit en reflexiviteit;

jeugdreligiositeit als eigen weg, waarbij de

zingeving van jongeren los blijft staan van tra-

dities, op te vatten als algemene christelijke

spiritualiteit;

een stellingname tussen beide voorgaande

posities, zoals de auteur zelf voorstoot: ener-

:;



zijds aantrekkelijke en wervende activiteiten

voor jongeren ontwikkelen en anderzijds een

hedendaags vrijzinnig profiel neerzetten.

Wat dat laatste betreft is de kloof tussen de leef-

wereld van jongeren en de levensbeschouwelijke

tradities indrukwekkend. Dat roept de vraag op

wat van een hedendaagse levensbeschouwing

kan worden verwacht. De symbolische

levensbeschouwelijkheid van jeugd-subculturen

heeft bor weinig te maken met traditionele

levensbeschouwingen. De verklaring daarvan

wordt gezocht in de opkomst van de psychologi-

sche mens, zoals verwoord in de theorie van de

Amerikaanse socioloog Rieff. Het gaat hier om

een nieuw mensbeeld dat de huidige tijd zou

typeren. Het oude ideaal van zelfbeheersing en

zelfbeperking, uitgaande van gegeven verboden,

is vervangen door het ideaal van zelfexpressie en

zelfontplooiing, uitgaande van vrijstelling van ver-

boden. Hier speelt een filosofie van het verlangen

een rol die stelt dat thans van bevrediging kan

worden afgezien om ruimte te maken voor verlan-

gens van een hogere orde. Dat maakt het moge-

lijk transcendentie in een nieuw, eigentijds licht te

kunnen bezien en daar gaat het bij hedendaagse

levensbeschouwelijkheid om.

Uitgaande van geïndividualiseerde transcendentie,

komt dit er in feite op neer dat levensbeschouwelijk-

heid in hoge mate diffuus is geworden. Om met

Brecht Molenaar te spreken, het gaat om individue-

le bestaansethiek en de ruimte die hiervoor wordt

gemaakt. Daar is moeilijk greep op te krijgen,

maar het inzicht dat individuele bestaansethiek

levensbeschouwelijk diffuus is geworden, houdt niet

in dat het daarmee ook verdwenen is. Voor norma-

tieve professionaliteit betekent het minstens dat er

niet klakkeloos kan worden uitgegaan van vooraf

gegeven levensbeschouwelijke kaders. Het goot

- zoals gezegd - om maatwerk, uitgaande van

individuele bestaansethiek. Een traditioneel profiel

levert dat niet op en wellicht doen we er goed aan

te erkennen dat dat een gepasseerd station is; dat

er inderdaad een kloof met de traditie is.
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Frans Vosman zet een vernuftig betoog op met

een radicale inslag en met twee spitsen: (a) dwars

door de professionaliteit, de rol, het kennisover-

wicht en de eigen, onvervreemdbare verant.

woordelijkheden van de pastor heen, zijn pastor

en de pastorant principieel gelijk; (b) het norma.

tieve aspect van de (pastorale) professionaliteit is

in dat licht niet iets supplementairs, iets dat wordt

toegevoegd en dan (al dan niet adequaat) wordt

behartigd maar is inherent aan de aard van de

pastorale relatie en wordt afgeleid uit die prin-

cipiële gelijkheid. Daarmee distantieert hij zich

krachtig van de idee dat de relatie eerst een

enigszins scheve, non-morele zaak is, die vervol-

gens door normatieve professionals met wat

aanvullende regels en inzichten juist (lees: als

relatie van gelijken) wordt behartigd. Vosman

zoomt in zijn betoog zeer sterk in op de relatie

van pastor en pastorant. Hij analyseert deze van

meet af aan als moraaltheoloog, met gebruik-

making van theologische en moreel-ethische

concepten. Tevens gaat hij in tegen al degenen

die de relatie van pastor en pastorant principieel

opvatten als asymmetrisch. Hij maakt aannemelijk

dat hun basisschema (in die relatie heeft de een

macht en de ander niet) onjuist en zelfs gevaarlijk

is: beide betrokkenen beheren hun gezamenlijke

relatie en scheppen en delen daarbij de macht.

Als dat beheer van de gezamenlijke relatie derail.

leert en ten eigen nutte wordt aangewend (Vos-

man noemt daar enkele krasse voorbeelden van)

slaat macht om in geweldsuitoefening. Dat

geweld begint dus niet pas als de pastor bijvoor-

beeld een intieme seksuele relatie met de pasto-

rant aangaat, maar reeds op het moment dat

deze het beheer van de relatie laat schieten en

zich richt op iets waartoe hij/zij de pastorant in-

strumenteel denkt en bejegent. De relatie van

pastor en pastorant is geen particuliere aangele-

genheid maar, binnen de kerk, een 'publieke'

zaak die dan ook onder het teken is gesteld van

enerzijds een (kerkelijke) institutionaliteit en ander-

zijds van een aan elk toegewezen status.

Welnu, in de Rooms Katholieke kerk is die status

principieel gelijk: allen zijn immers gedoopten die
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voor de Heer in niets van elkaar verschillen. De

institutionele inbedding brengt met zich mee dat

de pastor als pastor geen ('helpende') veran-

derkundige is die sleutelt aan de ander maar een

fellow tra veiler, die geen andere middelen heeft

om zijn betrekking correct te beheren dan zich in

het gezelschap van de ander te begeven, daarbij

aandacht te hebben, zich toe te wenden, respect-

volle eerbiediging te betonen en het vermogen te

ontplooien om zich te openen. Aan de hand van

deze opmerkelijke conceptualisering schetst Vos-

man vervolgens de consequenties voor de

omgang met elkaar, met de eigen deskundigheid,

lichamelijkheid en verantwoordelijkheden. In een

themanummer over normatieve professionaliteit

zou men wellicht een artikel als dat van Vosman

niet meteen verwacht hebben. Dat zijn behande-

ling van macht, (seksueel) geweld en relatiebe-

heer relevant is, is echter boven alle twijfel

verheven. Dat geldt overigens zowel voor het pas-

toraat als het humanistisch raadswerk, want ook

daarbinnen wordt over deze zaken doorgaans

gezwegen.

In de bijdrage van Marjoliin Gelauff gaat het om

maatschappelijk werk. Het is niet ongebruikelijk

geestelijk raadswerk en maatschappelijk werk

strikt van elkaar te scheiden, maar inhoudelijk is

er veel overlap. We merkten al eerder op dat de

confrontatie met bestaansvragen en existentieel

ongemak bepaald niet beperkt is tot pastoraat of

raadswerk. Het maatschappelijk werk ondersteunt

mensen met problemen en hoewel dat niet bij uit-

stek geestelijke problemen zijn, hebben deze wel

degelijk in veel gevallen een geestelijke dimensie.

Haar stelling is dat goede hulp hier niet alleen

methodieken vergt maar dat ook een eigen visie

van groot belang is. Onder dat laatste verstaat ze

een persoonlijke waardenoriëntatie, een eigen

zicht op de waarheid van het leven. Zo'n visie

wordt on!y{ikkeld door reflectie en waardentoe-

kenning. Dat is geen privé liefhebberij van de

werker maar - zo stelt Marjolijn Gelauff - wordt

ingegeven door de maatschappelijke opdracht

van het maatschappelijk werk zelf.
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Ze illustreert dat aan de hand van het werken met

arme mensen en plaatst dit binnen het tijdsbeeld

aan het eind van de twintigste eeuw. Daarin

neemt individualisering, naast economisering, een

belangrijke plaats in. Zorg voor jezelf betekent

dan het ontwikkelen van een eigen bestaansethiek

vanuit het besef dat je ook verantwoordelijk bent

voor het bestaan van de ander. Ook als deze arm

is. Armoede heeft naast een individuele dimensie

een structurele dimensie, die zich uitdrukt in maat.

schappelijke kwetsbaarheid. Dat levert een nega-

tieve identiteit op. Met Van Regenmortel stelt ze

daar de erkenning van de kracht van de zwakken

tegenover. Het gaat er dan om een stem te geven

aan de armen, uitgaande van het cliëntperspec-

tief. Dit houdt in dat terughoudend moet worden

omgegaan met de taal van de hulpverlener. Deze

moet ruimte laten voor het eigen verhaal van de

(arme) hulpvrager en gericht zijn op de empower-
ment van de cliënt. We worden hier gecon-

fronteerd met de onmacht van de hulpverleners,

die immers een andere taal spreken. De opdracht

voor het maatschappelijk werk is goede zorg te

dragen voor de kwetsbaren. Mensen die

onvoldoende of niet in staat zijn zichzelf staande

te houden, moeten kunnen rekenen op ondersteu-

ning.

Het gaat hierbij niet om een louter functionele

aanpak met haar accent op protocollering en

standaardisering. Maatschappelijk werk is door-

drenkt van normatieve keuzes waarbij de eigen

opvattingen over goed en slecht, de eigen

bestaansethiek, mede in het geding zijn. Ken-

merkend voor normatieve professionaliteit is dat

de beroepskracht verbindingen maakt tussen de

kwaliteit van het werk voor de cliënt, de kwaliteit

van hun eigen leven en de kwaliteit van de

samenleving. De normatieve keuzes die gemaakt

worden, moeten intercollegiaal worden verant.

woord, uitgaande van de uniciteit van de iden-

titeit van de werker en de narratieve individuering

van de cliënt. Binnen deze intercollegiale gesprek-

ken is ruimte voor reflexiviteit. Het is van groot

belang dat het management dergelijke gesprek-

ken stimuleert, waarbij het uiteindelijk draait om
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de visie op het werk. Normatieve proFessionaliteit

is daarop aangewezen, waarbij visie-ontwikke-

ling mede neerkomt op inspiratie in het werk.

Gerard Groener verkent de centrale competenties

van de proFessionele pastor en bepaalt ze met

name als hermeneutische en mystagogische. Hij

verdedigt de stelling dat deze centrale competen-

ties in de opleiding ontwikkeld dienen te worden.

Alvorens hij zover is en de speciFieke invulling

daarvan kan onderbouwen, zoekt hij tamelijk

onverzettelijk en ondogmatisch de (antropologi-

sche) ruimte in de vóóronderstelde begrippen: het

religieuze en de religieuze respectievelijk gelovi-

ge ervaring. Zoals een normatieF proFessional be-

taamt, schemert de zoeker door zijn vondsten

heen en wordt inzichtelijk dat de kwetsbare

inhoudelijke bepalingen geenszins los staan van

het lieF en leed van de schrijver zelF. Groener

spiegelt persoonlijk zijn basale stelling dat de pas-

tor ook en vooral met zichzelF als instrumentarium

werkt. Is de bedoelde ruimte eenmaal gecreëerd,

dan legt hij niettemin een schaal aan waarop

bepaald kan worden waar geestelijke verzorging

en waar pastoraat hun objectdomein hebben.

Daarmee is het pastoraat zijn plaats gewezen en

kan de vraag beantwoord worden wat er komt kij-

ken bij een goede pastorale praktijk. Groener

onderscheidt vier competenties, waarvan de eer-

der genoemde hermeneutische en mystagogische

de centrale zijn. De eerste is overwegend narra-

tieF, de tweede vooral ritueel georiënteerd maar

beide zoeken naar de zingevende omgang met

het onuitsprekelijke en geheimvolle. Zonder elkaar

neigen ze ertoe dogmatisch te verharden, de

waan van de dag te volgen oFzijn ze te gevoelig

voor manipulatie. Groener beschrijft de diachrone

hermeneutiek uiteindelijk als ankerpunt voor de

interpretatie van de religieus-gelovige ervaring.

Deze schets van het pastoraat laat zich, zoals dat

ook al door Vosman werd beweerd, maar moeilijk

rijmen met de opvatting van pastoraat als een

speciFiek soort hulpverlening. En zo komt ook

Groener, zij het minder radicaal dan sommige

anderen in dit nummer, uit bij de Feitelijk te reali-
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seren kwaliteit van de wederkerige relatie van

pastor en pastorant. Zij het dat hij zwaar blijft til-

len aan de institutionele componenten van de pas-

torro!. Uiteindelijk is dus de spanning conceptueel

noch praktisch weg gemasseerd.

Adri Smaling gaat in op een geheel andere prak-

tijk van normatieve proFessionaliteit en wel die van

het kwalitatieve onderzoek. Dat is bijzonder

verhelderend, omdat hij aang~eft dat er meerdere

parallellen zijn tussen het werk van zorg- en hulp-

verleners en kwalitatieve onderzoekers. Het

gemeenschappelijke ligt in het streven naar dialo-

gische relaties. Bij normatieve proFessionaliteit

gaat het om openheid, gelijkwaardigheid, commu-

nicatieve kwaliteit en reFlectieFvermogen en dat

geldt niet alleen voor raadswerk en pastoraat,

maar ook voor handelingsgericht kwalitatieF onder-

zoek. Een relatie is dialogisch als deze geken-

merkt wordt door symbolische interactiviteit,

meervoudige hermeneutiek, wederzijds vertrou-

wen, aanvaarden en respect, communicatieve

symmetrie en triadische openheid. Dat is nogal

wat en het gaat dan ook om een ideaalbeeld dat

nooit geheel zal worden gerealiseerd. Dat houdt

echter niet in dat er niet naar gestreeFd kan wor-

den, mede gemotiveerd op normatieF-levensbe-

schouwelijke gronden.

Naast overeenkomsten, die zorgvuldig in kaart

worden gebracht, zijn er ook verschillen tussen

normatieve proFessionaliteit binnen raadswerk en

kwalitatieF onderzoek. Bij raadswerk tellen authen-

ticiteit en waarachtigheid zwaarder dan bij onder-

zoek. Ook responsiviteit is bij onderzoek van

minder belang dan bij raadswerk. HetzelFde geldt

voor dialogische openheid. Daarentegen spelen

bij onderzoek theoretische relevantie en methodo-

logische kwaliteit een belangrijker rol dan bij

raadswerk. Het streven naar een dialogische rela-

tie vormt echter de gemeenschappelijke kern,

waarbij de dialoog de drager van kwaliteit is.

Hierbij wordt technische proFessionaliteit ten aan-

zien van communicatieve vaardigheden veronder-

steld, maar het draait uiteindelijk om het kunnen

aangaan van een echte dialogische relatie.
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Vervolgens neemt Andries Baart weer eens het

fileermes ter hand en analyseert nauwgezet en

puntsgewijs de betekenis van de normativiteit,

reflexiviteit en professionaliteit. Bovendien gaat hij

na welke betekenissen zich vormen in de koppe-

ling van deze drie begrippen. Hij biedt geen

samenvoHing van wat de auteurs vóór hem heb-

ben beweerd, al zijn er uiteraard meer dan vol-

doende aangrijpingspunten. Hij zet een

zelfstandig betoog op met niet flauwe uitkomsten.

De structuur van elk von zijn verkenningen is

dezelfde: hij bepaalt met een overvloed van argu-

menten wat niet is bedoeld en waarvan afstand

wordt genomen, en vervolgens stelt hij vost wat

de positieve invullingen van elk concept zijn.

Daarbij dekt hij een breed scala van vraagstuk-

ken: de ontwikkeling en aanwending van kennis,

de interne logica en validiteit van de aandachtige

praktijkbeoefening, de noodzakelijkheid van een

viertal bemiddelingen naar de cliënt, de vereiste

vrijheidsgraden van de organisatorische inbed-

ding, de relatie van het cognitieve en emotioneel-

affectieve begrip van de ander, de verhouding

tussen regeltoepassing en leerprocessen aongaan,

de omgang met het oplosbare en reparabele

enerzijds en anderzijds de onbeantwoordbare,

existentiële, contingente of dilemma-achtige

vraogstukken. Op de achtergrond, moar vrijwel

onuitgesproken, figureren onophoudelijk de span-

ningen woaraon de (normatief-reflectieve) pro-

fessional blootstaat en die nergens met een

gemakzuchtige redenatie buiten de deur worden

gezet. In zekere zin pleit Andries Boart voor een

permanente, intelligente, offectief-rijke en moreel-

deugdelijke ongemakkelijkheid. Hij goot zelfs

zover dat hij deze normatief-reflectieve instelling

bindt aan ondubbelzinnig geformuleerde kwali-

teitscriteria van professionele reflexiviteit; criteria

die de zaken zeer op scherp zetten en rigoureus

het kaf van het koren scheiden. Niet iedereen

kan, gezien deze criteria, zomoar beweren een

'normatief-reflectieve professional' te zijn. Boven-

dien verkent hij de voorwaarden waaronder zulke

professionaliteit kan gedijen en daarbij wordt de

druk van de hoge kwoliteitsstondaarden voor een
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goed deel weggehaald bij de afzonderlijke wer-

ker.

In het laatste artikel van dit themanummer begint

Joachim Duyndam bij het dagelijkse sociale ver-

keer en gaat na wat er gebeurt als iemand een

ander iets vergeeft. Vervolgens gaat hij na onder

welke voorwaarden sprake kan zijn van verge-

ving en welke rol een reflectief en normatief

betrokken derde hierbij kan spelen. Uit de analy-

se blijkt al snel dat vergeving een uitermate com-

plex fenomeen is. De misstap wordt er niet

ongedaan door gemaakt, maar heelt de breuk die

deze in een relatie heeft veroorzaakt. Dit houdt in

dat de relatie wordt veranderd. Het gaat dus niet

om het vereffenen van een schuld; vergeving is

een relatie-woord. Het gaat om de wil gezamen-

lijk een relatie te veranderen, met het besef dat

daarbij risico's in het geding zijn. Voor de dader

gelden als voorwaarden het erkennen van de mis-

stap en deze openlijk toegeven, het tonen van

spijt en de belofte van beterschap. Voor het

slachtoffer geldt dat deze serieus neemt wat er

gebeurd is, de woede daarover openlijk toont en

de vrijheid neemt de vergeving al dan niet te

geven.

Hoewel Duyndam niet zoveel woorden wijdt aan

de implicaties voor de begeleiding, komt hij tot de

slotsom dat een reflectief en normatief betrokken

begeleider zich bewust moet zijn van de structuur

van en de voorwaarden voor vergeving. Hij kan

toezien op de oprechtheid van de betrokkenen en

kan nagaan of sprake is van een gedeelde situ-

atie-definitie en kan bewaken dat het slachtoffer

vrij is om al dan niet te vergeven. Hierbij wordt

niets toegevoegd aan de perspectieven van dader

en slachtoffer. De meerwaarde ligt in het signa-

leren van het ontwijken van vergeving, van het

ontkennen van het patroonmatige in het gedrag

en van de vaak voorkomende dubbele dader-

slachtoffer structuur. Het zal duidelijk zijn dat dit

een bescheiden rol is, maar die past goed in het

hier aan de orde zijnde type professionaliteit. De

inzet is immers dat de betrokkenen zelf tot een

oplossing moeten komen.
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Aan dit themanummer is, zoals gezegd, reeds een

flinke terreinverkenning voorafgegaan en daarbij

zijn er, in artikelen, in andere themanummers, in

boeken en op een enkel congres, al de nodige

piketpaaltjes geslagen. Ook nu zijn er van het

normatieve-professionele veld weer hoeken en

gaten nader in kaart gebracht: de betekenis van

de centrale concepten, de bijpassende manier

van kennisverwerving, de cruciale competenties

en de opleiding daartoe, de verwevenheid van

verschillende morele uitzichten in één werksoort,

het goede begrip van de begeleidingsrelatie

onder het gezichtspunt van macht en geweld,

de professionele omgang met wat zich niet te-

voorschijn laat dwingen, het hanteren van de

spanning tussen de klassieke idee van levensbe-

schouwelijkheid en de moderne, hoogst geïndi-

vidualiseerde en bijna onzichtbare religiositeit, en

ten slotte het vraagstuk van het samengaan van

sociaal-technisch uitgewerkte methodieken en de

meer normatief-reflectieve omgangsvormen. We

gaan er al met al steeds meer van begrijpen. En

juist daardoor wordt het geleidelijk helder dat we

nog een lange weg te gaan hebben: zelfs een

(hopelijk geslaagd) themanummer is slechts een

tussenstation.

Om tot verdere verheldering te komen, volstaat

het niet om beschouwende stukken te schrijven of

tot begripsverheldering te komen. Het is ook

nodig, gevoed te worden door de praktijk. In dit

themanummer wordt wel her en der verwezen

naar praktijken, maar uitgewerkte casuïstiek ont-

breekt. Derhalve afsluitend een dringende oproep

artikelen te schrijven waarin het accent ligt op

casuïstiek. Beroepskrachten die vermoeden min of

meer te werken vanuit een normotief-reflectieve

professionaliteit nodigen we van harte uit verslag

te doen van hun werk aan de hand van concrete

gevallen. Dat hoeven geen uitgebreide stukken te

zijn. Tijdens het congres 'Voorbij het produkt' heb-

ben we reeds benadrukt dat wat daar theoretisch

is gepresenteerd, aansluit bij wat er in de praktijk

al gaande is. Het is dan wel zaak dat die praktij-

ken ook zichtbaar gemaakt worden en daarvoor
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zijn we aangewezen op de uitvoerende beroeps-

krachten.

Tot slot moet worden vermeld dat we dit keer van-

wege de omvang van de artikelen hebben beslo-

ten geen rubriek 'Recensies' te plaatsen. In het

julinummer van Praktische Humanistiek zal deze

echter weer als vanouds het blad mede afsluiten.

Prof.Dr. Douwe van Houten is Hoogleraar Sociaal
Beleid, Planning en Organisatie aan de Universi-
teit voor Humanistiek en hoofdredacteur van 'Prak-
tische Humanistiek'. Prof.Dr. Andries Baart is
biizonder Hoogleraar in de vakgroep Praktische
Theologie aan de Katholieke Theologische Univer-
siteit te Utrecht en gastredacteur van dit thema-
nummmer.
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Humanistisch raadswerk als
normatieve professionaliteit

Breda Molenaar

In dit artikel stel ik mij de vraag naar de aard van het hl/nlanistisch raadswerk. Ik wil dit
onderzoeken aan dc hand vall dc volgclldc deelvragCll: lIIat docll raadsliedeli Cll hoc docn zc

dat? Dócll zc cigcnlijk IIIcl iets? Is cr sprake vall cell bcpaaldc methodiek? Eli kllnnell zc,

lIIa/mccr cr althans goed wcrk gclcverd 1II0rdt, mct rccht 'profcssionccl' wordcll gellocmd? Dezc

vragCll staan op dc achtcrgrond vall mijn bctoog, dat is lIitgcwcrkt aan dc hand vall achtcreen-

volgelIs dc vraag naar (1) hct perspccticj van hlllllanistisch raadslieden, (2) hl/n gerichtheid Cll

(3) hlln profcssionaliteit. Ik bepcrk me daarbij tot dat gcdceltc vall het werk dat als 'geestelijke

vcrzorgillg' bckend staat.

'Allcs is altijd alldcrs dan lIIij dcnkcn en lIJCkll/nlen
daar IlOoit aan IlIClInenof licvcr: hct past OIISIliet daar-
aall tc IIIcII/Jcn.' Cornelis Verhocvcn 1

Illlciding
'Hct is ongchoordl' zci dc oudc damc, dic dool-
dc ovcr de gang van dc afdeling Ncurologic. 'Er
is nicmand die naar mc omkijkt. Ik zou mijn
man toch moctcn kunncn bcllcn, en dat hij dan
zou komcn .. .' Hij blcck zcs wckcn gcledcn tc
zijn ovcrlcdcn. Zc hicld hct nict mccr uit cn
voeldc zich volkomen verlorcn. Tranen glcdcn
ovcr haar gczicht. Ik vond dat zc gelijk had: hct
wás ook ongchoord. Ecn plek in ccn vcr-
plccghuis zou cr nog haast aantrckkelijk op wor-
dcn wannccr jc daar zolang in hct zickcnhuis op
moct wachten. Hct zou cr allcmaal andcrs aan
toc moctcn gaan. Maar dan nog zou zc daarmee
haar man nict terughcbbcn ... Ik kon ni ct andcrs
dan haar vcrhaal tcnminstc 'gchoord' tc latcn
zijn cn bood aan haar af cn toe op tc komcn
zockcn. 'Hcel graag,' was haar rcactic, 'ik lig in
dc zaal vooraan, hct twccdc Icdikant.'
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Zomaar ccn ontmocting op dc gang, zomaar ccn

gcsprckjc. Ecn gcsprckjc dat ik wel dcgclijk tot
dc kcrn rckcn van mijn wcrk als humanistisch

raadsvrouw.
Ecn opmcrking vooraf is dat ik zckcr nict mcen
tc kunncn meldcn hoc 'hct' humanistisch raads-
wcrk nu cigcnlijk in elkaar stcckt. Ik hcb inmid-
dels wel ccn pcrsoonlijkc visie ontwikkeld op dc
bcrocpsidcntitcit, al blijf ik op belangrijkc pun-
tcn nog stccds zockcndc. Ik bcscf ook dat ik in
mijn visic (cn in mijn zockcn) eigcn acccntcn
lcg, cn dat lijkt mc onvermijdelijk.

1 Een existentieel perspectief

Ovcr dc taakopvatting van humanistisch gccstc-

lijkc verzorging cn gcestelijkc vcrzorging in hct
algcmeen bcstaat in grotc lijncn ccn behoorlijkc
conscnsus, zckcr wannccr hct bij hct nocmcn
van globalc trcfwoordcn blijft. Tcr bcpaling van
haar domcin wordt gccstelijkc verzorl:,>1ngdoor-
gaans gcrclatccrd aan bcgrippcn zoals lcvcnsbe-

11



schouwing en zingeving. Gaat men echter die-

per in op de materie, dan wordt het al snel niet

meer mogelijk om de beroepsidentiteit neutraal,

in termen die algemeen aanvaard zijn, te be-
schrijven. Een meer uitgewerkte beschrijving

van het domein van de geestelijke verzorging
impliceert namelijk haast onvermijdelijk een

visie op de aard van dat domein en op de geëi-
gende omgang met kwesties die daartoe worden
gerekend.

Ter illustratie en ter voorbereiding van mijn ver-
dere betoog wil ik hier de definiëring van
'levensproblemen' door Cornelis Verhoeven
aanhalen. Die kan namelijk worden gelezen in

(ofschoon negatief geformuleerde) termen van
de geëigende methodiek: 'Hieronder worden
die problemen verstaan die zich het meest lijken
te onttrekken aan technische benaderingen en
oplossingen onder andere hierom dat zij zich het

moeilijkst laten opsplitsen in hanteerbare deel-
problemen,' aldus de filosoof. Als voorbeelden
noemt hij de vraag naar de zin van het leven, de
houding tegenover de dood, de melancholie
over de vergankelijkheid, het besef van onmacht
en het verlangen naar geborgenheid. 2 Volgens

Verhoeven zijn er voor zulke problemen
nauwelijks een technische en logische oplossing
te vinden, maar zijn het problemen waarvan de
oplossing erin bestaat dat men ervan 'verlost
wordt'. Hij zegt het te wagen de stelling te
poneren 'dat een bevrijding van die problemen
alleen al tot stand kan komen door het verlof
of de mogelijkheid erover te praten.' 3 In dezelf-
de tekst schrijft hij dat levensproblemen een
begin van een oplossing vinden in de principië-
le mogelijkheid van communicatie, en dat ver-
staanbaarheid waarschijnlijk een groot deel van
de oplossing is. In die zin worden levenspro-
blemen volgens hem dan ook ' ... niet gesteld om
opgelost te worden, maar om een middel te vin-
den ze te drac\!cll.' 4

Stel dat men in aansluiting op een dergelijke
omschrijving levensproblemen tot het domein
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van raadswerk en geestelijke verzorging in het

algemeen zou rekenen, dan impliceert dat dat

(humanistisch) geestelijk verzorgers in hun po-
ging tegemoet te komen aan zulke problemen
een andere weg zullen moeten begaan dan die
van de technische benaderingen en oplossingen.

Persoonlijk voel ik veel voor zo'n taakopvatting
van (humanistisch) geestelijke verzorging. Mijns

inziens gaat het daarbij inderdaad nu juist om die
menselijke problemen die zich niet schijnen te

laten reduceren of wegwerken langs een tech-
nische dan wel een sociaal-technische weg. We
kunnen van 'existentiële problemen' spreken,

waarbij dat bijvoeglijk naamwoord naar een

dergelijke onoplosbaarheid verwijst. Zulke pro-
blemen zijn als het ware met het mens-zijn
gegeven en ze vragen om iets anders dan tech-

niek. Daar waar problemen wel primair gediend
zijn met (sociaal-)technische benaderingen en

oplossingen, kan beter ook worden doorverwe-
zen naar andersoortige mensgerichte disciplines.
Maar eveneens geldt dat daar waar andere be-
roepsbeoefellaars uit een niet-technisch arsenaal

putten in hun omgang met existentiële proble-
men, er van geestelijke verzorging gesproken
kan worden. Overigens wil ik niet beweren dat
geestelijk verzorgers hoe dan ook niets van doen

zouden mogen hebben met sociaal-technische
vaardigheden, zoals bepaalde gesprekstech-
nieken. Zij kunnen in zekere zin wel degelijk
binnen een normatief-reflectief kader als hand-
vat fungeren, zoals ik in paragraaf 3 nog toe zal
lichten. Niettcmin behoeven existentiële proble-
men, die ik zie als het domein van raadswerk,
naar de aard van de zaak nu ecnmaal in de eer-
ste plaats een andere dan een technisch-instru-
mcntele doelgerichtheid van de professional.

Zo gesteld mag het eenvoudig lijken. Het pro-
bleem is echter dat het existentiële karakter van
bepaalde problemen geen objectief gegeven is,
maar een interpretatiekwestie. Per situatie kun-
nen professionals immers sterk van mening ver-
schillen over de mogelijke (sociaal-)technische
oplosbaarheid, en dus over het benoemen van
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existentiële problemen als zodanig. Het maakt

nogal wat uit hoe het verhaal van de cliënt

wordt geïnterpreteerd en hoe professionals, in
aansluiting op die interpretatie, geacht worden

daarmee om te gaan.
Nog problematischer voor de bepaling van de
beroepsidentiteit van (humanistisch) geestelijke
verzorging is het gegeven dat er überhaupt heel

anders over het domein kan worden gedacht. Zo
is het bijvoorbeeld mogelijk dat levensbe-

schouwing en zingeving weliswaar als het domein
worden benoemd, maar dat men daar wel dege-
lijk een meer sociaal-technische benadering op

aan ziet sluiten in de zin van sociaal-weten-
schappelijk onderbouwde interventiestrategieën.

Op deze manier gedacht verwacht men van gees-
telijk verzorgers een dergelijke veranderings-
gezinde gerichtheid. Eén van de punten waarover

de gedachten omtrent de beroepsidentiteit uiteen
kunnen lopen, betreft dan ook de vraag naar de
mogelijke status van de geestelijk verzorger als
'behandelaar' .

Maar zoals gezegd, binnen mijn taakopvatting
wordt het domein van raadswerk gevormd door
existentiële problemen, in de betekenis die daar-
aan gegeven is door Cornelis Verhoevell. Zelf
vind ik het van belang om te benadrukken dat
het hierbij veeleer om een perspeetilj op dan om
de hoedall(s:heid vall problemen gaat. Het spreken
over een 'domein' suggereert daarom eigenlijk
ten onrechte dat het om een scherp af te bake-
nen gebied zou gaan dat specifiek aan geestelijke
verzorging toekomt. Het is daarentegen veeleer
zo dat het existentiële perspectief als het ware een
eigen domein oproept. Het verhaal van de cliënt,
een verhaal waarin ook non verbale signalen die-
nen te worden meegenomen, wordt vanuit dat
perspectief op een wijze beluisterd die maakt dat
er existentiële themata oplichten.

Het existentiële perspectief brengt voor het
raadswerk om te beginnen de levensproblemen
in beeld in de betekenis die daar door Ver-
hoeven aan werd gegeven. We kunnen ook
spreken van het lijden aan de (ollditioll hllmaille
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of van de confrontatie met de tragiek van het
menselijk bestaan. Over het algemeen worden

zulke problemen overigens niet in abstracto
ervaren als universele levensproblemen, zoals de

voorbeelden van Verhoeven doen vermoeden,
maar als particuliere problemen die subjectief en

aan den lijve worden ondervonden in een speci-
fieke context. Het is dan wederom de blik van
de geestelijk verzorger die in het concrete ver-
haal van de cliënt over diens situatie levenspro-

blemen ontwaart.
Voorts hoeft er niet per definitie sprake te zijn

van problemen, lijden en tragiek. Ook themata
als vriendschap, liefde, geluk of inspiratie kun-
nen naar voren komen. Ik zou dan ook de

thematiek van de eigen verhouding tot de
menselijke conditie in het algemeen tot het
domein van raadswerk rekenen. Men kan er een

verhouding toe gevonden hebben en dat aan een
ander kenbaar willen maken. Vaak echter wordt

de behoefte aan geestelijke verzorging gevoed
doordat er gezocht moet worden naar een
verhouding die voor de persoon passend is: een

zoeken naar zin en betekenis. Mensen kunnen
bijvoorbeeld in een dilemma zitten doordat con-
flicterende waarden hen voor een keuze plaat-
sen. Ook het zoeken in kwesties als autonomie,
kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid maken
deel uit van dit zoeken naar het goede of het
gelukkige leven in een individuele bestaans-

ethiek.
Het existentiële perspectief is zodoende bepa-
lend voor de wijze waarop ik thematiek inter-
preteer en selecteer, en daarmee voor de manier
waarop ik doorvraag en het verhaal verder ver-
ken. In mijn reactie op de ander, want het blijft
over het algemeen niet bij luisteren alleen,
schroom ik niet om ook zelfin beeld te verschij-
nen als gesprekspartner. Ik kan vertellen wat het
verhaal van die ander mij doet en wat het
oproept. Ik kan er zo nodig denkbeelden, waar-
den, normen of eigen ervaringen naast of tegen-
over plaatsen; dat alles gekleurd door de brede
humanistische traditie waarin ik me voel staan.
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2 Een relationele gerichtheid

In gesprek met raadslieden kan dus vanuit een

existentieel perspectief inhoudelijk worden inge-
gaan op de themata die zich aandienen. Daar-
bij is het volgens mij doorslaggevend voor de

kwaliteit van hetgeen er gebeurt dat de inhou-
delijke inbreng van de humanistisch geestelijk

verzorger voortkomt uit en wordt gedragen
door een bepaalde attitude. Dit betekent niet

alleen dat diens woorden in overeenstemming
dienen te zijn met zijn ofhaar lichaamstaal, maar

ook dat ze meer in het algemeen daadwerkelijk

getuigen van een bepaalde verhouding tot de
cliënt. Ik denk zelf overigens dat het lang niet
altijd nodig is om existentiële themata als zoda-
nig te expliciteren en te bereflecteren. Ook stil
zijn, zomaar een babbelge of grapjes maken, kan
die houding weerspiegelen. In die zin kan er ook
dan wel degelijk sprake zijn van geestelijke
verzorgmg.

In mijn ogen kunnen er in het contact met een
humanistisch geestelijk verzorger bij cliënten

idealiter krachten vrijkomen die eraan bijdragen
dat zij weer verder kunnen ofhun situatie min-
stens kunnen verduren. Uiteindelijk is het toch
immers de cliënt zelf die zich zal moeten zien te
verhouden tot het menselijk bestaan in het alge-
meen en dat van henzelf in het bijzonder. AI
hoeft dat dus niet te betekenen dat hij of zij daar
ook alleen voor staat. Een ander kan zeker wel
van betekenis zijn. Een gesprek kan inhoudelijk

en expliciet van waarde zijn, maar volgens mij
ligt de mogelijke waarde toch eerst en vooral
in de ervaringen die de cliënt impliciet opdoet
aan het contact. Het contact dat ontstaat in een
existentiële benadering, kan zodoende als het
ware fungeren als voertuig van bepaalde ervarin-
gen bij de cliënt.

Om te beginnen betekent het beluisteren van-
uit een existentieel perspectief dat de problemen
van de cliënt niet in een negatief daglicht komen
te staan, alsof het zou gaan om afwijkingen en
abnormaliteit. Problemen worden daarentegen
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geïnterpreteerd als iets wat de ander tegenkomt

op zijn of haar levenspad, of (meer universeel)

als iets wat nu eenmaal met het menselijk bestaan
gegeven is en waar iemand zich toe moet zien
te verhouden door er een plaats aan te geven en

er op een eigen manier mee om te gaan. Het
gaat in raadswerk zodoende niet om het ontwa-
ren van symptomen, maar om het vinden van

woorden voor het levensverhaal en het zoeken
naar een mogelijk vervolg. Dit maakt de cliënt

tot gelijkwaardig aan en niemand minder dan de

begeleider, die immers voor dezelfde taak staat
en bereid is om vanuit de eigen bestaansethiek

van gedachten te wisselen met de cliënt.
Met deze blik is gegeven dat de ander wordt
benaderd als de persoon die bij alles wat hem
ofhaar overkomt, degene blijft die zich daar uit-
eindelijk zélf toe moet zien te verhouden. Dit

biedt aan de ene kant erkenning voor hetgeen
waar die persoon mee van doen heeft, en dat
impliceert veelal erkenning voor de (tragiek) van
een confronterende situatie. Dat ook als bege-

leider onder ogen willen zien, kan - al beli-
chaamt de situatie nog zo schrijnend hoe
hachelijk en precair de menselijke conditie is -
aan cliënten het gevoel geven er niettemin
'gewoon' bij te mogen blijven horen, als mens
in tel te blijven en zodoende solidariteit te erva-
ren.
Aan de andere kant valt de cliënt toch ook weer
nooit helemaal samen met diens situatie. Hij of
zij is ook degene die er zich toe dient te ver-
houden en in die zin altijd meer als de passief
getroffene. Dit betekent dat de ander wordt

aangesproken op diens verantwoordelijkheid.
Dat ligt nogal gevoelig. Het toekennen van ver-
antwoordelijkheid, al is het in potentie, kan een
stimulans zijn voor de cliënt en een emanci-
patoire werking hebben. Het kan de ervaring
geven dat alles niet stopt bij het probleem en dat
er een doorgang is. En als de begeleider daar ver-
trouwen in heeft, ervaart de ander er misschien
ook weer iets van. In die zin kan ook het bekri-
tiseren van de ander tóch betekenen dat die per-
soon zich serieus genomen voelt. Het risico is
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echter dat hij of zij zich moreel veroordeeld gaat
voelen en geen begrip ervaart. Soms kan het

daarom nodig zijn om als humanistisch geeste-
lijk verzorger het eigen oordeel als het ware
opzij te schuiven en iemand zo krediet te geven.

Dit in de hoop dat de persoon zich veilig genoeg
zal kunnen voelen om contact te kunnen maken

met de eigen verantwoordelijkheid.

De gerichtheid op een eigen verhouding tot het
bestaan bij de cliënt betekent dat de begeleider

niet zozeer de vertrouwde veiligheid van tradi-
tionele antwoorden op bestaansvragen te bieden
heeft, maar veeleer hoopt dat de ander zelf een

weg zal vinden. Het laatste mede door respect
te ervaren voor 'de eigen wijsheid en de eigen-
wijsheid'. Dit kan de cliënt een ervaring van

waardigheid geven: diens beleving van en vonll-
geving aan het bestaan mag er zijn. Cliënten

worden serieus genomen in de wijze waarop ze
het leven beleven, waarderen en er vorm aan

geven.
Maar ook wanneer het de cliënt niet lukt nog
zin te beleven aan het bestaan of er nog 'zin in

te hebben', kan het contact toch tenminste de
troostende ervaring geven in die strijd en on-
macht gezien te worden. De ervaring gezien te
worden en aandacht te krijgen kan hoe dan ook
van veel betekenis zijn. Het gaat er in de huma-
nistisch geestelijke verzorging dan ook om nu
juist iemands unieke en specifieke verhaal 'spre-
kend' naar voren te laten komen. Misschien dat
het vertellen het de cliënt mogelijk maakt om
de boel op een rijtje te krijgen of te zien waar
ondanks de schijn van het tegendeel toch nog
keuzemomenten te ontwaren zijn. Misschien
ook dat de kracht van het vertellen erin bestaat
zodoende als persoon zichtbaar worden en op te
lichten uit de anonimiteit van de velen om op
die manier het eigen bestaan bevestigd te zien.
Misschien dat de aandacht van de ander (tijde-
lij k) nodig is om het aan zichzelf te kunnen
geven, om zichzelf serieus te gaan nemen. Het
kan ten slotte zijn dat het besef van de aanwezig-
heid van de begeleider en diens bereidheid om
zich met je te verbinden, niet voor je moeilij-
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ke verhaal weg te lopen toch een soort van ver-

trouwen geeft. Als een ánder het erbij uit kan
houden, dan kun je dat zelf misschien ook wel.
In ieder geval staat de cliënt er niet meer alleen

voor en is er als het ware een getuige. Dit alles
is overigens niet alleen van belang bij een pro-

blematische situatie. Ook wanneer het goed
gaat, kan het wel degelijk van waarde zijn om

daarin opgemerkt, gekend en erkend te worden.

Al deze ervaringen kunnen volgens mij worden

samengevat onder de noemer er als mens toe te
doen. Die ervaringen vragen om een commu-
nicatieve inbedding. De doelstelling van het
humanistisch raadswerk zou misschien in deze

richting moeten worden gezocht. Het probleem
is echter dat het spreken over doelstellingen een
activisme suggereert dat zich nu juist niet laat rij-

men met het onbeheersbare karakter van het
gebeuren waarop men hoopt of wat men min-
stens niet in de weg wil staan. Het meegeven
van de ervaring er als mens toe te doen, laat zich

nu eenmaal niet zomaar op afroep regelen. Het
is niet als een kunstje aan te leren en te beoefe-

nen.

3 Normatief-reflectieve
professionaliteit

Na het voorgaande zou een lezer ten aanzien
van mijn opvatting van humanistisch raadswerk
kunnen concluderen dat hier nauwelijks nog van
professionaliteit te spreken is. Het existentiële
perspectief in combinatie met een relationele ge-
richtheid kan doen denken dat mensen daarvoor
toch hun f:lmilie en vrienden hebben of dat bij
gebrek aan zulke naasten, een lieve vrijwilliger
voldoet om zulk gemis te compenseren.
Het feit dat alledaagse omgangsvormen blijk
kunnen geven van een adequate benadering van
zin vragen - en gelukkig maar! - wil echter nog
niet zeggen dat een beroepsmatig aanbod
overbodig is. Het wil ook niet zeggen dat zij die
deze benadering binnen een instelling tot hun
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verantwoordelijkheid rekenen dus niet profes-

sioneel zouden kunnen zijn. In het bewust op

zich nemen van die taak en in het zich daarvan
rekenschap geven, kan de professional wel dege-

lijk worden gevormd en in die zin het niveau
van amateurisme verlaten. Er kunnen daarom
zeker ook kwalitatieve criteria worden gefor-

muleerd voor zulke professionals.
AIleen vraagt mijn beeld van humanistisch raads-

werk, dat zal duidelijk zijn, dan in ieder geval
om een andere professionaliteitsopvatting dan

een technische. De normatief-reflectieve pro-
fessionaliteitsopvatting, en voor een begripsver-
heldering verwijs ik met name naar het artikel
van Andries Baart elders in dit themanummer,
biedt een uitkomst. Deze legt het primaat van
de professionaliteit in een normatief-existentieel
kader. Binnen dat kader krijgt de (sociaal-)tech-
nische instrumentaliteit een plaats toebedeeld.
Eén van de vragen die nu rest, is in hoeverre

mijn opvatting van humanistisch raadswerk nog
getuigt van enige vorm van sociaal-technische
instrumentaliteit. Al wordt het domein gevormd
door existentiële themata die zich per definitie
onttrekken aan technische benaderingen en
oplossingen, dan nog kan de vraag worden
gesteld of standaardvaardigheden dan ook wer-
kelijk geen enkele rol spelen in het hande-
lingsrepertoire van de begeleider.

Voor mij kan het eventuele technisch-instru-
mentele karakter van humanistisch raadswerk in
ieder geval niet worden gezocht in de notie van
een behandeling als zou het gaan om een toege-
paste vorm van sociale wetenschap. Existentiële
themata vragen om een relationele verbinding
waarin cliënten als persoon kunnen worden
gezien en themata inhoudelijk kunnen worden
besproken. In die zin fungeert het humanistisch
raadswerk idealiter als een toegepaste 'oplossing'.
Doordát en door de wijze waarop existentiële
themata worden gedeeld, kan het contact zelf
een vorm van omgang zijn die zinvol is. Dit is
echter geen interventie die zich stapsgewijs laat
beschrijven en voorspeIlen.
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Wanneer er van de professional geen sociaal-

technische oplossing of zelf.~ benadering wordt

verwacht, wil dat voor raadswerk zoveel zeggen

als dat de cliënt niet wordt meegeleid in een
methodisch stappenplan dat op een sociaalwe-
tenschappelijke theorie is gebaseerd. Hij of zij

wordt überhaupt niet van A naar 13 geleid, om
het maar even zo te zeggen. Bij geestelijke

verzorging draait het om de communicatie over
'A'. Het verwijlen bij existentiële themata die in
het geding zijn en daar inhoudelijk in de rela-

tie aandacht aan schenken is, dat waar het om
gaat. Echter zonder dat er op voorhand iets over
een mogelijke uitkomst 'B' te zeggen valt. Er

worden in het raadswerk ook geen diagnoses
gesteld die afkomstig zijn uit een taalspel dat de
cliënt onbekend is of van een andere orde dan

die van het verhaal in kwestie. Mocht het ver-
haal van de ander al tegen een theoretisch refe-
rentiekader worden geplaatst (indien bepaalde
kennis van belang lijkt te zijn voor de cliënt),
dan kan dit door de begeleider ill prillcipe in het

gesprek worden ingebracht en bespreekbaar
worden gemaakt. Het is dan wel de bedoeling
dat het gesprek zich in de wederzijds gedeelde
communicatieve ruimte blijft bewegen. Ant-
woorden op bestaansvragen kunnen echter niet
worden verwacht van de sociale wetenschappen.

Men zou nog kunnen opperen dat ik de sug-
gestie heb gewekt dat er in het raadswerk toch
wel degelijk ergens naar toe wordt gewerkt,
namelijk naar het meegeven van de ervaring er
als mens toe te doen. Toch betekent die (in
theoretisch opzicht paradoxale) hoop niet dat de
begeleider methodisch gericht is op het bewerk-
stelligen daarvan. Het betekent slechts dat een
dergelijke respectvolle attitude bij de begeleider
aanwezig verondersteld mag worden. Hij of zij
zou zich er innerlijk van overtuigd moeten
weten dat de ander er inderdaad toe doet ... iets
wat zich ook weer bij uitstek niet technisch laat
regelen. Sociaal-wetenschappelijke inzichten,
maar ook inzichten die langs een geheel ande-
re weg verkregen zijn door het lezen van literair
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werk bijvoorbeeld, kunnen wellicht stimuleren

tot respect voor cliënten. Zulke inzichten kun-
nen een interpretatiekader bieden dat bijdraagt

aan begrip voor het anders-zijn van de persoon
in kwestie, maar dan nog komt het aan op de

intentie van de begeleider zich respectvol open
te stellen voor die ander.

Mensgerichte en dus normatieve professionals
mogen hoe dan ook geacht worden respectvol
om te gaan met de mensen waarmee ze te

maken krijgen. De vorm waarin nu juist huma-
nistisch raadslieden aan die inzet gestalte geven,
valt mijn inziens in vergelijking met andere

mensgerichte professionals op door het relatief
zeer bescheiden aandeel van technische instru-
mentaliteit.

Op grond van mijn werkervaring, waarin ik naar

mijn idee nu eenmaal geen directe middelen
voorhanden heb om stapsgewijs op een bepaald
resultaat af te stevenen, zou ik zeggen dat de
beweging die gemaakt wordt die van het tCYIIg-

blikkcn is en niet die van het voorspcllcll. Alge-

mene communicatieve aanwijzingen en zelfs
gesprekstechnieken kunnen raadslieden wel van
dienst zijn in de omgang met existentiële the-
mata. Zulke vaardigheden kunnen een handvat
bieden voor de gespreksvoering en fungeren als
instrumentarium. Over methodieken in de zin
van een wetenschappelijk gefundeerde inter-
ventiestrategie, ben ik echter sceptisch. Men zou
de combinatie van het existentiële perspectief
met een relationele gerichtheid weliswaar even-
goed een methodiek kunnen noemen (het levert
in ieder geval een specifieke benadering), maar
het begrip methodiek krijgt doorgaans een ande-
re, te weten een oplossingsgerichte invulling.
Kennis van dergelijke oplossingsgerichte metho-
dieken kan volgens mij echter hooguit fungeren
als ijkpunt in de reflectie van de professional,
zoals die bij voortduring plaatsvindt dan wel
plaats behoort te vinden, zowel tijdens het pro-
ces als achteraf. Zulke kennis fungeert dan als
een interpretatiekader in plaats van als een inter-
ventiegrondslag. Het kan voedend zijn voor de
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reflectie, namelijk als een mogelijke bron (naast
andere) in de bezinning op wat er nujuist bij die

cliënt in die situatie op dit moment te zeggen
valt en hoe. Echter, het maakt niet op voorhand
vanzelfsprekend wat te doen. Dat het ook hele-

maal niet pist te wennen aan zulke vanzelf-
sprekendheid, is binnen mijn persoonlijke
reflectie de belangrijkste standaard.

Drs. Brccht lv[olcllaar is hUlllallist;sch raadsvroulV ill

CCIIalgcmcCII z;ckcllilllis.
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De generatie Nix: Lift afttr God?

Aantekeningen over jeugdreligiositeit en culturele verandering

TOIl ZOlldcrvall

J(l/Igerell ill Nederlalld Zijll grotelldec/s ollkerkc/ijk ell ill de loop der tijd als bevolkillgsgroep
sterk geseClllariseerd. Toch hOlldelljollgerell zich Ilog steeds lIIet zillgevillg bezig. Eell tweetal

vragell tredelI dali op de voorgrolld. Hoe ziet die zillgelJillg vall JOlIgerelI er lIit? Eli hoe ver-
hOIuit ze zich tot de traditiollc/e religie? Vallllit ervarillgell ill de praktijk vall het vrijzill11(~-

christelijk JOlIgereIlwerk wordelI deze kwesties ill dit artikel toegespitst op de vraag Ilaar
religiellze ervarillg. De 'ilzvisible religioll' vall JOlIgerelI, als prodllkt vall de 'Traditiollsbflfch',

wordt vergelekeIl met de traditiollele religie IJallllit eell perspectief vall ClIltllrele verallderillg.
Vallllit dat perspectief wordt de sYl/lbooltheorie vall H. Klloblallch gerelateerd aall opvattillgell

vall Ph. Riiff: K,/Oblallch wordt gekritiseerd wegells het olltbrekell vall eell kritisch perspeethj
op de illvloed vall ClIltllrele verallderillg op de werkillg Vall sYlllbool-systel/lell. lil de collc!lIsie

wordelI tCllslotte il/lplicaties geschetst voor praktijk Vall het levellsbeschollwelijk JOlIgereIlwerk .

1 Inleiding

De post-moderne decamerone Gelleratioll X,
Ta les for all accelerated ClIltllre van Douglas Cou-
pland en zijn latere boek Life af ter God, ver-
wierven de status van cultboek. Ze riepen
heftige discussies op, die in Nederland bekend
zijn geworden als het debat over de generatie

Nix. In Life aficr God zegt Coupland tegen de
generatie jongeren waarvan hij een spreekbuis
geworden is: YOll are the first gelleratioll raised I/lit-
hollt re!igioll. (Coup land, 1994: 159) Dat betekent
echter niet dat jongeren zich niet meer met zin-
geving of religie bezighouden. Coupland stelt:
I...] we are livillg creatllres - we have re!igicJlls il/lplII-
.les - Ive IllliSt [... ]. Daarnaast vraagt hij zich ech-
ter af: [... ] alld yet ill what do these il/lplIlsesj1ow
ill a world withollt religioll? (1994:273)
De laatste is een intrigerende vraag, die van vitaal
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belang is voor het levensbeschouwelijk jonge-
renwerk in Nederland. Het is niet zo moeilijk

de holheid van veel retoriek rondom het ver-
meende 'patat- of Nix-gehalte' van de jeugd
door te prikkel1. In mijn werk als coördinator
van een vrijzinnig-christelijke jongerenwerk-
organisatie merk ik dat veel jongeren zich wel
degelijk met zingevingsvragen bezig houden.
Het is echter zeer lastig die levensbeschouwe-
lijkheid te benoemen en te thematiseren. Alleen
in orthodox-gelovige kringen roept de taal van
de godsdienstige tradities bij jongeren nog een
religieus referentiekader op dat ook naar een
geleefde werkelijkheid verwijst. De gangbare taal
en de gebruikelijke modellen om over morele
en levensbeschouwelijke vragen te reflecteren,
en erin te onderwijzen, verwijzen echter nau-
welijks meer naar de geleefde werkelijkheid van
de meeste jongeren. Voor hen is het hoofd-
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zakelijk een jargon met een archaïsche bijklank,

met de geur van dingen die voorbij zijn gegaan.
In dit artikel denk ik na over deze problematiek

vanuit mijn ervaringen in het levensbeschou-

welijk jeugdwerk. 13elangrijke vragen daarbij
zijn: hoe gaan de jongeren met wie ik werk om

met zingeving en hoe verhoudt dat zich tot de
bestaande religieuze tradities? Voor de beant-
woording van deze vragen, beschrijf ik mijn

werkveld vanuit drie posities, namelijk:
1) die van de vrijzinnig-christelijke organisaties

die participeren in de organisatie waarvoor

ik werk;

2) die van sterk ontkerkelijkte en geseculari-
seerde jonge deelnemers aan onze activitei-

ten; en
3) mijn eigen positie, gekoppeld aan die van

een kleine groep deelnemers wier houding
jegens geloof.~gemeenschappen en hun tra-
dities afwijken van de andere deelnemers.

Daarna analyseer ik het interessante spannings-

veld tussen deze drie polen met behulp van rele-
vante theoretische noties. Centraal daarin staan
de concepten Traditiollsbnlch en illvisible religioll
uit de pastoraal-theologische literatuur, die een
nieuwe benadering van deze problematiek in
gang hebben gezet. Ik beoog daarbij aan te
geven wat het belang is van een integratie van
een kritische theorie over culturele verandering
in dit debat over de zingeving van jongeren.

2 Het vrijzinnig-christelijke
jeugdwerk tussen 'Grijs en Nix'

Als begin van deze paragraaf geef ik eerst een
korte historische situering van mijn werk. Het
landelijk vrijzinnig-christelijke jeugdwerk heeft
zijn wortels in de vrijzinnig-christelijke zuil die
aan het begin van de twintigste eeuw vorm
kreeg en die bijvoorbeeld ook de VPRO voort-
bracht. Vanaf de oprichting in de Eerste Wereld-
oorlog tot aan de jaren zestig wordt in de
activiteiten van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd-
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centrale (VCJC) een duidelijk herkenbare

vrijzinnige identiteit overgedragen. De voor-
naamste functies van dit jeugdwerk zijn socia-

lisatie en inculturatie. Dat verandert ingrijpend
in de jaren zestig, wanneer het vrijzinnig jeugd-

werk wordt omgevormd tot welzijnswerk dat
sterk wordt gesubsidieerd door de overheid. Het
vrijzinnig karakter van het jeugdwerk wordt

voortaan vertaald in centrale doelstellingen van
zelfolltplooiillg en het still/lIlerell vall het kritisch zelf-
bewlIstzijll. Deze veranderingen hangen samen
met processen van ontkerkelijking, ontzuiling
en secularisatie die in de jaren zestig in een

stroomversnelling komen. Niet alleen kwalitatief
maar ook kwantitatief zijn de gevolgen van deze

veranderingen merkbaar: de vrijzinnigheid
'krimpt' en vergrijst steeds verder. De meeste

vrijzinnige jeugdwerkorganisaties worden in de
jaren zeventig en tachtig opgeheven of leiden
een sluimerend bestaan. Eind jaren tachtig groeit
echter het besef dat het einde van de institutio-
nele vrijzinnigheid in zicht komt wanneer men

de ontwikkelingen op zijn beloop zou laten. Er
wordt een nieuwe landelijke organisatie voor

vrijzinnigjeugdwerk opgericht: het Samenwer-
kingsverband Vrijzinnige Jongeren (SVJ). De
doelstelling van deze organisatie ligt direct in het
verlengde van die van zijn voorganger. 1

De activiteiten van het SVJ belichamen deze
doelstelling echter slechts ten dele: er wordt
geklust op een landgoed, er wordt gezeild, er
zijn spelweekends en er wordt theater gemaakt.
Voor thema-activiteiten is minder belangstelling.
Die worden dan ook amper aangeboden. Nu
betekent dat niet dat er in de activiteiten niet aan
inhoudelijke reflectie over levensbeschouwelijke
onderwerpen wordt gedaan. Dat gebeurt wel
degelijk: wanneer jongeren elkaar beter leren
kennen, wordt er tussen de programma-onder-
delen - en vaak tot in de late uurljes - veel gedis-
cussieerd. Waar het in het kader van dit artikel
met name om gaat, is dat er vanuit de organi-
satie weinig of geen inbreng enl of sturing plaats-
vindt vanuit expliciete levensbeschouwelijke
uitgangspunten. Wanneer bijvoorbeeld over
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milieuvervuiling wordt nagedacht, wordt daar-

bij amper of niet gerefereerd aan noties uit de

(vrijzinnig) christelijke tradities. De scheppings-
theologie van het conciliair proces bijvoorbeeld,

gaat geheel aan de jongeren voorbij. 2

Dit kenmerk van de praktijk van de SYJ-acti-

viteiten keert ook terug op beleidsniveau. Het
levensbeschouwelijk karakter van de organisatie
en haar activiteiten is in een recent beleidsplan
volledig beschreven in termen van 'impliciete'

levensbeschouwing. 3 Het vrijzinnig-christelijk

karakter wordt daarin weergegeven in bewoor-
dingen als: 'aansluiting zoeken bij de leefwereld
van jongeren', 'stimuleren van creativiteit',
'openheid', etc. Kortom, de levensbeschouwe-

lijkheid lijkt volledig op te gaan in perfor-
mativiteit. De oriëntering 'vanuit de bijbel en
andere vrijzinnige bronnen,' zoals opgenomen
in de doelstelling, lijkt een dode letter. Yerder
wordt in datzelfde beleidsplan een 'vrij-plaats-
functie' bepleit voor het vrijzinnig jongeren-
werk. Dat betekent dat de activiteiten niet
mogen worden beschouwd als een kweekvijver
voor nieuwe leden van de vrijzinnige geloof<;ge-
meenschappen. Dat zou teveel neer komen op
verkapte 'zieltjeswinnerij'. En dat sluit noch aan

bij de vrijzinnige traditie, noch bij de leefwereld

van Jongeren.
Het SYJ bevindt zich hiem1ee zowel in een pre-
caire positie alsook in een ingewikkeld krachten-
veld. We kijken eerst naar de financiën. De
overheid draait de subsidiekranen steeds verder
dicht. De kerken moeten weer zoveel moge-
lijk hun eigenjeugdwerk gaan betalen. Daarmee
lijkt een soort herzuiling van het vrijzinnig
jeugdwerk plaats te vinden, hetgeen op indrin-
gende wijze werd bevestigd toen de in het SYJ
participerende vrijzinnige organisaties reageer-
den op het prijskaartje dat hing aan een nieuw
beleidsplan van het SYJ. 4 Eén van hun functi-
onarissen vroeg zich af of zij onze' catering' voor
jongeren wel moesten financieren en zegde uit-
eindelijk slechts een gedeelte van het gevraag-
de bedrag toe. Het restant zou pas volgen - zo
stelde hij - wanneer duidelijk werd dat aan de
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eisen van zijn achterban zou worden voldaan en

als het SYJ zich duidelijker zou profileren als

vrijzinnig-christelijke organisatie. Andere parti-

cipanten lieten vergelijkbare geluiden horen.
Het financiële dreigement is een duidelijk signaal
en vraagt om een adequaat antwoord, gebaseerd

op een heldere analyse van het krachtenveld
waarin het SYJ zich beweegt. In het nu volgen-
de beschrijf ik dat krachtenveld vanuit drie

verschillende perspectieven: dat van de SYJ-par-
ticipanten, dat van de huidige deelnemers aan de

SYJ-activiteiten en vanuit mijn perspectief als
functionaris die 'gelooft in zijn club'.

De participantw
De participerende organisaties binnen het SYJ
zien in dat jongeren zich tegenwoordig niet snel
institutioneel binden. Tegelijkertijd worden zij
geconfronteerd met een schrikbarend voort-
schrijdende vergrijzing en dalende ledentallen,
hetgeen op hun begrotingen drukt. De frustre-
rende gevolgen van deze (financiële) situatie
worden versterkt door een gevoel van onmacht;
men heeft intussen namelijk wel het idee dat

men veel in huis heeft dat moderne Gonge)
mensen aanspreekt. En hoewel men dus' een
markt' ziet, is het probleem dat de mensen op
deze markt de aanbieders niet weten te vinden.
Derhalve wordt veel heil verwacht van verbe-

tering van de pub/ic relatiolls. Het harde werk op
dat terrein wordt echter niet beloond met nave-
nant stijgende ledentallen. En de mensen die
zich aansluiten bij de vrijzinnige geloofsge-
meenschappen zijn meestal niet jong. Aan de eis
van een duidelijker profilering van het SYJ is de
hoop (en ook de verwachting) gekoppeld dat
daarmee de relevantie van vrijzinnig geloven
voor jonge mensen zichtbaar wordt gemaakt.
Dat zou de trend van vergrijzing moeten keren.

De deelnemers
Voor het perspectief van de jongeren is het vol-
gende een representatief voorbeeld: Esther is een
jonge studente medicijnen. Ze is hervormd
opgevoed maar geen lid van een kerk meer. Ze
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bezoekt veel jongeren-activiteiten van verschil-

lende organisaties. Voor haar springen de SYj-

activiteiten eruit, omdat ze er vanwege de sfeer
en de aanpak het best terecht kan met haar

belangstelling voor levensbeschouwing. Sinds
een jaar is ze ook actief als kaderlid in het SVj.
Daardoor raakte ze beter bekend met de orga-

nisatie en zijn participanten. Op Kerstavond
vorig jaar sloot ze een periode van hard
werken af als co-assistent. Ze wilde haar kerst-

vakantie beginnen met een mooie Kerstnacht-

dienst, maar had geen tijd gehad om na te gaan
welke dienst haar het meeste aansprak. Ze

besloot om naar een dienst te gaan van één van
de SVj-participanten en verwachtte een eigen-
tijdse aanpak. Ze vond de dienst echter oubol-
lig. Ook in deze vrijzinnige kerk vond ze geen

aansluiting bij haar levensbeschouwing.

De functiollaris
Dat laatste geldt ook voor mezelf: ik ben niet

kerkelijk of godsdienstig opgevoed. Mijn affini-
teit met de kerk - ook de vrijzinnige! - als insti-

tuut is betrekkelijk gering. Ik kom vrijwel alleen
nog in kerken om te zingen in het Gregoriaanse
koor waarvan ik deel uitmaak. Ik ben wel met
hart en ziel theoloog. Maar ondanks mijn lief-
de voor en betrokkenheid bij de theologie, reali-
seer ik me dat de kerken en de theologie zich
niet voor niets in een grote crisis bevinden.
Anderzijds vind ik een deel van de kritiek van
de SVj-participanten op de consumptieve instel-
ling van jongeren terecht. Het ontwikkelen van
ideeën vereist altijd een bepaalde institutionele
vormgeving. Daarin moeten altijd verant-
woordelijkheden genomen worden. Maar om
welke ideeën moet het daarbij gaan? Hoe
ontwikkel je die en welke verdeling van verant-
woordelijkheden past daarbij?
Een zeer bepalend aspect voor mijn positie is
tenslotte, dat mijn functie om financiële rede-
nen slechts een beperkte omvang van 16 uur per
week heeft. Bijna al mijn tijd gaat op aan het
draaiend houden van de (vrijwilligers)organisatie
en aan het moeizame werk van werven van jon-
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geren voor de activiteiten. Ik kan weinig tijd

vrijmaken voor een gedegen bezinning over het
levensbeschouwelijk profiel van het SVj.

3 Wat is levensbeschouwelijke
vorming na de traditiebreuk?

In het zojuist beschreven krachtenveld lopen
verschillende spanningslijnen: organisatorisch

zowel als inhoudelijk. Ik noem een voorbeeld

uit de organisatorische sfeer. De participanten
van het SYj zijn bezorgd over hun toekomst

maar houden hun landelijk jeugdwerk in een
klemmende greep van karige financiën en schier
onmogelijke eisen, zoals een actieve bijdrage aan

ledenwerving. In principe zou het SYj zich voor
de financiën ook tot de overheid moeten kun-
nen richten. Levensbeschouwelijke en morele
vorming van jongeren draagt tenslotte bij aan

sociale cohesie, iets dat de politiek tegenwoor-
dig weer zo naarstig probeert te stimuleren.
'Paars' beschouwt levensbeschouwelijke vor-

ming echter als een taak van de kerken en ver-
bindt aan eventuele subsidiëring ingewikkelde
en tijdrovende procedures. (Dat terwijl Neder-
land in toenemende mate ontkerkelijkt en men-
sen zich steeds minder institutioneel binden!)
Over de innerlijke tegenstrijdigheden van deze
posities zou nog veel meer te zeggen zijn. Ik
concentreer me hier echter op een inhoudelijke
vraagstuk dat essentieel is voor een bezinning
over het organisatieprofiel van het SVj, name-

lijk de vraag: wat is eigenlijk levensbeschouwe-
lijke vorming? Het model van geloofsoverdracht
en geloofsinstructie zoals dat in het vroegere
vrijzinnige jeugdwerk functioneerde, past niet
meer in deze tijd. Het proces van secularisatie en
ontkerkelijking versnelde in de jaren zestig en
zeventig in een hoog tempo. Sindsdien groei-
en steeds meer mensen op zonder te worden
gesocialiseerd tot christen (in een van zijn vele
verschijningsvormen) en ook zonder dat expli-
ciet een besef wordt bijgebracht dat de Ne-
derlandse cultuur sterk is geworteld in de
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christelijke tradities. De breuk met het Christen-

dom, oftewel de Traditiollsbruch, lijkt definitief.

Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar ook
voor een veel groter deel van de Nederlandse

samenleving. Voor de generatie die in de jaren
zestig en zeventig de kerk vaarwel heeft gezegd,

betekent dit echter wat anders dan voor de jon-
geren die in jaren tachtig en negentig opgroei-

den.
Op het belang van dit onderscheid kom ik nog

terug in mijn concl~lsie. Ik concentreer me hier
op de huidige groep jongeren die niet de (vaak

pijnlijke) worsteling heeft meegemaakt die leid-
de tot het afstand nemen van christelijke ge-
loofsgemeenschappen. Die jongeren worden
geregeld aangeduid als de 'Generatie Nix' met
een hoog 'patatgehalte' . Het is mijns inziens
onzinnig om dit als algemene kwalificatie te
gebmiken: veel jongeren houden zich nog steeds
bezig met levensvragen. Om dat zichtbaar te
maken wordt het concept 'onzichtbare religie'

van Luckmann gebruikt. 5

Verder vervangen veel praktisch theologen het

traditionele secularisatie-perspectief op religie
door een 'moderniseringsperspectief . Roebben
schrijft bijvoorbeeld:

'Wanneer men denkt vanuit een secularisatic-
perspectief, zict mcn vooral dat de plausibiliteit
van het christelijk geloof wegvalt, dat hct
christclijk bewustzijn crodeert en christelijk-
religicuze praktijken in kwantiteit afilcmcn,
met andcrc woordcn een marginalisatie van de
religie. [...lDe vraag is echtcr of dit uitlegmo-
del brccd gcnocg is en de helc werkelijkhcid
bedckt.' (Roebbcn, 1996:55)

Roebben beantwoordt die laatste vraag negatief
Net als Ziebertz opteert hij voor een standpunt
dat de werkelijkheid beschouwt vanuit het
standpunt van modernisering van de religie.

'Vanouds hebben mensen religie gezicn als ccn
objcctieve bescherming tegen al te dircctc
mcnsclijke contingcntic-crvaringcn dic hct
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bcvattingsvcrmogcn tc bovcn gaan. Vandaag

wordt dczc grondervaring door hct tijdsgc-
wricht gemoderniseerd: individualiscring, dc-

institutionaliscring cn pluraliscring (aldus K.
Gabriel) makcn dat mcnscn pcrsoonlijk, los
van instituties cn op syncretistische wijze in

hct rcine trachtcn tc komcn mct hun ocr-erva-
ringel1.' (Roebben, 1994:55)

Nergens wordt dit zo duidelijk zichtbaar als in
de manier waarop jongeren met zingevings-

vragen omgaan. In de spanning tussen 'mo-
dernisering, secularisering en ontkerkelijking'
enerzijds en de 'onzichtbare religie' anderzijds,
kunnen echter verschillende posities uitkristalli-

seren, zowel praktisch als theoretisch. In het nu
volgende gedeelte van deze paragraaf beschrijf
ik een aantal van die posities met behulp van
relevante theorieën, evenals de spanningsvelden
tussen die posities. Ze corresponderen met de
drie perspectieven die ik in paragraaf 2 heb
beschreven. Allen verhouden ze zich op hun
eigen manier tot de kloof waarnaar het begrip

Traditiollsbruch verwijst.

Geloof ill revitalisering: eell overbmgbare
kloof
Het eerste perspectief correspondeert met de
positie van de participerende organisaties binnen
het SVj. Zoals gezegd leeft in die organisaties
sterk de gedachte dat ze veel in huis hebben dat
voor moderne, geseculariseerde mensen aantrek-
kelijk is. Het zou slechts de beroerde commu-
nicatie tussen henzelf als aanbieders en 'de markt'
zijn die verholpen dient te worden. Zo zouden
ze zichzelf dan als geloofsgemeenschappen kun-
nen revitaliseren en dus ook weer voor jonge
mensen aantrekkelijk kunnen worden.
Roebben komt met zijn toepassing van het
moderniserings-perspectief op een vergelijkba-
re positie uit. Hij beschrijft op basis van deze
nieuwe visie op secularisatie een nieuwe bena-
dering van religieuze socialisatie. Hij constateert
dat in de katholieke kerk de traditionele manie-
ren van 'ingroeien in het geloof afbrokkelen.
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Het vormsel bijvoorbeeld, functioneert niet

meer als een ri tc dc passagc met een helder
omschreven religieuze betekenis. Roebben

beschrijft vier terreinen waarop de benadering
wezenlijk moet veranderen om tot nieuwe ade-

quate modellen van religieuze socialisatie te

komen.
1) Religieuze socialisatie moet als langdurig pro-

ccs (van zelfVerheldering) worden beschouwd

en niet alleen als geloofsinstructie.
2) Om dit proces van zelfverheldering vol-

doende sociaal coherent te houden bepleit
Roebben (net als Ziebertz) permanente COIll-
IIllIllicatic tussen alle betrokkenen. Kort
omschreven: religieuze initiatie moet com-

municatieve initiatie worden; daartoe zullen
de opvoeders ook zelf gedwongen worden
meer te reflecteren over hun geloof.

3) Communicatieve initiatie vereist geloof-
waardige idclltijicaticjigllrcll met een geloof-
sengagement dat 'te denken geeft'.

4) De visic op de beleving van traditie en
geloofsgemeenschap moet grondig verande-
ren: 'Als men communicatie in de religieu-
ze vorming van aankomende generaties en
hun opvoeders centraal stelt, betekent dit per
definitie dat de geloofstraditie zelf voortdu-
rend in en door dit proces herzien wordt.
Dit is 'levende' traditie [... l.' (Roebben,
1996:58)

Roebben stelt onder punt vier dat wanneer vol-
daan wordt aan de eisen van communicativiteit
en reflexiviteit, er een herbronningsproces op
gang komt waarbij in een dialoog tussen jon-
gere en oudere gelovigen de traditie gerevita-
liseerd wordt. De veranderingen die Roebben
bepleit met het oog op de katholieke kerk, zijn
in de vrijzinnige traditie al decennia lang prak-
tijk omdat ze inherent zijn aan vrijzinnig gelo-
ven. Aandacht voor cOlTImunicativiteit en
reflexiviteit is er voldoende. Dat heeft echter
niet de vernieuwing van de geloofstraditie opge-
leverd die Roebben ervan verwacht. De
communicatie over geloofszaken tussen de
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oudere en de jongere generaties verloopt in vrij-

zinnige kringen zeer moeizaam. Evenmin zijn
er tekenen zichtbaar van een substantieel herstel

van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen: het

zijn de meest vergrijsde geloofsgemeenschappen
van Nederland. Er moet dus meer aan de hand
zijn dat de geloofscoml11unicatie en geloofs-

overdracht tussen de generaties bemoeilijkt dan
alleen een tekort aan communicatie en reflectie.

ECII kloof tc vcr: dc jCllgdrcligiositcit als
lliCllWC rcligic
In de activiteiten van het SVJ kom ik veel jon-
geren tegen bij wie het woord 'kerk' nog altijd
veel aversie oproept. De kerk wordt nog steeds

geassocieerd met onmondigheid, dwang, indoc-
trinatie en oubolligheid. De kerk (en veelal ook
het Christendom) is voor hen een gepasseerd

station. Toch houden ze zich nog wel met
levensvragen bezig. Hoe je daar als jongeren-
werker of -begeleider mee omgaat, luistert zeer

nauw. Jongeren willen graag over van alles en
nog wat doorbomen, vaak tussen het zeilen,
klussen of theater maken door. Zodraje dit soort
activiteiten al te nadrukkelijk in een expliciet
religieus kader plaatst, of het vermoeden (lees:
de angst) wekt dat je dat doet, slaan er heel wat
deurtjes dicht. Niks communicatie: traditie en
de zingeving van jongeren blijken gescheiden
werelden. Het lukt dan ook amper om jongeren
te werven voor meer expliciet op bezinning
gerichte activiteiten.
Dit gegeven verbind ik met de visies van de
Duitse theologen Feist en Knoblauch. Volgens
Feist is God een Liickcllbegriff geworden. Hij ziet
een congruentie tussen de God-is-dood-theo-
logie (gebaseerd op Nietzsches filosofie) en het
levensgevoel van de GCIleratiol1 X zoals Douglas
Coupland die beschrijft in zijn romans. In beide

gevallen is zinloosheid en betekenisloosheid van
het bestaande een kemthema. Feist ontwaart een
progressieve ontwikkeling 'van Nietzsche tot
Coupland': de ervaring van betekenis- en zin-
loosheid is niet enkel een individueel-biografisch
gegeven meer dat te herstellen zou zijn. De
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'dood van God' dan wel van de christelijke tra-

ditie is volgens Feist een [... 1 gcistcsgcschichtlichcs
Faktl/111 IJOIIcJ!ochalclll Rallg, das NailJität IlIld ihrc
WicdcrvclcvllIlg al/sschlicsst. (Feist, 1997: 169) De
traditiebreuk - aldus Feist - heeft dus niet alleen

een kwantitatieve dimensie bereikt, maar veel-
meer een kwalitatieve, die historisch en acuut

culmineert in de uitdrukkingen van de jeugd-
cultuur.

Volgens hem is er echter ook in de moderne
cultuur wel degelijk sprake van ervaring van
transcendentie. In een ingenieuze inhoudelijke

en functionele analyse van de hOI/sc-subcultuur
van groepen jongeren, maakt hij duidelijk dat
daar andere opvattingen over creativiteit en
autoriteit heersen. HOl/SC is meer dan de pure
commercie en het zinloze tijdverdrijf dat de bur-
gerlijke kritiek in dit onderdeel van de jeugd-

cultuur ziet. Feist laat zien dat jongeren, in
samenspel met hun f1voriete DJ's, hun eigen
speelruimte creëren in een sterk vercommer-
cialiseerde leefwereld. Samen met hun DJ's zijn
jongeren 'auteurs' van een eigen vorm van

muziek, die als een eigen afgeschermde speel-
ruimte in de omringende leefruimte wordt erva-
ren. In die speelruimte wordt geregeld kritische
afstand genomen van bepaalde aspecten van die
leefwereld.

Luckmanns idee van 'onzichtbare religie' vin-
den we bij Feist terug in zijn typering van de

jeugdreligiositeit: in hun eigen subculturen, met
hun eigen vormen, hebben jongeren transcen-
dentie-ervaringen die fungeren als ruimte waar-
in een kritische omgang mogelijk wordt met de
cultuur waarin ze leven. Feist noemt deze
onzichtbare religie christelijk. Met een verwij-
zing naar Sölle spreekt hij van de allOIlYlIle
Christlichkeit ill der Wclt. (1997: 179) Deze
moderne anonieme christelijke spiritualiteit is
volgens Feist niet compatibel met de spirituali-
teit van de christelijke traditie. Geïnspireerd door
Leonardo 130fTbeweert Feist dat de 1 ... ] dcrzeiti-
ge kl/ltllrellc Ccstalt des Christclltll/IIS illl Ra/lIIlCII
der gricchisch-riilllisch-gerlllallischell Traditioll r ... 1
obsoleet geworden is. (Ibid.) Nieuwe vormen
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van post-moderne katholiciteit zijn te vinden in

syncretische zingevingssystemen zoals die bij-
voorbeeld te vinden zijn in 13razilië en in de

Europese jeugd-subculturen. Feist haalt instem-
mend 130fTaan: 'Katholiciteit als synoniem voor
universaliteit is slechts dan mogelijk en realiseer-

baar wanneer we niet terugschrikken voor syn-

cretisme maar dat juist tot een bron van
katholiciteit maken,' stelt hij. (1997:178)

Wanneer ik de jongeren die deelnemen aan SVJ-
activiteiten als 'anonieme christenen' zou bestem-

pelen, zou hoongelach van veel van hen mijn
deel zijn. Ik kom in paragraaf 4 nog terug op dit

discutabele aspect van Feists visie; in deze fase van
mijn betoog is het belangrijker te wijzen op het
verschil met Roebbens opvatting. 13ij Feist is er
géén sprake van revitalisering van de geloofsge-
meenschappen door vernieuwing van de gelo-
vige communicatie. Volgens hem ontstaat in de
jeugd-subculturen een geheel nieuwe vorm van
religiositeit, zowel qua vorm als qua inhoud.
De Duitse theoloog Knoblauch is in het onder-
zoek van die nieuwe religieuze inhoud nog een
stap verder gegaan. Sociologisch onderzoek
toont volgens hem aan dat er een vergaande ont-
koppeling plaatsvindt van kerkelijkheid en
individuele religiositeit van jongeren. Hij ana-
lyseert huidige jeugd-subculturen en stelt dat

ook daar transcendentie-ervaringen te vinden
zijn die typisch zijn voor religie. Hij sluit aan bij
Luckmanns begrip van religie als overstijging van
de biologische natuur. Knoblauch preciseert dit
verder: hij onderscheidt - verwijzend naar
Schütz - drie typen ervarings-transcendenties.
1) Kleine ervarings-transcendenties waarin de

grenzen in de ruimte en de tijd worden
getranscendeerd.

2) Middelgrote ervarings-transcendenties waarin
grenzen tussen mensen onderling worden
getranscendeerd. Hierdoor wordt intermense-
lijke communicatie mogelijk. Deze eerste twee
ervarings-typen zijn kenmerkend voor de alle-
daagse leefwereld. Er is ook een derde type.

3) De grote ervarings-transcendenties die op
het niet-alledaagse betrekking hebben.
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Schütz noemt die ervarings-transcendenties van
het laatste type Simlgebiete. (, Deze onderscheiden

zich van de alledaagse leefwereld door een apar-

te kennis- en ervaringsstijl. Als voorbeelden daar-
van noemt Knoblauch de droomwereld, de

wereld van het spel, de wereld van de geesteszie-
ke en die van de theoretische contemplatie. Door

hun typische ervarings- en kennisstijl zijn deze
Sillllgebiete aan te duiden als gesloten zin- en bete-
kenisgebieden. De inhoudelijke vulling van deze

gebieden gebeurt met cultuurgebonden symbo-
len. Deze symbolen zijn de [... 1 ErillllerllllgCll all

Eifalmlllgell ill ausseral/tägliehe Wirklic!lkeitell, die aus

aIlderelI Zuställdell ill dell Norlllaizustalld des AI/-

tags zuriiekgebraeht wordelI silld. 7 Net als andere

sociaal geproduceerde tekens laten ook symbolen
zich tot systemen uitbouwen. Schütz noemt deze
- aansluitend bij James - 'symbolische universa.'

In synoptische traditie-gemeenschappen kunnen
deze symbolische universa tot sociaal geconstru-
eerde symbool-systemen worden uitgebouwd en
gesystematiseerd. Zo vormen symbolische uni-
versa de basis voor de meest omvattende legitillla-

torisc!le Syste/lle.

Religie C.q. het begrip 'heilige Kosmos' is vol-
gens Knoblauch slechts een specifieke vorm van
een symbolisch universum, dat er echter aan-
spraak op maakt dat het betrekking heeft op het
totale bereik van de alledaagse werkelijkheid en
als zodanig de morele fundering vormt van die
werkelijkheid. Hij gebruikt de cultuuranalyse
van Max Weber om de relativiteit van die claim
aan te tonen. Weber merkt op dat religie als een
sociaal construct in spanning kan komen met
andere levensgebieden, bijvoorbeeld de politiek
en de economie. Ook kan ze conflicteren met
de sferen van erotische en esthetische ervarin-
gen. Juist omdat ze intensieve ervaringen moge-
lijk maken, kunnen individuen ook in deze
sferen (voor hun leven toereikende) SillllOriCll-

tiewIlgelI vinden. Deze gedachte neemt Kno-
blauch op in zijn analyse van de manier waarop
jongeren transcendentie ervaren. In muziek en
dans doen jongeren transcendentie-ervaringen
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op, die door secundaire instituties verder wor-
den uitgebouwd tot symbolische universa. Deze
symbolische universa kunnen volgens Kno-

blauch volledig concurreren met de traditione-

le religie: Die jugelldkultur stellt die SY/llbole IIIld

die KOlll/llullikatiollslllitfel lIlit eigellell Sillllzusa/ll-

/IIellhällgell ulld /IIit besollderell Eifahrullgs/llöglieh-

keitCll zllr Veif/ïgllllg. (Knoblauch, 1996:88) Deze
jeugdcultuur vormt [... 1 dell eillzigell soziokllltll-

reIlelI Ort, all de/ll sie ihrCll SelbstkrisCII, Sillllpro-

bleme IIIld Lebellszweifel iiberhallpt artikuliel"Cll Illld

kOlll/llllllizierell kÖllllel1. (Ibid.)
Deze 'onzichtbare religie' van de jeugd is vol-

gens Knoblauch een syncretische mix van
verschillende religieuze en ideologische model-

len en laat een echt uniform vluchtpunt zien,
namelijk de oriëntatie op het 'ik' als uiterste

betekenishorizon. Dat geldt ook op moreel vlak:
elke externe autoriteit kan ter discussie gesteld
worden. De jeugd is nu ook moreel autonoom
aan het worden. Door instituties bemiddelde
waarden en plichten worden steeds meer afge-
wezen ten gunste van een andere waarde, te

weten zelfontplooiing. Knoblauch verwijst naar
het werk van Pierre Uourdieu om deze gang van
zaken in de jeugdcultuur te situeren in een
bredere culturele ontwikkeling: hij koppelt
Uourdieus theorie van het religieuze veld aan
Luckmanns begrip 'onzichtbare religie': De be-
schreven ontwikkelingen in de jeugdcultuur
wijzen erop dat het traditionele model van reli-
gie aan het oplossen is. Daardoor zijn in het reli-
gieuze veld de grenzen zodanig aan het
verschuiven dat het niet meer duidelijk is waar
de 'heerschappij' van het geestelijke ophoudt.
AktelIre eilles Ilellell Typs tretell mijdelI Plall, die eill

Ileues Verställdllis !JOII SecIe ulld Körper !JertretCll,

concludeert Knoblauch. (1996:91)
J)e visies van Feist en Knoblauch zijn zeer
geschikt om mijn ervaringen met een groot deel
van de jongeren die deelnemen aan de SVJ-
activiteiten, te duiden. Als het klopt dat de reli-
gieuze ervaring fundamenteel is veranderd, zou
dat kunnen verklaren waarom veel jongeren
kerk en Christendom radicaal links laten liggen.
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TUSSCII kloof CII traditic
Als functionaris werk ik in het spanningsveld

tussen de twee voorgaande posities, namelijk die
zoals door Roebben geschetst versus die welke

door Feist en Knoblauch is beschreven. Ener-
zijds moet ik er namelijk voor zorgen dat aan-

trekkelijke activiteiten voor jongeren worden
georganiseerd die goed worden bezocht. Ander-

zijds wordt door de SVj-participanten in toene-
mende mate geëist dat in die activiteiten een
vrijzinnig-christelijke profilering te herkennen

is en dat het jeugdwerk tevens bijdraagt aan het
revitaliseren van hun geloofsgemeenschappen.
In de contacten met de jongeren is mij echter
indringend duidelijk geworden hoe diep de
kloof is tussen hun leefwereld en de godsdien-
stige tradities, de vrijzinnig christelijke inclusief.
Deze dubbelheid in mijn professioneel functio-
neren ervaar ik ook persoonlijk. Ik ben absoluut
niet kerkelijk of godsdienstig opgevoed. Via een
omweg ben ik pas op mijn drieëntwintigste
theologie gaan studeren; ik merkte al snel dat de
kerk voor mij niet de eerst aangewezen plek is
om te werken, noch om mijn religieus leven
verder te ontwikkelen. Ik ben er wél van over-
tuigd (geraakt) dat de geloofstradities zich met

een essentiële dimensie van ons bestaan bezig-
houden. Als je je pas met levensbeschouwelij-
ke zaken gaat bezighouden wanneer je ze nodig
hebt (bijvoorbeeld bij het overlijden van een
dierbare persoon), is het op dat moment vaak te
laat. Ik zie dus het nut in van een geleidelijke
socialisatie en inculturatie in een levensbe-
schouwelijke traditie. Verder vind ik ook dat je
het nodige moet weten van het Christendom
omdat daarin een belangrijk deel van onze cul-
turele wortels liggen. En wat mijn persoonlijk
religieus leven betreft is het zingen van Grego-
riaanse liederen voor mij een belangrijke uit-
drukking van mijn liefde voor religieuze traditie.
Zoals geloof vele gestalten en belevingen kent,
zijn er ook veel varianten in de kloofsbeleving.
Een kleine groep deelnemers aan de SVj-activi-
teiten vindt dat het SVj meer expliciet levens-
beschouwelijke activiteiten mag aanbieden.
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Pragmatisch gezien ben ik daar blij mee. Het

biedt mij als functionaris een aanknopingspunt

om met die jongeren verder uit te zoeken hoe
we de levensbeschouwelijke identiteit van het
SVj verder kunnen vormgeven. Daarmee kan ik

dan tegemoet komen aan de op dit punt gefor-
muleerde eisen van de participerende organisa-
ties. Wanneer mijn vaak overvolle agenda het

even toelaat, neem ik de tijd om met die jon-
geren uitvoeriger te praten over hun manier van
omgaan met levensvragen en de betekenis van

kerken en geloofstradities daarbij.

Als ik terugkeer naar de drie (in de inleiding
geformuleerde) posities van waaruit ik dit arti-
kel schrijf, dan valt op dat de derde positie met

de tweede gemeen heeft dat er een sterke bele-
ving van vervreemding van de christelijke tra-

dities is: veel van de vormen en inhouden sluiten
niet aan bij het eigen levensgevoel. Het onder-
scheid tussen de twee posities ligt echter in de
manier waarop met deze vervreemding wordt
omgegaan. Hoewel in het zoeken naar éigen
vormen van zingeving de christelijke tradities
niet per definitie buiten spel gezet worden gezet
door geseculariseerde en ontkerkelijkte jonge-
ren, blijken kerkelijkheid en religiositeit sterk
ontkoppeld. (Dekker, 1992) l3ij Feist en Kno-

blauch speelt dit gegeven een belangrijke rol. Zij
verbinden voorgenoemde ontkoppeling aan een
theorie over symbolen en komen tot de con-
clusie dat het symbolisch universum van de tra-
ditionele religies onverenigbaar is met nieuwe
symbolische universa die onder andere in de
jeugd-subculturen aan het ontstaan zijn.
Er blijft echter een vraag onbeantwoord die vol-
gens mij wezenlijk is voor de voortgang van het
onderzoek op dit terrein. Feist en Knoblauch
vooronderstellen namelijk dat die nieuwe sym-
bolische universa te vergelijken zijn met de oude
religieuze symboolsystemen. Mijn kritische
vraag daarbij luidt: wat doe je eigenlijk als je
traditionele religiositeit vergelijkt met onzicht-
bare 'relibriositeit' van de jeugd-subculturen? Het
is voorstelbaar dat je vanuit een betrokkenheid
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bij jongeren theoretisch verdedigt dat zij zich op

hun eigen manier met levensbeschouwing

bezighouden. Om de (allesbehalve eenduidige)
vervreemding te doordenken die bij de derde

positie hoort, is het echter vruchtbaarder om je
af te vragen of de levensbeschouwelijkheid van
de jeugd-subculturen wel te vergelijken is met

de religiositeit van de godsdienstige tradities. Het
zou immers wel eens om twee wezenlijk
verschillende symboolsystemen kunnen gaan?

Theoretisch is deze positie te verhelderen met
ideeën van de Amerikaanse socioloog en cul-

tuurfilosoof Philip RietT. Deze werkt aan een
theorie over culturele verandering vanuit intuï-

ties die deels aansluiten bij Knoblauchs stelling
dat er een nieuw type actoren in het strijdperk

treden; actoren met een nieuwe opvatting over
ziel en lichaam. Ik beschrijf nu kort de voor dit
artikel relevante aspecten van RietTs these over
de opkomst van de psychologische mens.

De levCI1sbescholllving van de psychologische
//lens
RietTs werk staat in het teken van de ontwikke-

ling van nieuwe theoretische modellen om de
relaties tussen culturele verandering en veran-
dering in persoonlijkheidsstructuren te onder-
zoeken. In zijn onderzoek staat, net als bij Elias,
de vraag naar de correlatie tussen de structuur
van sociale relaties en de psychische structuur
van het individu centraal. Symbolen spelen hier-
bij een belangrijke rol. Volgens RietT lijkt het
erop dat '[ ... ] de centrale symboliek van de per-
soonlijke en gemeenschappelijke ervaring is
betrokken in een proces van ingrijpende ver-
andering, waarbij verschillende geloofssystemen
strijden om de heerschappij bij het organiseren
van de persoonlijkheid in het Westen.' (RietT,
1987:2)
Uit deze strijd lijkt een winnaar voort te komen:
het nieuwe mensbeeld van de psycilOlogicallllall.
RietT plaatst de opkomst van dit nieuw mens-
beeld in een cultuurhistorisch kader, dat hij een
'psycho-historisch model' noemt. Aan de hand
van dit model beschrijft hij de Westerse cul-
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tuurgeschiedenis in termen van vier mensbeel-

den, te weten: politicalIllall, religiolls //laII, ecollo-
mie lllall en psyellOlogiealmal1.
Algemeen gesteld zijn deze mensbeelden karak-
teristiek voor de centrale symboliek van per-

soonlijke en gemeenschappelijke ervaring van
een bepaalde cultuurperiode. In het kader van
dit artikel is het meest relevante gegeven het vol-
gende: volgens RietT ontwikkelt zich in de tijd
waarin we nu leven een nieuw mensbeeld dat

een breuk aanduidt in de Westerse cultuurge-
schièdenis. Deze breuk en de gevolgen ervan zal

ik straks vergelijken met het eerder beschreven
concept van de Traditiollsbrlleh en de gevolgen

daarvan.
RietT poneert in zijn psycho-historisch model
een breuk tussen de cultuurtlsen die te typeren

zijn met de twee mensbeelden van vóór de
Verlichting en de karakter-idealen van de psy-
chologische mens en zijn nauw-verwante voor-
ganger, de economische mens. Die breuk komt
onder andere tot uitdrukking in de religiositeit

van de psychologische mens. In de verandering
van de centrale culturele symboliek wijzigen
bepaalde menselijke ervaringslllodi zodanig dat
de religieuze beleving verandert. RietT schrijft:

Even when the involvement of the ego is reli-

gious, as it is when the ego expands to inc1ude

what Paul Tillich calls 'ultimate concerns', no

merging of images occurs; having acquired

religion, psychological man neverthe1ess fails

to resembie religious man. Voor de economi-

sche mens [... J there are rarely 'ultimate con-

cerns', only immediate ones. [... J Such remote

areas of experience are brought up as examples

of the neurotic displacement of emotional

attention [... J. (1963:16)

Tot zover zijn Knoblauch en RietT het nog
steeds eens wat betreft de incompatibiliteit van
de traditionele religie en de moderne zingeving.
We moeten echter nader bekijken hoe RietT de
breuk omschrijft.
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De centrale symboliek waarvan hierboven spra-

ke was, wordt door hem beschreven als een

gestandaardiseerde reeks van verwachtingen die

mensen van zichzelfhebben. Verwachtingen van
wat we wel en niet behoren te doen, in het licht

van onze oneindige mogelijkheden. De grote
Westerse symbolieken, de Joodse en de Griek-
se, zijn geconstitueerd door [... ] repressive, mili-
tallf ideals opposillS the destructive splmdor of hllllWII
possibility. (Rieff, 1990:323) Cultuur, onze inge-
nieus uitgewerkte inperkingen, wordt geconsti-

tueerd door twee motieven die dialectisch met
elkaar in verband staan. Deze motieven, met

veranderlijke inhouden, noemt Rieff verboden
(illterdicts) en vrijstellingen van verboden (remis-
siollfrolll illterdicts). Bij elk verbod horen speci-
fieke vrijstellingen. Deze illterdictory-remissive-
complexes structureren het menselijk gedrag. De
gebiedende kracht van een illterdictory-remissive-
symbolism dringt diep het karakter (oftewel onze
persoonlijkheidsstructuur) binnen. Hoe groter
de kracht van deze symboliek is, hoe dieper deze
het onbewuste binnendringt, voorbij de rede en

voorbij het vermogen om deze symboliek
moedwillig te veranderen. Deze naar binnen
gerichte beweging heeft een complement dat
Rieff als volgt verwoordt: ClIltllre is allother Iwme

for a desigll of IllOtives directilIS the self olltllJard,
tOllJard those co111IIll1l1alpllrposes h, which the self call
be realized alld satisfied. (1987:4) Het individu
interioriseert dus symboolsystemen die hem of
haar committeren aan gemeenschappelijke doe-
len. Deze gemeenschappelijke doelen werden
symbolisch weergegeven en aangeleerd in het
inculturatie-proces. Een voorbeeld hiervan is het
Laatste Avondnlaal dat ritueel vormkrijgt in de
communie en in de protestantse rite van de
avondmaalviering. Het Laatste Avondmaal is een
soort oerbeeld van menselijke (geloofs)ge-
meenschap, dat is ingebed in een groter geheel
van symbolische vertellingen. Olie IIwill ellle to
the l/Ilderstalldillg of soCÎal orgallizatioll is to befOlllul
ill its symbolic of commllllal pllrpose, stelt Rieff.
(1987:15)
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De illversie ill dc symbolischc ordc
Tot aan de Verlichting waren religie, moraal en
cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden in

de centrale symbolieken van de Westerse cul-
tuur; sindsdien is deze culturele dynamiek in het

Westen volgens Rieff ingrijpend aan het ver-
anderen. Ik spits deze stelling toe met behulp

van een vergelijking met de moderne jeugdcul-
tuur.
We zagen al eerder dat een belangrijk kenmerk
van die jeugdcultuur het centraal stellen van

zelfontplooiing is. Met Rieffs theorie in het ach-
terhoofd kan dan worden gesteld dat de ont-

wikkeling van een dergelijke jeugdcultuur wijst
op fundamentele veranderingen in de dynamiek
van de Westerse cultuur. Het ideaal van zelf-
beheersing en zelfbeperking (gedacht vanuit het
primaat van de illterdicts), is namelijk vervangen
door een tegenovergesteld cultureel ideaal van
zelfexpressie en zelfontplooiing (gedacht van-
uit het primaat van de rcmissions). Dit ideaal
komt op velerlei manieren tot uitdrukking in de
moderne cultuur: in kunst, scholing, commer-
cie, seksualiteit, enzovoorts.
Rieff zoekt in zijn werk naar de oorzaken van
deze ingrijpende verandering van het culturele
ideaal. In dit zoekproces speelt de filosofie van
het verlangen een grote rol. Op basis van een

eigen Freud-interpretatie laat Rieff zien hoe
over ingrijpende veranderingen in de vonllge-
ving van het menselijk verlangen kan worden
nagedacht. Die veranderingen hangen - in
Rieffs optiek - samen met ingrijpende sociale en
culturele veranderingen. Volgens hem bestaat
het wezen van de moderniteit in het obsoleet
verklaren van de culturele dynamiek die tot aan
de moderne tijd constitutief was voor de cultuur
en menselijke identiteit. Ik vat Rieffs redenering
samen en licht deze toe.
Het generatieve principe van cultuur is een sys-
teem van integrerende morele eisen, dat zichzelf
uitdrukt in positilJe deprivatiolls. Met dat laatste
doelt Rieff op sublimering van verlangens: het
afzien van directe bevrediging van (veel van)
onze verlangens teneinde ze om te zetten in een
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verlangen naar 'iets hogers'. Dit systeem drukt

zich uit in een karakter-ideaal dat dient om het

individu zich te laten binden aan de groep (COIII-

//Iif//lellt). Cultuur als zodanig is het vestigen en
organiseren van inperkende motieven. De re//lis-

siolls zijn tijdelijke vrijstellingen van die inper-
kingen. Deze dialectiek van inperkingen en

vrijstellingen is verloren gegaan in de moder-
nisering van de Westerse cultuur. Riefs verkla-

ring daarvoor luidt: Thaf rel/l/llciafory //Iode, ill

which fhe highest powers of persollalify are precisely

fhose which subserve rafher thall subverf wlfure, appe-

ars 11010llger sysfe//latically ifjiciellf. (1987: 18) Het
heil wordt niet meer van deze dialectiek ver-
wacht, maar van een organisatie van de cultuur
en van de menselijke persoonlijkheid die de
mens in staat stelt meer van zijn verlangens

bevredigd te zien. Rieff stelt dat daardoor de ulti-

//Iafe cOllcems van de moderne mens van een
wezenlijk ander karakter zijn dan die van de pre-
moderne religieuze mens.
Op dit punt is er een belangrijk verschil in rede-

nering tussen Knoblauch en Rieff. Volgens
Knoblauch bemiddelen symbolen tussen de alle-
daagse ervaringswereld en transcendente 5il/ll-

gebiefe met een aparte ervarings- en kennisstijl.
In synoptische traditie-gemeenschappen kunnen
die uitgroeien tot een symbolisch universum.
Volgens Knoblauch functioneert dit culturele
symbolische systeem nog steeds; in de jeugdcul-
tuur komt er zelfs een heuse jeugd-religie uit
voort. In Rieffs denkwijze is dat onmogelijk
omdat volgens hem de culturele dynamiek waar-
in deze symboliseringen worden gegenereerd en
functioneren, sterk ondergraven is. Het gaat er
dan niet om dat er geen symboolgevoeligheid
meer zou bestaan of dat moderne mensen geen
transcendentie meer zouden kunnen ervaren.
Als ik Rieff juist interpreteer, is zijn centrale

gedachte dat de orgallisafie van symbool- of trans-
cendentie-ervaringen in de moderne cultuur (en
menselijke identiteit) fundamenteel afwijkt van
de Westerse pre-moderne cultuur. Er kan vol-
gens hem geen stabiel geloof of een stabiele per-
soonlijkheid meer ontstaan omdat de culturele
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dyn~miek waann dat moet gebeuren niet of

nauwelijks meer functioneert. Immers: By psy-

c1lOlogizillg illf£'r//lillably abollt fhell/selves, Wesfem

//IelI are leamillg fo I/se fheir illfemalify agaillsf the

prillJacy of allY parfiwlar orgallizafioll of persollali-

fy. (Rieff, 1987:23)
Rieffs theorie is verhelderend voor de derde
positie, omdat daarmee het vervreemdende
gevoel van het 'leven tussen twee werelden'

beter te duiden is dan vanuit de daarvóór
beschreven perspectieven. 'Leven tussen twee

werelden' is enerzijds een leven in een snel ver-
anderende cultuur met een anti-metafysische
inslag, maar waarin de vraag naar zin toch ook

niet is verdwenen; anderzijds is het een leven
met het besef dat er een dimensie van de wer-
kelijkheid is waarin de vraag naar zin uitdruk-
kelijk aan de orde komt en die zich historisch
uitdrukt in instituties zoals kerk en theologie,

maar die zich niet in een vonll aanbiedt die zon-
der meer past in onze cultuur en leefwereld.

I3ij Feist en Knoblauch is die spanning veel klei-
ner doordat ze de religieuze tradities, de oude
vormgevingen van de metafysische orde, als
obsoleet bestempelen. De erfenis van deze tra-
dities heeft nog slechts waarde als een reservoir
waaruit bij het zoeken naar zin naar eigen goed-
dunken kan worden geput. Het is echter de
vraag oflevensbeschouwing die zo functioneert,
mag worden gekwalificeerd als functioneel equi-
valent van de traditionele religie. Ik vermoed
derhalve dat het belangrijk is te onderzoeken of
er niet fundamenteel andere mechanismen aan
het werk zijn dan in de religiositeit van de
geloofstradities. En hiervoor biedt Rieffs theo-
rie betere aanknopingspunten dan de inzichten
van Feist en Knoblauch. Dat geldt overigens des
te sterker voor R.ieffs latere werk, waarin de ver-
houding tussen wat hij social order alld sacred order

noemt, centraal wordt gesteld. (In dit artikel ont-
breekt de ruimte hierop verder in te gaan.)
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4 Conclusie

Dc praktischc suggesties van Roebben zijn op
zich verhelderend maar uiteindelijk niet toerei-
kend voor een adequate analyse van de zinge-

ving van de jongeren met wie ik werk. De
theorie over het ontstaan van nieuwe Sillllgebie-

te is beter bruikbaar, omdat ze oog heeft voor de

diepe kloof tussen de vormen en inhouden van

de geloofsgcmeenschappen en geloof~tradities
enerzijds en die van moderne lcefwerelden

anderzijds. Ze maakt zichtbaar waar in de leef-
wereld van jongeren transcendentie op een
nieuwe manier vorm krijgt. De EO bijvoorbeeld
heeft dat erg goed door en sluit daarbij aan door
het organiseren van grootse popmanifestaties
zoals het Flevo- Totaalfestival en hun EO-Jon-
gerendag. Maar dan begint het ook meteen te
kriebelen: in deze wijze van benaderen van jon-
geren is namclijk evident dat de aangeboden
'inhoud' in essentie nog steeds die is van de
christelijke geloofstradities, wier vormen voor
het overige zo ver af~taan van het moderne
leven. Ze wordt alleen op een psychologisch en
markttechnisch slimme manier aan de man of
vrouw gebracht.
De jongeren met wie ik in mijn werk te maken
krijg, hebben snel door dat de EO-strategie
wringt; zij stellen kritische vragen en stoten snel
door naar het niveau waar de botsing tussen het
moderne levensgevoel en de inhouden van de
geloofstradities alsnog zichtbaar wordt. De mees-
ten van hen kiezen de positie die Feist en Kno-
blauch theoretisch verklaren: ze keren kerk en
godsdienst definitief de rug toe. De religieuze
symbolen waarvan ze in hun zingevingssysteem
gebruik maken, zijn ontdaan van elke (bewus-
te) verwijzing naar de godsdienstige tradities en
kerken. Er is echter een kleine groep jongeren
die zich - om diverse redenen - minder sterk
afkeren van de godsdienstige tradities. Zij zijn
bereid de spanning tussen hun eigen leefwereld
en de godsdienstigc tradities verder te verken-
nen.
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Voor de verdere ontwikkeling van de organi-

satie waarvoor ik werk is het van groot belang

de drie beschreven posities en hun theoretische

onderbouwing in het oog te houden. Als de par-
ticiperende organisaties binnen het SVJ de
nadruk leggen op aantallen deelnemers, is het
belangrijk hct spoor te volgen zoals dat in de
tweede positie is beschreven. Dat zal praktisch

leiden tot het organiseren van meer doe-acti-
viteiten en minder thema-activiteiten. Het SVJ

zou dan meer een scouting-achtige organisatie
worden. Hoewel de scouting vaak werkt op

basis van een levensbeschouwelijke grondslag,
ligt er geen nadruk op levensbeschouwelijkc
vomling cn socialisatie. Theoretisch gezicn is het
verschil tussen dc tweede en derde positie niet
absoluut, immcrs ook in deze scouting-achtigc
benadering vindt inhoudelijke sturing plaats.

Proceduraliteit is niet vrij van overdracht van
inhouden en waarden, zoals Baart laat zien; ze is

alleen minder goed zichtbaar. (Baart, 1997)

Wanneer de participanten het belangrijker vin-
den dat het SVJ een duidelijker en coherent
vrijzinnig-christelijk profiel ontwikkelt, dan
moet de botsing tussen de godsdienstige tradi-
ties en moderne leefwereld nader worden ver-
kend. Dat impliceert een andere visie op de
ontkoppcling van kerkelijkheid en religiositeit:
je kunt dan immers niet zonder meer stellen dat
de leefwereld van jongeren incompatibel is met
de godsdienstige tradities; je zult moeten onder-
zoeken of dat ook zo is.

Ik heb in mijn analyse van de theorieën over
symboliek betoogd dat Rieffs theorie over de
ontkoppeling van kerkelijkheid en religiositcit
een esscntiële dimensie toevoegt aan de per-
spectieven van de andere besproken auteurs.
Rieffs cultuuranalyse is echter polemisch afge-
zet tegen de beweging van de COllllter-wltllre van
jaren zestig en zeventig. Er zal derhalve moe-
ten worden onderzocht in hoeverre Rieffs theo-
rie moet worden hcrzien voor een analyse van
de huidige jeugd-subculturen.
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Op praktisch niveau zouden situaties moeten

worden gecreëerd waarin de botsing tussen de
levensbeschouwelijkheid van geseculariseerde
jongeren en die van de religieuze tradities wordt

'geënsceneerd'. Binnen het SVJ gebeurt dit al
door bijvoorbeeld een theaterproduktie op basis

van het verhaal van Kaïn en Abel of een week-
end over Gregoriaanse liederen te organiseren.

Er mag in dit verband ten aanzien van de acti-

viteiten geen verborgen agenda worden gehan-
teerd, zoals bijvoorbeeld ledenwerving. De aldus

opgedane ervaringen moeten met een adequate
theorie worden geanalyseerd. De analyse moet

vervolgens op zoveel mogelijk niveaus (per-
soonlijk, maatschappelijk en cultureel) zichtbaar
maken wat er in de interactie tussen traditione-
le religieuze inhouden en moderne individuen

gebeurt, en de uitkomsten op de verschillende

niveaus moeten in onderlinge samenhang wor-
den geanalyseerd. In het eeuwigdurende span-
ningsveld tussen praktijk en theorie moeten

waarschijnlijk nieuwe begrippen ontstaan om de
ervaringen en uitkomsten adequaat te benoe-

men.

Het zou goed zijn als er systematisch meer ruim-
te komt voor het hierboven beschreven onder-
zoek. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van
het profiel van het SVJ als levensbeschouwelij-
ke organisatie. Bovendien, voor de als tweede
beschreven positie is - zowel theoretisch als
praktisch - al veel aandacht. Ik heb het ver-
moeden dat ik door nieuwe inzichten over de
spanning tussen godsdienstige traditie en moder-
ne leefWereld mijn werk meer vanuit mijn eigen
spiritualiteit zou kunnen beoefenen. Er is ech-
ter een belangrijker reden: de ontkoppeling van
kerkelijkheid en religiositeit zou namelijk bin-
nen een kort tijdsbestek wel eens een andere
wending kunnen nemen. In de christelijke ker-
ken is de leeftijdscategorie 30-50 jaar sterk
ondervertegenwoordigd; in de vrijzinnige ker-
ken zelfs in extreme mate. Het gaat hierbij om
een bevolkingsgroep die de kerk in de jaren
zestig en zeventig de rug hebbcn toegekeerd.
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Maar met het badwater werd ook het kind weg-

gespoeld en wijdde mcn een vrijheid die bij
nader inzicn wel erg armetierig bleck te zijn.
Het voordeel van die ontwikkeling was even-
wel dat er een grote groep jongeren kon

opgroeien zonder de tirannie van donderpreken
en zondebesef. Voor het (waarschijnlijk beperk-

te) deel van de jongeren dat zich serieus wil ver-
diepen in hun culturele wortels is daardoor een

nieuwe benadering van de godsdienstige tradi-
ties mogelijk geworden. Of dat een 'revitalise-
ring van de geloofsgemeenschappen' kan

betekenen en of dat kan worden benoemd met
het predikaat 'christelijk', is op voorhand niet

duidelijk.

Drs. IlIg. A.A.I¥. ZOlldervall is theoloog ell part-
timc coördillator IJall dc vrijzillllig-ehristclijkc jOllge-
rCIIlIJcrkorgailisatic S '1'. Daarllaast wcrkt hij aall eCII
proifsehrift over hct werk vall Philip Riiiff.

Noten

I. 'In de spanning tussen kerk en wereld met jongeren

meetrekken op hun weg naar volwassenheid. Van-

uit onder andere de Bijbel en vrijzinnige bronnen als

interpretatiekader jongeren stimuleren in het aan-

nemen van een kritische houding ten opzichte van

maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen.

De persoonlijke ontwikkeling van zowel deelnemers

als kader wordt gestimuleerd door actieve deelname

aan de SVj-activiteiten en de organisatie ervan.'

(SVj,1998:4)

2. Het conciliair proces is geïnitieerd door de Werel-

draad van Kerken. Er worden in de aangesloten ker-

ken op zo breed mogelijke schaal kernthema's uit de

christelijke tradities centraal gesteld in bezinning en

activiteiten. Zo poogt de Wereldraad de relevantie

van de inhoud van de christelijke geloofstradities

opnieuw zichtbaar te maken. Tevens moet dit pro-

ces aanknopingspunten opleveren om de eenheid

tussen de zeer diverse christelijke geloofsgemeen-

schappen op een nieuwe manier zichtbaar te maken.

3. SVj, 1998:3.
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4. Dit prijskaartje was nogal schokkend: Mijn salaris was

5 jaar betaald met een startsubsidie van een vrijzin-

nig fonds. Nu moesten de participerende organisa-

ties dat zelf gaan betalen.

5. Ook hier geldt dat die onzichtbare religie er voor de

verschillende generaties ook verschillend uitziet.

6. Ik laat deze term onvertaald vanwege de dubbelzin-

nige betekenis: Sillll betekent zowel 'zin' (zoals in

zingeving) als 'betekenis'.

7. Knoblauch citeert hier: Schütz, A. & Luckmann, T.

(1994) Stn/ktllrell der Lebel/swe/t, Suhrkamp, Frank-

furt am Main, p.197.
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Macht en geweld in het pastoraat

Een bijdrage aan theorievorming over normatieve professionaliteit

Fralls VOSl1lall

111de gedachtcl/I/lisselillg die thaIIs ~f<aalldc is over wat voor prcifessiollele 11IIIpvcrlcllcrs 1II0rcci
goed is 0111te doclI CII ovcr wat ill hllll bcrocpsllito£jellillg 1II0reei kl/laad is, wordt gcprobeerd

het begrip professiollaliteit te vcrbredell ell te fi/llderell. Als eell slllalle opvattillg ovcr professio-
lIaliteit wordt gchalltccrd (dat wil zcggell l/lallllCCr pn~rcssiollalitcit ged~filliccrd 1lI0rdt ill terlllCII

vall desklllldigheid, ratiollaliteit ell llIetellschappelijke gejl/lldccrdheid), is al meillit beeld ver-
dii/CIICII lvaarolll het ill de praktijkfcitclijk éllfillldalllcllteel ook gaat. 1111IIIcrs , hct blijkt ZOII-

lIcklaar dat profcssiollelc hllipverlellcrs zich ill dc praktijk ook 1I0~f<0111alldcrc werkelijkhedell
bekollllllerell dali die welkc ill terlllCII vall dcsklllldighcid Zijll lIit tc drllkkclI. Zo spelclI (Jllder
IIIcer betrokkellhcid ell Z(l/g eell grotc rol. 111dit artikcl zal ik ollde (traditiollele) ell lIiellwe

(zakelijke) opvattillgCll ovcr pnifessiollaliteit eli zorcf<aall eCII kritischc ethische alwlyse ollder-
IlIC/PCII.

Inleiding

Wat gebeurt er eigenlijk fundamenteel wanneer
een hulpverlenend professional en zijn of haar
wederpartij elkaar treffen? Enkele mensen in de
georganiseerde samenleving wenden zich tot
elkaar, zo zou kunnen worden gesteld. Die stel-
lingname is echter nog niet onderscheidend.
Zich tot elkaar wenden, dat doen twee vrienden
ook, evenals de voetbaltrainer en zijn pupil. Met
de notie van 'hulpvraag' en 'hulpgeven' kan al
meer onderscheiden worden, en met 'profes-
sioneel hulpgeven' bepaalt men nog meer. Met
alle pijnlijke inzichten van dien, bijvoorbeeld
over hoe de niet-professionele, weldra echter
aangepaste hulpvrager of cliënt, zich blijkbaar
dient te gedragen. De beruchte vertaling van de
hulpvraag in de vorm die nodig is om van de
professionals iets gedaan te krijgen, is slechts één
van de kenmerken die aan het licht treden bij
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een verdere onderscheiding van de betrekking.
In dit artikel tracht ik aannemelijk te maken dat
de eerste, bovendien blijvende laag in elk elkaar-
tegemoet-treden in de georganiseerde samenle-
ving, moreel gesproken de meest omvattende en
doorslaggevende laag is: twee mensen zijn bereid
zich binnen de georganiseerde samenleving tot
elkaar te wenden. Het op positie en klllldighcid
gestoelde ethos van professionals is op moreel
beslissende wijze daarop geënt.

Ik neem uit de lopende discussie over norma-
tieve professionaliteit de these over asymmetrie
in de hulp-betrekking als hoofdpunt van reflec-
tie. Zelf~ door kritische denkers als I3aart wordt
de vooronderstelling dat er een asymmetrie tus-
sen hulpvrager en hulpgever is en dat die moreel
doorslaggevend is, niet betwijfeld. Over de pro-
fessional die tegenover een hulpvrager staat,
schrijft I3aart:

33



'De professional gaat de relatie met zijn cliënt
aan vanuit een beroepsrol en de ermee ver-
bonden positie, verwachtingen en verantwoor-
delijkheden. Daarmee is de relatie van meet af
aan bepaald en beperkt en wel, hoe men het
ook draait of wendt, als een asymmetrische
betrekking. Wat de een van de ander moet en
verwacht, verschilt principieel van wat de
ander dienaangaande moet of verwacht, zelf~
als de [door Baart (FV) I bepleite prioritaire
betrokkenheid vanuit een bestaansethisch ont-
wikkeld aanbod gestalte krijgt.' 1

Ik waag het te betwijfelen of er moreel gespro-
ken een principieel verschil is in wat de hulpvra-
ger en hulpgever van elkaar verwachten. Met
'principieel' doel ik op het fundament van de
betrekking en op het beginsel ervan, met ande-
re woorden, op het punt waarop de betrekking,
met een bepaalde richting, begint. Ik denk dat
wat Uaart beschrijft wel de feitelijke gang van
zaken goed aanduidt. Gepointeerd gezegd: zo
doen gedresseerde professionals en gedomesti-
ceerde hulpvragers dat feitelijk, en die professio-
nals doen dat op geleide van een (praktijk-)-
theorie over asymmetrie. Zo handelen zij ten
opzichte van zichzelf en van de (hulp vragende)
ander. Uaart en met hem anderen, zoals Van
Heijst, gaan in op een feitelijk verschil en zij accep-
teren het theoretische kader van de asymmetrie
dat in het feitelijk ethos een rol speelt. Ik wil
daarentegen, nadenkend over de mores van de
professional, naar voren brengen dat wij primaire
OlJereCllkolllsten in de diverse soorten betrekkin-
gen (zoals bijvoorbeeld burger-burger, hulp-
verlener-h ulpvrager, geneeskundige-patiën t)
moeten bedenken. Er blijven ook verschillen.
Zo zijn er namelijk verschillen in bekwaamhe-
den en competenties en die bepalen mede het-
geen iemand (op grond van zijn positie en
vermogen) toekomt. Deze verschillen zijn //Ioreel
relevant voor zover de handelende personen hun
bekwaamheden en competenties op geweldda-
dige wijze kunnen aanwenden.
Dat een professional anders staat in de betrek-
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king dan de zogenaamde hulpvrager, wordt in
het begrip asymmetrie slechts ten dele en boven-
dien moreel zeer misleidend verwoord. Ik zal
derhalve een voorstel doen om de betrekking
anders te beschrijven, en wel zodanig dat het
morele aspect van goed en kwaad steeds zicht-
baar kan blijven in het professioneel handelen.
Daarmee geef ik een alternatieve optiek die
zichtbaar maakt dat het geheel van de betrek-
king tussen professional en hulpvrager moreel
van aard is. Dat blijft buiten beeld wanneer via

een bijvoeglijk (llor//latieve professionaliteit)
naamwoord nog een moreel aspect in de dis-
cussie moet worden ondergebracht. Professio-
naliteit van hulpverleners bevat een moraliteit in
zichzelf en die is een uitwerking van de betrek-
king tussen twee mensen in de georganiseerde
samenleving.
Mijn bijdrage aan deze discussie werk ik uit door
in te gaan op het beroepsmatig handelen van de
rooms-katholieke pastor. Ik ga hierbij in op wat
er moreel gesproken aan de hand is bij seksueel
misbruik. Van daaruit kom ik in het laatste

gedeelte van dit artikel terug op hulpverlening
en normatieve professionaliteit.

Is 'seksueel misbruik' de treffende
naam?

Er is veel aandacht gekomen voor de realiteit
van 'seksueel misbruik' in hulpverleningssi-
tuaties. Artsen, psychologen en verzorgers gaan
over de schreef en hebben aldus seksuele
omgang met de persoon aan wie ze eigenlijk
hulp zouden moeten verlenen. Met allerlei ter-
men wordt zulk handelen moreel afgekeurd, bij-
voorbeeld als wordt gezegd dat ze hun
machtspositie hebben misbruikt, vertrouwen
hebben geschonden, et cetera. Ook pastores
gaan over de schreef, zoals uit het volgende
voorbeeld van Van Dam en Eitjes zal blijken:

Een pastor, een man, gaat op verzoek in gesprek
met een vrouw over geloofsvragen. Zij is lid van

Praktische HI/Illal/ist;ek 1/1'.3, Se .iaa~~al/g april 1999



dc kerkelijkc gcmccnschap. Zij is ongcvecr dcr-

tig, hij midden dcrtig. Dc pastor vcrtelt:

'Ik merkte bij haar een grote drang naar aan-

dacht en warmte. Ze liet merken dat ze dat

van mij kreeg. Ze riep iets bij mij op. Na het
tweede of derde contact voelde ik dat er meer

aan de hand was. Er was, als ik bij haar was,

een soort spanningsveld. Dat is er natuurlijk
altijd tussen mensen, en zeker tussen man en

vrouw. Maar dat groeide. Het was een gelei-
delijk proces naar haar 'Zo hoeft het leven

voor mij niet meer' en mijn arm om haar

heen. 13ijmij brak er als het ware een weer-
stand. Ik weet dat nog goed. Enerzijds was het

geleidelijk, anderzijds was er een duidelijk
moment waarin ik mijn pastorale functie prijs
gaf en toeliet dat de affectie wederzijds was.

1 ... 1 Het lis (FV)] ontzettend moeilijk te moe-
ten leven met het besef dat ik mensen be-
schadigd heb. Allereerst denk ik aan mijn
vrouw. En dan ook aan die vrouwen haar
man. En mezelf.' 2

Er wordcn dc laatstc jarcn vcel opcnlijkcr dan
voorhecn klachtcn geuit tcgcn pastorcs wcgens
'seksueIc intimidatic' , 'seksucel gcweld' cn
wcgcns 'scksucel misbruik' binncn dc pastoralc
relatic. Uit dc vcrhalen van gctroffcnen cn
daders cn uit rapportagcs cn ondcrzockcn terza-
kc leren wc dat cr dikwijls ingrijpcnd kwaad
wordt gcdaan in hct pastoraat. 3 Dc crkcnning
hicrvan door dc kerkcn (zic bijvoorbceld dc scri-
cuzc proccdures dic hiervoor in hct levcn wcr-
dcn gcrocpen) zijn van groot belang. 4 De
kerkcn nemcn zo namclijk hun illstitlltiollaliteit
scricus cn maken op dezc wijze ccn gcordcndc
ruimtc voor rcchtvaardigheid jcgcns dc ledcn
van dc kcrk cn jegens dicgcncn die in dc kcrk
zijn aangcsteld. Door de gctroffencn, dc plcgcrs
cn dc bctrokkencn als zodanig (cn in ccn pas-
scndc verhouding) tc (bc)nocmcn, krijgt gczag
gcstalte. Dc grotcrc maatschappelijkc aandacht
voor inccst en dc ondcrkcnning van dc voort-
durcnde gewelddadigc minachtingjcgcns vrou-
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wen ging cr cncrzijds aan vooraf cn is andcrzijds

nog stccds actueel.
Dc vraag is mct welke conccpten dcze intimi-
dcrcndc of gcwelddadigc realitcitcn in pastora-

le relatics wordcn aangcduid. W ordcn scksuelc

handelingcn in dc pastoralc betrekking trcffcnd
aangeduid mct bcgrippcn als 'misbruik' en
'macht'? Binncn dc hulpvcrlcning cn binnen hct

pastoraat, dat opgcvat ging wordcn als hulpvcrle-

ning, wordt mct betrckking tot wat macht is
vcclvuldig dc ondcrdrukkingsthesc gcbruikt.
Dczc luidt: diegcnc die bovcn 'zit' hccft macht

cn hij hccft dic macht pcr dcfinitic cn dankzij
hct fcit dat cr icmand onder 'ligt'. Vcrvolgens:

iemand dic de macht heeft, misbruikt die macht
tcn kostc van ccn zwak, ondcrliggcnd mcns.

Dczc gcdachtcngang wordt binncn allcrlci thco-

ricën ovcr hulpvcrlcning tocgepast, ook op dc
pastoralc bctrckking, wclkc inmiddels als hulp-

vcrlcning is opgcvat. 5

Is dc ondcrdrukkingsthcsc cchtcr wel van
tocpassing op dc pastoralc betrckking? Ik heb
dringcnde rcdcnen om bij dczc vraag stil tc

staan, cvcnals bij andcre bcschrijvingcn dic in
thcoricvorming gcbruikt wordcn. Mijn optiek
is daarbij dc volgcndc. Met hct beschrijven van
dc situatic (cllcndc-hulpvraag), van dc betrokkc-
ncn (hulpvragcr-hulpvcrlcncr of cliënt-profes-
sional) cn van de institutic (bijvoorbceld 'dc
zorginrichting' , 'dc politiezorg' (sic!), 'hct gc-
zondhcidsccntrum'), krijgcn slcchts hcel bepaal-
de lezingcn van dc wcrkclijkheid ccn kans;
bovcndicn wordt vastgelcgd èn wcggcdcfiniccrd
wat morcel relcvant is. (,
In hct algemccn kan worden gcsteld dat wic mct
bchulp van begrippcn als 'cllcndc-hulpvraag'
dcfiniccrt, dat doct naar actief ingrijpcn cn vcr-
andcrcn. Dat hierdoor ccn (soms groot) kwaad
wordt gcïnstalleerd, valt buitcn hct blikveld dat
dc dcfinitic (cn daarmcc de theorie) biedt. Ver-
dcr komen door dit soort definiëringen

handclingsrcgels tot stand, die - omdat hct
bcgrippcnkadcr uit mixtlIres is samengcsteld -
morcel buitcngcwoon tcgcnstrijdig kunnen zijn.
Wic bijvoorbceld 'hulpvcrlcning', zoals tot hier
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toe beschreven, begripsmatig met andere (theo-

retische) ingrediënten mengt en vervolgens als
'zorgprodukt' definieert, voegt door middel van
de nieuwe definitie de notie 'ruil-recht-

vaardigheid' in. (Ik doe opdat jij betaalt;jij betaalt
indien ik leveL) Daarnaast staat echter nog steeds
- moreel ongespecificeerd - onbaatzuchtigheid

als handelingsregel; onbaatzuchtigheid die bij
zorg en hulpverlening (veelal) wel wordt
voorondersteld. [n de definiëring van hulpverle-
ning als 'zorgprodukt' , komt ethisch gesproken

een hybride tot stand. Zorg als produkt veron-
derstelt strikt genomen het omsleutelen van een
primair onbaatzuchtige verstrekking naar een
andere, op zich genomen ook billijke 'verstrek-

king', namelijk die van koop. Iets kopen is een
toedracht waarbij strikte gelijkheid der contrac-
tallten geldt. En daarbij heerst ook de moraal die
bij die transactie hoort, bijvoorbeeld de morele
en civiele afstraffing bij niet of te laat leveren.
De wederpartij (de zogenaamde cliënt, die

geacht wordt vrij te zijn en gelijk aan de aanbie-
dende partij) hoeft zich zulke wanprestaties op
grond van vrijheid en gelijkheid niet te laten
welgevallen. Een mondige cliënt wordt echter
niet zelden op zijn plaats gewezen. Het is gege-
ven de ruilrechtvaardigheid, waarin gelijkheid
en vrijheid zijn voorondersteld, een onmogelij-

ke zaak als de professional zich naar believen op
de ongelijkheid tussen hem en de cliënt beroept.
In feite kan dat alleen wanneer men ook bewust
een morele hybride wenst te hanteren. Maar, CIIi

/Jol/o? Wie komt dat goed uit ... ?
Maar ook als men niet meegaat met het voor-
beeld dat verwijst naar de trend om hulpverle-
ning conceptueel te vertalen naar vrije markt-
termen, kan men zich de vraag stellen: wordt
hulpverlening moreel adequaat getypeerd door
haar in termen van macl1tsongelijkheid te de-
finiëren? [s hulpverlening niet veeleer op ge-
lijkheid der partners gestoeld; een gelijkheid,
waarbij één partij (de hulpverlener) het gevaar
loopt geweld te plegen door met behulp van zijn
deskundigheid de ander (de hulpvrager) als mid-
del tot zijn eigen onderneming te reduceren. Ik
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spits mij in het volgende nog nader toe op pas-

toraat.

Een observatie, afkomstig uit de klachtenproce-

dure rond seksueel misbruik in het pastoraat,

geeft reden tot nadcnken over de benoeming
'seksueel misbruik'. Vertrouwcnspcrsonen mer-

kcn namelijk op dat het effect van misbruik door

pastores meer lijkt op dat van incest dan dat van
misbruik door hulpverleners. Hct theoretisch

kader waarnaar men bij die observatie veelal ver-

wijst, wordt gevormd door het idee van de
schending van het basisvertrouwen. (Zie Win-

nicott en Erikson) Ecn aantal argumcntcn zijn
aan te vocren voor de stellingname dat hct

kwaad binnen het pastoraat (in zijn eigcnheid,
banalitcit en gruwelijkheid) niet gezien wordt,

wanneer pastoraat wordt benoemd als hulpvcrle-
ning die dcrailleerde als 'seksueel misbruik'.
Gedoopte leden van de kerk zien de getroffenen

(cen meisjc, een jongen, een vrouw, een man;
het meest frequent echtcr: jonge vrouwen en
jongens) namelijk niet recht mcer in de ogen als
men ze bcschrijft als hulpzoekendcn dic zijn
misbruikt door hulpverleners. De plcgers wor-

den met verontwaardiging en misprijzen gezien
als hulpverleners, die de fout hebben bcgaan van
machtsmisbruik en 'scksueel misbruik'. 7 Als in

de nota Pastorale Zorg inzake Seksueel Geweld
en Incest (van de Rooms-katholicke kerk)
wordt gesproken over 'seksueel geweld', dan
wordt dat gedefinieerd als: seksucel contact op
initiatief van lIlachtigcrcl/, zonder rekcning te
houden mct de wensen cn gevoelens van dege-
nc met wie scksualiteit wordt bedreven. 8 Zien
we met die bcnaming 'machtigeren' (compara-
tief) dc werkelijkhcid van hct gcdanc kwaad, van
dc getroffcne cn van dc betreffcnde pastor en
zijn stiel recht in de ogen? De genoemde defini-
tie attendecrt ons in elk geval al wel op dc ver-
houding tussen macht en geweld. Zo kom ik uit
bij dc hoofdbegrippcn die mijns inziens nodig
zijn voor een andere, moreel dckkcndcr
beschrijving van wat er aan de orde is wanneer
pastor en wederpartij elkaar tegemoct treden.
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Die begrippen zijn: 'macht', 'geweld' en 'betrek-

king'; ik werk ze uit in het nu volgende. 9

Macht, geweld, betrekking

Een andere stelling dan de onderdrukkingsthe-

se over macht luidt:

'Macht is datgene wat het openbare terrein, de

ruimte tussen handelende en sprekende men-

sen waar zij potentieel kunnen verschijnen,

überhaupt tot bestaan brengt en bestaande

houdt [... ]. Macht bezit eigenlijk niemand, zij

ontstaat tussen mensen, wanneer zij ten

opzichte van elkaar handelen, en zij verdwijnt

zodra deze [mensen (FV) I weer uit elkaar

gaan.' 10

Volgens de joodse filosofe Ha11l1ah Arendt, van
wie deze these afkomstig is, wortelt macht in het
communicatieve handelen. Geweld behoort - in

tegenstelling tot macht - tot het instrumentele
handelen, waartoe bijvoorbeeld 'het maken van
goederen' behoort. Bij geweld wordt vertrouwd
op werktuigen en technieken van allerlei aard.
Arendt stelt: 'Macht en geweld zijn tegenstel-
lingen: waar het ene absoluut heerst, is het ande-
re niet aanwezig. Zo kan men eigenlijk niet
zeggen dat het tegendeel van geweld de geweld-
loosheid is. Over 'geweldloze macht' te spreken
is een pleonasme. Geweld kan macht vernieti-
gen; zij is totaal niet in staat om macht voort te
brengen.' 1\

Macht bestaat - zo zou ik aansluitend op het
voorgaande willen zeggen - uit het aallgaall en
het beherCll van een betrekkillg. Machtsmisbruik is
vanuit deze optiek een colltradictio ill terlllinis:

begripsmatig is het immers gestoeld op de voor-
onderstelling dat macht ook goed gebruikt kan
worden. Arendt laat echter overtuigend zien dat
dat niet het geval is: macht is de binnen deze
context neutrale benoeming van communicatief
handelende mensen. (1981) Derhalve kan ik
enerzijds wel een betrekking beheren en zo
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macht tot stand brengen oflaten bestaan. Ander-

zijds kan ik binnen een betrekking het beheer

laten schieten of nalaten het beheer te hememen,

waarna van iets anders sprake is dan van macht.
Dit beheer van de betrekking kent een zekere

bandbreedte waarbinnen ik heen en weer ga en
waarbij ik steeds ook bij de grens kom waar

macht omslaat in geweld. Iedere pastor heeft
weet van deze bandbreedte en van de grenzen

ervan. Radicaler nog: iedereen die vrienden of
vriendinnen heeft en dus betrekkingen beheert
waarin intimiteit een rol speelt, heeft weet van

deze bandbreedte en zijn grenzen. Steeds wan-
neer ik bij een vriend informeer 'hoe gaat het

met je?' en ik dóórvraag, gebeurt dat vanuit een

bepaald besef. Ik kan doorvragen met het besef
ruimte te willen geven; ik kan evenwel haar-
scherp weten waar mijn vragen door nieuws-

gierigheid worden gedreven, dat wil zeggen
waarmee ik mij (voor wat betreft het beheer van
de relatie) verwijder van mijzelf en binnen het
private van een ander doordring om er iets te
halen voor mijzelf. Als ik het beheer van de rela-

tie laat schieten en de bandbreedte ervan verlaat,
gebruik ik - in Arem!ts termen - een ander èn
mijzelf. Dat is geweld. Geweld is schokkend
nabij in het dagelijks leven en eigenlijk overal
aanwezig. Ook als we afzien van bijvoorbeeld
steekpartijen en verkrachtingen.
Twee mensen kunnen niet met elkaar verkeren,
kunnen niet communiceren dan via een in
beheer genomen betrekking. Ieder omgang met
anderen-als-middel brengt de eigenlijke commu-
nicatie om zeep. De Franse filosoof Ricoeur
merkt bij Aremjts theorie over macht het vol-
gende op. Macht (als resultante van het beheer
van een betrekking) is negatief gesteld op beslis-
sende wijze 1101l-dolllillatioll en lIoll-illstl'l/lIIelltalité,

ofwel niet-overheersen en niet-instrumentalise-
ren. Dat impliceert dat er in de meest basale laag
van de betrekking, daar waar twee mensen zich
in vrijheid tot elkaar wenden, primair geen
asymmetrie heerst; er is immers geen sprake van
een positie innemen om de ander-te-doen-
veranderen. Deze machtsopvatting sluit i.c. het
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de-a nder - to t- middel-maken -van -mij n - 0nder-

neming uit. Macht is tegelijk de meest nabije
realiteit, constitutief voor elk ogenblik van het

actuele samen-leven, alsook de meest verborgen
werkelijkheid. Een nabije realiteit want ik ben
voortdurend bezig de betrekkingen met ande-

ren aan te gaan en te beheren; een verborgen
realiteit want er is veel dat dit beheer uit het
zicht houdt. 12

Voor het handelen dat individueel pastoraat
wordt genoemd, impliceert die zienswijze op

macht en geweld een grote verschuiving van
blikrichting. In het vervolg van dit artikel wil ik
pastoraat en datgene wat 'seksueel misbruik'

wordt genoemd, vanuit de opvatting van Arendt
en Ricoeur toelichten. Hun opvattingen met
betrekking tot macht en geweld spelen ook een
belangrijke rol als ik op het einde terugkeer naar
de normatieve professionaliteit van hulpverle-
ners.

Onderweg gebruikte ik al de term 'gedoopten',
degenen die door middel van het sacrament van

de doop in de kerk zijn opgenomen. Bij dat
gegeven wil ik even stil staan. Daarmee is name-
lijk iets fundamenteels gezegd over de openba-
re positie van de betrokkenen: pastor en

wederpartij. Het doopsel is een sacrament, dat
wil zeggen een teken dat in de kerk onder meer
wordt gebruikt om de betrekkingen van God
met de mensen en van de mensen onderling te
karakteriseren. Eenvoudig gesteld betekent dat,
dat 'in de ogen van het geloof de betrekkingen
er zo en zo uitzien.' Met het doopsel is gevierd
dat iemand is opgenomen in de cirkel van licht
van het geloof. Met het doopsel is in vreugde
gevierd dat God zich tot de mensen heeft
gekeerd, dat hij bij hen is gekomen. Het is Zijn
vreugde dat de mensen gelukkig zijn. De katho-
lieke kerk geeft hier (onder meer) woorden aan
door te spreken van 'een aangenomen kind van
God te zijn'. De leden van de kerk herkennen
en erkennen dat ook dit mensenkind een aan-
genomen kind van God is. Met andere woor-
den: in het doopsel wordt de radicale gelijkheid
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bevestigd van de mensen, bezien vanuit de

betrekking die God met de mCl1sen wil onder-

houden. Met gelijkheid is dan het 'in eenzélf-

de positie staan' bedoeld, en niet: identiek-zijn.

Als gedoopten met elkaar en met anderen ver-
keren, weten ze krachtens hun doopsel dat ze

voor het oog van God gelijken zijn: ze staan
allen in de positie van 'aangenomen kind'. Het

doopsel brengt dat niet tot stand, het is veeleer

het teken waaronder herkenning en erkenning
van het 'kind van God-zijn' plaatsvindt. Dit

naast de andere betekenissen die het doopsel
heeft, maar die op deze plaats minder relevant
zijn. 13

Als ik nadenk over macht en geweld binnen de

pastorale betrekking, dan wordt er dankzij het
doopsel een beslissend licht geworpen over hoe

pastor en wederpartij tegenover elkaar staan. Het
samenkomen van een pastor en (andere)
gedoopten is ecclesiaal, dat wil zeggen het maakt

deel uit van de geordende (kerkelijke) gemeen-
schap. De kerk is in het samenkomen aanwezig,

en in wat er gebeurt, wordt de kerk gerealiseerd.

De pastor heeft, door zijn zending en door zijn
wijding, ook nog een andere positie dan de
medegedoopte. Wat de katholieke kerk mijns
inziens zeer realistisch en troostrijk voor ogen
houdt, is dat ook de gewijde persoon, die in
persona Christi (uit Zijn naam) optreedt, aller-
eerst een gedoopte mens is. De gelijkheid der
gedoopten wordt niet verminderd doorclat
Christus in de persoon en het handelen van de
gewijde pastor, de gedoopten tegemoet treedt
en bijvoorbeeld vergeving voor gedaan en
erkend kwaad schenkt. Dit wordt onder meer
zichtbaar in de liturgie van aswoensdag: wanneer
de kerk viert dat God breekbare en klcinc mcn-
sen tcgemoet treedt, buigcn de gewijde voor-
gangers zich voor dc verzameldc gelovigcn en
vragen om hun gebed. Gcdoopten zijn in alles
gelijken, ook in hun kleinhcid.

Ik wil aanstonds hetgccn we gcvonden hebben
over macht en geweld enerzijds en over gelijk-
heid andcrzijds, bijeen brengen. Dcze komen bij
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elkaar als we ons realiseren wat de eigeilheid vall
pastoraat is. Die eigenheid zie ik primair als de
bereidheid van twee of enkele mensen zich tot

elkaar te wenden, zich tegen elkaar uit te spre-
ken over wat hen ter harte gaat, en deze betrek-
king te beheren. Zulks tegen de achtergrond van
het geloof 14 Aldus zetten we in bij wat theo-

logisch én moraalfilosofisch communicatie

(ofwel met-elkaar-verkeren) is. Ik neem zo al
een voorschot op wat ik later zal uitdiepen.

Van individuele naar politiek-
ethische moraal

Voor een politiek-ethische benadering van 'seksu-

eelmisbruik' in het pastoraat zijn diverse goede
aanknopingspunten te vinden. Een morele tra-
ditie in de katholieke kerk, die in verband met
'seksueel misbruik' politiek-ethisch spreekt, geeft
er mede aanleiding toe. Voor het kwaad dat
wordt gedaan heeft de kerk namelijk aanduidin-
gen die mijns inziens treffend zijn, zoals: 'eer-
roof en de 'schending van de eigen strevingen
der getroffenen, welke men had moeten eer-
biedigen.' 15 Deze bewoordingen brengen niet
slechts in beeld dat 'private' gevoelens tot in
diepte zijn verwond of dat aan iemands wil is
voorbij gegaan. Integendeel, wanneer een pas-
tor met een medegedoopte seksuele omgang
heeft binnen een pastorale relatie, dan is de opell-
bare positie van de getroffene in het geding. Van-
daar: eerroof Eer refereert immers aan iemands
positie op het openbare forum en daarmee zijn
de betrekkingen in de gemeenschap als geheel

in het geding.
Sommige morele tradities van de Rooms-katho-
lieke kerk brachten het snijvlak van pastoraat en
seksuele omgang dan ook niet voor niets in ver-
band met rechtvaardigheid. 16 Rechtvaardigheid

is bij uitstek de aanduiding voor gepaste betrek-
kingen binnen een gemeenschap. Traditionele
begrippen als eer, eerbaarheid en rechtvaardig-
heid, die veel omvattender zijn dan bijvoorbeeld
'seksueel misbruik', brachten de openbaarheid
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van de pastorale betrekking in zicht. Zowel de

positie van de getroffene in de gemeenschap als-
ook iemands lichamelijk-geestelijke strevingen
naar samenleven-in-geluk zijn hier immers in
het geding. Zo werd bijvoorbeeld gesteld dat, in
geval van seksuele omgang van een pastor met

een medegedoopte werd gehandeld tegen de
pietas ofwel tegen de schroomvolle eerbied. En
dat werd gezien als doodzonde.
Ook de openbare positie van de pastor zelf werd

in het geding gebracht. Als hij de illstitia ofwel
rechtvaardigheid zou betrachten, dan zou hij zijn
positie in de gemeenschap onder ogen moeten
zien, van daaruit moeten weten wat passend is
en beseffen wat de personen tegenover hem als
het hunne toekomt. Ook de in de omgang
passende houding jegens zichzelf werd in geding
gebracht door over de castitas of kuisheid te spre-
ken. Met kuisheid wordt bedoeld zich op de
passende afstand te plaatsen, waardoor vrijheid
bestaat. Ph'tas, illsitia en casti tas zijn wat ik poli-
tiek-ethische categorieën zou willen noemen.
Ze verwijzen naar de geordende passende
betrekking tussen mensen en daarmee naar een
politiek-ethische morele traditie. De laatste is
echter krachteloos geworden: zelfs de waarschu-
wende hcrillllerilig eraan is in het moderne ker-
kelijke taalgebruik verdwenen. Deze tradities
kunnen en moeten overigens ook niet op
onbemiddelde wijze worden opgepakt. Ze zet-
ten wel tot grote (en mijns inziens passende)
onrust in het denken aan. Maken we ons van de
ware aard van het kwaad niet te gemakkelijk af
als we de openbaarheid van de betrekkingen tus-
sen pastor en wederpartij en de eigenheid van de
strevingen van de pastorant onbenoemd laten?

De eigenheid van pastoraat
Is pastoraat hulpverlening?

Dat pastoraat een vorm van hulpverlening zou
zijn, met andere woorden een verbijzondering
van het algemenere species hulpverlening (zoals
beoefend door artsen, maatschappelijk werkers
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en psychologen), is een inzicht dat in het vak
van de praktische theologie is ontwikkeld. Ik

beperk mij hier tot een gezaghebbende auteur,
te weten Gerben Heitink. 17 Deze heeft van de
pastor gezegd dat hij of zij vier dingen doet: hel-
pen genezen (helen), ondersteunen bij crises en
verlies (bijstaan), alsook gidsen bij het nemen
van verantwoorde keuzes en beslissingen (bege-
leiden) en verzoenen bij verstoorde relaties en
conflicten. lB Verder omschreefhij in een ander

conceptueel kader het individuele pastoraat als
'het helpen van mensen, zodanig dat zij kunnen
komen tot een proces van zelfbepaling, waarbij
het vinden van een eigen identiteit en het ver-
werven van een zekere mate van geestelijke
gezondheid de belangrijkste elementen zijn'.
Voor het feit dat pastoraat hulpverlening zou
zijn, werd vanuit deze theologie gnoseologisch
geen andere verantwoording gegeven dan dat
pastoraat dienstverlening is van de kant van de
kerk. 19 Of die specifieke dienstverlening van
eenzelfde taalveld is als het vervolgens gebruik-
te 'hulpverlenen', werd niet uitgewerkt.
Zowel in Heitinks vroege ontwerp als in zijn
later werk, na de wending naar de hermeneu-
tiek (in het bijzonder naar Ricoeur), verstaat hij
onder individueel pastoraat: 'dat een pastor een
helpende relatie aangaat met mensen om - in het
licht van het evangelie en in verbondenheid met
de gemeente van Christus - met hen een weg te
zoeken in geloofs- en levensvragen.' 10 We kun-

nen constateren dat Heitink pastoraat aflijnt door
een aantal soorten van handelingen te noemen
die allen doel/-veral/derel/ impliceren. Heitink is
zich echter zeer bewust van het gevaar dat het
eerstgeboorterecht van het pastoraat kan wor-
den '1 ... 1 verkwanseld 1... ] voor een schotel
psychologische linzen.' 11 Hij zoekt daarvoor
dan ook tegenwicht door het verstaan van het
verhaal en symbolen en rituelen als 'instru-
mentarium' voor pastoraat aan te bevelen. Het
voorgenoemde instrumentarium vat hij daarbij
onder spiritualiteit: 'Spiritualiteit verschaft het
pastoraat een taal en een instrumentarium waar-
door het eigene van het pastoraat concreter kan
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worden ingevuld.' 11 Naast mijn grote waarde-
ring voor elementen in Heitinks reflectie, heb

ik echter ook methodische ar6'waan. En die richt
zich op het woord 'helpen'. 13 Is die vaak

gebruikte term juist voor een soort van hande-
lingen die (de karakterisering van) het pastoraat
omvat? Valt pastoraat primair onder de accola-
de van helpen en hulpverlening?

Met 'helpen' en 'hulpverlening' duidt men -

zoals gezegd - een categorie van handelen aan

welke doel/-vermldeml impliceert. Eenvoudig
gezegd komt dit neer op het volgende: ik doe
iets opdat jij verandert, en/ of ik doe iets waar-
door jij van A (ellende) naar l3 (helderheid of
gezondheid) komt. Van een situatie waarin
iemand iets nog niet of niet meer heeft, moet die
persoon naar een situatie worden gebracht waar-
in hij of zij dat wel (weer) zal hebben. De pas-

torant moet (mede) via het pastoraat van A naar
l3 worden gebracht, bijvoorbeeld van gesloten-
heid naar zelfontplooiing of naar identiteitsvin-
ding. Althans ... geredeneerd volgens Heitink.
Ik ga nu niet in op wat zich moreel gesproken
(vanuit de grondgedachte van het doen-veran-
deren) aan consequenties voor hulpverlening als
zodanig aandient. Maar die consequenties zijn
er wel en ze zijn ook vergaand. Dat is echter niet
het hoofdaandachtspunt van mijn betoog. Wel
wil ik erop wijzen dat áls men het pastoraat pri-
mair onder 'hulpverlening' inschaart, men dus
ook de primaire karakterisering van pastoraat als
doen-veranderen accepteert, evenals de onge-
lijkheid in de vorm van asymmetrie. 14

Mijn kritiek luidt daarbij als volgt. In het asym-
metrische samenkomen van hulpvrager en -ver-
lener binnen de hulpverlening worden de
onderste treden van de 'trap der ontmoeting'
overgeslagen. Ik omschrijf het laatste met: zich
in elkaars gezelschap begeven, zich tot elkaar
wenden en zichzelf aantreffen bij de ander. De
gelijkheid il/ radice van pastor en medegedoop-
te raakt door de subsumering onder hulpverle-
ning uit zicht. 15 De strekking van de betrekking
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tussen pastor en medegedoopte is dat zij met
elkaar willen verkeren. Er kan een verandering

optreden, welke de laatste als verblijdend ervaart

en welke mogelijk zelf~ kan leiden tot een POI/-

voirjaire (zelf-vermogen (anders) te handelen)
van de medegedoopte. Een verandering is ech-

ter enkel een mógelijk gevolg van pastoraat, aan-
gezien doen-veranderen niet is opgenomen in

het waartoe ervan. Pastoraat heeft immers als

primaire strekking: er zijn en aan de ander de

gelegenheid bieden er te zijn.
De aanduiding 'er zijn' kan fenomenologisch
precies en navolgbaar worden beschreven en is

geen poëtische, of - malicieuzer - wollige term.
Pastoraat, ook bezien vanuit de positie van de
gedoopte gesprekspartner, is toewending. Het is

dus een bell'egil/g, een beweging waarvoor ieder
naar het mogelijke verantwoording neemt. 2(,

Niet ieder 'bewegen' houdt ook doen-verande-
ren in. Déze beweging van toewending is pri-

mair gericht op het er-zijn en op het daartoe
gelegenheid bieden. Deze beweging vindt dan
ook steeds daar plaats waar twee of meer per-
SOI1Cnzich preferentieel ('ik wil dit jOI/ zeggen')
en intentioneel ('daartoe spreek ik me uit') tot
elkaar richten. Het levendige er-zijn dat op die
manier bij beiden tot stand komt, ontstaat als
gevolg van de wederzijdse moed zich uit te spre-
ken en doordat men zich door 'de tekst van de
ander' in 'de eigen tekst' laat raken, waarna men
zich wederom uitspreekt, enzovoort. Aldus ont-
staat een ruimte waarin de gewaarwording van
levendig-hier-en-nu aanwezig-zijn, realiteit
wordt.

Wanneer we pastoraat opnieuw vanuit zijn
eigen (lees: theologische) strekking trachten te
doordenken, impliceert dat een ontvoogding uit
hulpverlening. Althans uit de dominante (prak-
tijk)theorieën daarover. Pastoraat is het verkeer

tussen de pastor en de gesprekspartner(s), opge-
vat als een betrekking van een pastor met ande-
re gedoopte(n). In de betrekking wenden zij
zich primo tot elkaar en spreken zij zich uit over
wat hen ten overstaan van hun werkelijkheid ter
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harte gaat, op deze manier aanduidend hoe God
zich op hen en de mensen betrekt. 27 Zo zou

ik pastoraat willen omschrijven. De betrekking
is van een fundamentelere categorie dan hulp-
verlening.

Vrijheid ontdekken, macht beheren
en geweld vermijden

Opvallend in Heitinks definitie van pastoraat is

dat de tekst van de pastor zelf, met ander woor-
den dat wat hij zélf doet en zegt, niet in het vizier
wordt genomen ten overstaan van de tekst van

de medegedoopten. In dit verband wil ik de
hedendaagse Duitse fenomenoloog Hermal1ll
Schmitz introduceren. Hij heeft namelijk de lij-
felijke toedracht beschreven van het verkeer van

twee mensen met elkaar. Schmitz stelt dat lijfe-
lijkheid de eerste en altijd blijvende laag in het

intermenselijke is; het is met andere woorden
een zich aantreffen in het hier en nu bij de ander.
28 Tijdens het samenkomen en het zich toe-
wenden van de pastor tot de wederpartij, 'treft'
hij 'zich aan', met roeringen van zijn lijf ('geleefd
lichaam'). Als de pastor binnentreedt in een
ruimte, bijvoorbeeld het woonhuis van een per-
soon die hij bezoekt, begeeft hij zich in de tegen-
woordigheid van die persoon. Roeringen van
het eigen menselijke, geleefde lijf doen zich voor.
En niet alleen doordat de pastor dingen ziet, mikt
en gebruikt maakt van andere 'uitwendige zin-
tuigen' als bijvoorbeeld het gehoor bij de eerste
woorden die worden gewisseld of de tastzin bij
de handdruk. De pastor gebruikt óók dat wat
Aristoteles de 'inwendige zintuigen' heeft ge-
noemd: herinnering en [lntasie. Ricoeur, die
zich (op overigens kritische wijze) bij de feno-
menologie aansloot, heeft de tekstl/aliteit van dit
zic h -aan treffen- b ij-een -persoo n u itgewerkt.
Deze tekstualiteit is van het grootste belang
omdat hierdoor vrijheid en dus moraal (het
onderscheid tussen goed en kwaad) beschreven
kan worden. Opnieuw laat ik de pastor die ik
hiervoor reeds citeerde, zijn woorden herhalen:
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'Ik merkte bij haar een grote drang naar aan-

dacht en warmte. Ze liet merken dat ze dat
van mij kreeg. Ze riep iets bij mij op. Na het
tweede of derde contact voelde ik dat er meer
aan de hand was.' (Van Dam & Eitjes,

1994:56)

Als ik met gebruikmaking van de gemaakte

onderscheidingen: macht, geweld en betrekking,
probeer uit te leggen wat tekstualiteit is, dan is

het wellicht aanschouwelijk een gesprek tussen
mijzelf en de betreffende pastor weer te geven,
zoals dat zou kllllllen plaatsvinden. In dat (fic-

tieve) gesprek kan ik mij voorstellen aan de
betreffende pastor te vragen: hoe trof u zichzelf

aan bij deze ontmoetingen? In die ruimte? 13ij
die persoon? Wat werd u zich gewaar van uzelf?
Het tegemoet treden aan de vrouw (binnen de
toewending van de pastor tot de vrouw) zal hem
zichzelf doen aantreffen met roeringen en
gewaarwordingen. De beweging die zij uit-
voerde ('ik merkte bij haar een grote dm lig lIaar

aalldac/rt ell warlIlte') maar ook reeds de aanwe-
zigheid van de vrouw als zodanig, kunnen - via
de gewaarwording - de pastor ertoe brengen
bewustzijn te krijgen van wat dit toen bij hem
opriep - dan wel wat het nu bij hem oproept.
Hij 'ziet' dan (wellicht) dat zijn eigen teksten
opkomen en dat hij het beheer van de betrek-
king juist kan voeren via bewustzijn van het

tekstkarakter van de eigen teksten. Ik spreek hier
fenomenologisch en niet psychologisch! Aldus
doemen vragen op als: aan welke tekst van de
pastor raakt deze roering, deze gewaarwording?
Raakt haar beweging? Raken haar woorden?
In iets wat ik (voorlopig, bij gebrek aan beter)
een actieve zijnstoestand noem, ligt de eerste en
blijvend aanwezige laag van het zich-bij-elkaar-
aantreffen en van de toewending. H ier ligt de
crux van wat macht en geweld is; hier kan de
pastor beginnen de betrekking te beheren. Tekst
van de vrouw kan dan naast tekst van de pastor
komen te staan.
'Tekst' heeft in deze context geen alledaagse
betekenis: het is meeromvattend.
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Het is in dit verband van belang te kijken hoe

Ricoeur het begrip definieert. Hij bedoelt met

'tekst' niet alleen de woorden die worden gewis-

seld. ('Hoe gaat het met u? Het gaat wel, ik

ben ... een beetje teneergeslagen. Ach, het gaat
zo zijn gangetje ... van mijn man word ik niet
vrolijk .. .') Ook wordt met 'tekst' niet alleen de

inwendige tekst (ill/ler voice) bedoeld, met ande-

re woorden dat wat de pastor en de vrouw in
zichzelf zeggen. 'Tekst' slaat op al het voor-

gaande en tévens ook op wat ik 'halve, gebro-
ken zinnen' noem: de gewaarwording van

bedomptheid bij het binnentreden van de ruim-

te en de half bewust geworden herinnering die
dat oproept; bijvoorbeeld het zien van een
'mooie' vrouw met een karakteristiek uiterlijk

en de gewaarwording die daarbij maar een of
enkele woorden krijgt.

Juist in de ruimte en de tijd van het-zich-bij-
elkaar-aantreffen ontstaat vrijheid tot beheer. En

in de casus ontstaat de vrijheid van de pastor ten
óverstaan van de vrouw, doordat hij zichzelf
afvraagt: hoe tref ik mij zelf aan bij de streving

die op mij afkomt? Nog een stap radicaler: áls
het zo is (indien het zo zou zijn) dat een streving
op mij afkomt, dan is de vraag aan welke tekst
Vall lIIij dat raakt. Van begin af aan ontstaat op
deze wijze - naast de ruimte en de vrijheid - ook

de mogelijkheid goed en kwaad te doen. De
pastor staat voor de taak het voortdurend naast
elkaar komen van teksten te beheren. Wanneer
de vrouw de tekst spreekt: 'Zo hoeft het leven
voor mij niet meer,' is de fundamentele vraag of
de pastor de ruimte neemt zich gewaar te wor-
den hoe het met hemzelf is gesteld en aan welke
tekst van hemzelf de zin van de vrouw raakt.
Moreel gesproken is daarmee de vraag of de pas-
tor het beheer van de betrekking met de vrouw,
waarin steeds teksten langszij komen, ook daad-
werkelijk aangaat. De steeds terugkerende zoek-
vraag, welke de tekst is die de pastor bij zichzelf
ziet opkomen als hij wordt geraakt en met
behulp waarvan hij het beheer van de betrek-
king op zich kan nemen, luidt: /roe trif ik lIIijzelf

aall? Die eenvoudige vraag is een revolutionai-
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re vraag. Deze vraag maakt namelijk via het

bewustzijn van het tekstkarakter van het ant-

woord innerlijke ruimte. 'Ik word mij gewaar
van benauwdheid, mijn onderlijf is in bewe-

ging,' zou het antwoord van de pastor bijvoor-

beeld hebben kunnen luiden. En: 'déze tekst van

mij wordt hier geraakt,' zou dan wellicht de ver-
woording van het bewustzijn (van het tekstka-

rakter) ervan kunnen zijn. Vanaf begin af aan

ontstaat zo de ruimte van bewustzijn. De vrij-
heid om te handelen of om van bepaald hande-
len af te zien, wordt zo ontdekt. Aldus kan men

gaan onderscheiden wat moreel goed is om te
doen of wat moreel kwaad is indien men het zou

(willen) doen.
De pastor, die ik aan het begin citeerde, pleeg-

de volgens mijn interpretatie geweld. Hij deed
dat omdat hij het beheer van de betrekking met
de vrouw niet voerde, niet doordat hij enkel niet

stilstond bij zijn gewaarwordingen en zijn eigen
tekst. Hij ging vervolgens de vrouw in zijn eigen
onderneming gebruiken. Dat is geweld. eOllSellt,

eventueel eOllsellt van de vrouw doet daar niet

aan af.

Ik schetste tot dusver de primaire, nooit ver-
dwijnende lagen van de betrekking. De positie

en de deskulldigheid van de pastor bepalen mede
de betrekking. Als het gaat over deskundigheid,
dan komt die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt
in de vaardigheid in het luisteren en vragen stel-
len. Of in het beschikken over teksten uit de
Heilige Schrift en de Traditie. Ofin het beschik-
ken over eigen levenservaring en die gepast kun-
nen verwoorden. Positie en deskundigheid (met
hun vele verschijningsvormen) vervangen de
eerste lagen van de betrekking en de toewen-
ding niet. De positie kadert de betrekking, en
dat kader is de gelijkheid eerbiedigen en de
betrekking van God met de mensen present stel-
len. De deskundigheid van de pastor is verder
een eigenaardig soort deskundigheid. De pas-
tor combineert namelijk praxis en teehllé. 29 Beter
gezegd: hij bedt techniek (kl/OW IIOW) in in zijn
handelen. De primaire, niet tot de tec!lIlé beho-
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rende vaardigheid om de eigen tekst onder ogen

te zien, biedt echter pas de kans om er-te-zijn.
Daarmee is in een kort fenomenologisch bestek

de vaardigheid beschreven a) zich aan te tref-
fen in tijd en ruimte bij iemand, b) het beheer

van de betrekking te voeren en zich aldus c) pre-
sent te stellen en te zeggen wat tegen een bepaal-

de achtergrond moet worden gezegd.

De pastor hanteert in zijn professie instrumen-
ten uit de hulpverlening. Echter, de funda-
mentelere categorie van het-zich-tot-elkaar-

wenden, biedt de mogelijkheden om theolo-
gisch aan te geven wat het kwaad is dat ge-
schiedt. Alle pastoraat is op te vatten als het

tweezijdig beheer van een betrekking en als
macht in de betekenis zoals ik die hierboven

weergaf aan de hand van Hannah Arendt.
Geweld begint veel eerder dan wanneer de pas-
tor tegen iemands wil seksuele handelingen ver-

richt. Waar macht ophoudt of beter waar de
betrekking niet beheerd wordt, begint geweld.
Dat gebeurt wanneer de pastor voorbij gaat aan
de telkens terug te keren vraag: hoe tref ik mij
zelf nu aan bij ... ? Het gebeurt ook wanneer hij
zijn techné (kundigheden) niet bil/I/ell de betrek-
king met de wederpartij beheert.

In de buurt van geweld

Deze beschouwing brengt de oncomfortabele
vraag met zich mee hoeveel geweld al aan de
orde is geweest in de betrekkingen tussen
gedoopten: zowel de pastor als zijn wederpartij
komen immers altijd in de buurt van de grens
van macht en daarmee in de nabijheid van het

gebied waar macht ophoudt en geweld begint.
Het is zeker zo dat ook op pastores geweld
wordt uitgeoefend door de gesprekspartners. Zij
gebruiken i.c. de pastor als middel in hun onder-
neming. Hierbij wil ik twee observaties plegen.
De onderdrukkingsthese laat deze werkelijkheid
uit beeld, omdat de pastor wordt verondersteld
over de hele linie van de betrekking de mach-
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tigere te zijn. De asymmetrie-these houdt op

deze manier het geweld dat de pastor ondergaat,

büiten beeld. Dat is kwalijk, onder meer omdat
de pastor in voorkomende gevallen zijn werk

niet kan doen. Hij kan zijn deskundigheid (in de
zin van kl/Olll I/Ow) niet aanwenden als hij niet aan
de orde kan stellen dat hij middel is in ander-
mans onderneming, als hem (aldus) de mimte en

de vrijheid wordt ontnomen.
Een tweede observatie is dat zowel pastor als
wederpartij onder ogen moeten zien dat zij
meermalen aan de grens van de macht (zullen)
komen. Een bijzondere omstandigheid voor de

pastor is dat hij kans loopt juist door zijn des-
kundigheid geweld te plegen. Dat gevaar loopt
de gesprekspartner niet. Maar daarmee is die
partner niet gevrijwaard van de mogelijkheid
geweld te gebruiken. Die is er namelijk in iede-
re betrekking. Van de pastor kan worden
gevraagd het beheer van de betrekking naar ver-

mogen aan te gaan en daarbinnen zijn kl/ow hOll'

in te bedden. De morele verantwoordelijkheid
van de pastor ophangen aan zijn deskundigheid,
roept het tegendeel op van wat men daarmee
beoogt. Het extra risico van de pastor, geweld
plegen door deskundigheid aan te wenden, doet
men niet teniet door de verantwoordelijkheid te
verhogen. Juist de gelijkheid aan elke andere
mens welke de pastor zich herinnert, kan deze
ervoor bewaren het beheer van de betrekking
op te geven en op die manier (met zijn deskun-
digheid) geweld te plegen.

In het geval van seksueel geweld van pastores
tegen medegedoopten gebruikt een pastor veel-
al niet zijn deskundigheid als geweldsmiddel. Hij
maakt echter wel gebruik van de positie zoals die
hem voortdurend volgens de onderdrukkings-
en asymmetriethese toegewezen wordt. Herin-
nering aan ongelijkheid (in de zin van de meer-
dere- en machtigere-zijn in de betrekking) helpt
niet, herinnering aan gelijkheid wel.
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Moralisme

De schijnbaar individueel-morele vraag naar wat
er aan kwaad is gedaan en ondergaan in een

betrekking tussen enkele mensen, keert in deze

paragraaf als politiek-ethische vraag terug. De

betrekking of ontmoeting is immers onderdeel
van de openbare, geordende gemeenschap en

is - zoals we zagen - gebaseerd op radicale gelijk-
heid in positie. De gedachte over machtsonge-

lijkheid en hulpverlening bevat - zo beweerde
ik - een COl/ceptllcle lIlisleidil/g. Zij bevat ook een

moralisme. Conceptuele misleidingen schuilen
in de onderdrukkingsthese en in de vooronder-
stelling dat pastoraat hulpverlening zou zijn.

Hulpverlening stelt namelijk verandering van de

ander(en) voorop in plaats van het gelegenheid
bieden tot een er-zij n. Verandering van een
ander kan enkel geschieden als men radicaal aan-
vaardt dat tekst naast tekst komt. Teksten van

gelijken wel te verstaan. Pas als iemand bereid is
zich present te stellen, heeft een ánder de kans
dat ook te doen; eerst dan zal hij of zij wellicht
de moed vatten zich met de aan geziene werke-
lijkheid te laten kennen. Als er al verandering
plaatsvindt dan is dat doordat beiden wagen er-
te-zijn en doordat de 'pastorant' - naar de maat
van het mogelijke en hetgeen gepast geacht

wordt - contact aangaat met de pastor.
Een 1Il0ralisll/e is '[. .. 1 het streven om de zede-
lijke waarden ten koste van alle andere waarden
te verheffen in het absolute 1 ... 1. De morele
obsessie [alles als moreel te zien (FV) I installeert
in het zedelijke de bezitsgeest,' aldus J. de Graaf.
Th. 13eemer die hem citeert, voegt daar aan toe:
'Een zeer gevaarlijk aspect van het moralisme
is zijn onwerkelijk en onwerkzaam beroep op
de menselijke vrijheid, verantwoordelijkheid en
bekwaamheid tot beschikken.' 30 Het moralis-
me kan binnen een ethische, dus reflectieve
gedachtengang 'bloedeloos, gevoelloos, [... ]
genadeloos zijn.' 31

De laatste constatering geldt mijns inziens door-
gaans ook voor conceptuele versmallingen; ik
zou eraan toe willen voegen dat zij ook nog
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gewelddadig zijn. Er is niet alleen geweld in het
contact tussen personen, maar ook in de begrip-

pen waarmee men die werkelijkheid van het
contact wil (aan)duiden. Met 'gewelddadig'

bedoel ik dat woorden en begrippen zoals
'machtsmisbruik' zodanig worden gebruikt dat

ze op hun beurt de getroffenen én plegers (per
definitie) tot middel van andermans onderne-
ming maken. Die onderneming bestaat eruit dat
wij (of groepen en instanties) de drang verwer-

kelijken om over een theorie te beschikken,
waarin we pastoraat een identiteit aanmeten en
waarin we onze morele verontwaardiging een

plaats (kunnen) geven. We meten aan anderen
(en aan wat door die anderen is aangedaan) een

plaats toe, zonder evenwel een heldere blik te
hebben op wat tot de vrijheid en de verant-

woordelijkheid van mensen gerekend kan wor-
den. Door middel van theorie en definities
plegen wij zo geweld

Normatieve professionaliteit

Wie in institutioneel verband professioneel (van-
uit een aangeleerd beroep) hulp verleent, heeft
een moreel baken in zijn of haar professionali-
teit. Professionaliteit (afgeleid van pro-Jessio) wil
namelijk zeggen: ik zeg in een aangegane be-
trekking, vanuit mijn positie in een institutie,
met gebruikmaking van mijn kundigheid, OPCII-

lijk wat ik te zeggen heb. Nog korter: ik kom
uit voor wat ik voor mijn rekening kan nemen.
Daarin zit moraliteit ingebakken en hoeft er
dientengevolge niet aan te worden tóegevoegd.
In de beschrijving van het beroep is de moraal
opgenomen. Die kan er niet via een regeling of
code aan worden toegevoegd. Een code kan ten
aanzien van bijzondere handelingsituaties enkel
expliciteren wat goed en kwaad handelen is
gebleken.

Als ik het voorgaande toepas op het pastoraat,
kom ik tot de bevinding dat de toewending-tot-
elkaar en het met-elkaar-verkeren van pastor en
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wederpartij moreel gesproken de meest basale
(en moreel bepalende) laag is voor de professio-
naliteit. Het kundige handelen van de pastor,

bijvoorbeeld competent vragen stellen, is -

moreel gesproken - vervat binnen de aalldachti-
ge betrekkillg. Wanneer men de kundigheid voor-

opstelt en van daaruit de moraliteit tracht op te
bouwen, bouwt men - zo luidt mijn stelling -

op drijfzand. Ik denk namelijk dat men dan de
eerste lagen van de betrekking overslaat en wat

nadere morele bepaling ervan is tot een primai-
re karaktertrek maakt. Ik denk ook dat de
normativiteit waarover men het vervolgens gaat

hebben, dan altijd een bijvoeglijk naamwoord
blijft: wanneer men professionaliteit als techni-

sche vakbekwaamheid presenteert, wordt de
morele grondslag weggedefinieerd. Dat valt niet
meer goed te maken met een bijvoeglijk naam-

woord, dat wordt hooguit toepassingsmoraal.

Als ik (tot slot) het kader weer verbreed en van
het specifieke ethos van het pastoraat naar de
normatieve professionaliteit van de hulpverle-
ning terugkeer, dan merk ik het volgende op.
Een aantal professies die men gemeenlijk onder
hulpverlening vat, kent parallellen met pastoraat.
Ik noem als voorbeeld de geneeskundige; ook
binnen de medische wereld denk ik dat heel
nauwkeurig moet worden nagedacht over de
vraag in hoeverre de professie van geneeskun-
dige behoort te worden gezien als hulpverlening,
hoe gebruikelijk die gedachte ook is. Indien
men de professie van geneeskundige aan een
analyse onderwerpt, vergelijkbaar als die van mij
ten aanzien van het pastoraat, dan zal blijken dat
die uit de gebruikelijke (smalle) voorstelling van
wat hulpverlening is, moet worden ontvoogd.
Ook de arts heeft mijns inziens professionele
doelen die moeten worden ingebed in de pri-
maire lagen van een intermenselijke betrekking.
Het zou wel eens kunnen zijn dat men hulp-
verlening zélf grondig moet omdenken en dat
men op zoek dient te gaan naar een andere ver-
houding tussen 'zijn en handelen' en 'doen en
handelen'. Ook als men de omschakeling naar
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het woordveld 'zorg' maakt, blijft mijns inziens

dezelfde denkoefening (ik zou zelfs willen spre-

ken van een denkverplichting) relevant.
Hetzelfde geldt voor gebruikelijke invullingen

van asymmetrie, zoals ik hieronder zal toelich-

ten.

Asymmetrie wil zeggen een zodanige vorm dat

de delen ter weerszijden van een zwaartelijn in
een driehoek niet gelijk (respectievelijk niet
elkaars spiegelbeeld) zijn, onevenredig, onge-
lijkmatig. 32 We zijn hier mijn inziens bij het

hart van normatieve professionaliteit aanbeland.
De professional heeft als persoon (met zijn des-

kundigheid en zijn institutionele positie) eigen-
heid ten opzichte van zijn wederpartij. Zijn
wederpartij heeft als persoon óók zijn eigenheid.
Is nu de andersheid van de professional in zijn
geheel genomen, juist aangeduid met het begrip
asymmetrie wanneer daarvoor wordt ingevuld:
hoger, groter, machtiger, tegenover lager, klei-
ner, zwakker?
Wanneer men over goed en kwaad in de

hulpverlening nadenkt met behulp van de asym-
metrie-these en dat dan toepast op de genees-
kundige, dan ziet de gedachtengang er zo uit.
Vraag: wat is er moreel verkeerd binnen de
betrekking van de arts met de patiënt? Ant-
woord: de arts heeft de ongelijkheid; de asym-
metrie tussen hem en de patiënt niet in acht
genomen. Wat is, als men zo denkt, dan de
remedie? De arts moet - omdat zijn deskundig-
heid zoveel groter is - in acht nemen dat zijn
deel van de driehoek veel groter is dan die van

zijn wederpartij, de patiënt. Dat de arts als zoda-
nig deskundigheid heeft die de patiënt niet heeft
is evident. Mijn vraag bij dit soort denken (geba-
seerd op de asymmetrie-these) zou echter zijn,
of de eigenheid van de hulpverlener-arts wel een
optelsom is van eigenheid der persoon plus des-
kundigheid plus positie. Als we willen nadenken
over waar geweld op het toneel verschijnt, dan
moeten we een laag dieper kijken dan de
asymmetrie-these toestaat.
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Als we Ricoeur en zijn opvatting van tekstu-

aliteit volgen, dan wenden twee personen zich

tot elkaar, begeven zij zich in elkaars gezelschap
en komen teksten lanbrszij. Er is sprake van een
voortdurende geraaktheid en een voortdurend

terugdeinzen bij beiden in het zich middels een
tekst present stellen van de ander. Dat houdt in

dat er telkens teksten langszij komen in de
betrekking, waardoor er ook verdere commu-
nicatie tot stand komt. ('Nu ik hoor wat U

bereid bent mij te zeggen word ik door uw tekst
in mijn eigen teksten geraakt.') Kortom, het
beheer van de betrekking met de ander loopt via

het beheer van de betrekking met mijn eigen
tekst.
Het aandeel van de arts in het beheer van de
betrekking (i.c. met de patiënt) is al/ders, niet
groter dan dat van zijn patiënt. De arts loopt
dankzij zijn deskundigheid wel kans juist dáár-
mee geweld te plegen. Ik zou de suggestie wil-
len doen om opnieuw grondig na te denken
over moreel gesproken fundamentele gelijkheid
van twee mensen (die elkaar tegemoet treden in

de georganiseerde samenleving). Ik doel daar-
mee niet op een rechten en plichten-discours
over gelijkheid. Ik denk dat het in de civiele
samenleving nodig is om na te denken over de
gelijkheid van arts en patiënt, van agent en bur-
ger of van ambtenaar sociale dienst en uitke-
ringsgerechtigde. Kortom over allerlei posities

in uiteenlopende instituties.

Ik liet de gelijkheid zien die de katholieke kerk
beaamt. Die gelijkheid is gesitueerd tussen de
mensenkinderen, bezien vanuit de betrekking
tussen God met de mensen. Gelijkheid in de
civiele samenleving bestaat op basis van een ver-
trouwen in de gelijkheid van allen als burger.
Binnen beide V0n11en van gelijkheid is macht en
geweld vanuit een nOrJnativiteit te denken zoals
hierboven geschetst. Daarmee raak ik aan een
zenuw van de Nederlandse samenleving: als het
vertrouwen in gelijkheid weg is - ik denk zelf
dat dat vertrouwen grotendeels verdwenen is -
en men als regel vanuit systematisch wantrou-
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wen en abcrratie denkt, dan helpcn toegevocg-

dc normatieve regels niet. Ook niet ten aanzien
van profi:ssionals.

Met dank aan de Utrechtse psychiater K.H.j.
Hoenders.

Dr. FJ.H. VOSlIlall is Illoraaltheoloog.
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Werk en visie in het
maatschappelijk werk

Ma/jalijn Gelmiff

Same folks' lives rail easy as a breeze

driftillg throl/gh a sl/mmemight
headillgfor a sl/rmy day.
Most folks' lives, they stumble

Lord they fall
throl/gh 110 fal/lt of their OWII.

Most folks liever catch their stars
[. }

Same folks' lives rail easy
same folks' lives lIever rail at all

they jl/st fall.
[...... .]
Paul Simon 1

De bovenstaande tekst is afkomstig uit een lied
van Paul Sim on en getuigt mijns inziens van een
zekere visie op het leven. Deze tekst gebruik ik
als uitgangspunt voor het denken over hulpver-
lening aan mensen die struikelend en met pijn
en moeite door het leven gaan, mensen die als-
maar lijken te vallen en ons vragen hen te hel-

pen om rechtop en overeind door het leven te
kunnen gaan. Om dergelijke hulp professioneel
te kunnen geven, heb je naast allerlei methodie-
ken in mijn ogen vooral een visie nodig van-
waaruit je iedere dag de moed kan verzamelen
om dit moeilijke en soms ronduit zware werk
aan te kunnen gaan.

Met 'visie' bedoel ik dan; de persoonlijke waar-
denoriëntatie die ieder van ons heeft, je eigen
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standpunt, je eigen zicht op de waarheid van het
leven zoals het zich aan je voordoet. Mijn visie
is, net als die van eenieder, opgebouwd uit erva-
ringen die ik in de loop van mijn leven heb
opgedaan en de waarden die ik toeken aan die
ervaringen op grond van mijn reflectie daarop.
Die reflectie en die waardentoekenning leveren
ook op dat ik stevig voor mijn visie sta. Mijn
visie is mijn waarheid en ik vind het belangrijk
om te 'pogen in waarheid te leven', zoals Havel
dat indertijd noemde. (Havcl, 1987) Maar tege-
lijk weet ik dat mijn visie ook maar de betrek-
kelijkheid van mijn toevallige ervaringen in zich
draagt en dat mijn visie dus nooit een alomvat-
tende waarheid is. Het is mijn waarheid en als
zodanig belangrijk. Vanuit de betrekkelijkheid
die mijn visie daarmee bezit is er evenwel ruim-
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te voor de lezer: het is de bedoeling dat u mijn
verhaal niet voor zoete koek aanneemt, maar

een éigen standpunt inneemt.

Om inzicht te bieden in wat ik denk dat er alle-
maal nodig is om goed hulp te kunnen verlenen,

heb ik mijn verhaal als volgt opgebouwd. Aller-

eerst zal ik een korte analyse geven van onze
huidige culturele situatie. Ik zal een tijdsbeeld
schetsen van het eind van de twintigste eeuwen

aansluitend daarop formuleer ik mijn visie op de

maatschappelijke opdracht van het maatschap-
pelijk werk. Daarna wil ik stilstaan bij de visie
op anno ede zoals die beschreven staat in het
boek van Tine van Regenmortel over de
methodiek van werken met arme mensen; daar-

bij zal ik met name ingaan op een paar speci-
fieke f.lctoren die mij belangrijk lijken in het

denken over hulpverlening aan deze doelgroep.
Daarop volgt een verkenning van opvattingen
over professionaliteit van maatschappelijk wer-
kers en mijn bedenkingen daarbij. Tot slot vraag
ik aandacht voor wat normatieve professionali-

teit voor de maatschappelijk werker zou kunnen
betekenen.

1 Het tijdsbeeld aan het eind van de
twintigste eeuw

De grote culturele verandering die ik bepa-
lend vind voor onze tijd, is de individualise-
ring van onze samenleving. De twintigste eeuw
is voor de Westerse cultuur de eeuw van het uit-
eenvallen van tot dan vanzelfsprekende samen-
levingsverbanden. Het drie-genera tie-gezin, de
dorpsgemeenschap of de stadswijk, ze zijn alle-
maal onderhevig aan erosie. We verhuizen van
hot naar her, vaak ver weg van familie en de ver-
banden waarin we zijn opgegroeid, op zoek naar
nieuwe relaties en impulsen.
Maar niet alleen onze samenlevingsverbanden
zijn in beweging gebracht, ook de vaste over-
tuigingen waarmee we in die oude verbanden
een gezamenlijke visie op het leven met elkaar
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deelden, hebben alle vanzelfsprekendheid ver-

loren. Ik doel hierbij niet alleen op het verlies
van invloed van de verschillende geloofsover-

tuigingen. Ook de grote ideolof:,>1sche verhalen
die (veelal) sinds de achttiende eeuw zo bepa-
lend waren in het beeld van de mens over

zichzelf en de wereld om hem heen. Als voor-

beelden daarvan noem ik het communisme, het
socialisme, het liberalisme, de verhalen van

emancipatie en de maakbaarheid van het be-
staan, de verhalen van de vooruitgang. Al die

mooie beloftevolle verhalen blijken niet langer
geloofwaardig en dus niet meer richtinggevend
voor het zoeken naar het goede leven.

Tegelijkertijd leven we in een hoog-geïndus-
trialiseerde samenleving waarin een ongekende
macht wordt toegekend aan de economische
orde. Onderdeel van deze economische orde

zijn de gigantische consumptiemogelijkheden
die het individu worden aangeboden via recht-
streekse en indirecte reclame in de massamedia.
En juist in die consumptie ziet het individu dan

ook de mogelijkheid om zijn individuele ont-
plooiing gestalte te geven. Kunneman spreekt in
di1t verband niet voor niets over het walkmaIl-

ego: via je I/lalkmall ben je aangesloten op mas-
samedia die rechtstreeks een appèl doen op jou
om via eigen consumptiepatronen te laten zien
wie je bent. (Kunneman 1996)
Voor het overige lijkt de economie samen met
de technologie en wetenschap een zelfvliegend
wiel te zijn geworden dat met name zijn eigen
weg vervolgt, volgens de regels van zijn eigen
logica.

Er is verandering aan het komen in het voor-
uitgangsgeloof dat ons ruim twee eeuwen op de
been heeft gehouden. Het milieu waarin we
leven geeft in toenemende mate signalen dat de
belasting die wij haar opleggen, niet meer te dra-
gen is. De natuur dreigt te bezwijken onder het
geweld dat wij haar op grond van onze econo-
mische belangen aandoen. Ondanks alle f.lntasti-
sche ontwikkelingen in de medische technologie
zijn we niet opgewassen tegen de dood zelf We
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worden ieder op onze tijd geconfronteerd met

het besef van de kwetsbaarheid van het leven en

van onze sterfelijkheid. Dat besef kunnen we -
alle vooruitgang ten spijt - niet wegstoppen in
onze overvolle ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Het einde van de maakbaarheidmythe confron-

teert ons met het besef van onze kwetsbaarheid.
En als zodanig is dat niet nieuw: kwetsbaarheid
en eindigheid zijn thema's waar de oude Grie-
ken almee worstelden. De uitnodiging aan het

eind van de twintigste eeuw echter is te zoeken
naar een eigen persoonlijke verhouding tot ein-
digheid en kwetsbaarheid. Individualisering is
daarmee niet alleen terug te vinden in de
een-persoons-huishoudens en een-ouder-gezin-
nen met idem uitkeringen, maar zeker ook in de
ruimte om op een eigen manier om te gaan met

de individuele mogelijkheden en beperkingen
van ons leven, een eigen levensplan te ontwik-
kelen en een eigen idee van wat 'het goede
leven' is te vormen.
Het is in deze postmoderne situatie dat er - ver-
wüzend naar de oude Grieken - opnieuw gespro-
ken wordt over 'de zorg voor jezelf. In die zorg
draag je zelf de verantwoordelijkheid om een
eigen verhouding te vinden tot de eindigheid van
je bestaan en het besef een kwetsbaar mens te zijn.
Manschot noemt dit de 'socratische autonomie',
haar daarmee onderscheidend van de liberale
autonomie waarin het veeleer gaat om vrijwaring
van ongewenste inmenging in je leven. (Man-
schot 1994) Op grond van deze zorg voor jezelf
kun je een eigen ethiek ontwikkelen: je indivi-
duele bestaansethiek, als basis van waaruit je in de
dagelijkse werkelijkheid je leven vorm geeft. Ik
noemde dat eerder 'je eigen visie, je eigen waar-
heid.' Je hebt met andere woorden je eigen
overwegingen, principes, waarden en normen
waarmee je in het hier en nu je eigen weg zoekt.
In deze zorg voor jezelf ben je niet alleen: je deelt
je leven met anderen, vormt relaties en bent
wisselend de steun van anderen alsook van hen
af1nnkelijk. Je vrienden, collega's en buren
beïnvloeden je bestaan, naast de massieve invloed
van de massamedia.
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Individualisering is kortom niet alleen een

proces van het uit elkaar vallen van samenle-

vingsverbanden en het ineenstorten van over-
koepelende grote verhalen. Het is ook een
proces van ontwikkeling van individuele ver-

antwoordelijkheid om op een éigen manier de
weg naar het goede leven te vinden, in nieuwe
communicatieve relaties ruimte te maken voor

bijzonderheid en eigenheid en zo samen de ver-
antwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit
van het bestaan van onszelf en de mensen om

ons heen.

2 Ecn visie op armoede

In het maatschappelijk werk hebben we visies

nodig op de individuele en de gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor het eigen en andermans
bestaan. De schrijf.ster Van Regenmortel biedt
zo'n visie in haar boek MaatzOIg. ECIl methodiek

lJoor het begeleideli lJall kal/Sarl/lell. (1996) Met
name het hoofdstuk 'Visie op kansarmoede'
heeft mij zeer getroffen. Natuurlijk, het hoofd-
stuk is duidelijk gebaseerd op gedegen studie en
denkwerk, dat waardeer ik. Maar dat is niet waar
het me hier om gaat. Wat mij echt treft in de
visie van Van Regenmortel, is de toon van
respect waarmee zij - door haar wetenschappe-

lijke teksten heen - haar eigen spoor trekt: Van
Regenmortel toont respect voor mensen die aml
zijn, voor mensen die zich aan de onderkant van
onze samenleving bevinden. AI te gemakkelijk
zijn analyses over annoede kwetsend voor de
mensen waarom het gaat: zo worden armen niet
zelden met een paar woorden buitengesloten
alsof ze tot een andere soort behoren.
Ik lees analyses over armoede altijd met een
zekere huiver. Ze roepen, of ik dat wil of niet,
onmiddellijke associaties op met ervaringen van
armoede en uitsluiting die mijnjeugd hebben
bepaald. Ik ben inderdaad sensibel voor de min-
achtende toon die ik ook later als alleenstaande
moeder in de bijstand tegenkwam. Ik weet kort-
om uit eigen ervaring hoe grievend de bejege-
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ning van armen in woord en gebaar kan zijn. En

ik ben daarom blij met de toon van respect die
ik bij Van Regenmortellees.

Het is ook niet toevallig dat Van Regenmortel
respectvol is. Zij geeft uitdrukkelijk aan dat het

bij een visie op armoede en kansarmoede niet
zozeer gaat om het maken van een optelsom van
objectieve of zelfs subjectieve criteria maar vee-

leer om een normatieve stellingname: je analy-
se van armoede heeft alles te maken met de

manier waarop je kijkt en wordt mede gekleurd
door je eigen opvattingen of visie. Analyseren is
immers altijd ook beoordelen op grond van de

visie van waaruit je vertrekt. Van Regenmortel
legt in haar analyse structuren bloot en kijkt hoe

die op mensen inwerken en hoe de menselijke
waardigheid erdoor geblokkeerd kan raken. Dat
is een normatieve benadering van het probleem
van kansarmoede.

Die benadering brengt Van Regenmortel ertoe
vast te stellen dat armoede naast een individuele
dimensie zeker ook een structurele dimensie
heeft waarin maatschappelijke kwetsbaarheid een

rol speelt. Ze beschrijft hoezeer het gaat om een
netwerk van achterstellingen op verschillende
levensterreinen en hoe subjectieve (ook inter-
generationele) f."letoren mede een rol spelen in
het bestendigen van armoede. Dat het daarbij
niet gaat om een lineair deterministisch oor-
zaak-gevolg denken maar om dynamische over-
levingsstrategieën binnen een bepaalde sociale
en culturele context, betekent tevens dat - zo
merkt Van Regenmortel op - het niet aangaat
om een beschuldigende vinger naar betrokke-
nen op te heffen. Het doet mij deugd dat zo'n
opmerking gemaakt wordt, al is het 'tussen neus
en lippen door'. Verder geldt mijn waardering
ook voor de constatering dat armen een niet-
homogene groep mensen vormen en dat de
leden van die groep wel degelijk van elkaar ver-
schillen: het gaat om een heterogene groep
mensen maar ze worden getroffen door een
homogeen lot, aldus van Regenmortel. Daar-
mee geeft haar visie blijk van erkenning dat we
het bij analyses over armen en armoede nog
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steeds hebben over individuele mensen die in

hun bijzonderheid gezien en erkend willen wor-
den. Dit in tegenstelling tot mechanismen in

onze samenleving die mensen tot groepen en

groepen tot wederkerige afzondering en uitslui-
ting bewegen.

Als aanvulling op Van Regenmortel wil ik graag
enkele aspecten aan de orde stellen die van
belang zijn voor het denken over hulpverlening

aan arme mensen.

2.1 De Ilegatieve idelltiteit vall kallSaYIIlell
Om te beginnen wil ik wat nauwkeuriger kij-

ken naar de negatieve identiteit die aan arme
mensen gewoonlijk wordt toegeschreven. Van

Regenmortel wijst er zeer terecht op dat de
negatieve identiteit die veelal aan armen wordt

toegekend, voorbij gaat aan hun indrukwek-
kende levensenergie om zich ondanks alles door
het leven heen te slaan. De erkenning van de
kracht van zwakken is in mijn ogen heel belang-
rijk en kan in de hulpverlening een bron zijn van

waaruit de cliënt gesteund wordt zélf te werken
aan de zaken waar hij last van heeft.
Met het vorige inzicht blijft de negatieve iden-
titeit van kansarmen evenwel een probleem dat
daarmee niet uit de wereld geholpen is. Ik mis
in Van Regenmortels analyse dat de mogelijk-
heid om te consumeren Ge als consument op de
markt te bewegen en te kopen wat je wilt heb-
ben) in onze consumptie-maatschappij wel
degelijk onderdeel uitmaakt van je identiteit.
Kunneman verwijst voor deze koppeling naar
de filosofe Theresa 13rennan. Deze laat overtui-
gend zien hoezeer de psychische structuur van
behoefte en bevrediging (die we ook in de rela-
tie moeder-kind aantreffen) heel gewone mate-
riële wortels heeft. Kunneman voegt daaraan toe
dat kunnen consumeren enerzijds het verlan-
gende kind in ons geruststelt en het gevoel geeft
tot op zekere hoogte welkom te zijn in deze
wereld en je anderzijds (door een persoonlijke
consumptiepatroon) de mogelijkheid verschaft
je eigen identiteit gestalte te geven en als uniek
mens zichtbaar te zijn in de wereld. (Kunneman
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1998) En natuurlijk haal ik hier Kunneman aan

omdat een dergelijke analyse mij uit het hart,

nee ... uit het léven is gegrepen! Het gevoel niet
het recht te hebben ook op de wereld rond te

lopen en geen bestaansrecht te hebben tussen
andere mensen, is in mijn ervaring wezenlijk
verbonden met een gebrek aan de mogelijkheid
je conform je eigen behoeften als consument op

de markt te bewegen. Ik bedoel niet te pleiten
voor onbeperkt consumptief gedrag, echter wel
op de mogelijkheid én dwang om je een iden-

titeit in onze consumptiecultuur via consump-
tie te veroveren. De diepe krenking die uitgaat
van het gebrek aan deze mogelijkheden om je
bestaansrecht te laten gelden, vraagt om een uit-

drukkelijke erkenning van jouw recht om te
bestaan. En die erkenning kan alleen tot stand
komen in relatie tot andere mensen. Dit gege-
ven zal ik uitwerken als ik het ga hebben over
de professionaliteit van maatschappelijk werkers.

2.2 Over stelll gevell ell sprakeloosheid
Het tweede punt waarop ik in wil gaan, sluit
nauw aan bij het voorgaande en gaat over het
stem-geven-aan de armen. Van Regenmortel
zegt hierover dat het cliëntperspectief in de
hulpverlening belangrijk is. Ten eerste om aan
te kunnen sluiten bij de leefwereld van de doel-
groep en ten tweede om de normatieve kaders
van de hulpverlening bespreekbaar te maken. Ik
ben het roerend met haar eens. In de werke-
lijkheid van de hulpverlening wordt de cliënt
zijn verhaal maar al te gemakkelijk (en niet te
vergeten 'vakkundig') afhandig gemaakt.
Zolang de cliënt zijn eigen verhaal kan vertel-
len, heeft hij zijn eigen definities van de situatie,
in de taal die hij daarvoor in zijn eigen leven
gebruikt. Maar juist de eigen definities en taal
worden vervangen door de taal die de hulpver-
lener heeft geleerd te gebruiken om problemen
te analyseren en diagnostiseren. En in die hulp-
verleningstaal worden vervolgens ook effectie-
ve oplossingsstrategieën gefonnuleerd. Op f:,'Tond
van het verlangen van de cliënt naar een oplos-
sing voor zijn probleem, zal deze moeite doen

54

om zich de taal van de hulpverlener eigen te

maken. Dit om zichzelf en zijn situatie vanuit

het perspectief van de deskundigen te kunnen

begrijpen. Cliënten menen dat ze hun probleem
in de taal van de hulpverlener moeten kunnen
presenteren, willen ze een 'goede' cliënt zijn die

hulp verdient. De deskundigen hebben inmid-
dels voor dit gedrag van cliënten ook een naam:
protoprofessionalisering. Dat wil zeggen: de
cliënt probeert zijn zelfdefinitie te geven in de
taal van de professional. Maar de cliënt is deze

taal veelal nauwelijks machtig en het is dan ook
vooral de hulpverlener die het voor het vertel-
len heeft. Op deze manier wordt de deskundi-
ge de verantwoordelijke en de cliënt de
afhankelijke. Maar. .. dat is niet het enige wat

gebeurt.
Om hierop zicht te krijgen is het van belang te
kijken naar mechanismen in de taal zoals de
Franse filosoofLyotard die blootlegt in zijn taal-
analyses. (1992) In het kort luiden zijn bevin-
dingen als volgt. Hoewel aan iedere zin in
principe altijd een willekeurig vervolg gekop-
peld zou kunnen worden, is de taal die wij op
enig moment gebruiken onderdeel van een

bepaald discoursgenre. Je hebt met andere woor-
den niet zomaar de vrijheid om een willekeu-

rige aankoppeling te kiezen aangezien het
discoursgenre mede stuurt. Het discours en de
sturing die ervan uitgaat, verleiden je tot aan-
koppelingen die (verondersteld worden) wen-
selijk te zijn, waardoor andere aankoppelingen
uit het zicht verdwijnen. In principe is het dis-
cours(genre) daarmee gewelddadig tegenover
alles wat nu niet gezegd wordt en op die manier
wordt weggedrukt. Als je bijvoorbeeld met een
cliënt in gesprek bent over manieren om uit
financiële problemen te komen, is het discours
met name gericht op het zoeken naar reken-
kundige oplossingen. Dan rest er geen ruimte
voor de cliënt om te zeggen hoeveel verdriet het
haar doet dat ze haar kinderen bijvoorbeeld die
mooie boekentassen niet kan geven bij het begin
van het nieuwe schooljaar. Het geweld zoals in
dit voorbeeld noemt Lyotard Ic differeIlt. Als
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zodanig is het echter meer dan geweld alleen,

het houdt namelijk ook een appèl in, namelijk
een appèl om gevoeligheid te ontwikkelen voor

het onrecht van dit geweld en te proberen het
idioom van de ander te horen. Het is dit appèl

dat Van Regenmortel - denk ik - op het oog
heeft als ze spreekt over het 'plaatsmaken voor
de stem van de kansarme.'

Lyotard gaat in zijn analyse echter verder. Zo
bepleit hij aandacht te schenken aan de rol van
'het kinderlijke' in ons. Lyotard ziet 'het kinder-

lijke' als datgene wat zich onttrekt aan de men-

selijke redelijkheid, een onbepaaldheid die ons
mensen eigen is en niet in woorden te benoe-
men. Mede daarom gebruikt Lyotard in dit ver.,

band dan ook het woord ollaj.,telllbam: we hebben
er als mens geen woorden voor en daardoor geen
controle over. Het 'kinderlijke' of 'onbepaalde'

breekt soms door het gevestigde menselijke heen
en wordt door Lyotard daarom ook wel 'het
onmenselijke genoemd. Ook dit 'onafstembare' ,
deze eigenheid van de ziel, wordt door de taal die

wél gebruikt wordt, weggedrukt. En hoewel je
hier niet eens meer kan spreken van 'stem geven
aan', zal toch ook deze werkelijkheid van het
leven ruimte moeten krijgen in de hulpverlening.
Anders wordt het ona(lSestemde gewoonweg om
zeep gebracht! Ruimte voor het 'onafgestemde'
is echter pas mogelijk als jU als subject bereid bent
een zekere passiviteit en sensibiliteit op te bren-
gen voor datgene wat misschien wel helemaal
niet in taal gezegd kan worden maar dat zich
evengoed aan je cliënt voordoet en aan de hand
is. Onze weerstand tegen het vanzelfsprekende ... ,
onze twijfels bij wat zich als werkelijkheid op de
voorgrond dringt. .. , de verwarring en kwets-
baarheid die door dit onaf gestemde in ons wordt
veroorzaakt ... , het zijn allemaal tekenen van leven
van dit 'onmenselijke' in ons. Hiernaar zouden
we wel degelijk kl1l1l1en 'luisteren'. Ruimte bie-
den aan deze hopeloze én hoopvolle onbepaald-
heid, zoals Lyotard zegt, is mede zo belangrijk
omdat we ons zodoende ook verzetten tegen het
ándere onmenselijke, namelijk het onmenselij-

ke van het systeem.
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Ervaringen van uitsluiting (ervaringen die je

soms met sprakeloosheid achterlaten), liggen -
denk ik - op dit niveau van geweld. Hierin

ervaar je ten diepste de ontkenning van jouw
bestaan-voor-de-ander. Hierin wordt de erva-
ring tastbaar van de woorden van de dichter Nij-
hoff: 'Niemand kan van nature, in lijve de dood
verduren.'

2.3 De olll1lacht vall hulpverlellers
Als derde en laatste kanttekening bij de visie op
kansarmoede in het boek iUaatzorg. Een metho-
diek voor het begeleidell vall kallsarlllen, wil ik stil-

staan bij wat 'de onmacht van hulpverleners'
wordt genoemd. De analyse op dit punt is hel-

der: er is sprake van een missillg link tussen hulp-
verlener en de arme (zogenaamd 'lastige')
gezinnen voor zover zij elkaars taal niet spreken,

elkaars leefWereld niet delen en elkaars omganl:,TS-
vonnen niet verstaan. De onmacht van het gezin
dat ondanks de aanwending van oplossingsstra-
tegieën van de hulpverlener niet in staat is uit de

problemen te komen, vormt evengoed de
onmacht van de hulpverlener om die oplos-

singsstrategieën werkelijk op de cliënt afte stem-
men. Zo bezien hebben we hier een technisch
probleem dat terecht aan de orde gesteld wordt
door Van Regenmortel. Zij formuleert het als
opdracht om in de ondersteuning van hulpver-
leners meer aandacht te schenken aan individu-
ele methodieken en aan het vergroten van de
competentie van hulpverleners, dergelijke
methodieken ook in te zetten in de strijd tegen
kansarmoede.
Maar rond onmacht van hulpverleners is er nog
iets anders aan de hand. De intentie van
hulpverlening is om leed te verzachten en zoda-
nig draaglijk te maken dat cliënten weer zelf met
hun leven uit de voeten kunnen. Ik wil hierbij
benadrukken dat - waar mogelijk - hulpver-
leners inderdaad gericht en effectief moeten
werken aan deze vorm van elllpowerment. Langs
deze weg is de hulpverlening vaak wel degelijk
in staat om leed van cliënten te verzachten en
dat is toch haar inzet. Maar een dergelijke
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verlichting voor cliënten is niet altijd te berei-

ken door middel van het vakkundig inzetten van

oplossingsstrategieën. De onmacht van hulpver-
leners is gewoon ook de onmacht van /I/Cl/SC/I

tegenover het lot dat ons (allen) kan treffen en
het leed waar wij (allen) geen antwoord op heb-
ben. Ik denk daarbij aan het verlies van dierba-
ren, confrontatie met ziekte, maar ook met het

leed dat mensen elkaar aandoen door geweld,
minachting en uitsluiting. In zulke situaties kan

je de pijn en de ellende niet wegnemen. Gezien
de opdracht van hulpverleners is het soms erg
moeilijk om in die situaties niet toch te grijpen
naar allerlei strategieën. En hoewelje in dat soort
omstandigheden bijna zeker weet dat ze op nih
zullen uitlopen, blijkt het verlangen tenminste
iets te doen, veelal groter dan het inzicht dat jij
als hulpverlener nu onmachtig bent tegenover
de pijn van het leven zelf. Je wil tenminste iets
gedaan hebben. Andries Baart spreekt hier van
'de onvermijdelijke zelf troost van hulpverleners.'
(1996)
Maar ook al ben je onmachtig om iets effectief~
tegen de pijn, ziekte of ellende te doen, je hebt
als hulpverlener wél de mogelijkheid om te
troosten. Baart zegt daarover dat troost het aan-
wezig stellen, het niet-onteigenen of verkleinen
van het verdriet of de ellende is. Dat het 'er mag
zijn', dát troost! Dat betekent echter ook dat je

als hulpverlener niet zozeer probleemoplossend
bezig bent (om het verdriet weg te troosten)
maar datje inje trouw aan de cliënt en zijn leed,
hem er niet alleen mee laat. De eenzaamheid van
het lijden opheffen, dát is de kern van troost. Als
wij als hulpverleners in staat zijn onze onmacht
onder ogen te zien, maken we de weg vrij om
tenminste te kunnen troosten. Dat vind ik erg
belangrijk, maar dat heeft ook te maken met
mijn opvatting over wat professionaliteit van
hulpverleners dan ook eigenlijk is.
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3 De praktijk in van het maat-
schappelijk werk

Voor een beschrijving van de praktijk van het
maatschappelij k werk is het raadzaam een en

ander te zeggen over haar taakstelling in onze
samenleving. De beschaving van een samenle-
ving kenmerkt zich volgens mij door de mate

waarin men bereid en in staat is goede zorg te
dragen voor de kwetsbaren in ons midden. Ik
vind dat belangrijker dan bijvoorbeeld de mate

van technologische ontwikkeling en de groei-
cijfers van de economie. Onze samenleving

wordt gekenmerkt als een risico-maatschappij
en ik beperk me hier tot de risico's van uitslui-
ting en van tweedeling (tussen hebbers en niet-
hebbers, tussen werkers en werkelozen, tussen
mensen met inkomen uit arbeid en mensen met
een uitkering). In deze risico-maatschappij jezelf
staande te houden vraagt veel van de eigen
mogelijkheden van burgers. Dat lukt veel men-
sen dan ook niet. Een zichzelf respecterende
samenleving zoekt naar middelen om haar bur-

gers waar nodig en indien door hen gewenst,
ondersteuning en bescherming te bieden. Dit
opdat eenieder in staat wordt gesteld een mens-
waardig leven te leiden. Met dat laatste bedoel
ik: als mens in staat zijnje unieke kwaliteiten en
mogelijkheden te onderzoeken en het goede in
je leven te realiseren overeenkomstig je eigen
verlangens en opvattingen met betrekking tot de
kwaliteit van je bestaan. Het is daarom de
opdracht van het maatschappelijk werk om
namens de samenleving mensen die Ol1VOI-

doende of niet in staat zijn zichzelf staande te
houden, te helpen hun eigen mogelijkheden in
deze te vergroten en zo nodig in bepaalde taken
te ondersteunen en te begeleiden. In de uitvoe-
ring van deze taken zal het maatschappelijk werk
zowel aandacht moeten schenken aan materië-
le als immateriële aspecten van het leven, alsook
aan de verwevenheid van beide in de problemen
die mensen ervaren. Tot zover de taakstelling.
Nu richten we ons op de vraag: hoe ziet de
praktijk van maatschappelijk werk er dan uit?
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3.1 FI/Ilctionele eli 1IOlï1latieve professionaliteit
De algemene tendens binnen maatschappelijk

werk kenmerkt zich door functionalisering:
zowel de organisatie(s) als de heersende opvat-

ting van professionaliteit worden gedomineerd
door het denken over doelmatigheid en effi-
ciëntie. Enerzijds is deze functionalisering een

reactie op de terechte kritiek aan het begin van

de jaren tachtig, anderzijds wordt zij sterk
bepaald door subsidiegevers als de lokale over-

heid en andere instituties, die op resultaat wil-
len afrekenen. En onder 'resultaat' verstaat men

dan: hoeveel cliënten worden in hoeveel tijd
verwerkt en hoeveel cliënten binnen hoeveel
tijd (weer) naar de arbeidsmarkt gesluisd? Maat-

schappelijk werk wordt volop ingezet om pro-
bleem-ervaringen af te dempen en mensen
(weer) in de risico maatschappij in te voegen. Er
wordt ijverig gezocht naar protocollering en
standaardisering van de behandeling van pro-

blemen, mede 'geïnspireerd' door ol/tpl/t-gerich-
te af.~praken tussen organisaties en subsidiegevers.
Het is vervolgens aan de maatschappelijk wer-
kers om te proberen die af.~praken waar te ma-

ken.

De vooronderstelling binnen het functionali-
teitsdenken is dat doelgerichte interventies voor-
af bepaalde effecten zullen hebben, op mensen,
het menselijk handelen en het menselijk welbe-
vinden. De vooronderstelling is eigenlijk ook dat
we met zijn allen het dreigende geweld van uit-
sluiting in onze risicomaatschappij ongestraft
kunnen verduren en de problematische kant
daarvan met een efficiënte aanpak onder con-
trole kunnen houden. De praktijk in de spreek-
kamers laat echter zien dat de werkelijkheid van
het leven van cliënten én werkers meervoudi-
ger is dan verondersteld en dat een dergelijke
aanpak aspecten van beider levens, die precies
raken aan mijn opvatting van een menswaardig
bestaan, dreigt weg te drukken. Voor de cliënt
gaat het dan om zijn eigen opvattingen over het-
geen hij in zijn leven wil realiseren. Voor de
werker gaat het om kwaliteiten van mens-zijn
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die te maken hebben met: het betrokken dur-

ven zijn bij de ander als uniek individu die als
zodanig ook gezien en erkend wil worden; het
zorg kunnen voelen om het wel en wee van die

ander; alsook het kunnen ervaren dat het jou als
werker aangaat hoe het met je cliënt is gesteld.
Uit onderzoek blijkt dat in de spreekkamer van
maatschappelijk werkers wel degelijk wordt

geprobeerd om tot andere vormen van profes-
sioneel handelen te komen. Het gaat dan om

vormen van professioneel handelen die meer
aansluiten bij de eigen bestaansethiek van de
werker, waarin betrokkenheid en zorg belang-

rijke waarden zijn. (Gelauff, 1995) De kwali-
teit van je werk is immers ook een belangrijk

onderdeel van de kwaliteit van je eigen leven.

Het zal na het voorgaande niet verbazen dat het
in mijn visie op de professionaliteit van maat-

schappelijk werkers van belang is om rekenschap
te geven van het feit dat het maatschappelijk
werk doordrenkt is van normatieve keuzes. Ik
ben dan ook een fervent pleitster voor de ont-

wikkeling van normatieve professionaliteit. Dat
wil geenszins zeggen dat competentie en des-
kundigheid niet van belang zijn. Het wil wél
zeggen dat je erkent dat je professionaliteit
gestuurd wordt - en ook móet worden - door
normatieve keuzes. In je werk moet je constant
kiezen en die keuzes worden nooit alleen geba-
seerd op objectief meetbare gegevens; je inter-
pretatie van de gegevens en je keuzes worden
altijd mede gekleurd door jouw eigen normen
en waarden. Hierbij moet worden opgemerkt
dat hierin ook de keuzes van de instelling waar-
voor je werkt, een belangrijke rol spelen. Met
name de noodzaak om als organisatie econo-
misch gezond te zijn en te overleven op de
markt, brengt het management tot werkopvat-
tingen die bepaald zijn door doelgerichtheid en

efficiency. Dat zijn uitganb'Spunten die een nave-
nant hoge werkdruk opleveren én de vraag om
toch maar zo snel mogelijk resultaten te boekel1.
Dat alles kan je behoorlijk dwars zitten in je

eigen keuzes.
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\Maatschappelijk werkers steunen voor hun

interpretaties en keuzes - net als alle andere men-

sen - mede op hun eigen bestaansethiek. Die
bestaansethiek is de basis van waaruit je in de

dagelijkse werkelijkheid je eigen leven en werk
vormgeeft. Je definitie van het probleem van de
cliënt, je analyse van het cliëntsysteem, je kijk
op de schulden die gemaakt zijn, het wordt álle-

maal meegekleurd door je eigen opvattingen
over goed en slecht. En die spelen dus ook een
rol in jouw keuze voor een bepaalde aanpak of
benadering van deze cliënt en zijn problemen.
Ik denk niet alleen dat het zo is, ik denk ook dat

het goed is! Mensen zijn morele actoren: ze
geven zich rekenschap van goed en kwaad; de
mogelijkheid om te (kunnen) zoeken naar het
goede leven is een van de belangrijke voor-
waarden voor een menswaardig bestaan. Het
doet met andere woorden afbreuk aan de kwa-
liteit vanje werk en aan de kwaliteit vanje eigen
leven als je in je werk dingen loopt te doen die

voor jou niet kloppen met je eigen ideeën over
wat goed en slecht is.
Maatschappelijk werkers moeten in hun werk
steeds normatieve keuzes maken. Deze keuzes
hebben zowel betekenis op existentieel niveau
alsook op politick niveau: op existentieel niveau
omdat de kwaliteit van de hulpverlening en de
kwaliteit van het eigen leven van de bctrokke-
nen in het geding is; op politiek niveau omdat
het fundamenteel raakt aan de wijzc waarop
wordt vormgegeven aan onze samenleving.
Algemeen gcsteld werken professionals 111

opdracht van de samenleving en tegelijkertijd
klinkt in al hun professionele analyses ook cen
analyse van de samenleving door. Eigenlijk zijn
ze bij uitstek middelaars tusscn individu cn
samcnlcving. Ze staan immers altijd voor de
kwcstic de cliënt cn zijn cigen betekenisgeving
afte wijzen en te dwingen tot aanpassing aan een
samenleving waarin tweedeling, consumptie en
de markt het voor het zeggcn hebben ... ofwel
deze terug te geven aan de samenleving als illput
voor het denken over belcid in relatie tot het
vormgeven van onze samenleving. Het laatste
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natuurlijk vanuit de ervaringen met cliënten en

vanuit eigen professioneIc analyses en met inbe-

grip van het aangaan van de confrontatie met de
gevolgen van deze risico-maatschappij, zoals
aantasting van identitcit en cxistentiële een-
zaamheid! Hoe dan ook, normatieve professio-

nals maken verbindingen tussen a) de kwaliteit
van hun werk voor de cliënt, b) de kwaliteit van

hun eigen leven en c) de kwaliteit van dc samcn-

leving.

Uiteraard wil dit alles nict zcggen dat maat-

schappelijk wcrkers zich in hun werk onbe-
kommerd kunnen laten leiden door hun
individucle voorkcurcn. Normatieve professio-
naliteit wil zeggen dat je je rekenschap geeft van
dc normatieve kcuzes in je wcrk, dat die nor-
matieve keuzes richtinggevend zijn in je werk,

maar vooral ook dat je die keuzes tegenover je
cliënt expliciteert en ter discussie stelt zodat je
cliënt zijn eigen afweging vanuit zijn eigen
bestaansethiek kan blijven maken. Daarnaast zal

je je handelen met betrekking tot cliënten moe-
ten kunnen legitimercn. Daarvoor is nodig dat
je over jouw keuzes reflecteert en dat je com-
municeert met collega's en opdrachtgevers. Ver-
antwoording afleggen over jouw normatieve
keuzcs zou in mijn ogen cen cven vanzelfspre-
kend onderwerp van gesprek moeten zijn als de
intercollegiale discussies over methodische keu-
zcs.

3.2 Narratieve illdividuerillg
De maatschappelijke opdracht van het maat-
schappelijk werk omschreef ik eerder in dit
artikel als de taak materiële en immateliëlc begc-
Iciding en ondersteuning te bieden aan cliën-
tcn die niet in staat zijn zichzelf voldoende
staande te houden in onze samcnleving, zodanig
dat de cliënt zelf (Iecs: naar éigen inzicht) iets
goeds kan maken van zijn levcn. Het eigen
inzicht heeft te maken met de individualisering
van de samenleving, waardoor ieder zijn eigen
bestaansethiek ontwikkelt en ieder op zijn eigen
manier het goede leven zoekt. In die zoektocht
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ben je niet alleen: je leven en je zoeken is inge-

bed in relaties met anderen; samen met anderen

geef je vorm aan je leven en je bestaan. lndivi-
duering is dan het proces waarin jouw eigen

identiteit zich onderscheidend ontwikkelt ten
opzichte van die van anderen. Als gevolg daar-

van is geen mens hetzelfde en is ieder van ons

een uniek en bijzonder wezen. De erkenning
van de uniciteit van je identiteit en de erkenning

van je bestaansrecht door de mensen om je heen,
zijn belangrijke aspecten om je staande te kun-
nen houden. Onze risico-maatschappij dreigt

evenwel groepen mensen deze erkenning te
onthouden doordat het onvermogen van deze
mensen om de eigen identiteit via eigen con-
sumptiepatronen kenbaar te maken, buiten het

blikveld valt. De uitsluiting van armen en de
tweedeling tussen werkenden en werkelozen of

tussen rijken en armen, ontwikkelen zich als bij-
verschijnselen van de hoog-geïndustrialiseerde

samenleving.
Het zal duidelijk zijn dat ik (en ik verwijs hier-
bij naar Kunneman) denk dat de mogelijkheid

tot individuering niet zozeer gelegen zou moe-
ten liggen in deze consumptieve lijn, maar in de
lijn van de wederkerige erkenning van onze
unieke identiteit door mensen die er in ons
leven toe doen. (Kunneman, 1998) Dat hoeven
niet altijd hulpverleners te zijn. Gelukkig kun-
nen heel veel mensen zich staande houden met
behulp van hun eigen sociale netwerken van
f.1milie, vrienden, buren, collega's, et cetera.
Maar de mensen die een beroep op hulpverle-
ning doen, hebben allereerst nodig dat zij door
de professionals in hun eigen waardigheid gezien
en erkend worden. Juist omdat het kennelijk al
moeilijk genoeg is om het leven zelf te dragel1.

Waar het om gaat is dat cliënten hun eigen ver-
haal kunnen vertellen over wie ze zijn, over wat
er in hun leven werkelijk van betekenis is, over
welke eigen bestaansethiek zij ontwikkeld heb-
ben en over welke plaats zij innemen in onze
samenleving. Daarin door professionals gehoord
en gezien worden en in de unieke eigenheid
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erkend worden in déze relatie met déze andere
mens, dat is belangrijk. Temeer omdat ook 'deze

andere mens' (de professional) zijn eigen verhaal
heeft over wie hij is, over welke betekenissen er
toe doen, over welke bestaansethiek hij heeft

ontwikkeld en over welke plek hij inneemt in

de samenleving.
De relatie die werker en cliënt met elkaar aan-

gaan om de problemen van de cliënt aan te pak-
ken, kenmerkt zich allereerst doordat er wel of
geen ruimte is voor deze narratieve individue-

ring. Pas vanuit een dergelijke ruimte kunnen
cliënt en werker samen aan de slag om onder-
steunend of op begeleidend niveau de proble-
men aan te pakken die er voor de cliënt

werkelijk toe doen. Pas dán is de professionele
competentie van maatschappelijk werkers

gericht op hun deskundigheid ter zake. Tót dat
moment (van samen met de cliënt problemen

aanpakken) is professionaliteit eerst en vooral: in
staat zijn individuerende relaties met je cliën-
ten aan te gaan, je cliënt als uniek mens in zijn
menselijke waardigheid durven te ontmoeten,

en betrokken zijn bij het wel en wee van dat
unieke leven.

Een maatschappelijk werkster uit Antwerpen
deed mij in bijna filmische beelden verslag van
haar betrokkenheid bij een cliënt. Ze schetste de
situatie als volgt:

'Daar staat ze totaal onverwacht in de deur-

opening van mijn bureel: Gladys, ecn mooie

jongc Oegandesc vrouw. Ik had gedacht dat ik

haar nooit mccr tcrug zou zien toen zc enkcle

maandcn geleden, helcmaal hopeloos, met haar

baby terugkeerde naar Afrika.

Vol verdriet zegt ze: 'Mijn baby is dood!' en

begint te wenen. Ik begrijp onmiddellijk wat

er gebeurd is, wist ook dat dit zou gebeuren.

En ben sprakeloos.

In een flits zie ik nog enkele fragmenten die

hieraan vooraf gingen: Gladys, helemaal alleen

hier maar zo ontzettend blij en fier met de

geboorte van haar dochter.
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AI vrij snel ging het niet goed met de baby.
De ene ziekenhuisopname volgde op de ande-

re. De baby bleek aids te hebben!
Gladys verzette zich tegen de ziekenhuisopna-
men van haar kind. Ze verafschuwt deze tech-
nische wereld. Ze haalde haar baby naar huis

en koesterde haar. Ze wist dat de baby ernstig
ziek was en weinig kansen had, maar hoopte
op beterschap in Afrika. Daar leeft haar moe-
der, haar grote f.1milie, en er zijn geheime
krachten die wij hier in het Westen niet ken-
nen.

Ze komt nu naar mij toe. Ik kan nog net
gezegd krijgen: 'Gladys hoe erg .. .', maar dan
zakt ze neer in een stoel en weent. Met horten
en stoten krijg ik flarden van die laatste moei-
lijke weken in haar thuisland.
Ik voel dat ik het zelf erg moeilijk krijg om
mijn eigen emoties te onderdrukken. Het ver-
driet komt zó dichtbij: stel dat mij dit zou
overkomen! Ik zie mijn eigen kinderen, ik
hoor Gladys roepen om haar baby - en het
wordt me te veel... Wij, allebei moeder,
wenen samen om het verlies van een kind.

Uit gesprekken die ik voor mijn onderzoek met
maatschappelijk werkers voerde, blijkt dat het
appèl dat cliënten op maatschappelijk werkers

doen om in hun menselijke waardigheid gezien
en erkend te worden, wel degelijk door maat-

schappelijk werkers wordt beantwoord met
betrokkenheid. Die betrokkenheid is eigenlijk
de basis van hun werk.

De aard van de betrokkenheid waar het mij om
gaat wordt gekenmerkt door het gedeelde besef
dat we als mens maar eindige sterfelijke wezens
zijn in een leven dat niet maakbaar en niet stuur-
baar is.

In het besef dat wij mensen helemaal niet zo
machtig zijn, beseffen we ieder op onze beurt
onze kwetsbaarheid in dit leven en zoeken we
allemaal naar antwoorden op de grote vragen die
het leven ons stelt. Zoals al eeuwen voor ons de
oude Grieken ook deden.
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Dit hernieuwde besef van onze eindigheid en
kwetsbaarheid is de basis van een betrokkenheid

waann WIJ ons zonder uitzondering als mellS
verbonden weten met de kwetsbaarheid van

andere mensen. Zo zijn we betrokken bij de
kwetsbaarheid van de cliënt die voor ons zit en

die onze hulp behoeft. De kern van deze betrok-
kenheid is namelijk een oude waarde: de vraag

naar de kwaliteit van jouw eigen leven betrek-
ken op en verbonden weten met de kwaliteit

van het bestaan van de anderen die je in je leven
en je werk ontmoet.

Wat ik graag wil benadrukken is dat betrok-
kenheid bij cliënten en competent handelen
(deskundigheid optimaal aanwenden ten dien-

ste van een cliënt) elkaar helemaal niet uitslui-
ten. Integendeel! Competent handelen is een

zeer belangrijk aspect van de praktijk van werk,
het dient echter te zijn ingebed in de hulp-
verleningsrelatie die op basis van betrokkenheid
wordt aangegaan.

4 Reflectie en gezamenlijke verant-
woordelijkheid

In de praktijk van mijn eigen functie als staf-
functionaris in een instelling voor Algemeen

Maatschappelijk Werk probeer ik mijn verant-
woordelijkheid voor een deskundige en com-
petente uitvoering van het werk te delen met
maatschappelijk werkers en probeer ik die tevens
te koppelen aan mijn opvattingen over nOrIna-
tieve professionaliteit.

Dat betekent dat we elkaar kritisch bevragen
over wat we in het werk met cliënten en met
onszelf doen. In ;lItake- besprekingen, groeps-
werkbesprekingen, intervisie-bijeenkomsten en
studiedagen zijn we met elkaar in gesprek over
wat ons inspireert, over onze visies met betrek-
king tot het werk, maar ook (heel concreet) over
de mogelijkheden en beperkingen van het
methodisch handelen (samen mét en ten behoe-
ve ván de cliënt.)

Praktische H/I/lJa/listiek /11'.3. Be jamgall,~ april 1999



De ruimte voor deze reflectieve en intercolle-

giale gesprekken wordt door de instelling
gecreëerd. Deze erkent daarmee zijn eigen

verantwoordelijkheid met betrekking tot nor-
matieve professionaliteit en een competente uit-

voering van het werk. Als zodanig wordt het
werk niet op economische termen van beheer
aangestuurd maar (door middel van transparan-

te communicatie) op termen van normativiteit.
Daarmee erkent de instelling haar eigen verant-
woordelijkheid als morele actor in de samenle-

Vlllg.

Werken vanuit normatieve professionaliteit

behoort in mijn ogen heel nadrukkelijk niet
alleen tot de verantwoordelijkheid van uit-

voerend maatschappelijk werkers, ook de instel-
lingen waar zij werken hebben een eigen
verantwoordelijkheid met betrekking tot de
kwaliteit van het werk. Om een kwalitatief
verantwoorde uitvoering van het werk moge-
lijk te maken, dient de instelling voorwaarden-
scheppend en ondersteunend te zijn in haar
structuur en haar cultuur. De keuze te werken

vanuit normatieve professionaliteit is alleen maar
mogelijk als ze ook ingebed wordt in een pro-
fessionele organisatie die ruimte biedt voor de
broodnodige reflectie en ondersteuning. Na-
tuurlijk, ook de organisatie is gebonden aan de
mogelijkheden en beperkingen die zij op haar
beurt van de samenleving geboden krijgt. Het is
volstrekt duidelijk dat daarin ook economische
krachten een belangrijke - zo niet bepalende -
rol spelen.
Er is met andere woorden een spanningsveld
tussen de eigen logica van de economische
krachten en de terechte behoefte van cliënten
om in hun eigenheid gezien en gehoord te wor-
den. Precies daarom is het de kunst voor pro-
fessionals en professionele organisaties om in dat
spanninf:,7Sveld te durven staan en om met behulp
van (steeds opnieuw af te wegen) eigen nOrIna-
tieve keuzes die spanning uit te houden.
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Kortom: waar het mij om gaat is dat maat-

schappelijk werkers vanuit hun betrokkenheid
bij het wel en wee van de mensen waarmee ze
werken, op grond van hun eigen bestaansethiek,
ingebed in een professionele organisatie die

ruimte maakt voor normatieve professionaliteit,
op een professionele manier vorm kunnen geven
aan werkrelaties en dat zij hun deskundigheid
kunnen inbedden in die relaties en inzetten ten

behoeve van de kwaliteit van het bestaan van alle
betrokkenen.

Drs. lvlatjolijll Gclatiff is docellt aall de Ulliversiteit
voor HIIl/lallistiek ell stajilledellJerkster billlle/! het
I/Iaatschappelijk werk.
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Betrokkenheid bii het wel en wee van ie cliënten, is dat nog professio-
neel te noemen in een tiid waarin doelgerichtheid en effectiviteit de
handelskenmerken liiken te ziin van het Algemeen Maatschappeliik
Werk in Nederland?

In 'Op basis van betrokkenheid' wordt onderzoek gedaan naar de hedendaagse praktijk van het
AMW. Het boek laat zich lezen als een case-studie naar praktijken in zorg en welzijn, onder
invloed van de ontwikkeling van de zorgmarkt.
Aanleiding voor het onderzoek was het vermoeden van een kloof in de communicatie tussen
management en uitvoerend werkers. Uit de eerste analyse kwam echter een kloof 'in' de werkers
zelf naar voren. De spanning tussen enerzijds de opdracht van het management en anderzijds het
appel van de cliënt in de spreekkamer stelt de professional voor morele dilemma's.
Een tweede uitgangspunt voor het onderzoek werd gevormd door het thema 'Ethiek van zorg',
waarbij met name opvattingen over de gewenste professionaliteit van maatschappelijk werkers cen-
traal stond.
Volgens de auteur is nadenken over de huidige praktijken van het AMW geen vrijblijvende aange-
legenheid. Goede zorg voor haar burgers is een morele verantwoordelijkheid van iedere zichzelf
respecterende samenleving. AMW-instellingen nemen die verantwoordelijkheid namens de samenle-
ving op zich en professionele werkers proberen haar uit te voeren. Dat is geen eenvoudige taak,
die dan ook niet tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van professionals beperkt mag blijven.
In haar conclusie pleit de auteur daarom voor een open, communicatieve organisatie-cultuur. Daar-
in is overleg met en ondersteuning van uitvoerend werkers nodig om de verantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van het werk samen te kunnen dragen en de praktijk van de spreekkamer te kunnen
benutten als bouwsteen voor het beleid in de toekomst.
De uitgave is gericht op beleidsmakers én uitvoerders in het maatschappelijk werk en door de vele
praktijkvoorbeelden uitermate geschikt voor het hoger beroepsonderwijs.
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Pastoraat als mystagogie
en hermeneutiek

Gerard Groener

lil deze bijdrage wil ik licht werpel1 op het c~egevell dat pastoraat llauwelijks allders verstaall

kali wordelI dali ill eel1 rejlectiif IIOYll1atiif perspectief, althalls pastoraat zoals we dat verstaall

billllell de praktisch-theologische beroepsopleidillg aal1 de Katholieke Theologische Ulliversiteit
te Utrecht. De woordelI luisterelI llallW, daarolll: (licht werpelI op' ell l1iet: (latelI ziel1'. Er

Ilalt hier l1iet zoveel te bewijzel1. iVIijll bescholUvillgel1 zullelI allalytische elelllel1tell bellattell,

maar ook ervarillgel1. Wat ik probeer te doell valt te olllschrijvell als: aftastel1 vall de 111 i111 te

vall het pastoraat. lil pastoraat wordt eell eigellsoortige 111 i111te gearral1geerd, Iliet zodallig dat
er Iloodzakelijk iets gebellrt lIIet IlIeliselI ell c~roepell, maar wel zodallig dat er gUllstige voor-

waardell wordelI geschapell voor religieuze o.fgelovige belevillg, zodat IlIelIseli zich gedragelI

wetelI, verbolldel1 voelelI ell uitgedaagd //ll/I levelI te vemiellwell.
Ik zekere zill voel ik file - lla dertig jaar pastorale ervarillg lIIet het opleidelI ell begeleidelI vall

pastores - eell c~ids. lvIaar ik beschollw //Ie Iliet als eell gids die de IIJec~al weet: wel als eell die

ervarell is il1 het zoekefl. Het verhaal dat volgt is //leer va/Illit zoekefl ell leerlillg ZijII, dali
vallllit wetelI eli leraar ZijII, geselireveIl. Maar ook op deze wijze kOlllt eell //IelIS tot eell voml
vall wetelI dat geloof lIIag wordel1 gel1oe//ld. Eell vorlll val1 wetel1 dat b(wel1 hypotheses ell

voorollderstellil1g£'l1 uitgaat.

ItI!eidillg
Tcruggcbracht tot dc mccst simpele formule valt
pastoraat tc omschrijven als: ccn dicnst aan hct
gelovcn van pcrsoncn, groepcn cn gemccn-
schappcn. Of, zoals bisschop Ernst hct formu-
lcert: 'ccn pastor is icmand die van zijn geloof
wcrk maakt.' Dc dubbele laag in dic uitspraak is
trcffcnd: jc maakt er voor jczelf werk van cn hct
wordt jc (berocpsmatigc) wcrk. Hct gaat daarbij
om de eigcn pcrsoon als instrumcnt, met namc
om hct cigcn geloof ter beschikking hcbbcn en
ter bcschikking kunnen stellcn van andcren.
Achtcrcenvolgens wil ik verkenncn wat geloven
betekent in een mensenlevcn, wat pastoraat
daaraan bijdraagt en hoe dat professioneel kan
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gebeuren. Zowel in gelovcn als in pastoraat kan
mcn cen mystagogische en een hermeneutische
dimcnsie ondcrscheidcn. In de spccifiekc com-
binatie van beide ligt de eigenheid van het chris-
telijk geloof en het pastoraat

Nog een enkele opmerking over de aard van
mijn bctoog. Sprckend over geloof cn pastoraat
kan men heel gemakkelij k in cen abstracte of
'bovennatuurlijke' werkelijkheid terecht komen,
los van de ervaring van mensen. Anderzijds kan
het zintuig voor een andcre dimensie ook ver-
stopt rakcn. Geloven gaat mijns inzicns niet
zozeer over ecn andere werkelijkhcid als ovcr
onzc werkclijkheid ánders. Het betreft een
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bepaald perspectief op mens en wereld, een
wijze van zien en beleven en daardoor een

omvorming van de eigen levenspraxis. Ik kan
hierbij niets bewijzen, hooguit iets aannemelijk

maken. Dat vraagt erom menselijke ervaringen
en betekenissen die gegeven worden aan erva-
ringen, alsook expliciet religieuze en gelovige
betekenissen op elkaar te betrekken. Bij het
schrijven van deze zinnen moet ik terugdenken
aan het motto dat ik koos bij mijn priesterwij-
ding: 'We hebben het gehoord en met eigen
ogen gezien; we hebben het aanschouwd en
onze handen hebben het aangeraakt - dáárover
spreken wij, over het woord dat leven is.' (1
Johannes 1,1) Ik moet ook terugdenken aan een
gedicht van Huub Oosterhuis in zijn bundel
Halld op Illijll hoofd uit 1965:

Wenend wil ik uitleggen

wat ik zo dikwijls doe:
brood breken en vreemde

dingen daarbij zeggel1-

Hoe hartstochtelijk hoop ik
dat het ergens op slaat
dat men in die vergulde geheimen
zijn eigen lot verstaat.

Zo bijvoorbeeld dat brood leven
en leven dood beduidt.

Maar wat ik ook zeg, dat oeroud
evangelie komt er niet uit.

1 Het domein van het religieuze

Over welke persoonlijke, culturele en sociale
werkelijkheid hebben wij het als we spreken van
geloof, godsdienst of religie? Kijken met dit per-
spectief is ook voor gelovigen een nuttige zaak.
Ik sluit me aan bij een omschrijving van de cul-
tllreel antropoloog Clifford Geertz van religie,
die ook door anderen is gevolgd. (Vergote,
1984:20; Van der Ven, 1996:62-66; Menken-
I3ekius, 1998:23) Deze luidt: 'De religie is:
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1) een systeem van symbolen;

2) dat ertoe leidt in mensen krachtige, diep-

gaande en duurzame stemmingen en moti-
vaties op te wekken;

3) door opvattingen van algemene aard be-

treffende het menselijk bestaan te formule-
ren; en

4) deze opvattingen met zulk een aura van fei-

telijkheid te omgeven;
5) dat die stemmingen en motivaties verschij-

nen als op unieke wijze reëel.' 1

Door deze omschrijving wordt inzichtelijk wat

de invloed (zo u wilt: de macht) is die religie
heeft bij mensen en collectiviteiten. We begrij-
pen hoe die invloed werkt, hoe ze diepe lagen
van de persoon betreft en dat ze te maken heeft
met de energie van mensen en met het maken
van inhoudelijke keuzeil. We zien de onmis-
baarheid van symbolen. Het woord 'symbolen'
moeten we hier ruim opvatten, het betreft ook
rituelen, mythische verhalen, religieuze voor-

werpen en plaatsen, personen en functies die het
religieuze symboliseren, enzovoort. Deze 'sym-
bolische orde' vormt één geheel. We begrijpen
ook dat de werking van een religieuze symboli-
sche orde cultureel bepaald is.

Als de culturele plausibiliteit van een bepaald
symbolisch universum wegvalt, verliest religie
zijn aura, waardoor de in geloof geschouwde
werkelijkheid zijn kracht verliest. Geloof is dan
alleen te bewaren op basis van een zeker religi-
eus isolement. In het vroege christendom kende
men daarom de disciplilla arcalli ofwel de ver-
borgen leer. (Van den Berk, 1999:68-82) Als er
geen alternatieve symboolsystemen ontstaan is
het gevolg dat er geen samenhangend levensbe-
schouwelijk heelal meer bestaat. Religie als sluit-
steen voor de maatschappij-opvatting en de
sociale moraal is dan niet meer mogelijk. Het
verdwijnen van de plausibiliteit van symbool-
systemen kan nog verdergaande gevolgen heb-
ben: de voorwaarden voor religieuze beleving
komen in gevaar. Mensen zullen nog wel erva-
ringen hebben van het religieuze en transcen-
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den te, maar die startpunten kunnen niet meer

uitgroeien tot een voldragen geloof. De erva-
ringen blijven om zo te zeggen 'embryonaal',

omdat er geen culturele of kerkelijke schoot is
waarin ze kunnen groeien en waaruit een gelo-
vig mens wordt geboren. Het kan zelfs zijn dat
een cultuur (of een segment daarvan) zo gedrai-
neerd raakt van religieuze taal en symbolen, dat
het menselijk zintuig voor het religieuze totaal
verstopt raakt.

De dimel/sies val/ religie
Geloven is in zijn kern niet een relatie met een
ideologie, maar een relatie met een andere wer-
kelijkheid. (Vergote, 1984:30-34) Men spreekt
dan van het bovennatuurlijke, het transcenden-
te of God. Hiernaar kan hoog in de hemel (in
ontoegankelijk licht) gezocht worden of in het

diepste (verborgene) zelf. Het meest basale dat
men kan zeggen, is dat mensen iets hebben
mét ... Religie heeft voor de menselijke persoon
een relationele kwaliteit, zoals het woord reli-
gare (verbinden) ook uitdrukt. Het is een wijze
van 'omgaan met' die de vorm kan krijgen van:
je geraakt voelen door. .. , verwijlen bij ... , ver-
langen naar. .. , bidden tot ... , overgave aan ... , et
cetera. Daarbij is het besef aanwezig niet alleen
iets te hebben met God of met het mysterie
maar dat 'Die' of 'Dat' ook iets heeft met mij,
met ons. Er is een over en weer. Alle openba-
rinhrsrelihries kennen het geloof dat het eerste ini-
tiatief aan Gods kant ligt, hetgeen wordt
uitgedrukt in woorden als schepper, verlosser of
redder. Hij heeft ons het eerst liefgehad. Daar-
om wordt er gesproken in metaforen als liefdes-
relatie en verbond.
Deze relatie met God of het goddelijke wordt
beleefd in ritl/elCII (symbolische handelingen) en
in gezamenlijk gebed. Enerzijds vormt dit de
expressie van een relatie, anderzijds maakt het
relatiebeleving ook mogelijk. De godsdienst-
psycholoog Sundén spreek van religie als een
heilig rollenspel, waardoor God een rol kan spe-
len in ons leven.
Elke religie kent ook een IcvCllsbeschol/weiijkc of
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coglllttCVC compollellt. Geertz duidt die aan met
'opvattingen van algemene aard betreffende het

menselijk bestaan.' Het betreft hier dan opvat-
tingen over mens, wereld en God, alsook de
relaties daartussen. Door filosofische disputen en
kerkelijke twisten zijn deze geleidelijk aan
geformuleerd als leerstellingen en dogma's. Maar
de oorspronkelijke en meer werkzame vormen
ervan zijn de verhalen, parabels, metaforen en
mythen.
Geertz liet ons zien dat geloven niet zonder uit-
werking blijft; een andere manier van zien van
de werkelijkheid levert ook ander handelen op.
'Geloof zonder daden is dood', schrijft de apos-

tel Jacobus al. Oacobus 2,17) Engelse auteurs
spreken daarom ook wel van de cOllscql/elltial
dimellsioll van de religie. Maar religie is niet te
herleiden tot (teleologische) ethiek of tot het
fundament van de ethiek. Het is vooral de ver-
binding met de normatieve verhaaltraditie (het
levensbeschouwelijke) waardoor de ethische
dimensie van religie wordt aangestuurd.
In en door deze vier aspecten krijgt geloven
onvermijdelijk een ervarillgsdilllellsie: het hart
wordt geraakt of ons gemoed beïnvloed; hier-
door krijgen wij een bepaalde werkelijkheids-
beleving en zelfbeleving. Om met de woorden
van Waaijman te spreken: 'spiritualiteit is een
voortdurend omvormingsproces in relatie met
het Onvoorwaardelijke.' (1992:91) Over die
andere werkelijkheid kunnen we niet beschik-
ken, maar de relatie ermee blijft niet zonder
gevolgen voor onszelf.

Religicllze ervaril/g
Afgelopen zomer was er in een praatprogramma
op televisie een vrouw van ongeveer veertig jaar
aan het woord. Ze waarschuwde tevoren dat
haar verhaal 'heel heavy' zou zijn. De emotie was
al in haar stem te horen. Haar verhaal was op
zich ni'et bijzonder of schokkend. Ze vertelde
hoe ze als meisje van een jaar of achttien op een
prachtige zomerdag in een duinpan lag te zon-
nen, de warmte van de zon op haar huid en in

haar lijf voelend. En ze voelde zich intens geluk-

65



kig, ... niet uit te drukken hoezeer! Terwijl ze dit
vertelde, was de sterke ontroering van weleer
terug. Echter, ook nu had ze er geen woorden
voor. Maar zo vertelde ze 'één ding wist ik toen
heel zeker: dit krijg ik nu. En daar moet ik heel
mijn verdere leven op bouwen. Dat heeft mij
ook nooit losgelaten.'
Je zou haar verhaal kunnen afdoen als de hnta-
sie van een bakvis. In de rest van haar verhalen
maakte ze echter een heel reële indruk. En
gezien de intensiteit van haar beleving en de
krachtige doorwerking ervan in haar leven, heb-
ben we hier mijns inziens te maken met een reli-
6>1euzeervaring: een ervaring van geborgenheid,
warmte, koestering en kracht, die de toon van
haar leven tot nog toe bepaalt.

Vergote geeft ons inzicht in de structuur van de
gelovige ervaring als een van de vormen van
menselijke waarneming. Religieuze ervaringen
kunnen heel intens zijn, maar ook alledaags:

'Omdat de mens een eenheid is, en de zintui-

gen, het gevoel en de inzet elkaar doordrin-

gen, kan cr reeds eerst en vooral religieuze

ervaring zijn in een gewoon zien dat geen hel-

derziendheid is, in een horen dat geen opvan-

gen van een buitenissige boodschap is, in een

gewaarworden van zichzelf dat geen trance is.

Zulke religieuze ervaring doet zich voor wan-

neer het subject van de perceptie zich laat tref-

fen door zintuiglijke vormen waarin hij

religieuze betekenissen herkent die in de taal

van zijn cultuur voorkomen en die in zijn

geheugen, eventueel zelfs onvrijwillig en vóór-

bewust, zijn opgeslagen. [... ] De religieuze

ervaring is tegelijk een inwendig, subjectief

gebeuren, én een ontmoeting met iets dat zich

openbaart.' (1984: 153-168)

Zoals in alle directe menselijke waarnemingen,
zijn in de reli6>1eUzeervaring drie onmisbare ele-
menten die in elkaar grijpen: 1) een waargeno-
men vorm of situatie binnen ofbuiten jezelf, 2)
de toestand van de menselijke psyche op dat
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moment, en 3) de religieuze taal. Als een van de
drie elementen ontbreekt, kan er geen religi-

euze ervaring en beleving van de werkelijkheid
zijn. Het is evenwel niet zo dat we eerst een
ervaring hebben die we daarna al of niet religi-
eus duiden: de religieuze taal en symboliek zijn
een collstitutiif element van de religieuze erva-
ring. Zonder deze is een religieus of gelovig
beleven niet mogelijk.

Voor mijzelf is dit heel herkenbaar. Mijn eer-
ste partner is overleden na een lang ziekbed. We
hadden met elkaar gesproken over het afscheid,
ook over hoe zij de viering van de uitvaart
wilde. Dat heb ik doorgesproken met onze pas-
tor, om het weer uit handen te kunnen geven
en me te concentreren op onze laatste tijd
samen. Na het gesprek met de pastor voelde ik
mij vol verdriet; je loopt toch vooruit op het
onherroepelijke afscheid. Ik ging wandelen bij
de Hatertse Vennen en kwam op een heuveltop.
Vlak onder mij lag het grote ven in de volle zon.
'Van Jou is de aarde en al wat zij bevat,' welde
in mij op, een psalmvers die ik bij mijn weten
nooit eerder als bijzonder had ervaren. Op het-
zelfde moment ervoer ik een immense ruimte
en overgave. Die zouden me niet meer verlaten.
Daarbinnen kon ook het intense verdriet er zijn.
Ook de liturgie werd anders. Teksten gingen
zich met elkaar verbinden en werden dragers van
hetzelfde fundamentele weten. Bij de uitvaart
zongen we: 'Niemand leeft voor zichzelf, nie-
mand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven
voor God onze Heer, Hem behoren wij toe.'
Dat verbond zich met wat mijn vrouw ruim vijf
jaar eerder kon zeggel1. Toen zij hoorde borst-
kanker te hebben, wijde ze wel in de grond
wegkruipen. l3ijna een jaar later waren we een
week in de Zwitserse bergen. Lezend in Het ver-
stoorde levelI van Etty Hillesum, zat zij daar: de
voeten op de sneeuw, het gezicht in de zon, de
geopereerde en bestraalde borst afgeschermd.
Toen zei ze tegen mij: 'Ik geloof dat ik nu kan
sterven, maar ik kan ook leven; ik kan het nu
beide.'
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Achterafheb ik over deze periode in mijn leven

gezegd dat 'de symbolische wereld oneindig veel
reëler is dan de wereld van de feiten.' Om mis-

verstanden te voorkomen: ik zweefde niet weg,
in tegendeel. Ik was meer aanwezig en alert naar

anderen dan ooit te voren. En het diepste ver-
driet kwam later. Maar er was ruimte het te dra-
gen. 2
We kunnen twee conclusies trekkel1. Enerzijds
mag duidelijk zijn wat religieuze en gelovige

beleving is en hoe zij functioneert; anderzijds
moetcn we zeggcn dat geloven op twce manie-
ren onmogelijk kan worden: als mcnsen niet

me cr lcren in contact te zijn mct de diepte van
hun psyche of als de religieuzc woorden en

symbolen uit de cultuur en de persoonlijke baga-
ge verdwijncn, zodat zij hun kracht verliezen.

2 Pastoraat en geestelijke verzorging

In gevangenisscn en in zorginstellingen spreekt
men vaak niet meer van 'pastoraat' of 'pastora-

le dicnst', maar van 'geestelijke vcrzorging' of
'dienst GV'. Dat is natuurlijk niet zondcr rcden.
Ik pleit ervoor het werk van christelijke gees-
telijkc vcrzorgers tcn dele te betitelen als pas-
toraat en ten dele als geestelijke verzorging.
Rccent hebben twee auteurs geschreven ovcr
het domein van hct gecstelijke cn over gccste-
Iijke begeleiding: Herman Andriessen en Tjeu
van Knippenberg. (1996, resp. 1998) Omdat
Van Knippenberg binnen het gelovig en pasto-
raal taalgebruik blijft, steun ik met name op
Andricssen. (1996: 18-34)
Er zijn groepen en gemeenschappen waarin het
leven beleefd en geduid wordt in termen van
christelijke geloof Dat kan alleen dankzij inwij-
ding in religieuze taal en symbolen. Vóór alles is
de kerk dus een taal- of symboolgemeenschap.
Er zijn echter ook groepen en gemeenschappen,
waarin het religieuze taalspel volstrekt onmoge-
lijk is en God of geloof geen enkele [1Ctor zijn.
Voor geestelijke verzorging is het tussengebied
interessant. Daarin gaat het namelijk zowel over
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zelfbeleving en beleving van de werkelijkheid,
alsook over de ervaring van een geheim binnen

die gebieden. Dat tussengebied is het domein
van het geestelijke. 'Wat daarbij sterk opvalt, is

dat wij over dit type ervaringen geen willekeu-
rige beschikking hebben. Wij moeten ons er
enerzijds voor open stellen; anderzijds moeten
wij wachten tot zij ons overkomen. Toeleg is

nodig, maar succes is niet verzekerd.' (Andries-
sen, 1996:21)

In het domein van het geestelijke kunnen we
een aantal lagen onderscheiden. Als eerste laag

kennen wij de ervarillg vall het be5taall van 0115-

ze!! eli de wereld 01110115heell. Dat is uiteindelijk
niet te doorgronden. De bestaanservaring kan

dankbaarheid oproepen, verwondering, gebor-
genheid, maar ook verbijstering en zelfs walging.
Een tweede laag heeft betrekking op de ervarillg

Va/I zill ell be5tellllilillg. (Dient mijn leven ergens

toe? Heeft het leven zin?) Zin is zowel richting
als betekenis. Zin kan worden gevonden, kan

worden bedreigd of kan verloren gaan. Zin heeft
te maken met ons diepste verlangen.: worden
wie je ten diepste bent. Zin drukt zich uit in het
verhaal dat we vertellen over ons leven.
De derde laag is die van het rel(r;ieltze. Dit is de
dimensie waar het gaat over oorsprong en toe-
komst, over verbinding met een geheel, over het
heilige in ons leven. Tegenwoordig leidt dit
meestal niet meer tot een gearticuleerde en door
anderen gedeelde religie, maar het religieuze
kent vele vormen en vooral ook het besef dat er
méér is, nog iets ánders.
Tenslotte is er de vierde laag of dimensie die we
geloof noemen. l3innen openbarin!:,'Sreligies wordt
uitgegaan van een initiatief van de Andere kant,
van Godswege. Vanuit dit perspectief worden
de drie andere perspectieven als het ware her-
nomen en krijgen ze een eigen verwoording en
symbolisering. Met betrekking tot de bestaans-
ervaring (eerste laag) is er dan sprake van 'schep-
ping'. Zin en bestemming (tweedc laag) worden
beleefd als 'geroepen worden' en 'antwoorden

op'. Het religieuze of trancendente (derde laag)
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krijgt een Naam en wordt ervaren als een bevrij-

dende kracht die uitnodigt tot een verbond.

Onderstaand schema brengt het geheel in beeld,
waarbij de geaccentueerde vlakken het domein
van de geloofstraditie (en van pastoraat) weer-
geven, en waarbij de niet geaccentueerde vlak-
ken het domein van 'het geestelijke' (en van

geestelijk werk) aangeven.

Voor een pastor blijft het geloof in een God die
zich openbaart een onopgeefbare positie voor

zijn eigen identiteit. Maar heel wat contacten
zullen zich afspelen in de dimensies van bestaans-
ervaring, zinservaring en algemene (in ieder
geval niet-christelijke) religiositeit. Deze laatste
drie terreinen zou ik willen betitelen als het
domein van geestelijke verzorging. Dat domein
deelt de pastor met geestelijk verzorgers van
andere denominaties, inclusief de humanistische.

Profiel van een opleiding
De pastorale beroepsopleiding aan de Katholie-
ke Theologische Universiteit te Utrecht is een
opleiding voor functies in het basispastoraat, met
name het werken in parochies. Daarbij worden

de volgende eindtemlen aangegeven.

a) Hermelleutische competentie: studenten zijn

theologisch-hermeneutisch bekwaam: zij

zijn in staat tot het herinterpreteren van de
geloofstraditie voor mannen en vrouwen van
nu en weten het leven van nu te interpre-

teren in het licht van de geloofstraditie.
b) Spirituele bekwaamheid: studenten hebben een

duidelijke pastorale identiteit ontwikkeld, dat
wil zeggen zij kunnen functioneren als spi-
rituele \ciders, geworteld in persoonlijk

a"uthentiek geloof. Zij zijn mystagogen en
kunnen mannen en vrouwen helpen in hun

omgaan met God.

c) Agogische competentie: studenten zijn agogisch
bekwaam en kunnen effectief en methodisch

verantwoord optreden in de verschillende
pastorale rollen van: hulpverlener, geestelijk
begeleider, liturg, predikant, katecheet,
actievoerder, et cetera. Zij hebben een goede
balans gevonden tussen nabijheid en afstand,
tussen betrokkenheid op mensen en respect
en eerbiediging van de ander. Zij zijn in staat
tot zelf expressie en open communicatie. Zij
kunnen zowel zelfstandig werken als colle-
giaal functioneren.

De wereld van Gods De wereld van het De wereld waarin God
initiatief en (de mens die geestelijke of van en het geestelijke geen
antwoord geeft in) geloof het Geheim factor zijn

I e laag: bestaanservaring God als schepper, de verwondering, schrik,
van jezelf en de wereld, wereld als schepping en verbijstering, overgave
beleefd en geduid als: wij als schepsel dankbaarheid, et cetera Geen taal ter beschikking

2e laag: ervaring van zin de God van roeping bestemming, nutteloosheid
of zinloosheid, en verbond (n)ergens toe dienen,
beleefd en geduid als: levensontwerp of -verhaal Geen taal ter beschikking

3e laag: ervaring v/h reli- God als alomvattend 'Er is meer!', opgenomen
gicllze of transcendente, transcendent of God als zijn in de wereld of deel
beleefd en geduid als: Î11\vonend inuuanent uitmaken van de kosmos Geen taal ter beschikking

4e laag: ervaring van God God van het verbond, God Gods aanwezigheid, God
als het Geheim, die zich manifesteert in die ons liefheeft, die naar
beleefd en geduid als: Jezus en de H. Geest ons 0111ziet en uitziet Geen taal ter beschikking
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d) Leiderschap in een vrijwilligers kerk: studenten
zijn bekwaam leiding te geven en de geloofs-

gemeenschap op te bouwen binnen de ruim-
te van de Rooms-katholieke Kerk in
Nederla!ld. Zij zijn in staat tot constructief

samenspel als pastor met vrijwilligers. Zij
verstaan de kunst van het begeleiden. (Sylla-

bus Pastoraat 1997)

Het beoogde profiel voor een pastor omvat vier
eindtermen die van verschillend gehalte zijn. De

eigenheid van pastoraat wordt gekarakteriseerd
als hermeneutische (a) en spirituele of mystago-
gische (b) competentie. Door de keuze voor

parochiepastoraat en door de positie die de pas-
tor daarin inneemt, is de rol van leider (d) de
meest centrale. In alle drie opzichten, en in zijn
of haar optreden in de diverse pastorale rollen,

moet de pastor agogisch (c) competent hande-
len.

Pastoraat als mysta~l?ogie en hermeneutiek
De hemleneutische en de mystagogische dimen-
sie komen meestal samen voor en ze versterken
elkaar. Rituelen en de verhalen van de traditie
gaan dikwijls samen. Het taalgebruik is meta-
forisch. (l'utman, 1998:76-83) De verhalen
bevatten geheimen, betreffen de mysteries van
het leven, de 'opgang van de ziel.' (Van den
Berk, 1999:21-37) Omgekeerd: het contact mét
en leven in het Geheim, schept verhalen en
drukt zich uit in verhalen.
Allereerst dienen we ons te realiseren dat mysta-
gogische en hermeneutische processen plaats
hebben in mensen of - als we dat woord willen
gebruiken - 'pastoranten' . Mensen stoten op het
geheim of ervaren hun leven als een geheim.
Mensen vinden richting en identiteit in verha-
len: 'De mens is een verhaal op zoek naar zijn
verteller', zoals Ricoeur zegt. En Harry Kunne-
man spreekt over narratieve individuatie. (1996)
Pastores kunnen bijdragen aan die processen; zij
kunnen deze processen nooit overnemen maar
wel stimuleren, verhelderen, materiaal aanrei-
ken, bemiddelen. Als het proces van geloven
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eindigt bij de pastor, is zowel het geloven als het
pastoraat mislukt. Henri Nouwen spreekt over
de pastor als living reminder ofwel een levende

heenwijzing. (Nouwen, 1981)
Mijn stelling is dat de mystagogie en her-
meneutiek niet tot elkaar herleidbaar zijn maar

elkaar oproepen en nodig hebben. Zonder
mystagogie krijgt hermeneuse geen diepte en

impact; en zonder hermeneutiek is mystagogie
willekeurig, ambigu en gevaarlijk. De verhou-
ding en samenhang van beide dimensies zal ik

nader proberen te verhelderen met antropolo-
gische en psychologische categorieën.

De mystagogische praktijk Vall een pastor
Heel duidelijk zag ik de eigenheid van de mysta-

gogie voor ogen in een televisieprogramma over
pastoraat met demente bejaarden. Je kunt niet
zonder ontroering zien hoe de vrouwelijke pas-
tor, gevoelig afgestemd op deze mensen, met

hen praat en liturgie viert. Opvallend is dat er
geen enkel ethisch of moreel woord klinkt. Er

hoeft niets. We zijn kennelijk in een ander
domein. Uitleg of juistheid van het handelen
zijn niet (meer?) aan de orde. Er klinken woor-
den die Habermas zou karakteriseren als van de
expressieve orde: verdrietig, vrolijk, en vooral:
'mooi hè.'
Als aan de pastor wordt gevraagd waarom ze
liturgie hier zo belangrijk vindt, zegt ze: 'Omdat
je in liturgie, zonder verdere uitleg, samen din-
gen doet; je samen in gelijkwaardigheid die
mensen in contact brengt met een diepere wer-
kelijkheid in henzelf. Alleen ... het vraagt een
bepaalde toegang.'
Voor haar is het veel meer dan het teruggaan
naar herinneringen van vroeger; het is een actu-
eel gebeuren waarin mensen onmiddellijk
gevoelsmatig reageren. 'Door de liturgie komen
ze in contact met een diepe laag in henzelf,
waardoor ze zich thuisvoelen, welkom voelen,
kunnen zijn zoals ze zijn, zich bemind voelen.'
'Hoc kun je in zulke mensen nog iets van men-
selijke waardigheid ervaren,' vraagt de inter-
viewster. Waardigheid valt voor de pastor echter
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niet samen met de lichamelijke of geestelijke

conditie. Heel bedachtzaam - met de ongearti-

culeerde kreten van demente mensen om haar
heen - zegt ze tastend: 'Ik geloof dat ik daar

alleen maar een gelovig antwoord op kan
geven ... een mens is een kind van God ... is een
schepsel van God.'
Als men de beelden en woorden tot zich door
laat dringen, beseft men dat het hier om een
wereld gaat met andere coördinaten dan we
gewend zijn: hierin vindt iets van een absolute

overstijging van onze normen plaats en wordt
een weldadige ruimte gecreëerd waartoe (ook
demente) mensen toegang krijgen. De beleving
'als persoon van oneindige waarde' krijgt hier

alle kans. Dit ondanks alles: alle gebrek, alle
schuld, alle schaamte, elk oordeel van mensen.
Dat is ten diepste bedoeld met de uitspraak dat
iedere mens een naam heeft bij God.
De psychologische verbinding met de onvoor-
waardelijke acceptatie door ouders, de opbouw
van basic tl'l/st, ligt hier voor de hand. Winnicot
heeft in dit verband reeds gewezen op de wer-
king van trallsitiollal objects. In dit voorbeeld zien
we hoe het ritueel deze transitie in versterkte
mate in zich draagt.

De hermellel/tische praktijk vall eell pastor
Het verhaal van Johan ontleen ik aan de doc-
toraalscriptie van Marlies de Meij. (1998:54-55)
Johan is een jongeman van 37 jaar. Hij heeft
kanker in een vergevorderd stadium. Zijn vrouw

en pasgeboren dochterge bivakkeren bij hem op
de kamer in het ziekenhuis. Nadat Johan is afge-
knapt op allerlei hulpverleners wil hij nog één
poging wagen en vraagt om een pastor. Hij wil
euthanasie, maar de verpleging weet niet of die
wens consistent is. Zijn familie is volgens de ver-
pleging een grote 'stoorzender': die is er name-
lijk vrijwel altijd en bemoeit zich werkelijk
overal mee.
De eerste verhalen krijgt de pastor dan ook via
de f:lmilie. Johan is van Indonesische afkomst en
na gedwongen vertrek naar Nederland geboren
als 'troostkind' voor zijn moeder: een nako-
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merge. Zijn vader is twintig jaar geleden over-

leden. Van de vijfkinderen isJohan de enige die
getrouwd is. De kamer wordt bevolkt door
moeder, grootouders, twee broers en twee zus-

sen.
Johan blijkt van huis uit Nederlands Hervormd
maar is na zijn achttiende niet meer in de kerk
geweest. Zijn vrouw is van huis uit katholiek.

Geconfronteerd met de ziekte komen er vragen
boven. Waarom? Worden ze door God gestraft?

Ze hebben soms wel eens de beest uitgehangen.
Ze vragen aan de pastor of die gelooft in een

leven na de dood.
AI in het eerste gesprek deelt Johan botweg mee
dat hij euthanasie wil. Hij wil niet verder afta-

kelen en zitten wachten op de dood. Als hij toch
dood moet, dan maar meteen. De pastor
reageert met te zeggen dat ze dat een heel moe-

dig besluit vindt. Hij kijkt haar stomverbaasd aan
en weet even niet hoe te reageren. Dan vraagt
hij: '13enjij er dan niet tegen?' Ze zegt dat ze
er ook niet vóór is, maar dat zij niet degene is
die voor God gaat spelen. Ze mag blijven. Er
ontwikkelt zich een band. Er wordt gehuild,
gelachen en gevloekt. Het leven passeert de
revue. Religieuze vragen worden gesteld. God

en bijbel komen ter sprake. De vraag van eutha-
nasie komt niet meer terug. 3 Als hij twee maan-
den later een 'natuurlijke dood' sterft, doet de
pastor de uitvaart in christelijke zin. Johan heeft
daarom gevraagd en samen hebben ze ritueel en
teksten gekozen.
Zingeving en het vertellen vanje verhaal horen

bij elkaar. Daarmee plaats je gebeurtenissen en
je eigen persoon in een groter geheel. In pas-
toraat wordt het eigen verhaal verbonden met
bijbelverhalen, heiligenlevens, kortom: met het
verhaal van God en mensen. l3ij geestelijke ver-
zorging kunnen ook heel andere verhaaltradities
een rol spelen. Geestelijk verzorgers in het jus-
titiepastoraat respecteren '1 ... J het feit dat hun
cliënt de context kiest. De cliënt maakt het ver-
haal. Hij toetst het verhaal bij de geestelijk ver-
zorger en herziet het. Zo geeft iemand zijn leven
zin, in de hoop dat hij daarna ook richting kan
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geven en dat hij zichzelf daardoor in de hand

kan houden en voor nieuwe misstappen kan
behoeden.' (Ter Borg, 1998) Pastores zijn ge-

vormd en getraind om creatief te werken met

verhalen als bron van zingeving. Zelfs als de ver-
halen niet meer verbonden kunnen worden met

de grote verhalen, dan nog kunnen geestelijk

verzorgers helpen de vele levenservaringen tot
een zinvol verhaal te maken. Gerkin heeft deze
benadering van pastorale counseling al uitvoerig

uitgewerkt en de consequenties getrokken voor

de vorming van pastores. (1984)

Een antropologisch modcl
Ik wil pogen een en ander te verduidelijken met
behulp van enkele psychologische en antropo-

logische categorieën (zie schema). Hoe mensen
een situatie (een ervaring of gebeurtenis) bele-

ven, drukt zich uit in de gevoelens die worden
opgeroepen. Gcvoelcns geven aan hoe de persoon
zich verhoudt tot een gebeurtenis of ervaring
(buiten en/ofbinnen de persoon). Aan gevoe-
lens kunje niet veel veranderen: ze zijn een feit.
Er is echter geen onbemiddelde relatie tussen
situatie en gevoel: waar de een van geniet, daar-

van wordt de ander angstig. Tussen situatie en

gevoel zit altijd de betekcnis die we aan een situ-
atie geven. De betekenisgeving is de beste sleu-

tel tot verandering van gevoelens. Daarbij gelden
niet alleen de redenen van het verstand maar ook
de redenen van het hart. Dit wil niet zeggen dat

elke situatie een zin heeft. Een situatie duiden
als 'zinloos' kan voor de één deprimerende en

voor een ander een bevrijdende betekenisgeving
zijn. Hier ligt een direct verband met de bele-
ving van het eigen leven oflevensverhaal. Ger-

kin noemt dit in navolging van Crossan de
'mythe' van het eigen leven. Het levensverhaal
is altijd een mede door tijd en situatie gekleur-
de ge(re)construeerde mythe.

Het geheel aan ervaringen en de betekenissen

die iemand daaraan geeft, resulteert in een

bepaalde zeljbeleving. Porter heeft erop gewezen
dat onze interactie met anderen, met name die

tussen kind en ouders, resulteert in bepaalde self-
evaluativc attitudes. (1950:45-60) De verhoudin-

gen tussen mij en de ander in de interactie, de
boodschappen die ik versta met betrekking tot
mijn eigenwaarde, competentie, et cetera, slaan

In de min1te van God;
opgenomen in de kosmos,
het verhaal van de mensheid
of het geheim

EN

HermellcJlse
"crstaal/ ell beoordclCII
ill het /icht "all ...

--- GEVOELENS----ZELF13ELEVING

HANDELEN~

//////./

SITUATIE ----13ETEKENISGEVING
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als het ware neer in vaste attitudes. Die zijn een

samenhangend geheel van betekenisgeving,
opgeroepen gevoelens, zelfbeleving en wijze van
reactie.

Hier krijgen we de volgende component in het

vizier: ons gedrag en ons handelen. We hebben
heel wat gedragspatronen in ons leven ontwik-
keld als reactie op wat ons overkwam. De mees-
te van deze patronen zijn vanzelfsprekend
geworden en we zijn ons er niet meer van

bewust. Ze hangen samen met onze betekenis-
geving en onze zelfbeleving. We spreken van
coping-mcchanismen: vormen van overleven die
eens zinvol waren maar ons nu in dc weg kun-
ncn zitten. We hebbcn ook gedrag geleerd dat
in allerlei situaties nog steeds heel functioneel is.
Als wc ons zowel de situatie als onze betekc-
nisgeving en zelfbeleving bewust zijn, kunncn
we sprekcn van handelen in vrijheid. Met han-
delen kunnen we ook weer invloed uitoefcnen
op de situatie; geprogrammeerd gedrag maakt
ons gemakkelijk tot gevangene van de situatie.

Met deze theoretische achtergrond kijken we
naar pastoraat en met name naar hermeneutische
en mystagogische processen. Nct als in andere
zorgverlenende beroepen ontmoeten pastores
vaak mensen die zichzelf (volledig) definiëren in

termen van hun situatie: ze zijn letterlijk plat
gcslagen, één-dimensioneel. Zc voelen zich uit-
geleverd aan en in de macht van de situatie, van
anderen of van hun lot. Als dat maar lang genoeg
duurt, verliest men het bewustzijn van een ande-
re mogelijkheid. Freire heeft in dit verband
gesproken van 'de cultuur van het zwijgen.'
Allecn een pijnlijk bewustwordingsproccs kan dit
veranderen: denk bijvoorbeeld aan de basisgroe-
pen in Zuid Amerika of aan de feministische
bewustwording bij ons. [n zulke bewustwor-
dingsprocessen sleutelt men aan de betekenisge-
ving.
Als we het voorgaande vertalen naar het object
van deze analyse dan kan worden gesteld dat pas-
toraat kan worden opgevat als een vorm van
'bewustzijnsstrategie' . In de Joodse en de chris-
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telijke traditie wordt bijvoorbeeld tegen het

bevangen bewustzijn een krachtig tegengifinge-

zet: de situatie verstaan cn evalueren voor het
aanschijn van God. Mensen worden uitgedaagd
'met Gods ogen' naar zichzelf en de situatie te

kijken. Treffend wordt dit uitgedrukt in het ada-

gium dat thcologie geen menselijke leer over
God is, maar een goddelijke antropologie: een
goddelijke leer over mens-zijn. Deze 'kijk uit de

hcmel' is natuurlijk niet pasklaar uit de lucht
komen vallen maar is de 'neerslag' in verhalen

en rituelen van een generaties-lang-leerproces
in het omgaan met het levcn en de wereld.
Daarbij heeft men iets van de overkant ervaren,
uitgedrukt in tcrmen als 'Gods stem' of (ongrijp-
baarder) 'de Geest van God'.

Deze verhaaltraditie is de bedding voor inter-
pretatie en betekenisgeving. Het correleren van
het cigen levensverhaal met de verhalen van de
traditie is de kern van het hermeneutisch pro-
ces. In deze wisselwerking komen mensen tot

verstaan. Verstaan is daarbij méér dan begrijpen
wat er wordt bedoeld: verstaan is existentiële
beleving van zin. 'Zin' is dc authentieke en legi-
tiemc toeëigening van een boodschap. Er wordt
zowel recht gedaan aan de eigen persoon en de
betekenis die aan diens situatie wordt gegeven,
als aan de strekking van de vcrhaaltraditie. Zo

kunnen we verstaan dat in de bijbel en de tra-
ditie zo vaak wordt gesproken van 'het licht van

het gcloof. Er valt ecn ánder licht op het leven.
De kerken wijden mensen in in een traditie van
verhalcn (helaas vaak van dogma's) en daarmee
in een andere wijze van kijken, verstaan en vcr-
lencn van betckenis. En een nieuwc betekenis
kan Iciden tot een ander zelf verstaan en een ver-
andering van handelen. Er groeit iets als een ver-
plichtend perspectief, een richtingsgevoel, een
Leitlllotiv. Omdat dit sterk verbonden is met de
zelfbeleving, wordt het niet volgen van dit per-
spectief ervaren als een vonn van zelfvcrraad. Dit
alles veronderstelt wel dat dit nicuwe perspec-
ticfin vrijheid gewonnen is en niet door indoc-
trinatie en manipulatie bewcrkt.
Maar er gebeurt nog iets andcrs in kerk en pas-
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toraat: mensen komen 'in de ruimte van God'.
In veel psalmen wordt deze bewq,Tjng uitgedrukt

als een roepen uit de benauwing, de engte, om

in en door dit roepen heen een nieuwe ruimte
te ervaren als een uitnodiging, een welkom, een

weldaad. Deze ruimte wordt ook ervaren als
omvattend, als dragend. Mensen ervaren zich in
contact met hun bronnen, met een stroom van
energie. Ze komen letterlijk op adem, ze wor-
den mensen van lange adem.

Ol/herleidbaar el/ ol/los/llakelijk
Dat hermeneutiek en mystagogie niet tot elkaar

herleidbaar zijn, moge nu duidelijk zijn. Desal-
niettemin komen ze zelden los van elkaar voor

en meestal ondersteunen ze elkaar. Het belang-
rijkste is echter dat met name mystagogie een

goede hermeneutiek nodig heeft. Religieuze
ervaring is een universele menselijke mogelijk-
heid. Uit zichzelf is het religieuze of sacrale even

ambigu als de menselijke seksualiteit. Er is alle
ruimte deze menselijke mogelijkheid te mani-
puleren en uit te buiten, bij jezelf en bij ande-

ren. Juist omdat de verbinding met en overgave
aan het absolute en onvoorwaardelijke in het
geding is, is manipulatie en zelfinisleiding hier
levensgevaarlijk. De vraag kan worden gesteld
of er überhaupt wel een garantie kan zijn dat het
niet misgaat. Misschien nauwelijks. Ontkenning
van de religieuze dynamiek waarop de mysta-
gogie betrekking heeft, zou ons echter alleen
maar blind maken.
Een goede hermeneutiek is de enige oplossing.
Daarin ligt namelijk een mogelijkheid God en
afgod van elkaar te onderscheiden, hetgeen het
meest centrale criterium is in de bijbel. Hierin
wordt het volgende, drievoudige kompas gege-
ven.
1) God is een God van levenden en niet van

doden; alles waar je mensen aan opoffert is
'afgodisch' .

2) Vervolgens worden God en noodlot tegen-
over elkaar geplaatst. Mensen zijn als
historische wezens geroepen tot verant-
woordelijkheid en niet alleen maar gedeter-
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mineerd. God nodigt uit tot toekomst en

houdt toekomst open, voor veel gelovigen
zelfs over de dood heen.

3) En tenslotte is er de vraag van benauwing of
ruimte: een god die je benauwt kan geen

God zijn. De lijfelijke ervaring van adem
(ruimte) is - in tegenstelling tot die van
benauwdheid - een kenbron voor goede spi-
ritualiteit.

De geschiedenis leert dat dit kompas geen garan-
tie biedt tegen afgoderij in de kerk, in tegendeel:
wie weet heeft van de religieuze dynamieken

kan ze ook het beste manipuleren. Ook hier
geldt: kennis is macht. Een ethische traditie,

neergelegd in een verhaaltraditie ofwel een god-
delijke antropologie van de mens, bedoeld als
beeld van God, is hier toch het beste tegengif.

Een stellige dogmatische moraal is levensbe-
dreigend.
Er is nog een andere reden waarom een her-
meneutische traditie onmisbaar is: alleen een

verhaal met historie geeft ons identiteit. Een
mens zonder verhaal heeft geen identitcit, ccn

religie zonder verhaal heeft geen identiteit. Reli-
6Tjesonderscheiden zich niet zozeer in de mysta-
gogische ruimte: aUe religies hebben die immers.
Een religie is specifiek door de verhalen van de
eigen traditie en daarmee wordt betekenis gege-
ven aan het religieuze. Een mens construeert een
mythe met betrekking tot het eigen leven en de
zin en bestemming ervan; een religie of een kerk
doet niet anders. De joods-christelijke traditie
zou bijvoorbeeld zijn identiteit verliezen als je
het woord 'gerechtigheid' zou schrappen. In
deze traditie is de omkering van 'recht hebben
op' naar 'recht doen aan' onopgeefbaar.

3 Professionaliteit en identiteit

Dit artikel wil ik afsluiten met een aantal opmer-
kingen over pastorale professionaliteit. Ons uit-
gangspunt is dat die professionaliteit drie
bronnen heeft: die van de eigel/heid van het pas-
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torale beroep zoals dat hierboven is aangegeven,

de hedendaagse wltl/I/r waarin de beroepsuitoe-

fening gestalte krijgt (en düs ook de normen en
waarden die besloten liggen in hedendaagse

opvattingen over professionaliteit), en de struc-
turele positie die de pastor inneemt in de socia-
le constellatie waarin wordt gewerkt. De eerste
[Ktor, die van de eigenheid van het beroep,
dient volgens het adagium stwetl/re fo Ilol/IS.(lIIIC-

tiem het zwaarst te wegen. 4 (Groener, 1993)

Maar eerst wil ik stilstaan bij de plaats en de posi-
tie van de pastor. Pastoraat betitelen als 'hulp-

verlening' is zeer eenzijdig en in veel opzichten
zelfs misleidend. In de bedoeling van professio-
nele hulpverlening ligt immers ipso facto opge-
sloten dat de hulpverlener zichzelf overbodig
maakt en dat de relatie van tijdelijke aard is. I3ij
een benadering die presentie benadrukt boven
interventie, ligt dit uiteraard enigszins anders.
Voor pastores in parochies geldt dat zij een blij-
vende en structurele plaats hebben binnen de
parochie of kerkelijke gemeente; het pastor-zijn
vormt een positie met rechten en plichten, als-

ook een positie (en een rol) die te karakterise-
ren is als leiderschap. Ook in de symbolische
orde die zo constitutief is voor kerk en geloof,
vervullen pastores een structurele symbolische
rol. Deze rol verdicht zich in vieringen, gebed
en ritlleel maar is op de achtergrond en als refe-
rentiekader bijna altijd aanwezig. Ze is van grote
invloed op wat er feitelijk (misschien onzicht-
baar) gebeurt in het pastorale contact. Ook met
betrekking tot de hermeneuse van de traditie
hebben pastores in parochies een blijvende rol:
die van mensen inwijden in en vormen in de
geloof.straditie. Pastores zijn verder ook predi-
kant en catecheet. Ook dat werkt door in pas-
torale contacten.
De meeste individuele contacten van pastores
zijn niet te karakteriseren als pastorale hulpver-
lening. Er zijn heel wat contacten vanuit de lei-
dinggevende rol in een vrijwilligersorganisatie
en er zijn heel wat gesprekken die beter te
karakteriseren zijn als gesprekken van 'huisge-
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noten des geloof.s', en bij het laatste is een fun-

damentele symmetrie en wederkerigheid aan de

orde. I3innen of vanuit deze beddingen kan een
pastor ook persoonlijk pastor worden voor

iemand. Daarop geldt geen enkel recht: dat
behoort tot de vrijheid van de ander. Rechtens

ben je weliswaar voorzitter van het parochiebe-
stuur, leider in de gemeenschap, liturg en cate-

cheet, maar geen enkele pastor kan recht doen
gelden persoonlijk pastor te zijn voor een ander.
Doet hij of zij dat toch dan is dat pastoraal

machtsmisbruik. (I3ij pastores die bijvoorbeeld
geestelijk verzorger zijn, treffen we uiteraard een
andere constellatie van rollen. Het voert echter
te ver om dit op deze plaats uit te werken.)
I3ij alle structurele verschillen tussen pastoraat en
hulpverlening is er ook wel een zekere over-
eenkomst, namelijk: het 'jezelf overbodig
maken'. Iedere gelovige opnieuw ... iedere pas-
tor opnieuw ... moet de éigen weg gaan. En de
pastor zelf is nooit eindpunt maar juist een
'levende heenwijzing' , zoals Nouwen het uit-
drukt.

Criteria 11001'proJessiollaliteit
Eerder heb ik pastorale programmering om-
schreven als 'het arrangeren van intermenselijke

spirituele ruimtes, waarin geloof kan groeien en
waarin de Geest een kans krijgt.' (Groener,
1989; 1993) Daarbinnen is pastoraat, zeker in
persoonlijk contact maar ook in prediking en
catechese, het waagstuk van de ontmoeting. Van
de pastor vraagt dit in zijn of haar houding twee
dingen te combineren. Het vraagt enerzijds
moed en durf om soms een grens over te gaan.
Zo lijkt er weleens een taboe te rusten op een
gesprek over geloof en God; pastor en pastorant
zitten dan op elkaar te wachten. Gebed oflezen
uit de bijbel vormen dan soms een escape voor
de werkelijke uitdaging. Als we God opbergen
in die gecodeerde en apart geplaatste ruimte van
gebed of schriftlezing, hoeven we de ontmoe-
ting met onze gesprekspartner in het waagstuk
van de zoektocht tussen God en mens niet aan.
Anderzijds is het wonderlijk genoeg zo datje als
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pastor ook weer voortdurend moet terugtreden

om de ander en God de ruimte te laten. Het

kunnen hanteren van deze combinatie van durf
en terughoudendheid is kenmerkend voor de

professionele pastor: uitnodigen, soms uitdagen,
zonder zelf de ruimte (in) te vullen.
Pastores moeten het onderscheid tussen pasto-

raat en geestelijke verzorging of begeleiding
kunnen hanteren. Dat geldt ook voor pastores
in parochies. Ook zij komen heel wat mensen

tegen met wie zij geen 'huisgenoten des geloofs'
zijn. Inwijding in de geloofstraditie kan alleen
vrijwillig en op verzoek. Het domein van het

geheim valt te karakteriseren als een 'luister-
ruimte'.

De geschoold luisterende pastor onderkent de
lagen van: bestaan, zingeving, religiositeit en
geloof. Hij heeft geleerd de taal van mensen te

spreken; hij is veeltalig. Daarbij mag een pastor
geen kameleon worden. Hij of zij handelt en
spreekt authentiek vanliit eigen geloof, ook als
de pastor dit niet expliciet ter sprake brengt. In

pastorale opleiding en trainingen moet het om-
gaan met verschillen, het laten staan van het
anders-zijn van de ander, grondig geleerd wor-
den. Niet de beweging van herkenning en
bevestiging is de belangrijkste - dan zoekt men
uiteindelijk zichzelf - maar de beweging van
vreemdheid en het daarbij uithouden.

Pastores dienen grondig geschoold te zijn in het
onderkennen van en omgaan met de belang-
rijkste dynamiek en van hermeneutiek en mysta-
gogie. Voor persoonlijk pastoraat en voor
geestelijk verzorgers vraagt dit met betrekking
tot zingeving en levensverhaal er alert op te zijn
of de gesprekspartner nog (flarden van) een tra-
ditie van verhalen en symbolen in haar of zijn
bagage heeft of dat die wat dat betreft blanco
is. Bij pastoraat aan stervenden luistert dit heel
nauw. Pa uI Bruggeman schreef hierover - mede
vanuit de eigen ervaring - een mooie beschou-
wing. (1989) De titel is GebrokelI verhaal. Als je
het sterveIl Illilt door-levell. De titel had ook kun-
nen luiden: '(g)een verhaal om in te sterven.'
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Veel pastores onderschatten hoezeer zijzelf door

mensen als symbool van het religieuze en als dra-
ger van traditie worden beleefd. Uit onderzoek

blijkt dat pastores hun pastorale gesprekken pri-
mair zien als hulpverlening, terwijl parochianen

het vooral zien als bijdrage aan hun geloofsont-
wikkeling. En meer specifiek lijken justitiepas-
tores huiverig te zijn als symboolfiguur te
worden gezien, terwijl zij juist op die basis wor-

den benaderd door pastoranten in gevangenis-
sen. Knippenberg draagt hiervoor een mogelijke

verklaring aan: 'Pastores lijken bang geworden
voor een duiding via 'christelijke' taal. Wellicht
zijn ze te vaak gestoten op de ondoorlaatbaar-

heid van de betekenissen die deze taal in zich
draagt. Misschien trekken zij zich daarom terug
op 'pure menselijkheid'. Dat is echter niet wat

pastoranten verwachten' (1998:50-59, in het bij-

zonder p.58)

Als 'omgaan met het geheim' een sleutelwoord
is voor pastoraat, is het mogelijk de uit de hulp-

verlening bekende balans tussen afstand en nabij-
heid veel scherper te formuleren. Het idee van
'afstand' zou ik willen aanduiden als eerbiedigillg
en als zodanig heb ik daarvoor bewust een actief
woord gekozen: je respecteert en behoedt
immers het geheim van de ander, het geheim dat
elke mens is. Maar ook zelf als pastor en als mens
ben je jezelf een geheim. En in veel pastoraat trilt
mee: het ervaren van, het weet hebben van of
het verlangen naar een ons omvattend en ons
overstijgend Geheim. Het woord 'nabijheid' is
niet met één woord te vertalen. Dat is eerder een
proces of een beweging. Het be6>1ntin ieder geval
met je te laten raken door de ander. Van Jezus
wordt in het evangelie gezegd dat hij tot in zijn
ingewanden geraakt werd toen hij zag hoe de
mensen er aan toe waren. (Marcus 6,34) Je zou
dat mogen vertalen als dat hij er 'beroerd' van
werd. Op het geraakt zijn volgt een actieve toe-
wending en niet-weglopen, hoe groot die ver-
leiding soms ook is. Vanuit die toewending kan
het komen tot toewijding. Dit kan juist ook
omdat je de ander met nieuwe ogen ziet, vanuit
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een omvattend en overstijgend perspectief. Eer-

biediging van het geheim van de ander helpt
weer om de ander los te kunnen laten. Zo wordt

de balans tussen a(~tand en nabijheid gevormd
door een tastende beweging van toewenden en
loslaten.

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat pastoraat
een kwetsbare zaak is. Het is ook niet altijd

mooi. Je gaat de confrontatie aan met verdriet,
met tragiek, met schuld, met haat, enzovoorts.

Die confrontatie brengt je onvermijdelijk in
contact met je eigen schaduw, met je eigen zelf-
kant. Wie niet kan incasseren moet nooit pastor
worden. Maar je ontdekt ook prachtige dingen,
die je rijk maken. Wie niet kan genieten en niet
kan ontvangen moet ook nooit pastor worden.
Maar alles blijft kwetsbaar: macht en onmacht
liggen vlak bij elkaar.

Tot slot, veel van wat ik in dit verhaal wilde zeg-
gen, vind ik treffend terug in een uitspraak van

Jezus:

Op dat uur jubelde hij het uit, vervuld van de

heilige Geest, en sprak: 'Ik prijs U Vader, Heer

van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen

verborgen hebt gehouden voor wijzen en ver-

standigen, maar ze hebt geopenbaard aan klci-

ilen. Ja Vader, zo heeft het U behaagt [... j.'
Daarop keerde hij zich naar zijn leerlingen

afzonderlijk en zei tot hen: 'Gelukkig de ogen

die zien wat gij ziet. Ik zeg u: vele profeten en

koningen verlangden te zien wat gij ziet, maar

zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij

hoort, maar zij hebben het niet gehoord.'

(Lucas 10,21-24)

Drs. G.B. GroeIIer is pastoraal sllpervisor ell werkzaam
aall de Katholieke Theologische Ulliversiteit te Utrecht.
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Noten

1. 'Religion is a system of symbols, which act to esta-

blish powerful, pervasive and longlasting moods and

motivations in men by formulating conceptions of a

general order of existence and clothing these con-

ceptions wich such an aura of factuality that the

moods and motivations seem uniquely realistic. '

Geertz, C. (1973), 71,e illterpretatioll <1ClIltl/res, Basic
Books, New York, p.90.

2. Berger vertelt een soortgelijk verhaal van oud-minis-

ter Vredeling die met gevaarlijk illegaal materiaal in

de trein zit terwijl de Duitsers komen controleren.

'Ik scheet gvd in mijn broek van angst. Ik hoor dat

geluid nóg, ik droom er nóg van. Ze gingen van

coupé naar coupé en dan hoorde je de portieren

slaan, beng, beng, beng. Doodsbang was ik. Totdat

ik naar buiten keek, naar de blauwe lucht en dat

gezang mij ineens te binnen schoot: 'Die wolken,

lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook

wel wegen vinden waarlan6'S uw voet kan gaan.' En

op slag was ik van die idiote, nerveuze spanning

bevrijd. Ik dacht: laat ze maar komen, wie maakt mij

wat. Dat is de waarde van het geloof Het is een ver-

arming, dat vind ik, als je dat niet hebt meegekre-

gen.' Berger verheldert dit verhaal met de roltheorie

van Hjalmar Sundén. Er is de angst en de nood van

Vredeling. Dat is de toestand van de psyche. Er is

een reële dreigende situatie. Er is de werkzaamheid

van in het geheugen opgeslagen bijbelse ofkerkelij-

ke woorden, waardoor je God een rol toeschrijft. En

door die toeschrijving verandert de eigen situatie,

verander jezelf

3. Dezelfde pastor beschrijft een andere casus van een

traditioneel katholieke oudere vrouw, die wel eutha-

nasie krijgt in aanwezigheid van de pastor. Ze voelt

zich met God verzoend en geaccepteerd. Dat is meer

een verhaal in de mystagogische lijn.

4. In deze inleiding voor oud-trainees van de Klinische

Pastorale Vorming maakte ik een aantal opmerkin-

gen over pastorale methodiek, waarbij ik steun op:

Schwartz, W. (1961), 'The social worker in the

group; new perspectives on service to groups: theo-

ry, organisation, practice', In: Schwartz (1961), Social

Work With Grol/PS, University Press, New Yark.
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De dialoog als drievoudige drager van
normatieve professionaliteit in

kwalitatief onderzoek

A dri Sl11alillg I

TCII aallzien vall de sector zorg en welzijll is de laatste ja reil aalldacht gevraagd voor vort/lell
vall 1I0rlllatieve professiollaliteit ter correctie vall eell tOCllelllellde, eellzijdige accentllerillg vall

vorlllell vall tec!lIlische professiollaliteit. 2 Er bestaall ill het oog 10pCllde ofiereellkolllstell tllssell
het werk vall zorg- ell IlIIlpverlellers ell het werk vall kl/lalitatieve olldcrzockcrs bij 0PCII illtcr-
views, participcrClldc obscrvatic CII participaticvc (JIIdcrzocksvort/1CII (Iflaarbij ollderzochfclI

//lcdc-ollderzoekers Zijll ell onderzoekers //lede-sllbjectell). Dcze overeellko//lstclI hebbell
betrekkillg op dc relatie tllSSCII zorg- of hllipverlcller CII zorg- of hllipolltvallger ellerzijds CII dc
relatie tllssell kwalitatiif ollderzoeker elI olldcrzochte allderzijds . 111beide relatics is bijvoor-

beeld eell kocle, af,talldelijkc, lIitslllitelld taakc(?erichte hOlldillg lIiet alleclI olltoereikelld Illaar
waarschijlllijk ook schadclijk voor de kwalitcit vall de ZOI~(?of vall hct ollderzoek.

1 Inleiding

De vraag die ik in dit artikel wil beantwoorden
is of, in hoeverre en hoe een kwalitatieve
onderzoeker (althans, bij open interviews, parti-
ciperende observatie en participatieve onder-
zoeksvormen) nOflnatieve professionaliteit moet
en kan bezitten. Het antwoord zal via de vol-
gende stappen onderbouwd worden. Om te
beginnen vat ik de vraag vooral methodologisch
op en niet zozeer ethisch. Het gaat mij er dus
vooral om vanuit overwegingen van me-
thodologische kwaliteit te bezien of en in hoe-
verre een kwalitatieve onderzoeker bij open
interviews, participerende observatie en partici-
patief onderzoek normatieve professionaliteit zou
moeten 'vertonen'. De begrippen 'technische
professionaliteit', 'normatieve professionaliteit'
en 'kwalitatief onderzoek' zullen getypeerd wor-
den, althans in voldoende mate om de vraag te
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kunnen beantwoorden. Uit deze begripstypering
zal blijken dat de genoemde vormen van kwa-
litatief onderzoek en normatieve professionali-
teit het streven naar dialogische relaties (of
communicatieve kwaliteit) gemeenschappelijk
hebben. Een uitgebreide conceptuele analyse van
het begrip 'dialogische relatie' zal duidelijk

maken dat de dialogische relatie in deze zin ten
eerste zelf reeds een realisatie IS van
normatieve professionaliteit en ten tweede een
f:1ciliterende bedding biedt (zo niet een mo-
gelijkheidsvoorwaarde is) voor de optimalisering
van normatieve professionaliteit. Voorts zal
beargumenteerd worden dat de optimalisering
van dialogische relaties een normatief-ethische
motivatie nodig heeft, ook in kwalitatief onder-
zoek. Doen-alsof, veinzerij is niet genoeg!
De stelling die ik als antwoord op de hiervoor
geformuleerde vraag zal onderbouwen en tegen
enkele tegenwerpingen verdedigen, is dat de
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kwalitatieve onderzoeker bij de genoemde vor-

men van kwalitatief onderzoek normatieve pro-

fessionaliteit nodig heeft (zij het met een iets
andere of mindere kwaliteit dan bij geestelijke
zorg) en dat de dialoog hiervoor de drievoudi-
ge drager is. 'Drievoudig' omdat:

1) de dialoog zelf al een (niet per se optimale)
realisatie is van normatieve professionaliteit;

2) de dialoog bevorderaar is van of een kweek-
plaats voor normatieve professionaliteit; en

3) de dialoog een normatief-ethische motivatie

nodig heeft om optimaal te kunnen zijn.

De professionaliteit van de hulpverlener, ver-
zorger, welzijnswerker en ook de geestelijk en
pastoraal werker bestaat uit minstens twee com-
ponenten: technische en normatieve professio-

naliteit. Heden ten dage gaan er steeds meer
stemmen op dat in de gezondheidszorg en het

welzijnswerk de technische professionaliteit veel
te sterk de overhand heeft gekregen. Bij tech-
nische professionaliteit, ook wel aangeduid als

technocratische, instrumentele of functionele
professionaliteit, staan effectiviteit en efficiëntie
van het handelen zó hoog in het vaandel dat de
persoonlijke, emotionele, esthetische, ethische,
existentiële en spirituele betekenis van dat
handelen verwaarloosd wordt, juist ook in de
omgang met de te verzorgen medemens. Het
verzorgende handelen wordt vrijwel geheel
beheerst door van buitenaf opgelegde criteria
van effectiviteit en efficiëntie. Cognitieve en
vooral strategische rationaliteit overheersen.
Normatieve professionaliteit betreft nu precies
de persoonlijke, emotionele, esthetische, ethi-
sche, existentiële en spirituele dimensies van de
belevingen van individuele cliënten. Normatie-
ve professionaliteit verwijst naar het vermogen
en de bereidheid, deze dimensies tot hun recht
te laten komen in de communicatie met een
cliënt. De normatieve dimensie van welzijns-
werk en zorg impliceert dan ook aandacht en
verantwoordelijkheid voor de zinvolheid van
het professionele handelen in het licht van het
levensverhaal van de betrokkene. Normatieve
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professionaliteit betekent volgens auteurs als
Baart, Van Houten en Kunneman ook com-
municatieve kwaliteit (openheid, gelijkwaar-

digheid, et cetera) en reflectief vermogen ten
aanzien van de normen en waarden die in situ-
aties van zorgverlening en welzijnswerk in het
geding zijn. Normatieve rationaliteit en vooral
handelingsrationaliteit overheersen (zie voor het

begrip handelingsrationaliteit: Smaling, 1998).

Gezien de vraag die in dit artikel beantwoord
moet worden (of, in hoeverre en hoe een kwa-

litatieve onderzoeker bij open interviews, parti-
ciperende observatie en participatief onderzoek

normatieve professionaliteit moet bezitten en
verwerven), zijn vooral het dialogische aspect
(communicatieve kwaliteit, openheid, gelijk-

waardigheid) en de hiermee verbonden ethische
en reflectieve aspecten van belang.

Men zou kunnen denken dat de professionali-
teit van de empirisch onderzoeker vooral (of
misschien wel uitsluitend) van technische of

instrumentele aard is en (buiten specifiek be-
roepsethische zaken om) geen of weinig nor-
matieve kenmerken heeft. Immers, een goed
empirisch onderzoeker is iemand die in staat is
adequate methoden en technieken van onder-
zoek te hanteren. Hierbij zijn deze methoden en
technieken niet gericht op het verlenen van hulp
of zorg, maar voornamelijk op het verzamelen
en analyseren van gegevens om een onderzoeks-
probeemstelling aan te pakken. De technische
professionaliteit van een empirisch onderzoeker
verschilt dus zelf ook van de technische
professionaliteit van de zorgverlener of geeste-
lijk werker. Kennisgericht en zelfs praktijkge-
richt onderzoek doen verschilt nu eenmaal van
daadwe~kelijk (ver)zorgend handelen. Ik zal
hierop terugkomen in paragraaf 6.
Kwalitatief empirisch onderzoek wordt geken-
merkt door a) een open manier van gegevens
verzamelen om flexibel te kunnen inspelen op
diverse concrete contexten, b) een analyse die
cyclisch-interactief wordt afgewisseld met het

verzamelen en c) een redeneerwijze die gebruik
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maakt van een natuurlijke taal in plaats van een

formele taal of van mathematische analysemo-

dellen (zie voor een meer uitgebreide om-
schrijving bijvoorbeeld Maso & Smaling, 1998).
Hierdoor is de onderzoeker sterk op zichzelf
aangewezen en kunnen zijn of haar communi-

catieve vaardigheden van doorslaggevend belang

zIJn.
l3innen kwalitatief onderzoek komen onder-
zoeksvormen voor waarin de communicatieve
vermogens van de onderzoeker van zo'n hoge

kwaliteit moeten zijn dat deze vermogens, en
met name de daarbij behorende vaardigheden,
zeer veel gemeen hebben met de (deels ook
technische) professionaliteit van de zorb'Verlener
of de geestelijk werker. Ik denk hier aan de vol-
gende onderzoeksvormen: open interview (bij-
voorbeeld het diepte-interview), participerende
observatie (althans, voor zover de onderzoeker
inderdaad een combinatie maakt van observeren
en participeren aan het leven van de onderzoch-
te) en participatieve onderzoeksvorInen (hier
participeert de onderzochte in het onderzoek als

een soort mede-onderzoeker en stelt de onder-
zoeker zich ook op als een soort onderzochte).
l3ij deze onderzoeksvormen moet de onder-
zoeker streven naar de methodologische norm
van dialogische intersubjectiviteit: een dialogi-
sche omgang tussen betrokkenen, die uitloopt
op een argumentatief ondersteunde overeen-
stemming of instemming, waarbij het kan
gebeuren dat men het erover eens wordt dat
men op sommige punten van mening verschilt
en men besluit to agree to disagree (vgl. Smaling,
1992). l30vendien is het streven naar dialogische
intersubjectiviteit en daarmee naar dialogische
relaties vaak aanwezig in handelingsgericht
onderzoek, dat een soort combinatie is van ken-
nisgericht onderzoek en handelen zoals dat
plaatsvindt in sociale acties, hulpverlening,
welzijnswerk, zorg en geestelijk werk. Zeker in
participatief (emancipatorisch, exemplarisch,
etc.) handelingsgericht onderzoek - dat vrijwel
steeds ook kwalitatief van aard is - is het streven
naar dialogische relaties tussen onderzoeker en

80

onderzochte van cruciaal belang. Temeer omdat

zij gezamenlijk zowel een onderzoeks- als een

handelingsproject aangaan (zie bijvoorbeeld
l3oog, et al., 1996; Coenen, 1987; en Smaling,

1998).
In de genoemde vormen van kwalitatief onder-

zoek is het streven naar dialogische relaties dus
van belang voor methodologische kwaliteit. Om

aannemelijk te maken dat dialogische relaties de
dragers vormen van technische en (vooral van)

normatieve professionaliteit, zal nu eerst de dia-
logische relatie zoals ik die hier op het oog heb,

nader worden omschreven. Daarna zal ik trach-
ten enkele mogelijke tegenwerpingen tegen
mijn stelling te ontzenuwen.

2 De dialogische relatie

In deze paragraaf conceptualiseer ik het begrip
'dialogische relatie' op zo'n manier dat dit begrip
ook vruchtbaar is voor een juiste opvatting van

de methodologische norm van dialogische inter-
subjectiviteit. Deze norm wordt zowel tussen
onderzoeker en onderzochte nagestreefd alsook
tussen onderzoekers onderling in vormen van
kwalitatief onderzoek, zoals open interviews,
participerende observatie en participatieve
onderzoeksvormen. (Onder het laatste kunnen
ook emancipatorisch en exemplarisch hande-
lingsonderzoek gerekend worden.)
Een relatie tussen twee personen is dialogisch
naarmate die relatie gekenmerkt wordt door
symbolische interactiviteit, meervoudige hemle-
neutiek, wederzijds vertrouwen, wederkerige
aanvaarding, onderling respect, communicatieve
symmetrie en triadische openheid. Een perfect
dialogische relatie zal in feite niet voorkomen
maar men kan er wel naar streven. Dit streven
kan in bepaalde onderzoekssituaties nuttig zijn
om bepaalde doelen te bereiken, zoals valide
onderzoeksresultaten. Het kan echter ook erva-
ren worden als iets dat in zichzélf zinvol is. De
motieven voor een onderzoeker om dialogische
relaties zo goed mogelijk te verwerkelijken kun-
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nen dus behalve strategisch (i.c. methodologisch)

ook meer normatief-levensbeschouwelijk van
aard zijn. Ik zal in paragraaf 5 trachten aan-

nemelijk te maken dat deze normatief-levens-
beschouwelijke motivatie zelf ook weer

methodologische voordelen kan hebben.

2.1 Symbolische interactiviteit
In een dialogische relatie gaat men op een inter-
actieve wijze met elkaar om. Er is sprake van

interactie tussen twee personen als een actie van

de één een reactie van de ander oproept, en deze
reactie van de ander weer een reactie van de één;

deze afwisseling kan zich eventueel voortzetten.
Hierbij sluiten actie(s) en reactie(s) op elkaar aan.

Deze aansluiting wordt bevorderd door een

gedeelde betekenishorizon of sociale context
waardoor wederzijdse anticipaties op mogelij-

ke acties en reacties mogelijk zijn, en men elkaar
ook beter kan begrijpen. Aldus worden actie en
reactie communicatieve daden. Voorbeelden

van comnull1icatieve daden zijn: toespreken, lui-

steren, converseren, knikken, de hand schudden,
blij aankijken, vriendelijk toelachen, wenken,

aanraken en samen dansen. Een dialogische rela-
tie houdt een op elkaar afgestemde uitwisseling
in van tekens, symbolen en woorden. Deze
interactieve uitwisseling moet echter in het
kader van een dialogische relatie voorts nog vol-
doen de volgende kenmerken.

2.2 Meervol/dige hemlellel/tiel<
Het begrijpen wat de ander doet, vereist een
hermeneutisch proces. Dit hermeneutische pro-
ces is een cirkelvormig proces, waarin een geheel
geïnterpreteerd wordt op basis van de delen en
deze delen weer worden geherinterpreteerd in
het licht van het geheel, enzovoorts (zie bij-
voorbeeld Gadamer, 1960). Deze hermeneu-
tische cirkel is dus eigenlijk een spiraal. Binnen
het kader van wetenschappelijk kennisverwer-
ving heeft Giddens onderscheid gemaakt tussen
enkelvoudige hermeneutiek in de natuurwe-
tenschappen en van dubbele hermeneutiek in de
sociale wetenschappen (1976). De natuurwe-
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tenschappelijke werkelijkheid moet weliswaar

ook begrepen worden, maar de sociale wer-

kelijkheid is bovendien zelf een alreeds door de
onderzochten geïnterpreteerde werkelijkheid.

De sociaal-wetenschappelijk onderzoeker inter-
preteert interpretaties.
Ik trek dit idee van de dubbele hermeneutiek

door naar de concrete onderzoeker-onderzochte
interactie en dan is het zó dat er een wissel-

werking is waarin de deelnemers elkaars gedrag

telkens opnieuw interpreteren, ook deze inter-

pretaties zelf weer interpreteren en voorts het

eigen gedrag, de eigen reacties en eigen inter-
pretaties weer interpreteren. De onderzochte

bijvoorbeeld, vormt zich gaandeweg, volgens
een hermeneutische spiraal, een beeld van wat

de onderzoeker aan het doen is, wat die van hem
of haar wil. Een onderzoeker moet dit her-

meneutische proces, ter wille van de validiteit
van de onderzoeksconclusies, op een of andere

manier in rekening brengen. De onderzoeker
moet dus niet alleen rekening houden met een

dubbele hermeneutiek, maar ook met een
meervoudige hermeneutiek: niet alleen de socia-

le werkelijkheid is een alreeds geïnterpreteerde
werkelijkheid, ook de relatie tussen onderzoe-
ker en onderzochte wordt doorlopend door
beide deelnemers geïnterpreteerd en geherin-
terpreteerd.

2.3 vVederzijds vertrol/ww, aanvaarden en respect
Bij wederzijds vertrouwen gaat het om meer dan
de welwillendheid die minimaal nodig is om
überhaupt te kunnen communiceren. Veelmeer
gaat het om optimale welwillendheid, waarin
ieder zijn best doet om de ander zo goed moge-
lijk te begrijpen naar diens bedoelingen in plaats
van de ander te beoordelen naar onbedoelde
fouten, vergissingen en onvolkomenheden (zie
voor meer over deze welwillendheid: Smaling,
1997). Het gaat evenmin om minimalistisch
opgevatte rapport, maar om Inwl/al tritst (verge-
lijk Coenen, 1987 en Boog et al., 1996).
Symbolische interacties tussen personen slagen
niet altijd onmiddellijk of snel. Zelfs bij een
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gedeelde horizon is deze horizon niet precies

dezelfde voor elk van de interactoren en iedere

actor afzonderlijk bepaalt daarom niet steeds
éénduidig wat voor betekenis een handeling

(van de ander) heeft. Daarom is een zekere

welwillendheid nodig, maar ook een aanvaar-

ding van het communicatieve aanbod van de

ander. De een moet het aanbod van de ander

om in een dialoog te treden aanvaarden, wil er

überhaupt sprake zijn van een dialoog. We kun-
nen hier met een variant op de responsiviteit van

Tronto spreken van wederzijdse responsiviteit

(1993). Hiervoor is minstens nodig dat men zich

in elkaars positie kan verplaatsen en dat men tot
wederzijdse rolneming in staat is.
l3ij respect denken we niet alleen aan aanvaar-
ding maar ook aan waardering voor wie de
ander is of wat de ander kan of doet, ook al wijkt
de ander hierin af van jezelf.

We kunnen dit wederzijds vertrouwen, aan-
vaarden en respect uitbreiden met de notie van

het hermeneutisch recht zoals De l30er dat
bespreekt (1978). Men verleent een ander het
hermeneutisch recht als men ervan uitgaat of

erop vertrouwt dat de ander bedoelt wat hij of
zij zegt, meent wat hij of zij zegt (waarachtig is),
doet wat hij of zij zegt (betrouwbaar is), en dat

men ook aanneemt dat die ander verantwoorde-
lijkheid kan dragen (toerekeningsvatbaar is).

Men verleent het hermeneutisch recht aan de
ander totdat onmiskenbaar duidelijk blijkt dat de
genoemde uitgangspunten feitelijk niet stand-
houden. Er zijn dus ook wel grenzen.

2.4 COllllllllllicatieve sYlIlmetrie: eerste aallzet
In een dialogische relatie is er communicatieve
symmetrie voor zover er een gelijke verdeling
van kansen is over de deelnemers om welke
communicatieve daad dan ook maar te begin-
nen, te vervolgen of te beëindigen. Voorbeel-
den van communicatieve daden (zie ook 2.1)
zijn: spreken (constateren, vragen, bevelen, belo-
ven, et cetera), luisteren, aankijken, wegkijken,
strelen, enzovoorts; ook gezichtsuitdrukkingen
en lichaamshoudingen kunnen communicatieve
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handelingen zijn. De gelijke verdeling van kan-

sen om zulke communicatieve daden te stellen,

houdt niet in dat de deelnemers in een dialogi-
sche relatie in èlk opzicht symmetrisch, gelijk of

gelijkwaardig zijn. Er is wel degelijk mimte voor

verschil! Ik kom hier in paragraaf 3 uitgebreid

op terug.

2.5 Triadische opel/heid: eerste aal/zet
In een dialogische relatie is openheid van geest

(opcl/-lIlil/dedl/ess) van groot belang. Verder zijn

receptiviteit en het zich kunnen verplaatsen in

het perspectief van de ander (role takil/g) onmis-
baar. Ten aanzien van deze geestelijke lenigheid
moet men ook bereid zijn zichzelf te confron-

teren met de eigen beperkingen en dient men
bereid te zijn zichzelf te veranderen. Dat kan
echter ontaarden in een monol06>1sche afstande-
lijkheid, een soort impressionistisch narcisme.
Het gevaar van deze ontaarding kan worden

bezworen door het streven naar interactie en
communicatieve symmetrie. Immers, als men
met z'n tweeën open van geest wil zijn en daar-

bij nog symmetrisch wil interacteren, dan moet
men wel beurtelings iets zeggen, ook iets over
zichzelf. Men moet dan behalve open van geest

ook openhartigheid (opcl/-heartedl/ess) laten zien.
Een afWisseling van openheid van geest en open-

hartigheid voorkomt niet een ontaarding van
openheid van geest in afwezige afstandelijkheid
of openhartigheid in egocentrisch exhibitionis-
me (een soort expressionistisch narcisme), maar

bevordert juist ook de kwaliteit van zowel open-
heid van geest als openhartigheid. Hun kwaliteit
wordt voorts nog bevorderd door de andere
kenmerken van de dialogische relatie na te stre-
ven. In paragraaf 4 ga ik nader in op triadische
openheid: openheid van geest, openhartigheid
en dialogische openheid.

In onderzoekssituaties waarin de communica-
tieve kwaliteit van de relatie tussen onderzoeker
en onderzochte doorslaggevend is voor de
methodologische kwaliteit van het onderzoek
(en de praktische relevantie ervan), lijkt het stre-
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ven naar een dialogische relatie onontbeerlijk.

Men kan zich echter afvragen of het streven naar

dialogische relaties in onderzoekssituaties wel
haalbaar of wenselijk is, met name voor wat

betreft de symmetrie. Is het streven naar zulke
dialogische relaties niet veel te hoog gestem(l?

Staat dit streven het doen van goed onderzoek

of het samenwerken niet juist in de weg omdat

het gestelde doel van dialogische relaties te
idealistisch of te romantisch is? Gebrek aan reali-
teitszin heeft immers menige goedbedoelde

onderneming doen mislukken! In de paragrafen

3 en 5 ga ik hier nader op in.

3 Communicatieve symmetrie

Het begrip dialoog wordt soms in ruimere zin

gebruikt dan in dit artikel. Er kan dan onder-
scheid worden gemaakt tussen symmetrische en

asymmetrische dialogen. (Zie bijvoorbeeld El-
ders, 1996; Holquist, 1990; Marsh, 1980 en

Snyder, 1989) Dialogen in films, toneelstukken
en romans zijn veelal asymmetrisch. Denk aan
de dialogen tussen een maffia-baas en zijn onder-
geschikte, of tussen een politieagente en haar
arrestant. Linell onderscheidt vier manieren om
te domineren in een tweegesprek: meer initia-
tieven nemen, het gespreksonderwerp bepalen,
meer tijd in beslag nemen met het eigen verhaal,
en strategische zetten uitvoèren zoals het hante-
ren van een goede tilllillg (Linell, 1990; zie ook
Hermans & Kempen, 1993). Wanneer in een
tweegesprek voornamelijk één van de deelne-
mers dergelijk dominant gedrag vertoont en de
ander niet, is er sprake van asymmetrie. Wan-
neer de gespreksdeelnemers afwisselend domi-
nant gedrag vertonen, is er op dit punt sprake
van symmetrie.
In het kader van de relatie tussen onderzoeker-
onderzochte in vormen van kwalitatief onder-
zoek (zoals het open interview, participerende
observatie en participatieve onderzoeksvormen)
gaat het nu echter juist om het stréven naar sym-
metrie. Is dit terecht en ook realistisch? Naar
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mijn mening is het antwoord: Ja! Ik heb hier vijf

redenen voor.
Ten eerste gaat het ons slechts om COllllllllllicatie-
ve symmetrie. Participanten kunnen dan in veler-
lei opzichten ongelijk of asymmetrisch zijn.

Bijvoorbeeld qua sexe, leeftijd, etnische komaf,

geschooldheid, intelligentie, interesse, emotiona-
liteit, debateerkunst en persoonlijke voorkeur. De

participanten kunnen zel(~ in meerdere opzich-
ten ongelijkwaardig zijn, bijvoorbeeld ten

aanzien van verantwoordelijkheidsgevoel, mens-
lievendheid, solidariteit, integriteit, autonomie,
zorgzaamheid voor zichzelf, schoonheid,

boeiendheid en democratisch leiderschap. Com-
municatieve symmetrie impliceert dus geen

gelijkwaardigheid in alle opzichten. Hiermee is
deze symmetrie al iets realistischer neergezet.

Ten tweede heeft de communicatieve symme-
trie die ik bedoel slechts betrekking op de gelij-
ke verdelillg l'all kallsm om een communicatieve
daad te beginnen, te vervolgen of te beëindigen.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld niet om het bepa-
len van het gespreksonderwerp, het niveau
waarop een onderwerp wordt behandeld en de
kennis van zaken erover, of de soort lichaams-
taal die men gebruikt. Op deze wijze kunnen
zich dus binnen de geformuleerde symmetrie-
eis allerlei asymmetrieën voordoen. Wel impli-
ceert een dialogische relatie zoals hier opgevat,
dat dominante en submissieve communicaties
worden gealterneerd. Hoe beter deze alternatie
lukt, des te meer wordt dan in deze zin een
zekere machtsgelijkheid gerealiseerd. Meer con-
creet wil dat zeggen dat als ik de ander mag
terechtwijzen, de ander mij óók mag terecht-
wijzen of als de ander zich als een kindje mag
gedragen, ik dat (dan) óók mag. Hiermee is het
symmetrie-streven weer minder illusoir gewor-

den.
Ten derde is communicatieve symmetrie een
cOlllrafaetisch reglliaticj prillcipe. Het geeft tegen de
feiten in toch een richting aan: de gelijke ver-
deling van kansen om een communicatieve daad
te stellen zal wel nooit in perfecte vorm het
geval zijn maar moet toch worden nagestreefd
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om ooit enigszins in de buurt te komen van

zulke streefdoelen als waarheid van cognitieve
uitspraken en juistheid van normatieve oorde-

len. En hiermee is het streven naar symmetrie
nog minder 'romantisch' geworden. (Zie Haber-
mas, 1971; Habem1as, 1973; zie ook Kunneman,

1986; overigens wijs ik erop dat ik hier afwijk
van het communicatieve symmetriebegrip van

Habenl1as in zoverre hij zich beperkt tot het ini-
tiëren van taalhandelingen. Verder betrek ik

communicatieve symmetrie ook op commu-
nicatieve daden in het algemeen, zoals: het

voortzetten of het stoppen van een .taalhande-
ling, het luisteren en het non-verbaal commu-

niceren. )
Ten vierde is het streven naar communicatieve
symmetrie onmisbaar: zowel vanuit de optiek

van de onderzoeker als vanuit de optiek van de
onderzochte. Bij het eerste doel ik dan met
name op die onderzoekssituaties waarin de

onderzochte een rol van speciaal belang speelt:
zo kan de onderzochte bijvoorbeeld veel meer
relevante kennis hebben dan de onderzoeker; als
deze communicatieve symmetrie onvoldoende
nastreeft, kan dat tot gevolg hebben dat relevante
informatie buiten zijn gezichtsveld valt. Voor
wat betreft het tweede kan de onderzochte bij
een handelingsonderzoek (waarbij hij belang-
hebbende of opdrachtgever kan zijn) deel uit-

maken van het doel van het onderzoek. Het
nastreven van communicatieve symmetrie door
de onderzochte, inclusief de intentie ook zelf
te willen (mee)veranderen, kan met andere
woorden van eminent belang zijn. Het streven

naar symmetrie is daarmee - in de hierboven
gestipuleerde zin - dus niet alleen realistisch,
maar ook terecht omdat dit streven voor het
onderzoeksdoel onmisbaar kan zijn.
En ten vijfde: binnen een dialogische relatie
waarin gestreefd wordt naar de hierboven
besproken communicatieve symmetrie, is er
ruimte voor allerlei verschillen tussen de deelne-
mers. Sterker nog, het gaat er juist om zulke ver-
schillen, zoals bijvoorbeeld de deskundigheid
van de onderzoeker als geschoold onderzoeker
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en de expertise van de onderzochte als erva-

ringsdeskundige, tot hun recht te laten komen.
De dialogische relatie is dus een 'gedifferen-

tieerde' relatie, waarin men elkaars argumenten
en perspectieven serieus blijft nemen, verschil-
len respecteert en juist ook aan het licht brengt.

Hoewel communicatieve symmetrie zoals hier-
boven opgevat niet absoluut of alomvattend is,

moet worden benadrukt dat - ook al is die haal-
baarder geworden - er binnen de relatie tussen

onderzoeker en onderzochte alleen maar naar

gestrééfd kan worden. Immers, de relatie tus-
sen onderzoeker en onderzochte heeft altijd óók
een asymmetrisch karakter, zoals dat evenzeer

bij de relatie tusscn zorgvcrlcner cn zorgont-
vanger het geval is. Maar juist vanwcge de (min
of meer altijd aanwezige) asymmetrie in de
rolvcrdeling i.c. is hct streven naar communica-

tieve symmctrie van belang als tegenwicht.
Inzetten op asymmetrie zou de kwalitcit van
zowel geestelijk wcrk als hct hier bcdoeldc typc
van kwalitatief onderzoek ernstig kunnen scha-

dcn.

4 Triadische openheid

4.1 Openheid van geest
Opcnhcid van geest kan allcreerst rcceptiviteit
of ontvankelijkheid bctekcncn. Dczc ontvan-
kelijkheid mag overigens niet te lijdzaam, neu-
traal of laconiek wordcn opgcvat, maar dient
aandachtig en respectvol te zijn. In respectvol-
le aandacht luistert men naar de andcr zonder
eigen doelcn na te jagen. Mcn geeft dc ander dc
ruimte om er te zijn zoals de ander is cn zoals dic
zich uit.
Om de ander gocd te begrijpen is cchtcr ont-
vankelijkhcid cn respectvolle aandacht niet toc-
rcikend. Men moct zich ook kunnen vcrplaatscn
in de positic van dc ander om de wcreld vanuit
diens pcrspectief te kunnen bekijkcn. Dit ima-
ginaire zich-verplaatsen-in (zich indenkcn cn
invoelen) wordt ook wel rolneming (role-takillg)
gcnoemd (zie Smaling, 1990). Rolneming kan
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nooit geheel lukken, maar men kan wel dege-

lijk leren er in de interactie met de ander een

eind in te vorderen. Hierbij zalmen zijn ideeën

over de ander herhaaldelijk moeten bijstellen en
het gedrag van de ander steeds weer moeten

herinterpreteren. In zo'n interpretatieproces zal
men zelf niet buiten schot kunnen blijven, maar

wordt men gestimuleerd tot zelfonderzoek en

zelfverheldering. En hierdoor kan men zij n
gevoeligheid en onderscheidingsvermogen
verruimen. De innerlijke dialoog, de zelfreflec-

tie en de bereidheid om zelf te veranderen zijn
dus voor het streven naar openheid van geest

van wezenlijk belang.
Openheid van geest kan op den duur verflau-
wen of haar betekenis zelfs totaal verliezen als

men zich niet ook kan af~luiten. Sommige

aspecten van de ander en van onze wereld lijken
zich alleen maar te tonen wanneer men er exclu-
sieve of gedetailleerde aandacht aan schenkt.
Soms is het beter te luisteren en te kijken van-

uit een bepaald perspectief, waarbij men - al is
het maar even - andere mogelijke perspectieven
uitsluit. Met andere woorden: in sommige
gevallen opent zich de ander pas voor ons als we
ons voor bepaalde zaken af~luiten. AI met al is
er is een wisselwerking van mentale opening en
sluiting nodig om niet te verzanden in een te
neutraal of oppervlakkig soort van impres-
sionisme, waarin alles even belangrijk of onbe-
langrijk is. En deze wisselwerking bevordert de
reflectie over de eigen gezichtspunten. Open-
heid van geest kan bovendien ook te afstande-
lijk zijn.
Een speciaal soort openheid is nodig om de
eenzijdigheden van openheid van geest op te
heffen. Die openheid wordt gevormd door
openhartigheid. Openheid van geest is een men-
tale aangelegenheid. Bij openhartigheid moet
echter gehandeld worden: men moet immers
iets zeggen tegen een ander. Deze actieve of
'zendende' vorm van openheid zal de openheid
van geest, die meer 'ontvangend' is, uiteindelijk
zelfs bevorderen.
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4.2 Opcnhartighcid
Wanneer twee mensen samen alleen maar open

van geest zitten te zijn, dan kan men zich afvra-

gen of hier nog wel sprake is van een dialoog.
Men kan zich dat ook afvragen als de ene par-

tij voortdurend openheid van geest nastreeft en

de ander voortdurend openhartigheid najaagt.
Voor een dialoog is een wisselwerking nodig.
De kwaliteit van de dialoog zal eraan winnen als,

in afwisseling met openheid van geest, ook
openhartig wordt gesproken door alle betrok-

ken gesprekspartners. Deze openhartigheid van
een gespreksdeelnemer (die eerlijkheid, waar-
achtigheid en transparantie omvat) is niet alleen

nodig voor de receptieve ander om de actieve

partner beter te kunnen begrijpen, maar helpt

tevens deze laatste om tot verdere articulatie en
daarmee verdere verwerking en ontwikkeling

(dus leerprocessen) te komen ten aanzien van
diens eigen ervaringen en inzichten. Hierbij is
niet alleen respectvolle aandacht van de (recep-
tieve) ander behulpzaam, maar ook diens reac-
tie. Openhartigheid kan daarmee delen van
onszelf en van de ander helpen ontsluiten en

ontwikkelen. Openhartigheid kan bovendien de
ander stimuleren om ook openhartig te zijn,
waardoor het wederzijdse verstaan kan groei-
en.
Overmatig veel openhartig gedrag kan daaren-
tegen de dialoog ernstig bedreigen, omdat de
ander geforceerd wordt te luisteren of zich
geheel af te sluiten. Zonder openheid van geest,
zonder de dialogische afwisseling van luisteren
en spreken, kan openhartigheid verworden tot
een oneindig verhaal over zichzelf Een onein-
dig verhaal dat geen mimte meer biedt aan ande-
ren en andere perspectieven, en derhalve als een
soort narcisme of mentaal exhibitionisme kan
worden getypeerd.

4.3 Dialogischc opcnhcid
Openheid van geest hoeft niet relationeel te zijn.
Niemand anders hoeft er iets van te merken.
Openhartigheid is weliswaar steeds relationeel -
je bent openhartig tegenover iemand die ook
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luistert - maar kan toch monologisch zijn. Deze

twee soorten van openheid zijn met andere

woorden niet per se dialogisch in de zin dat er

sprake is van symbolische interactiviteit,

meervoudige hermeneutiek, wederzijds ver-
trouwen, aanvaarden, respect en communica-

tieve symmetrie. Onder dialogische openheid
versta ik nu openheid naar, bereidheid tot en een

streven naar deze aspeèten van een dialogische
relatie. Dialogische openheid kan bevorderd

worden door openheid van geest en openhar-

tigheid, en behoedt deze tezelfdertijd voor een
terugval naar een monoloog.
De kwaliteit van de dialoog wint bij openheid

van geest en openhartigheid van de deelnemers,
mits zekere grenzen in acht worden genomen.
Omgekeerd kunnen openheid 'van geest en

openhartigheid, zoals reeds aangeduid, meer
kwaliteit krijgen als zij in het kader van een dia-
logische relatie geplaatst worden. Onderlinge
afwisseling van openheid van geest en openhar-
tigheid kan al enigermate voorkomen dat door
te grote dominantie van één van de twee de
openheid zelf teniet wordt gedaan. Inbedding in
een dialogische interactie maakt dit risico nog

kleiner.
Openheid van geest, openhartigheid en dialoog
vormen zo gezien een triade: elk van de drie
wint bij de andere twee en kan, omgekeerd, hel-
pen de andere twee te optimaliseren. Dialo-
giscllC openheid in de bredere betekenis van het
woord omvát openheid van geest en openhar-
tigheid. De kwaliteit van de dialoog hangt niet
alleen af van de gerealiseerde symmetrie, de
getoonde welwillendheid en reciprociteit, maar
eveneens van de openheid ervan. Dialogische
openheid vormt tezamen met openheid van
geest en openhartigheid een triadische openheid,
waarin de dialectiek van openingen en slui-
tingen een onmisbare motor is. (Zie voor een
uitgebreidere verhandeling over triadische open-
heid, Smaling, 1995.)

86

5 Tussen echtheid en doen-alsof

Zoals al eerder gezegd, zou men het hele idee
van de dialogische relatie kunnen verwerpen als

te romantisch. In paragraaf 3 heb ik voor wat

betreft communicatieve symmetrie al getracht
aan te tonen dat het verwijt van irreëel roman-

ticisme misplaatst is. Nu zal ik pogen dit verwijt
ook te ontzenuwen voor wat betreft de dialogi-

sche relatie in zijn geheel.
Denkers als Nietzsche, Freud, Foucault, Derri-

da en Lyotard hebben gewezen op het feit dat
wij mensen noch transparant zijn voor onszelf
noch voor de ander. We kennen onze werke-

lijke motieven, intenties en andere gedrags-
bepalers niet of onvoldoende. Een open, trans-

parante en authentieke dialoog zou daarmee een

fictie zijn.
Tegen de achtergrond van een cultuur of een
historisch tijdsgewricht kan verdedigd worden
dat maar weinig gedrag intentioneel is. Veel
gedrag is cultureel-historisch bepaald zonder dat
we er ons bewust van zijn. Maar in de context

van een concrete interactie tussen twee men-
sen zijn onze bedoelingen en intenties, èn de
manier waarop we die van elkaar begrijpen nict
zo onkcnbaar als wordt verondersteld. Daarmee

zijn ze mijns inziens in dit opzicht wél van groot

belang.
Verder is de dialogische relatie in absolute zin
inderdaad een fictie. Daarom kenschetsten we
het idee van communicatieve symmetrie ook als
een contra£1Ctisch principe. Maar hiermee wordt
tegelijkertijd gezegd dat het streven naar een
dialogische relatie nog niet zinloos wordt. Het
streven naar een ideale vorm is nog niet zinloos
als dat ideaal nooit helemaal gerealiseerd kan
worden. Die ideale vorm geeft immers wel een
richting aan, is wel een oriëntatiepunt. Een
enigszins gebrekkige realisatie is al belangrijk
genoeg voor het sociale verkeer.
Echter, zou het streven naar zoiets als een dia-
logische relatie nu juist de oorzaak van veel
ellende kunnen zijn (zoals Filip 13uekens mij
eens mondeling verzekerde)? Ja, indien men
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meent dat die relatie perfect moet zijn. Dan

wachten er alleen maar teleurstellingen. Geen

communicatie kan dan nog het daglicht verdra-
gen. Op de spits gedreven idealiseringen van een

relatie zullen in het algemeen een verlammende
en destructieve werking hebben en zijn dan
inderdaad gevaarlijk omdat men dan waar-

schijnlijk niet goed leert omgaan met de onvol-
komenheden waarvan onze wereld bol staat. Het

onder ogen zien van de gebrekkigheden die het
streven naar dialogische relaties nu eenmaal aan-

kleven, kan ons behoeden voor een zweverig

romanticisme.
Maar, zou het niet toch maar beter zijn te leren

l/cÎllzell, te dOCll-alscif, omdat er eigenlijk toch niet
veel anders opzit? Neen. Het is al gezegd, er zit

wel wat anders op: men kan - al is het gebrek-
kig - wel enige openheid en enige waarachtig-
heid realiseren. Terwijl een goed ontwikkelde
realiteitszin ons kan behoeden voor een zweve-

rig romanticisme, kan het streven naar dialogi-
sche relaties (al is het tegen de feiten in) ons
behoeden voor een wurgend cynisme waarin

mensen zich af.~luiten. Tegelijkertijd vind ik dat
het goed is om ons gedragsrepertoire zoveel
mogelijk uit te breiden. Dat geeft ons meer
keuzevrijheid, maakt het sociale leven soepeler
en kan ons bovendien helpen andermans gedrag
beter te begrijpen. Ook een onderzoeker is
gebaat met het vermogen te kunnen veinzen,
zeker als die zulke methoden als open interview
en participerende observatie toepast of exem-
plarisch handelingsonderzoek doet. Een sociaal
wetenschappelijk onderzoeker zou mijns inziens
zelfs getraind moeten worden in een breed arse-
naal van gedragsmogelijkheden om zich in ver-
schillende onderzoekssi tuaties te kunnen
aanpassen aan de geldende eisen. Soms zal een
onderzoeker met zijn of haar aangepaste gedrag
bijvoorbeeld slechts veinzen dat hij of zij echt
geïnteresseerd is en de mening van een ander
deelt. Maar daarom is het streven naar een
dialogische relatie nog niet zinloos: het kan ons,
zoals gezegd, behoeden voor een wurgend

cymsme.
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Het kan heel nuttig zijn het streven naar een dia-

logische relatie in haar geheel te veinzen. (Men

moet dan wel goed weten hoe zo'n relatie eruit

ziet!) Met veinzerij kan men als onderzoeker een
heel eind komen. Soms zal veinzerij al toerei-

kend zijn voor het onderzoeksdoel. Het streven
naar een dialogische relatie kan met andere

woorden louter strategisch gemotiveerd zijn. Dit
wil zeggen dat de poging een dialogische rela-
tie aan te gaan, slechts als middel dient om het
onderzoeksdoel (kennis- enlof handelingsdoel)

te dienen, waarbij de onderzochte alleen maar

wordt gebruikt en niet wordt benaderd om een
authentieke dialogische relatie mee aan te gaan.

Echter, pure veinzerij zou weleens net zo moei-

lijk kunnen zijn als absolute oprechtheid.
Immers, hoe verder het geveinsde gedrag afstaat
van wat men 'eigenlijk' zou willen doen, des te

moeilijker is het om nog geloofwaardig of over-
tuigend te veinzen. Bovendien mag de ander niet
merken dat men slechts veinst, want als die ander
dat ontdekt dan loopt men het gevaar dat veel
verborgen zal worden gehouden, of dat men

(direct of indirect) de deur wordt gewezen. Een
zekere echtheid lijkt voor een onderzoeker dan
ook minder riskant. Degenen die het streven naar
echte dialogische relaties willen afdoen als irreëel
romanticisme, zouden zich moeten realiseren dat
succesvol veinzen ook te hoog gegrepen kan
zijn. Velen zullen vroeg of laat door de mand
vallen. Het welbewust en doelbewust succesvol
willen veinzen kan een té hoge graad van
beheersing van acteertechnieken vergeIl.
Met veinzerij loopt men het gevaar ontmaskerd
en buiten gesloten te worden. Dit gevaar kan
echter wel bezworen worden door oprecht te
veinzen. Als je oprecht veinst, ben je je ervan
bewust en laat je de ander ook merken dat je
weliswaar voorgeeft iets te weten, te voelen, te
ervaren, enzovoorts, maar weetje en laatje tege-
lijkertijd merken dat je daar niet echt zo zeker
over bent. Voor Kellendonk is dit oprechte
veinzen de betekenis van irollie (1986, waarin
Kellendonk afwijkt van de gebruikelijke alle-
daagse betekenis van ironie).
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Natuurlijk kan het herhaaldelijk laten blijken van

een ironische houding, ook in de zin die Kel-

lendonk eraan geeft, de communicatie bemoei-

lijken. Iemand die zijn eigen uitspraken
permanent relativeert, haalt zichzelf onderuit en

loopt een grote kans ook door anderen niet lan-
ger serieus genomen te worden. Een onderzoe-

ker zou een dergelijk spel (geheel in lijn van de
etnomethodoloog Garfinkel) opzettelijk kunnen
spelen om te kunnen observeren hoe mensen

omgaan met iemand die zichzelf telkenmale
onderuit haalt (zie bijvoorbeeld Maso, 1984).

Maar voor allerlei andere onderzoeksdoelen

kunnen herhaalde ironische uitlatingen averechts
werken.

Ironie in de zin van oprecht veinzen strookt met
de algemenere betekenis die de postmoderne
filosoof Rorty eraan geeft (1989). Bij Rorty is
ironie de houding waarin men inziet en ook te
kennen geeft dat (filosofische) theorieën niet op
een zekere manier gefundeerd kunnen worden,
dat theoretische ideeën en praktische beslissin-
gen niet dwingend beargumenteerd kunnen

worden en dat we maar bijzonder weinig van
onze wereld en van onszelf kunnen verklaren,
waardoor de wereld zich voornamelijk aan ons
voordoet als contingent. Deze ironische hou-
ding belet R.orty overigens niet om moreel en
politiek stelling te nemen en een waarde als soli-
dariteit te onderschrijven. Maar dan zonder
enige zweem van fundamentalistische gelijk-
hebberigheid.

Ironie à la Rorty kan zeer wel gepaard gaan met
waarachtigheid. Sterker nog, deze ironie sluit
evenals bij Kellendonk waarachtigheid in: men
is er eerlijk over de eigen overtuigingen niet
dwingend te kunnen beargumenteren en ook de
eigen streefdoelen niet geheel te kunnen
waarmaken. Het ironische streven naar waarach-
tigheid in dialogische relaties bevordert het
begrijpen van menselijk handelen en ook het
geaccepteerd worden als medemens, mede-
onderzoeker of medestander, met name in een
situatie waarin gemeenschappelijke actie onder-
nomen moet worden.
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Het streven naar dialogische relaties en de iro-

nische houding zoals bedoeld door Rorty móe-

ten ook samengaan, zodat dit streven enerzijds
niet ontaardt in zweverige romantiek of

onverdraagzaam idealisme, en anderzijds de
onderlinge relaties niet belast met steriel cynis-

me. Voor het doen van open interviews, parti-
ciperende observaties en participerende vormen

van onderzoek kan gezegd worden dat een min
of meer geslaagd streven naar dialogische ver-
houdingen, deuren kan openen. Afwezigheid

van ook maar enig streven naar echte dialogi-
sche verhoudingen zal met grote kans deuren

sluiten of gesloten houden. Nog daargelaten dat
louter veinzen een demoraliserend effect op de
onderzoeker (of zorgverlener) zelf kan hebben.
Een onderzoeker moet telkens weer zoeken naar
het juiste mengsel van integriteit en strategisch
handelen.

6 Verschillen

De tegenwerping tegen de in dit artikel te ver-
dedigen stelling (zie de Inleiding), dat het stre-

ven naar dialogische relaties (en daarmee
normatieve professionaliteit) in kwalitatief on-
derzoek helemaal niet nodig zou zijn, of dat de
kwalitatieve onderzoeker met doen-alsof, met
veinzerij zou kunnen volstaan, heb ik mijns
inziens hierboven voldoende ontzenuwd. Een
andere tegenwerping zou kunnen zijn dat de
normatieve professionaliteit die nodig is in situ-
aties van hulpverlening, zorg en vooral geeste-
lijk werk dermate zou verschillen met wat in dit
artikel voor kwalitatief onderzoek als normatie-
ve professionaliteit wordt aangeduid, dat van
enige gelijkstelling geen sprake zou kunnen zijn
en dat men in kwalitatief onderzoek eigenlijk
helemaal niet zou kunnen spreken van norma-
tieve professionaliteit.
Ik geef toe dat er verschillen zijn, maar mijns
inziens zijn die niet zó radicaal dat niet zinnig
over de normatieve professionaliteit van een
onderzoeker gesproken zou kunnen worden. Ik
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zal nu enkele belangrijke verschilpunten voor
het voetlicht brengen.

Het concept 'normatieve professionaliteit' is

oorspronkelijk ontwikkeld voor de sector van

zort,'Veriening en welzijnswerk en heeft daar ook
een enit,TSzinsandere betekenis dan in de context
van kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. De

verschillen kunnen worden geëxpliciteerd aan
de hand van de zojuist beschreven kenmerken

van de dialogische relatie, welke de drager is van
normatieve professionaliteit. Deze verschillen
hebben veel (zo niet alles) te maken met de ver-

schillende doelstellingen van onderzoek, wel-

zijnswerk en zorg, of geestelijk werk, te weten:
kennis en inzicht, verbetering van situaties en
praktijken, en existentiële zingeving en -erva-

ring. In het algemeen lijkt het streven naar een
echte, waarachtige dialogische relatie voor de
doelstellingen van welzijn en zorg en van gees-

telijk werk van meer cruciaal belang dan voor
de doelstelling van onderzoek. (Hierbij moet
voor wat betreft het laatste overigens worden

opgemerkt dat dit belang voor handelint,TSgericht
onderzoek weer groter lijkt dan voor kennis-
gericht onderzoek.) Laten we echter eens nauw-
keuriger kijken naar de verschillen tussen
onderzoek enerzijds en zorgverlening en gees-
telijk werk anderzijds.

6.1 Echtheid
Voor een kwalitatief onderzoeker die open
interviews houdt, participerend observeert of
participatief onderzoek doet, is een zekere echt-
heid en waarachtigheid vrijwel onmisbaar (zie
ook Baart, 1997). Zo'n onderzoeker moet tel-
kens weer zoeken naar het juiste mengsel van
integriteit en strategisch handelen. In veel situ-
aties van welzijnswerk en zorg zal hetzelfde gel-
den. Bij geestelijk werk denk ik echter dat het
echtheidsgehalte aanzienlijk groter moet zijn.
Terwijl een wetenschappelijk onderzoek toch
nog wel kan slagen als een onderzoeker merk-
baar veinst, is geestelijk werk veelmeer intrin-
siek afhankelijk van echtheid. Authenticiteit en
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waarachtigheid zijn zelfs het voornaamste dat

een geestelijk werker (en dat geldt zeker een

humanistisch geestelijk werker) te bieden heeft.
Daarbij kan een ironische houding à la Rorty de
geestelijk werker ervoor behoeden de eigen

overtuiging op intolerante en aanmatigende
wijze aan de ander op te leggen. Daarnaast kun-
nen hier ook respect en openheid heilzaam wer-
ken.

6.2 WcderzUds l'ertrOlil/iell, aa/waardell eli respect
[n zort,TSituaties en zeker bij geestelijk werk denk
ik dat waardering voor en interesse in de per-
soon van de cliënt meer passend zou zijn dan
'alleen maar' vertrouwen, aanvaarding en

respect. Echte waardering en interesse - al

komen deze van een persoon in functie - kun-
nen immers alreeds een beleving van zinvolheid
van het leven oproepen. De ervaring door een
ander als zinvol of als de moeite waard beleefd

te worden, is zelf een ervaring van zin. Eerder
noemde ik in het kader van de hier bedoelde

reciprociteit ook wederzijdse responsiviteit als
noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van
een dialogische relatie. Daar wil ik nu apart bij
stilstaan.

6.3 Respollsil'iteit
In zorgsituaties en zeker bij geestelijk werk staat
of valt de zorg of het werk met de acceptatie
ervan door betrokkenen. Als deze acceptatie niet
van meet af aan aanwezig is, heeft de professional
al haar of zijn vaardigheden nodig (naast een
authentieke persoonlijke inzet en betrok-
kenheid) om alsnog aanvaarding te oogsten.
Hier kan een groot verschil met onderzoekssi-
tuaties worden gesignaleerd. In kwalitatief
onderzoek wordt respondent-validatie vaak als
een maatregel voor methodologische kwaliteit
(met name voor interne validiteit) genoemd.
Deze respondent-validatie moet men echter niet
zó opvatten dat de onderzochten het laatste
woord hebben. Eerder levert respondent-vali-
datie slechts extra informatie op. In de f:1se van
analyse, theorievorming en -toetsing heeft de

89



onderzoeker het laatste woord en is alleen de

onderzoeker verantwoordelijk. Een kwalitatief

onderzoeker heeft weliswaar rolnemende vaar-
digheden nodig maar kan een waardevol

kennisgericht onderzoek afronden zonder dat de
onderzochten zich in de eindconclusies herken-

nen of de bijgaande theorie begrijpen of aan-
vaarden. Een geestelijk werker bij wie de cliënt
afhaakt, staat daarentegen met lege handen.

6.4 SYII/Illetric en openhcid
In zorb'Situaties en zeker bij geestelijk werk is het
streven naar communicatieve symmetrie, open-

heid van geest, openhartigheid en dialogische
openheid van groter belang dan voor de onder-
zoeker, omdat de kwaliteit van de zorg er in een
veel hogere mate zelf van afhangt. Waarom dit
zo is licht ik in de nu volgende paragraaf toe.

6.5 Petjorlllatillitcit
Waarom is het streven naar echte dialogische
relaties zo belangrijk? In onze hedendaab'Se wes-
terse cultuur, waarin allesoverkoepelende ide-

ologieën, levensbeschouwelijke systemen en
geïnstitutionaliseerde godsdiensten voor zoveel
mensen aan betekenis hebben ingeboet, is nor-
matieve professionaliteit van zorgverleners en
geestelijk werkers in grote mate afhankelijk van
impliciete en performatieve gestalten (zie Kun-
neman, 1995). Niet zozeer verbale en nonver-
bale systemen en instituties maar veeleer
personen zijn de dragers en overbrengers van zin
voor zover zij metterdaad laten zien zelf een zin-
vol leven te leiden. Het gaat er ook om dat je
doet wat je zegt, hoewel niet alles ook hoeft te
worden verwoord. De professional is in onze tijd
ten zeerste aangewezen op de wijze waarop zij
of hij zelf een zinvol leven realiseert. Juist ook
in de omgang met cliënten! En deze omstan-
digheid maakt het streven naar dialogische rela-
ties zo belangrijk. In de dialogische omgang
wordt de eigen levensovertuiging impliciet en
performatief ervaarbaar gemaakt: zowel voor
zichzelf als voor de ander. 'Normatieve profes-
sionaliteit is met andere woorden afhankelijk van
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een communicatieve bedding om te kunnen flo-

reren' (Kunneman, 1996:111).

6.6 Kcnnis, inzicht cn positic qua inhoud
Normatieve professionaliteit bestaat niet alleen
in impliciete en performatieve gestalten. De nor-

matieve professionaliteit van een geestelijk wer-
ker houdt ook expliciteerbare en articuleerbare

kennis in van voorkomende zingevinb'Ssystemen
en -kaders als het christendom, de islam, het

humanisme, I/Clll agc, karmische reïncarnatie-
theorieën, enzovoorts. Ook moet hij of zij de

eigen positie of overtuiging kunnen verwoor-
den. De professional moet daarover met inzicht
en begrip kunnen praten als dat voor de betrok-
kene van belang is. Intellectuele vorming is op
deze terreinen onmisbaar voor de professionele
geestelijk werker. En dit is een groot verschil
met de kwalitatieve onderzoeker. Toch vormt
in onze cultuur de impliciete en performatieve

gestalte van normatieve professionaliteit een
noodzakelijke (zij het niet voldoende) voor-
waarde voor hedendaagse geestelijke zorg.
Kwalitatieve onderzoeksvormen zoals open
interviews, participerende observatie en partici-

patieve benaderingen zijn nog lang geen gees-
telijk werk. Normatieve professionaliteit is in

onderzoek wel (reeds) impliciet en performatief
(in de kiem) aanwezig voor zover er gestreefd
wordt naar dialogische relaties. Tegelijkertijd
zou de methodologische kwaliteit van deze vor-
men van kwalitatief onderzoek kunnen worden
verhoogd door een grotere normatieve profes-
sionaliteit van de kant van de onderzoeker.
Echtheid vermindert immers de kans op ach-
terdocht, wantrouwen en zich terugtrekken. Dit
is in het bijzonder het geval als de kwalitatieve
onderzoeker existentiële en levensbeschouwe-
lijke verschijnselen onderzoekt, want dan zal hij
of zij ook een meer expliciteerbare en intellec-
tueel gevormde bekendheid met deze ver-
schijnselen nodig hebben om tot (enig) begrip
te kunnen komen.
Omgekeerd is een geestelijk werker of zorgver-
lener in het algemeen ook geen kwalitatief
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onderzoeker in wetenschappelijke zin. Immers,

een wetenschappelijk onderzoeker dient onder

meer te streven naar theoretische relevantie
(voor kennis- en/ of praktijktheorieën) alsook

naar methodologische kwaliteit (zie Smaling,

1996).

De verschillen tussen de normatieve profes-

sionaliteit van de geestelijk werker en de kwa-
litatieve onderzoeker (in open interviews,
participerende observatie en participatieve vor-

men van onderzoek) bestaan ook voor wat
betreft de dialogische relatie waarnaar beide stre-
ven. Voor de kwalitatieve onderzoeker lijkt

echtheid en responsiviteit minder cruciaal en
lijkt een normatieve oriëntatie minder explici-

teerbaar en intellectueel gevormd te hoeven te
zijn. Maar deze verschillen doen er weinig of

niets aan af dat de dialogiciteit (het streven naar
dialogische relaties in de hier gestipuleerde zin)

de gemeenschappelijke kern vormt van beide
vormen van normatieve professionaliteit. In
beide gevallen is de dialoog de drager van pro-
fessionaliteit, technische maar vooral ook nor-
matieve professionaliteit. In beide gevallen is de
dialoog zowel een gedeeltelijke realisatie van een
normatieve oriëntatie alsook een kweekplaats
voor de reflectieve ontwikkeling ervan.

7 Besluit

Vormen van kwalitatief onderzoek zoals open
interview, participerende observatie, parti-
cipatief onderzoek en exemplarisch handelings-
onderzoek zijn weinig van tevoren geregle-
menteerd. Dit terwijl de communicatie tussen
onderzoeker en onderzochte een wezenlijke rol
speelt. Daarom hangt de methodologische kwa-
liteit van deze onderzoeksvormen grotendeels af
van de kwaliteit van die comlllunicatie en niet
van de gereglelllenteerdheid. Ook de norma-
tieve professionaliteit in zorgverlening en wel-
zijnswerk hangt voornamelijk af van de
.communicatieve kwaliteit van de omgang tus-
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sen professional en cliënt. Dit is sterker het geval

naarmate er geen kant en klare levensbeschou-

welijke oplossingen gegeven kunnen worden en
de geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen

hun zeggingskracht verloren hebben.
Het begrip 'communicatieve kwaliteit' kan

geconceptualiseerd worden aan de hand van de
kenmerken van het streven naar een dialogische

relatie. Deze dialogische relatie wordt geken-
merkt door: symbolische interactiviteit, meer-

voudige hermeneutiek, wederzijds vertrouwen,
aanvaarden en respect, communicatieve sym-

metrie en triadische openheid.
Hoewel de professionaliteit van de kwalitatie-
ve onderzoeker verschilt van die van de gees-

telijk werker, ook op de genoemde kenmerken
van de dialogische relatie, kan dialogiciteit toch

de gemeenschappelijke kern van beider profes-
sionaliteit genoemd worden. De verschillen tus-

sen geestelijk werk en kwalitatief onderzoek
geven ook aan in hoeverre er in kwalitatief
onderzoek sprake kan zijn van normatieve pro-

fessionaliteit.
Toegegeven moet ook worden dat de kwalita-
tieve onderzoeker heel goed zou kunnen vein-
zen dat hij ofzij een echte dialogische relatie wil
aangaan. De dialoog staat dan louter en alleen als
middel, als instrument of als strategie in dienst
van het onderzoeksdoel. De beoogde metho-
dologische kwaliteit kan echter bedreigd wor-
den wanneer de onderzochte het gebrek aan
authenticiteit van dit doen-alsof gewaar wordt.
Als de kwalitatieve onderzoeker daarentegen
ook normatief-ethisch gemotiveerd wordt om
een dialogische relatie aan te gaan, bestaat de
genoemde bedreiging van de methodologische
kwaliteit niet. Voor zover het waarachtig stre-
ven naar dialogische relaties tot de normatieve
professionaliteit van de kwalitatieve onderzoe-
ker behoort (en dat lijkt het geval te zijn), kan
deze dus bijdragen aan de methodologische
kwaliteit van het onderzoek.
Het mogelijke gevaar van een onwerkelijke
romanticering van het streven naar dialogische
relaties kan op diverse wijzen bezworen wor-
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den. Eén van die manieren is het aannemen van

een ironische houding à la Rorty, waarin men

een authentiek engagement koppelt aan de ont-
zenuwende afwijzing van naïeve of fundamen-
talistische gelijkhebberigheid. Het streven naar
dialogische relaties is overigens zelf een bezwe-

ring van een wurgend cynisme waarin het
broodnodige reflectieve gesprek niet kan gedij-

en.
Het echte, waarachtige streven naar een dialo-

gische relatie is zelf reeds een manifestatie van
een normatief-ethische oriëntatie van de kant

van de onderzoeker, zij het op impliciete en per-
formatieve wijze. Dus ook in dit opzicht
behoort het kunnen aangaan van een echte dia-
logische relatie tot de normatieve professiona-

liteit van de onderzoeker.
L30vendicn vonnt het streven naar een echte dia-

logische relatie een gunstige conditie, zo niet een
mogelijkheidsvoorwaarde, voor het reflectieve

gesprek tussen onderzoeker en onderzochte over
de achterliggende normen en waarden van een
onderzoeksproject. Deze gezamenlijke reflec-
tie is nodig om keuzes te kunnen doen.
Het echte, waarachtige streven naar een dialo-
gische relatie door een kwalitatieve onderzoe-
ker is een consequentie van de methodol06TÎsche
norm van dialogische intersubjectiviteit en ver-
onderstelt ook technische professionaliteit ten
aanzien van communicatieve vaardigheden. Dit

streven draagt dus bij aan de methodologische
kwaliteit van een onderzoek. Het echte,
normatief-ethisch gemotiveerde streven naar
dialogische relaties is tevens zelf al een verwer-
kelijking van een normatieve oriëntatie en is
bovendien een begunstigende (zo niet noodza-
kelijke) voorwaarde vOOr het expliciterende
reflectief-normatieve gesprek met de onder-
zochten (en andere betrokkenen) over techni-
sche of praktische zaken en de normen en
waarden die in het onderzoek in het geding zijn.
Met betrekking tot open interviews, participe-
rende observatie, maar vooral participatieve
onderzoeksvormen en exemplarisch handelings-
onderzoek kan daarom de dialoog de drievou-
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dige drager van de technische èn normatieve

professionaliteit van de kwalitatieve onderzoe-

ker worden genoemd: ten eerste behoeft de dia-
loog een nonnatief-ethische motivatie, ten
tweede is de dialoog zelf reeds een realisatie van

nonnatieve professionaliteit, en ten derde vormt
de dialoog de kweekplaats voor de verdere

reflectieve ontwikkeling van normatieve pro-

fessionaliteit.

Dr. Adri SlIlalillg is 1/I1iversitair hocifddocellt MetllO-
dolocl;ieell Wetellschapstheorie aall de Ulliversiteit voor
Hlllllallistiek.

Noten

I. Met dank voor commentaar op een eerdere versie

aan Andries Baart, Mariëtte Braakman, Joachim

Duyndam, Marco van Groenendael, Gerard Groe-

ner, Douwe van Houten, Harry Kunneman en Ton

Zondervan.

2. Zie bijvoorbeeld Baart, 1996, ook in dit thema-

nummer: Gelauff, 199(,; Van Houten, 1996; Kun-

neman, 1996a; Leentvaar-Braakman, 1996 en Van

Ijzendoorn & Van der Laan, 1996. Zie ook: Baart,

1997 en Kunneman 1996b.
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Normatief-re,flectieve professionaliteit
,/

Oefeningen In betekenis ontsluiting

AI/dries Bdart

vlle 1I10gel/ lI1el/Sgerichte beroepel/ I/iet op éél/ hoop [legel/, toch staal/ ze dikwijls ol/der cel/-

zelfde type spa/lIIil/g. Met die spa/lIIil/g [lalt' het o[ler({!el/s wel/I/ee zolal/g cliël/tel/ slechts

[lrac{!el/011/ zakelijke ilijorll1atie, goede raad, sewice, praktische [lerzOlgil/g (ij de toegal/g tot eel/
[loorziel/il/g. EI/ hoewel dat [laak het lI1erel/deel [lal/ het werk is, dl/ikm er al SI/el ook geheel

a/ldere [lragel/ op. EI/ die latel/ zich lI1il/der rechtlijl/({! I!fiverkel/ doordat ze betrekkil/g hebbel/
op bij[loorbeeld existel/tiële [lerlegel/heid el/ lI10rele kwesties of op ell1otiol/eel il/grijpel/de [lertel-
lil/gel/ el/ tragische beslissil/gel/. Val/ de beroepskracht wordt il/ dergelijke ge[lallel/ iets al/ders

c{!e[lraagd dal/ eell oplossil/g of eel/ allderszÎlls collcrete diellst. O[ler hetgem dali ill beeld kOll1t,
tracht ik i/I dit artikel eell o[lerzicht te ge[lell.

Het is eell groot gelIIk
Ol/I lIiet precies te wetelI
op wat [1001'wereld we le[lell.
Wislawa Szymborska, Uitzicht lI1et zal/dkorrel
(1997:173).

Aallieidil/g, probleem ell doel
In de situaties waarin ik in het voorgaande op
doel, komt het aan op betrokkenheid, nabijheid
en meelevendheid, gebaseerd op deugden zoals
aandacht, verantwoordelijkheid, wel-willendheid
en trouw. Mogelijk zal de beroepskracht ook
troostend zijn of bescheiden substantiële overwe-
gingen inbrengen. Zo is hij/zij betrokken bij het
breekbare, vergankelijke en zinloze, bij (onbeslis-
bare) inhoudelijke vragen van het goede !even, bij

.. het gepassioneerde en redeloze, bij onafdwingba-
re maar diep verlangde waarden en bij het on-
duidbare lijden. Maar ook bij vitaliteit, vreugde
en soms bij grote liefde. In de omgang daarmee
komt hij/zij ook zelf op het spel te staan. Noch
af~tandelijkheid noch de 'gewone' geïnvolveerd-
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heid van een 'gewoon' goed mens passen daarbij.
Zo ontstaan spanningen, want de beroepskracht

is naar positie, rol en verantwoordelijkheden pri-
mair ingebed in de regels van het vak, in het
organisationeel verankerde beleid van de instel-
ling en in de (allocatie)politiek van de overheid.
Vanwege zijn sterke oriëntatie op produktivi-
teit, biedt deze inbedding momenteel weinig en
zelfs geleidelijk minder ruimte voor de bedoel-
de betrokkenheid. 13eroepskrachten die deson-
danks in dergelijke spanningen willen blijven'
staan - en die zijn er genoeg - en hun beroep op
een hoogwaardige manier willen uitoefenen,
duiden we aan als 'normatief-reflectieve professi-
onals'. De spanningen die zij ondervinden vor-
men de aanleiding en achtergrond van deze
bijdrage.
We streven naar een conceptuele opheldering
van 'normatief-reflectieve professionaliteit', zon-
der het begrip te canoniseren. Maar precisering
kan wel een al te slordig gebruik afremmen en
dat is noodzakelijk. Conceptuele nonchalance
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schaadt de relevantie van het professionali-
seringsdebat en het concept 'normatief-reflec-

tieve professionaliteit' zou daarbij kunnen gaan

fungeren als schuilplaats voor wat kwalitatief niet
sterk genoeg is of voor wat we domweg niet
bedoelden. We geven hier geen historisch

exposé, in de trant van: wat is er de laatste jaren
'in de sector' gebeurd dat een alternatieve be-

nadering nu wenselijk is? Zulke uiteenzettingen
bestaan reeds, zijn overtuigend en worden hier

verondersteld.
De drie constituerende concepten zullen suc-
cessievelijk worden nagelopen: de betekenis van

(1) het normatieve, (2) het reflectieve en (3) het
professionele. Deze drie paragrafen vormen ook

meteen de hoofdmoot. Niettemin zullen we
ook bezien (4.1) wat hun onderlinge verbin-
dingen betekenen. Vervolgens zullen we (4.2)

trachten te bepalen onder welke voorwaarden
de normatief-reflectieve professionaliteit kan

gedijen.

1 Normatief

13eginnen met de analyse van het normatieve
moment ligt niet werkelijk voor de hand. We
moeten er immers van uitgaan dat de normatief-
reflectieve professional zijn betrokkenheid pas
kali ontplooien als hij/zij zich voldoende heeft
kunnen losmaken van de knellende (vaktechni-
sche, organisationele en politieke) voorschriften.
Daarom zouden we moeten openen met de ana-
lyse van het reflectieve moment, want dat is de
manier bij uitstek om zich daaraan te onttrek-
ken. Maar de professionele I/Ii/ om zich daar
inderdaad aan te onttrekken, vormt zich in de
ervaring van de onontwijkbare nOrInativiteit van
de beroepsuitoefening. Die gaat daar dus aan
vooraf en wij conformeren ons aan deze erva-
ringslogica. Dat laat onverlet dat wat we over re-
flectie zullen opmerken goeddeels ook van
toepassing is op 'normativiteit' en daarin der-
halve is voorondersteld.
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1.1 Afzetplilitell
Gewoonlijk noemen we iets nOrIl1atief als het de

maatstaven voor ons handelen, zijn grenzen en

richtlijnen betreft, deze stelt en, in het verlengde
daarvan, deze ook bindend verklaart of minstens

breed geldig acht. Wat normatief is, is maatge-
vend, schrijft voor en regelt binnen welbepaalde
grenzen het hoe en wat. Wat normatief is, is
daarmee georiënteerd op wat juist en toelaatbaar
is, op (positieve) waarden, rechten, plichten,

deugden, loyaliteiten en dikwijls ook op zeden
en nastrevenswaardige doelen. Dat alles geldt

slechts in beperkte en specifieke zin voor de
manier waarop wij het concept hanteren.

We kunnen het begrip (mede) ophelderen door
te zeggen wat niet bedoeld is of waartegen stel-

ling genomen wordt. Kenmerkend is in elk
geval dat er tussen twee klippen door gezeild
moet worden: feitelijkheid en normatieve stel-
sels. Die twee stellen we dan ook eerst aan de
orde. We vullen ze aan met enkele andere

overwegmgen.

Als men in de bedoelde woordverbinding 'nor-
matief opneemt, is allereerst bedoeld dat men
het in de uitoefening van mensgerichte beroe-
pen onmogelijk kan houden bij het objectieve.
Dat is het domein van de zogeheten feiten en de
probate werkzaamheid die geworteld is in
(nomologisch geïnterpreteerde) oorzakelijkhe-
den. Zowel de sociale wetenschappen zelf als de
inschakeling van de daar verworven kennis in
hulpverlenende en begeleidende praktijken zijn
óók nonl1atieve aangelegenheden. Het betekent
dat de verworven en toegepaste kennis in
belangrijke mate elementen bevat die steunen
op beraad, visies, ideologieën, waardenstelsels,
narrativiteit, appreciaties en wat dies meer zij.
'In belangrijke mate' betekent op zijn beurt:
zowel paradigmatisch als praktisch. Met andere
woorden, zich zowel afspelend op het niveau
van de basale aannames omtrent de werke-
lijkheids(structuur) en de mens, alsook op dat
van de kennisverwerving en -aanwending,
inclusief de daarbij geldende kwaliteitscriteria.
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Normatief betckent dus allereerst de erkenning

dat het er in de sector van de mcnsgerichte beroe-

pen allemaal minder objectief en instrumenteel-
rationeel aan toe gaat dan men doorgaans

aanneemt CII dat dat gcclI I/Ihws is. Het objectivis-
tische bouwwerk vertoont niet alleen gapende
lcemtes maar verdoczelt ook zijn fundamenten

en spits. Dc normatieve benadering thematiseert
deze tekorten en vult ze op met relevante visies
en waarden. Dc nonnativiteit van de sociale

wctcnschappen en de aanwending ervan in mens-
gerichtc berocpen vormen óók een produktie-
ve £îctor. Als men die nonnativiteit buiten het

gezichtsveld dringt of haar presenteert in de
vermomming van waarheid en autonome
oorzakelijkheid, dan wordt een onmisbare discus-
sie ill de eigcnlijke beroepsuitoefening geblok-
keerd. Dat geschicdt praktisch doordat men over
nonnatieve vraagstukken en ethische discussies
bijvoorbeeld zegt: ' ... daarover gaat het hier niet,

dat hoort cr niet bij cn wie zich daannee ophoudt
kan dat onmogelijk doen als professional of
wetenschapper'. De normatieve benadering ver-

dringt het meer objectieve momcnt in de
beroepsuitoefening niet maar legt zich ook niet
ncer bij de eenzijdige dominantie ervan.
In onze interprctatie fungeren ook kant-en-
klare, dogmatische, eventueel religieus of meta-
fYsisch gesanctioneerde normatieve systemen als
afzetpunt. Dat hangt samen mct de reflectieve
praktijkcn waarvan de normatieve benadering
cen verbijzondering is. Ecn normatievc profcs-
sional is niet de (onbczielde) transportband van
een humanistisch, christelijk of welk andcr
normatief stelsel dan ook. Zou hij/zij dat wel
zijn dan is niet alleen de reflexivitcit om zeep
geholpen maar is het gewraakte dogma van de
objectiviteit domweg vcrruild voor het dogma
van enig uitgcwerkt waarden stelsel waarin
bepaald is wat goed en kwaad is, wat deugt en
wat te vervullen plichten zijn, wat nastrevens-
waard is en wat vcrmeden dient te worden. Het
gaat cr cerder om dat in de particuliere situatic,
hct morele bcraad kan plaatsvinden, waarbij
bcraad opgevat wordt als tegcnpool van blinde
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toepassing van morele rcgels of het gehoorzaam

nakomen van plichten zondcr daar een inncrlijk

afgcwogen relatie toe op te bouwen.

Mct deze kenschets van beide afzetpunten zijn
ook gevaren verbondcn die we graag op voor-

hand wegncmen. Zo zou men, in aansluiting bij
hct eerste punt, kunnen denkcn dat hier de
relativistische stelling wordt verdedigd dat niets
objectief is, dat geen enkele causaliteit in de

menswetenschappen onomstotelijk kan worden
vastgesteld en dat alles 'normatief is. Nonna-
tief zou dan zoiets bctekenen als 'wat je particu-
licre voorkeur heeft'. Los van de vraag of dat

waar is, is het in elk geval niet nodig om zulke
verstrekkende veronderstellingen of consequen-
ties te formuleren. Het is bovendicn onwense-
lijk. Enerzijds staat wel vast dat in de sociale
wctenschappen en ook in de praktijkbcoefcning
tal van (gedrags)patronen en dito regelmatighe-
den zijn gevonden die minstens in de buurt
komen van wat we 'objectief noemen cn die
we verrcgaand causalistisch verklaren. Ander-
zijds heeft men in hulpverlenende beroepen aan-
zienlijk voordeel bij de kennis van die 'wetten',
patronen, ontwikkelingsstadia en wat al niet

mcer. Dat is dus niet het punt en dat wil met
'normatief ook nict ontkend zijn. Met 'nonna-

tief wordt er slechts de aandacht op gevestigd
dat de menselijke werkelijkheid die dc sociale
wetenschappen bestuderen en die in de hulp-
verlening object van verandering is, zelf ccn
geïnterpreteerde (betekende) werkelijkheid is,
dat men zich begrippelijk niet buiten die
interpretaties kan stellen en dat in de selectivi-
teit waarmee die werkelijkheid wordt geobser-
veerd en gemanipuleerd, tal van waardengeladen
momenten zitten die het verdienen in beraads-
momenten te worden overdacht en bijgestuurd.
Het gaat er paradoxaal geformuleerd om dat het
normatieve kader het objcctieve of objectivisti-
sche omvat.
En zo is het ook met dc machtige morelc stel-
sels: ze fungeren als zeer gcwaardeerde bronnen,
als beschikbaar gekomen vocabulaires, als stich-
telijke narratieve eenheden, als hoogwaardige
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identiteits- en identificatiekaders, als vindplaat-

sen van morele deugden, plichten en redenaties.
In moreel beraad wordt eruit geput en aan
moreel overleg leveren ze (zoals de morele erva-
ringen dat ook doen) de substantie van beraad.

In dát kader komen ze langs hermeneutische
weg tot gelding. De stelling is dus niet dat alles
relatief is, maar dat men de objectieve inzichten

en de stelselmatig uitgewerkte ethieken niet aan
zichzelf kan overlaten. Dat geschiedt in de aan-
name dat het normatieve een afgescheiden

domein is waar men naar believen kan binnen-
treden of uitlopen. Dat is wat hier wordt bestre-

den. De morele amputatie ondermijnt de
menselijke maat van de inbreng. De valsheid als
zou het morele gemeden kunnen worden, zet

de deur open voor moraliteit, amoraliteit en
immoraliteit die incognito gaan: ze doen zich voor

als gezonde objectiviteit en als voldongen feiten.

1.2 Meer positieve inv/llling
Het zal op hoofdpunten duidelijk zijn waarte-
gen we ons afzetten en met welke formele argu-
menten dat gebeurt. Maar we kunnen ook

inhoudelijker redeneren en meer koersen op de
eigen merites van de normatieve inbreng. Dat
geschiedt in deze paragraaf waarbij we het nor-
matieve achtereenvolgens verbinden met het
goede, met het existentiële, met de bestaansethi-
sche transparantie, met identiteitsberaad, met
integratie en met loyale solidariteit.
Met het bijvoeglijk naamwoord 'nomlatieve' bij
professionaliteit wil ook gezegd zijn dat in het
optreden van de beroepskracht ruimte bestaat
voor een gezamenlijke zoektocht naar het goede
(bOIllIlIl) en het gelukkige leven (bios CIIdaillloon).
Een mensgerichte beroepskracht kan niet
autonoom noch krachtens zijn vakkennis of
instellingsbeleid bepalen om welke waarden, om
welk b01ll11ll het in de cliëntrelatie gaat. De poin-
te van zijn aanbod is niet de beroepskracht zelf
en wordt evenmin door zijn expertise geleverd.
Ze ligt allereerst in de waarden die voor de
cliënt/pastorant het leven 'goed' of gelukkig
maken, zin en kwaliteit geven, of die een pas-
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sende bedding vonnen voor de eigen verlangens

en potenties. Het (onder)zoeken van die waar-
den - opdat het een richtsnoer (norm) zal zijn

voor de relatie van helper en geholpene -
behoort ill het professionele optreden plaats te
vinden en dáárin een gelegitimeerde plek te heb-
ben. Het is volgens de conceptuele verbinding
van 'normatief en 'professional' stellig niet zo

dat de professional slechts werkt tot aan dat
normatieve moment (en zich dan bescheiden

terugtrekt) oflouter zou werken lla dat norma-
tieve moment en de uitkomsten ervan slechts

implementeert. Het is evenmin zo dat de pro-
fessional alleen maar een voorgekookt en
subsidiabel goed kan overdragen of 'uitsparen'.

Het normatieve is geen toevoegsel aan het
professionele optreden maar een grondtrek
ervan. De gelegenheid dat het goede zich in een

eigen taal en ritme toont en ontwikkelt, wordt
in het professionele optreden zelf gefaciliteerd;
dat is de eerste betekenis van 'normatief
professioneel' .

De tweede betekeniscomponent komt te voor-

schijn als we beseffen dat het 'zich tonen van het
goede' de professional noopt om contact te zoe-
ken met het leven zoals het geleefd en beleefd
wordt. Het gaat er niet slechts om aansluiting te
vinden bij wat we gewoonlijk de leefwereld
noemen, maar vooral bij wat Kunneman
'bestaansknopen' heeft genoemd, bij het onafge-
stemde in de mens, bij existentiële dilemma's,
bij [!fe events, bij tragische verscheurdheden maar
ook bij de vitale vreugdes en verlangens, bij
'geweldige' passies en mysterieuze angsten. Met
andere woorden, 'normatiEf professioneel' bete-
kent ook de aansluiting zoeken bij het zachte
merg van het bestaan, en niet alleen bij het been.
Of bij het raadselachtige en niet slechts bij het
begrijpelijke. Of ook durven te blijven bij het
verlorene en niet louter bij het reparabele. Dat
daarin een zekere normering ligt en dat zo de
normatieve reflectie wordt gevoed, is een
belangwekkend inzicht. In de verbindingen met
deze existentialen, is het normatieve net zo ver-
bonden met het lichamelijke als met het gewe-
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ten, de religieuze ervaring, de disciplinerende

illllCf speech en de dagdromerijen.

Ten derde is met 'normatief bedoeld dat de
werker in deze zoektochten en verbindingen zelf
niet buitenspel kan blijven. 'Normatief zet zich

hier af tegen het onpersoonlijke, het professio-
neel inwisselbare of het methodisch-mechani-

sche. De beroepskracht die weet dat zijn hulp er
mede in bestaat dat hij/zij deze normatieve
zoektocht faciliteert, zal ook zichzelf aanbieden.

Ofwel (a) als een discreet illholldelijk aanbod, als
een 'tegenover' waaraan de ander zich kan schu-

ren en warmen, als bemiddelaar naar grote

vertellingen, als fellow traveiler, als mystagoog, et
cetera. In elk geval moet men hier niet zozeer
denken aan methodische technieken maar aan
een meer inhoudelijk bepaald aanbod. Vervol-
gens kan de professional zich ook (b) als een

emotiolleel-aifeetief kapitaal (in de zin van Bour-
dieu) aanbieden, als iemand die meeleeft, die
ontroerd kan worden, die net zo verward en
kwaad kan zijn en die door deze emotioneel-

affectieve reactiviteit de ander diens emoties
gunt, hem daarin erkent en helpt deze onder
ogen te zien en te articuleren. In beide gevallen
gaat het om 'het goede begrip' van ~vat de ander
vertelt of toont en om het verderbrengen daar-
van. Beide vormen van aanbieden noem ik
normatief omdat in de inhoudelijke en in de
emotioneel-affectieve substantie van het aanbod

de particuliere werker zelf in het geding is. Uit
die substantie spreekt zijn of haar eigen bestaans-

ethiek, opgevat als de persoonlijke verwerking
van morele dilemma's, existentiële ervaringen,
religieus-ethische inzichten en sociale verplich-
tingen. Normatief professioneel betekent in deze
context dat de beroepskracht inhoudelijk en
emotioneel transparant durft te zijn voor die
bestaansethiek. In de mate dat de bedoelde trans-
parantie slaagt, zal er ook een zekere weder-
zijdsheid en wederkerigheid optreden: all fOlld
zijn het, dwars door de rol van helper en
hulpzoekende heen, twee mensen die elkaar
treffen en nabij zijn. Met 'normatief professio-
neel' zijn deze existentiële spiegeling en weder-
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zijdse gaven mede geïmpliceerd. Maar men kan

onmogelijk pleiten voor een bestaansethische

transparantie als deze niet wordt ingebed in
methodisch-technisch competent en communi-

catief ontvankelijk optreden. Het sociaal-techni-
sche en het normatief-reflectieve zijn twee
kruisende dimensies binnen eenzelfde profes-

sioneel optreden.
Ten vierde betekent 'normatief dat in de

professionele begeleiding ruimte wordt gereser-
veerd voor een doel- en identiteitzoekend

beraad. Om te beginnen wordt derhalve be-
weerd dat helper en hulpzoekende een relatie

aangaan die ook de karaktertrekken van beraad
heeft, een gesprek dus waarin gezocht of onder-
zocht wordt, waarin alternatieven aan de orde

komen, waarin afwegingen plaatsvinden en
waarin onder min of meer symmetrische

machtsverhoudingen claims worden geponeerd
en ingelost. Dat beraad zouden we in elk geval
moeten onderscheiden van zoiets als overtuigen
en overreden, werken met een verborgen agen-

da, het brengen van slecht nieuws, het verstrek-
ken van probleemoplossende hulp of de wil de
pastorant in een tevoren bepaalde richting te
veranderen en dergelijke. Belangrijk is verder
dat we, na de accentuering hierboven van de

bevilldelijke kanten van het normatieve, nu de
hardere aspecten van het normatieve aansnijden:
het cO,'Ç/litieve,het redenerende en deels zelfs het
argumentatieve. Vervolgens zegt de stelling dat
zulk beraad niet in het teken staat van de vraag
wat werkt, hoe het eigenlijk zit, hoe het komt,
of welk effect van de ingreep berekend kan wor-
den, maar draait vooral om de vraag: wie benjij,
hoe maak jij het goed, wat geldt voor jou als een
goed? We bevinden ons hier bijna een niveau te
laag (waarachtigheidsdiscours in plaats van het
juistheidsdiscours) maar normatief beraad stelt
niettemin zulke vragen omdat de morele actor
een waarachtige actor moet zijn. Al de latere
doelgerichte en doelmatige ingrepen worden
door dit beraad aangestuurd.
In verbinding met 'integratie' wordt normatief
ten vijfde afgezet tegen onthistorisering, verko-
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kcring, kunstmatigc schcidslijncn cn vcr-
kortingcn, cn tcgcn hct almaar wccr inzcttcn op

spccialistischc dcelhandelingen. Van Houtcn
gcbruikt in dczc contcxt graag hct ncologismc
'zorg- Taylorismc': dc uitccnlcgging van ecn

complcx handelingspatroon in tientallcn dcel-
handelingen die aan afzondcrlijkc produccntcn

worden tocgcwczcn cn waarvan is bepaald wat

zc mogcn kostcn (in tijd, geld, cncrgic cn f:1ci-
litciten). Maar de strekking rcikt vcrder doordat
in normaticvc profcssionalitcit cxplicict ccn

visicgcstuurdc vcrbinding wordt gelegd tussen
pcrsoonlijke optics en verlangcns, dc goede
regels van hct vak, dc ciscn van bclcid cn poli-
tick, cn dc meer algcmene maatschappelijkc

verantwoordelijkheden, rechten en plichten die
elkaar in dc casus kruiscn. We tekenen dus een
viertal concentrische cirkels en gaan van binnen

naar buiten. De normatief georiëntcerdc pro-
fessional tracht deze sferen tc integreren. Door-

dat ze onderling vaak op gespannen voet staan,
is die integratie dan ook vooral ecn huzarcn-
stukje. Hier gaat het nog om il/fClTelaties (tusscn
de sferen) maar cr diencn ook il/trarclaties (bin-
nen de sferen) verdisconteerd te worden. Daar-
om moet toegevocgd worden dat de integratie
ook ligt op hct niveau van de cliënt (eenheid van
lcven, persoon en verhaal), de hulpverlening
(case-managemcnt) en beleid of politick (een-
heid van visie, uitgangspunt en intcntic).
Ten slotte nemen we cen zcsde en meer klas-
sicke interpretatie van normatief voor onze reke-
ning. Het nonnatieve betreft ook steeds
betrekkingen tussen mensen die juist, rccht-
vaardig, wcttig, conventioneel, naar gewoontc
ofhoe dan ook acceptabel zijn geordend. In die
traditie wordt de betrekking tusscn de 'norma-
tief professionele' helper en hulpzoekendc, hoe-
zeer deze ook functioneel is, gekenmerkt door
loyaliteit en solidariteit. Daarmee is bedoeld dat
de helper op het goede (bol//llII) van de ander is
betrokken en, binnen de grenzen van de gewo-
ne zelfzorg, op nicts anders; en dat die trouwe
betrokkcnheid de s/lbsfal/fie (!) is van hun relatie.
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Dc professionele bctrokkcnhcid is dus nict on-

verschillig, algemeen of formeel.

Daarmee zijn zes positieve interpretaties gegc-
ven van de betckenis van hct normatievc in de
woordcombinatie 'normatieve profcssionaliteit'.
Ze kunncn wellicht aangevuld wordcn, maar zc

illustreren behoorlijk waarop met 'normatief'
wordt gedoeld. Dcze positieve invulling van het

concept 'normaticf' hcrbergt zelf een substan-
tieel achtergrondsbegrip van een inhoudclijk

goed (zoals geluk, waarachtigheid, heelheid,
sociabiliteit) en van cliëntkwalitcitcn (zoals prak-
tisch en morccl competent, oordeelkundig,

participerend actor, 'agens'). Dat zijn de, voor-
alsnog lastig benocmbare, basiswaarden en
aannames van de geÏmpliccerdc normativiteit.
Mettertijd zoudcn dczc wel bcnocmd moeten

wordcn, net zoals de waarden die worden
afgewezcn. Dan zal blijkcn dat, ondanks dc

schijn van het tegendcel, de gegeven invulling
van 'normatief' nict proccdureel-leeg is, maar
een morcel-substantiële kcrn heeft.

2 Reflectief

Het conccpt 'rcflectief' gaan we ophelderen
(2.1) door uit te zockcn waartegen 'nee' wordt
gczegd en waarop 'ja', en (2.2) door dc func-
tics van dc aldus onderschrcvcn reflectie in de
hulpverlening te analyscrcn. Afrondcnd (2.3)
benocmcn wc dc vicr kwalitcitsmatcn dic aan-
sluitcn bij dczc bepalingcn.

2.1 Tegendeel

Wic plcit voor ecn rcflcctievc bcnadcring, pleit
tegelijk tegen iets. 'Rcflcctcren' betekent dat je
nadenkt, jc cigcn gezonde vcrstand gcbruikt,
liefst op een beschouwende manier, dat wil zeg-
gen: mct overlcg, in wisselwerking met een
visic, cn in proccsscn van bewust afwegen. Wie
hct woord 'reflectief' gcbruikt, tekcnt in op dit
spraakgcbruik. Tcgcn dc achtergrond van dcze
losse begripsbepaling kan zes maal hct tcgcndcel
van dc reflectievc bcnadcring wordcn bcnocmd.
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Als, ten eerste, het nadenken en beslissen als het

ware worden overgenomen door automatismen,

wordt het moeilijk nog van reflectie te spreken.
Ze staan dan onder een externe regie die ove-
rigens de vorm kan aannemen van een (eigen)

gewoonte, van onschuldig ogende vanzelfspre-
kendheden en van noodzakelijk toe te passen
regels. Kenmerkend voor deze contrasten van

reflexiviteit is bovendien dat ze onbuigzaam en
dikwijls dominant zijn. Reflectief-zijn betekent
in deze context dat de actor een zekere vrij-

heidsc1aim op tafel legt, en dat hij als beslisser
niet geheel aangestuurd (laat staan 'overge-

nomen') wil worden door een externe logica.
Hij lIJil zelf aan zet zijn, flexibel klI/wCIl reageren
en die flexibiliteit lIlogCIl baseren op eigen
overwegingen. In meer operationele vorn1 komt
dat doorgaans neer op de wenselijkheid van een
zekere, bureaucratisch vrije ruimte.
Als, ten tweede, het nadenken over en het
beoordelen van de situatie bestaan in de
verplichte toepassing van massieve theoretische
rasters op de bijzondere casus en het langs deze
weg produceren van betekenissen (Wat is dit?
Wat speelt hier? Hoe komt dat? Waar moet dat
heen?), dan is het eveneens lastig om nog van
reflectie te spreken. Net als het eerste contrast
(en ook de volgende) gaat het hier ten diepste
om de uitschakeling van het zelfstandige naden-
ken. Nu niet zozeer door een stringente rcgclge-
leidillg (zie hierboven) maar door een strakke,
deductief ingestelde theoriegcleiding, met een daar-

aan gekoppelde betekenisproduktie. Reflectie
zou dan niet nodig zijn, ze wordt vervangen

door de toepassing van het geëigende raster; dat
is het basisschema van de theorie die conform
het geldende paradigma voor relevant en toepas-
baar wordt gehouden. Reflexiviteit vraagt een
zekere theoretische vrijheid en selectiviteit.
Ten derde betekent reflectie dat niet louter
overwogen wordt wat iets betekent, maar ook
hoe het benaderd moet worden om überhaupt
een passende betekenis te kunnen krijgen. Het
contrast daarvan is veralgemenisering, standaard-
isering en gebrek aan contextualiteit. Reflectie
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is in deze samenhang de inspanning om zich in
de benadering van de ander (het andere) ener-

zijds telkens rekenschap te geven van het bij-
zondere daarvan, het eigene, de immanente
redelijkheid en het lokaal geldige, en anderzijds

die inzichten voortdurend te betrekken in de
processen van beoordelen, beslissen en be-
werken. Reflectie maakt onophoudelijk een

heen- en weergaande beweging, past, meet,

voegt en legt ineen.
Ten vierde: een wat oudere traditie wil dat we

reflectie associëren met een ideologiekritische
positie. Het betekent dat men wakker en kien

is, onder het oppervlak wil kijken en de
aangeboden voorstellingen van zaken met gepast
wantrouwen benadert. Reflectie staat hier
tegenover gemakzucht en een te meegaande
houding. Ze is daarom tevens een remedie tegen

collaboratie met ideologische macht(igen) en
heeft reeds normatieve trekken doordat de
argwanende distantiëring niet louter een metho-
dische grondslag maar vooral een zedelijk funda-
ment heeft. De reflectie is in het verlengde
hiervan ook zelfkritisch en maakt het zichzelf

niet gemakkelijk.
Aflunkelijk van de traditie waarin men staat, is
reflectie ten vijfde in meer of mindere mate ook
verbonden met 'de tijd nemen' of 'zich de tijd

gunnen'. Om na te denken. Dat is wenselijk
doordat er zich in de reflectie een zoekproccs af-
speelt waarvan de uitkomst onzeker is. Er valt
niets bestemds van theoretische aard te produce-
ren; er kan hoogstens wat rijpen. Dat vergt een
zekere rust, zonder dat we ogenblikkelijk aan
eikenhouten fusten of knappende haardvuur op
lange, kille winteravonden hoeven te denken.
Essentieel is de idee dat reflectie met een open
eind werkt en dus nooit het dCllkcrischc instru-
ment is om een tevoren bepaalde uitkomst voort
te brengen, laat staan dat dat geschiedt op de
manier waarop men waren produceert. 'Efficiënt
denken' is dan ook van een andere orde dan

reflectie.
Ten slotte staat tegenover reflectie een gebrek-
kig bewustzijn, en wel in twee modi: als on-
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nadenkendheid en ondoordachtheid enerzijds en

als (ik 'munt' analoge woorden) onnavoelend-
heid en ondoorleefdheid anderzijds. Het gaat om
het 'na' en 'door' van wat men wedervaart zodat

er distantie toe wordt genomen. Hier worden

reflectie en een excentrische positie dus ver-
bonden: niet ondergedompeld blijven in een

voortgaande stroom van gedachten, handelingen
en ervaringen, maar vanuit een excentrische

positie je daar toe verhouden. Wie in deze
betekenis niet reflectief is, maakt wellicht veel
mee maar laat weinig werkelijk tot zich
doordringen. Deze vorm van reflectie hangt

immers samen met een evaluatie in de vorm van
'zich bewust worden' of 'zichzelf bewust ma-
ken': (weer) voor de geest halen, peilen, duiden

en waarderen. Daarbij is er een 'zich' geïnvol-
veerd. Wie onnadenkend en onnavoelend is,

maakt zich niet alleen van weinig in de buiten-
wereld bewust, maar vooral ook weinig van wat
er in zijn eigen binnenwereld voorvalt. Die
voml van 'bewusteloosheid' is tevens een obsta-

kel om te kunnen leren en beheersen, inwendig
en uitwendig. Reflectie steunt derhalve op (kri-
tische) introspectie. Ook in het gewone lingu-
ïstische taalspel noemen we 'zich' een njlexilltllll

of wederkerig voornaamwoord; het keert terug
tot het zelf, kijkt en redeneert niet slechts van

zichzelf af maar ook ernaar toe. Reflectie is daar-

om ook iets persoonlijks. Waar we met enige
moeite nog zouden kunnen zeggen dat een

schaakcomputer denkt, zijn we nauwelijks ge-
neigd van een machine te zeggen dat hij reflec-

teert.

Er zijn meer betekeniscomponenten te vinden,

maar deze lijken zowel essentieel en karakteris-
tiek, alsook relevant. Met andere woorden, als we

pleiten voor reflexiviteit bedoelen we ook afstand
te nemen van de genoemde tegendelen en ons
toe te leggen op de behandelde positieve ken-

merken en implicaties. In een tabelletje (zie
onderaan de pagina) worden ze geresumeerd.

[n alle gevallen gaat het erom dat, met een
beroep op reflexiviteit, een zekere persoonlijke

vrijheid en ruimte wordt geclaimd voor
beoordelingsacten en de inrichting van het han-
delen en de relatie. De ruimte en mst die zo ont-

staan, worden gevuld met afstemming op en
vanuit het situationele, het bijzondere, het con-
textuele, het normatieve en het persoonlijke.
Tegelijk wordt daarin de eenzijdige waarheids-
rationaliteit verruimd. De professional die zulke
ruimte schept voor het eigen reflecteren, schept
daarmee ook een reflectie ruimte voor de cliënt.

Met een beroep op 'reflectief' bedoelen we:

een zekere '!fstand te nemen van een afdoende ruimte te maken voor

I strakke protocollaire en regelgeleiding van het actorvrijheid en flexibiliteit van beoordelen,
handelen, denken en beslissen duiden en handelen

2 de deductieve toepassing van theorieën om het een casusgeoriënteerde en meer inductief-
bijzondere te beoordelen en te betekenen iteratief tot stand te brengen begrip van het

bijzondere, als grondslag van de benadering

3 algemene, niet specifieke benaderings- en de contextualisering van inzichten en het
afstemmingsstra tegi eën honoreren van lokale validiteit ('maatwerk')

4 onkritische en ethisch ondoordachte ideologie-kritische, normatief geïnspireerde
meegaandheid en gehoorzaamheid argwaan en afstandelijkheid

5 gehaaste produktie van theoretische argumenten rust voor een 'denkerisch' zoek- en
rijpingsproces met een open einde

6 onnadenkendheid en ondoordachtheid resp. kritische bewustmaking van eigen handelingen,
'onnavoelendheid en ondoorleefdheid' gevoelens. ideeën, leerprocessen en zelfanalyse
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'We kunnen desgewenst, om de bedoelde aan-

sluitingen (met het nonnatieve, het persoonlijke,
het contextuele et cetera) verder te profileren,

moderne inzichten langszij brengen over post-
moderne normativiteit, bricolage en cultuur.
Maar dat laat ik hier rusten.'

De reflectie komt tot deze opvulling van de
zelfgeschapen ruimte door bewust en bezonnen
voort te gaan. Daarom is de reflectie in bijna alle

betekenissen die hierboven werden uitgewerkt
tegelijk een voml van veralltlVoordillg iifleggell enfim-
derelI van de beoordelingen en handelwijzen. In de
reflectie vormt zich, doorgaans voorzichtig en

voorlopig, niet alleen de bepaling (zo, dit) maar
ook de onderbouwing van het handelen (daarom),

zodat (zelf)sturing en persoonlijke rekenschap van
de (zelf)sturing verbonden worden.
In de lijn van deze conclusie geldt voorts dat de
reflectie eerder een labiele beweging is dan een
stabiele positie of een vast bezit. Reflectie is
'bezig zijn met X' en niet 'weten dat X', ze is

een proberen (coIlatIIs) , een tasten en zoeken. Als
het denken een spaak in het wiel gestoken krijgt,
knarst en valt, begint de reflectie: het ont-regel-
de denken dat bereid is zichzelf verder te
ontregelen omdat zo de structuren van het den-
ken tevoorschijn komen. En dus het staketsel
van de wereld zoals hij aan ons verschijnt.

2.2 FlIlJcties
We doen een tweede poging om de betekenis
van 'reflectie' in de vingers te krijgen, nu door
te letten op functies van de reflectie in de

uitoefening van het (mensgerichte) beroep. Die
hangen samen met vier onvermijdelijke be-
middelilJgsmomenten in het aanbod van de pro-

fessional (zie figuur onderaan de pagina): de
applicatie, de discloslIre, de extrapolatie en de

disciplinering.
In de applicatie bemiddelt de beroepsbeoefenaar
naar de cliënt vakregels, methodische inzichten,
klinische ervaringen, beleidskeuzen, politieke
prioriteiten, theoretische imperatieven en meer
algemene paradigmata. Mede daarin zit een goed
deel van de 'helpende substantie', of dat nu de

vorm heeft van geld, gesprekken of toegang tot
gewenste voorzieningen. Maar die inbreng of
bemiddeling kan, wil ze hoogwaardig zijn, van-
daag de dag niet langer (zo ooit) klakkeloos zijn,
als zouden de hulpvragers standaardvragen,
standaardlevenslopen, standaardverlangens en
standaardverdriet hebben waarop een standaard-
reactie gegeven kan worden. Een passende

inbreng vraagt dus om reflectieve bemiddelillg met
em methodische halldclillgsopzet.

applicatie

de l/IetJlOdisclle reflectie

y
disc10sure de extrapolatie

cliënt-.. .....:
de henllellelltische reflectie bemiddelingen de OIltll'erpCIlde reflectie

Á

disciplinering

de biografische reflectie
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De disclosl/rc heeft betrekking op een acceptabe-

le ontraadseling van betekenissen en waarden in
het contact met de cliënt. Die legt verhalen,

handelingen, betrekkingen en lichamelijkheden
aan de werker voor of tóónt deze minstens.

Daarmee is onvermijdelijk de vraag verbonden
wat ze betekenen. Op basis van die betekenis
wordt immers de begeleidende relatie ingericht.

Maar betekenissen laten zich niet zomaar
vaststellen, gesteld al dat het om iets gaat waar-

van de betekenis (al is het maar bij benadering)
bepaald kan worden. Er is allereerst een herme-
neutische inspanning vereist waarin die verha-
len en dergelijke zich naar hun betekenisf.1Cetten

geleidelijk meer (en zo nodig steeds weer anders)

kunnen articuleren. Dat geschiedt vooral tegen
de achtergrond van bepaalde verstaanshori-

zonten. In dit proces van betekenis- en zinge-
ving via rcj7cctiif-hcrmcllcl/tischc bcmiddclillgcll
worden onder andere wetenschap, wijsheid, reli-
gieus inzicht en phronèsis betrokken op wat
geduid moet worden. Zulke reflectieve ontslui-

ting is tentatief, provisorisch en impliceert geen
definitief kennen van betekenissen.
In aansluiting daarbij komt doorgaans een pro-
ces van finalisering op gang, want de ontsluiting
van betekenissen roept in hulpverlenende en
begeleidende relaties de vraag op hoe het nu
verder moet. Dat is de ontwerpen de component
van de relatie, waarin via extrapolatie - vanuit
het nu en vanuit de huidige verlangens, gebre-
ken en potenties - lijnen worden doorgetrokken
naar een na te streven toekomst. Dat kan onmo-
gelijk mechanisch gebeuren (tenzij men uitgaat
van standaardlevenslopen) , vergt wederom
beraad, specificiteit, contextuele afstemming en
dus rcj1cctiif-cxtrapolcrclldc bcmiddclillgcll naar een
eigen en persoonlijk gewilde toekomst.
Zoals tegenover de disclosl/rc (nu) de extrapola-
tie staat (toekomst), zo staat tegenover de appli-
catie (methodiek gestuurde inbreng) de
disciplinering, opgevat als de beheerste sturing
van de biob'Tafische inbreng van de werker. Beide
(applicatie en disciplinering) boren hulpbronnen
buiten de cliënt aan: de werker brengt niet lou-
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ter probate methoden, middelen en inzichten in,

maar daarbij en daar doorheen ook zichzelf De
eigen sensibiliteit, levenservaring, bestaansethiek

en lichamelijkheid vom1en doorgaans een belang-

rijke component van werkzame hulp. Ook hier
kan die inbreng niet quasi-automatisch gegene-
reerd worden, laat staan dat ze als ongewenste
storing onderdrukt zou moeten worden. Dit

soort inbreng vergt een rcj1cctiif-biogrqfiscllc bcmid-
dclillg van de persoon van de werker.

De pointe moge ondanks de beknopte uiteen-
zettingen duidelijk zijn: reflexiviteit wordt ver-
bonden met vier aspecten van de hulpverlenende

bemiddelingsfunctie. Op empirisch niveau wordt

gesteld dat deze, willen ze hoogwaardig zijn, niet
zonder reflexiviteit kunnen verlopen en daar-
om wordt uiteindelijk op conceptueel niveau

gezegd dat reflexiviteit intern verbonden is met
applicatie, disciplinering, disclosl/rc en extrapola-

tie.

2.3 Kwalitcitsmatcll
Reflectie, zoals ze hier wordt gedacht, draagt het
gevaar in zich dat ze 'te soft' wordt; dat is: se-
mantisch polyvalent, onaanraakbaar, gedomi-
neerd door emoties en affecten, en zelfinduce-
rend. Omdat we in kritische zin van reflectie
wensen te spreken, moeten deze gevaren inge-
damd worden. Dat gebeurt door vier bijbeho-
rende kwaliteitsmaten voor de reflectie aan te
leggen. Deze richten zich op het optreden van
de professional en bijvoorbeeld niet op de pasto-
rant met diens verhaal en gedrag. We zullen in
paragraaf 4.1 op de achterliggende kwestie
terugkomen.
Tegenover semantische polyvalentie (zeg: woor-
den kunnen van alles betekenen, wisselen almaar
van betekenis, worden op onderling strijdige
gehelen toegepast, wijken beslissend af van wat
in de gebruikelijke taalcodes geldt ete.) staat de
kwaliteitsmaat dat de reflectie in haar verbinding
met de beroepsuitoefening maximaal streeft naar
helderheid, en zich bedient van toegankelijke,
welomschreven en stabiele begrippen. Uespie-
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gelingen die verlopen in een zelfbedacht en wol-

lig taaltje zijn kwalitatief onder de maat en hou-

den daarmee op reflectie te zijn.

Tegenover de onaanraakbaarheid stelt zich de
kwaliteitsnorm dat goede reflectie openbaar is,
publiek te volgen. Zoals reflecteren in een

ongrijpbaar taaltje de toets der kritiek niet kan
doorstaan, zo haalt ook de reflectie die amper

met iemand wordt gedeeld de kwaliteitsstandaard
niet. Natuurlijk is het goed wanneer een werker
een dagboek en andere notities bijhoudt, maar
ook al zegt een werker aan de hand daarvan bij
zichzelf geregeld over zijn werk na te denken,

toch is dat niet voldoende: de reflectie moet bij
voorkeur in trainingsgroepen, in collegiaal over-

leg, in supervisie, op seminars, in publieke debat-
ten of in geschreven reports 'veruitwendigd' en
gedeeld worden. Daannee wordt ze kritiseer- en
corrigeerbaar, en zo gemakkelijker ook zelf-
kritisch.

Zonder dat er veel tegen de emotioneel-affec-
tieve component van de reflectie pleit, houden
we aan de kwaliteitsstandaard vast dat reflectie
een argumentatieve structuur heeft, redelijk is,
bevraagd en bekritiseerd kan worden. Deze
kwaliteitseis hangt, net als de andere overigens,
direct samen met de eerder gegeven begrips-
bepalingen. Als reflectie immers een stuur-

element is in het begeleidend en zinscheppende
handelen, moet het mogelijk zijn de ade-
quaatheid van die sturing te onderzoeken, niet
alleen op zijn effecten (als mogelijk het kalf reeds
verdronken is) maar ook en vooral op zijn doel-
gerichtheid. Toegankelijkheid en benaderbaar-
heid spelen daarbij een doorslaggevende rol.
Zelfinductieve reflectie draait om zichzelf, laat
tegengeluiden niet serieus toe, legt alles uit in de
termen van haar eigen gesloten wereldbeeld en
heeft zich op die manier verzekerd van een eeu-
wig gelijk. Hoe men ook reflecteert, altijd zal het
meer van hetzelfde opleveren. Daar staat de
kwaliteitsstandaard tegenover van de compara-
tieve instelling die bijdraagt aan het kritisch
vemlOgen: in de reflectie geeft men zich reken-
schap van andere talen, interpretaties, benaderin-
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gen en oplossingen, en in een vergelijkingsproces
daarmee verheldert en fundeert men zonodig de

eigen keuzen.

Deze kwaliteitsmaten van de reflectie zijn ver-
want: ze beogen de reflectie ten overstaan van

een breder forum open te leggen, inzichtelijk en
controleerbaar te maken. Dat is: ze beogen de
reflectie zelfkritisch te maken en in een kritische
context te ontwikkelen.

3 Professioneel

We beperken ons hier tot een schets van vier
basisopvattingen en hopen zo een eenvoudig

maar adequaat beeld van professionaliteit te
presenteren.
Met 'professioneel' bedoelen we doorgaans het
werk van (betaalde) beroepskrachten en niet dat
van (onbetaalde) vrijwilligers. We zien dat terug
in uitdrukkingen als 'profvoetballers' en 'prof-
wielrenners' , maar ook in het verschil tussen een
kerkelijke vrijwilligster die rouwenden bijstaat
en de professionele kracht die dat vanuit het
maatschappelijk werk doet. Hoewel er voor
beroepskrachten vaak opleidingseisen gelden en
er beroeps- en belangengroepen zijn, is het
springende punt van onderscheid hier toch of
men 'betaald' of 'niet-betaald' aan het werk is.
Maar 'professioneel' houdt soms ook verband
met hardheid, onaangedaanheid en besluitvaar-
digheid. Een voetballer die grof onderuit wordt
geschoffeld, opstaat en weer gewoon verder
speelt, heet 'professioneel'. Een maatschappelijk
werker die in tranen is na het hartverscheurende
verhaal van zijn cliënt, heet 'onprofessioneel'.
Een arts die in noodsituaties het hoofd koel
houdt en gedecideerd bevelen geeft, heet weer
'professioneel'. Gemeenschappelijk is de asso-
ciatie van professionaliteit met emotionele en
affectieve distantie, en met overwicht op de
situatie, mede door externe gedragsregels tussen
werker en de appellerende situatie te plaatsen.
Een professional houdt de zaken op hun plek,
trekt grenzen, stelt schotten op en heeft zelf de
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spreekwoordelijke knop, die zonodig omgezet
kan worden. Tegenover zulk professioneel ge-

drag staat de softy, de twijfelaar of de helper die
problemen mee naar huis neemt en zich aantrekt

wat formeel niet zijn zaak is.
De derde betekenis van 'professioneel' betreft
bekwaamheid en de geleverde hoge kwaliteit
(wat niet hetzelfde is). Daartegenover staat ama-

teurisme, in de zin van geknoei, onbeholpen-
heid, lage kwaliteit. Amateurs voetballen of
musiceren niettemin soms beter dan profs; ze

winnen dan de prijs en iedereen kijkt ervan op.
Over de bedoelde bekwaamheid beschikken en

beroepskracht zijn, gaat vaak samen maar dat
hoeft niet. Daar zit ook dikwijls een lastige

gelijkschakeling. Een vrijwilligster kan bijzon-
der bekwaam zijn. Mijn printertje kan een zeer
gelikt of professioneel resultaat geven. Zo wordt
bekwaamheid doorgaans ook gerelateerd aan
opleiding, maar ook die gelijkstelling is niet

noodzakelijk. Een goed opgeleide pastor kan
onprofessioneel uit de hoek komen. Welbe-
schouwd betekent professioneel hier uitsluitend

dat iets competent wordt gedaan of dat het resul-
taat aan hoge standaarden voldoet, los van de
vraag of degene die dat bewerkstelligde, daartoe
is opgeleid en als beroepskracht eraan gewerkt
heeft.
Ten slotte kennen we professioneel ook (zoals
Frans Vosman elders in dit themanummer uit-
legt) in de betekenis van het latijnse 'professio',
wat betekent dat men zich nadrukkelijk in een
specifieke hoedanigheid laat kennen. Zo spreekt
de profeet. Kloosterlingen worden geprofest en
vieren hun 40-jarige professie. Interessant aan
deze betekenis is de openlijkheid van de
aangenomen identiteit: men kiest ervoor iets
voor het oog van de wereld te zijn en wil daar-
op ook aanspreekbaar zijn. Daartegenover staat
de verborgenheid en oncontroleerbaarheid van
professionals in corporatistische en anderszins
afgeschermde kringen.
Welnu, professioneel in de combinatie met 'nor-
matief-reflectieve' haakt allereerst aan bij de ver-
wijzing naar hoge kwaliteit en competentie. De
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toevoeging 'reflectief maakt dat ook de vierde

betekenis zeer toepasselijk is: zich openlijk
verantwoorden, inzichtelijk en controleerbaar

zijn, ergens voor staan en dat ook willen weten.

Onder verwijzing naar normativiteit wordt de
tweede betekenis verworpen: de bedoelde on-
aangedaanheid past geenszins in wat wij onder
professioneel verstaan. De betekenis van betaal-
de kracht die het werk beroepshalve verricht is

voor ons niet beslissend om van professioneel te
kunnen spreken. In het kader van het debat over

normatief-reflectieve professionaliteit komen
geregeld bestuurders en politici ter sprake, en dat

zijn lang niet altijd beroepskrachten. Toch is het
feitelijk zo dat we doorgaans spreken over de

professiollaliteit van beroepskrachten in de sector
welzijn, zorg, pastoraat of raadswerk.

4 Relaties, voorwaarden en
competenties

In deze slotparagraafbesteden we kort aandacht
aan twee resterende kwesties: de verbinding van
de termen en de voorwaarden voor normatief-
reflectieve professionaliteit.

4.1 De verbinding van normatief ell reflectief
De begrippen 'normatief en 'reflectief zijn min
of meer separaat behandeld, terwijl ze in wer-
kelijkheid gekoppeld voorkomen. Lezen we de
combinatie van achter naar voren dan luidt de
vraag wat het betekent dat de normativiteit re-
flectief wordt benaderd. Die vraag is reeds beant-
woord: normatieve aangelegenheden worden
dan in beraad opgepakt, met een zekere vrijheid
van beoordelen en beslissen en in een persoon-
lijke verantwoordingsstructuur. Van voor naar
achter lezend, zien we dat de reflectie zich in de
sfeer van het normatieve a(~peelt en dat op zijn
beurt is de aanduiding van zowel riflectie-objeet als
rifleetie-wijze. Dat object is bepaald als bestaans-
problemen of vragen over de levenskwaliteit,
ethische aangelegenheden, persoonlijk-biogra-
fische betrokkenheid van de professional, identi-
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teitsvragen enzovoorts. Maar wat is bedoeld met

'de reflectie vindt op een normatieve wijze

plaats'?

Een bevredigend antwoord lijkt me dat de re-
flectie vanuit deugden wordt beoefend. Het gaat

niet alleen om de eerder genoemde deugden
aandachtigheid en verantwoordelijkheid maar
vooral om wat anders. De reflectie is in princi-
pe streng en dient te voldoen aan hooggestemde
kwaliteitsmaten. Daardoor kan ze onbarmhartig
worden, als hèt ware alles 'kapot' denken of
'omdenken' tot wat anders. Normatief reflecte-
ren betekent dat de reflectie weliswaar kritisch

is maar niets onnodig vernielt. Ze wordt ver-
bonden met welwillendheid en trouw, en met
gevoel voor maat en onderscheid (discrctio). Het
gaat er om dat degene die IItJrlllatilj reflecteert
zich inspant om telkens weer dicht bij de aan-
dacht vragende zaak zelf te komen en deze de
kans geeft om zich in zijn eigen termen te pre-
senteren. Ook als die zaak zich onhandig,
raadselachtig of chaotisch voordoet, zou men er

nog steeds welwillend naar moeten streven om
te bezien wat er voorbij het gestulltel of de
verwarring bedoeld kan zijn. Dat is een andere
benadering dan dat men, al dan niet malicieus,
lui en uit de hoogte, overgaat tot snelle etiket-
tering, de ander op gebreken wil betrappen of
het houdt bij de toepassing van eigen begrippen-
kaders. Deze deugdzaamheid laat de zaak zelf
zijn identiteit en beteugelt het risico het voor
wat anders aan te zien. Maar de reflectie wil ook
maat houden in de betekenis van een goed
evenwicht vinden en zonodig 'van ophouden
weten'. In dat geval weet men waar men uit-

gesproken en zelfs uitgedacht is, en wanneer en
waarover men moet zwijgen of anderszins van
register dient te wisselen.
Precies op dit punt moeten we echter terugke-
ren tot de voorgestelde kwaliteitsstandaarden en
naar de verbinding van reflectie en redelijkheid,
luciditeit en transparantie. Er lijkt een zekere
spanning in dit betoog te zitten: doorclat de
reflectie gekoppeld wordt aan een heel bepaal-
de invulling van het normatieve, krijgt ze óók
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een sterk bevindelijke lading. Bovendien is het

nu ook verbonden met bepaalde deugden en

toch wordt via een nadere bepaling van de
reflexiviteit weer de rationaliteit binnengehaald.

Hoe zit dat?
Voor het lijden waannee de professionals gecon-
fronteerd worden, bestaan soms geen woorden;
ze slaan de mond met sprakeloosheid en zijn
raadselachtig, 'onredelijk'. Hoe kan men dan van
de beroepskracht vergen dat deze heldere taal
spreekt en argumentatief reflecteert? Dwingt

men hem dan niet om onder de hoge standaard
van helderheid en redelijkheid een karikatuur
van dat amorfe en on(be)grijpbare leed (passies,
dilemma's) neer te zetten? Gaat hier niet de
deugd van de discrctio (evenwichtigheid, onder-
scheidingsvermogen, maatvoering) verloren?
Verdient het niet de voorkeur dat de beroeps-
kracht 'de ander in zijn waarde laat'? Als we niet
letten op de karakteristieken van de zaak (het
leed van de ander) maar op de beroepskracht
zelf, verspringt het beeld nogmaals. Niet de zaak
is dan lastig te duiden, maar de emoties, affecten

en gedachten van de beroepskracht die erdoor
worden losgeslagen. En weer: is het dan wel
redelijk om conform de kwaliteitsmaten te vra-
gen dat de reflecterende beroepskracht zich
ondubbelzinnig uitdrukt, redelijk argumenteert
en niet gevangen zit in zijn eigen betekenis-
universum? Is dat niet vragen naar wat juist op
zo'n moment onmogelijk is en ook niet past?
De reikwijdte en betekenis van de vier kwali-
teitscliteria kunnen aan de hand van deze beden-
kingen scherper verwoord worden. Men kan

inderdaad bezwaarlijk eisen dat wat verwarrend,
onhelder, complex of ambivalent is als wat
anders wordt voo/:!Zcstdd. Hakkelend, stamelend
en desnoods zwijgend met zulke emoties en ver-
halen omgaan, is dan adequaat. De vraag naar de
goede reflectie in dezen ligt echter op een
metaniveau en luidt niet 'wees nou eens helder
en hakkel niet!' maar 'kunje helder zijn ovcr dat
stamelen en zwijgen?' Daarop hebben de kwali-
teitseisen betrekking: de taal, consistentie en de
openbaarheid van de beantwoording van deze
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meta-vraag. Ze waarborgen de eerste betekenis

van reflectie: de vrijheid van de actor om tot
eigen beoordelingen, duidingen en handelingen
te komen ell deze te veralltwoordell. En zo ligt het
ook met de tweede variant van deze kwestie: dat

de beroepskracht uit het veld is geslagen door
wat hij meemaakt, is niet onderworpen aan de

eisen van helderheid, argumentatieve openheid
en dergelijke. Die bespottelijke eis zou de facto
elke meelevendheid riskeren. De eisen hebben

ook hier betrekking op zijn reflectie op het

metaniveau: dat je als professional emotioneel
soms verward en uit het veld geslagen bent,
behoeft geen heldere verantwoording maar wel
de mening dat dat goed is, passend, adequaat en

zelfs niet-strijdig met je professionaliteit. Onze
kwaliteitseisen brengen met zich mee dat
reflecteren op en verantwoording afleggen van
je verwarring zelf zo min mogelijk verward
moet zijn, dus helder, verstaanbaar, consistent,

argumentatief enzovoorts.

4.2 COlldities
Om toe te kunnen komen aan de hier beschre-
ven reflectie en te voldoen aan de bijbehorende
kwaliteitsstandaarden moeten vijf voorwaarden
vervuld zijn: gelegenheid, vermogen, middelen,
organisatie en responsiviteit.
Onder gelegenheid wordt de gelegitimeerde
tijd-ruimtelijke kans verstaan. Er moet, om als
beroepskracht aan reflectie toe te kunnen
komen, een zowel erkende als toegestane ruim-
te (plaats en tijd) toe bestaan. Die ontbreekt als
men volledig door regels van allerlei aard wordt
ingesloten, gedwongen wordt tot standaardre-
activiteit en geen vrijheid bezit om nadenkend
afstand te nemen en sturing aan het eigen optre-
den te geven.
Onder vermogen worden de ontwikkeling en
voeding van competenties verstaan, die onont-
beerlijk zijn om die tijd-ruimte passend te vul-
len en die globaal als volgt benoemd kunnen
worden. (a) Allereerst het vermogen om zich
aandachtig en respectvol te betrekken op en te
engageren met de leefwereld van de cliënt en
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doelmatig te handelen in het perspectief van het

zich dáárin aankondigende goed. Deze compe-
tentie hangt samen met het vermogen zich te
verbinden, een (zorg)betrekking aan te gaan en
zich op de ander te oriënteren. Daarom noem

ik deze competentie primair. (b) Maar het gaat,

al dan niet door opleiding daartoe gebracht, ver-
volgens om het vermogen de vier bemiddelin-
gen (methodisch, biografisch, betekenisgevend
en doelvindend) te kunnen doorvoeren. Elk

vergt een eigen competentie, respectievelijk de

agogische competentie, de introspectieve com-
petentie, de hermeneutische competentie en de
reglilatieve competentie. Momenteel vertrouw
ik erop dat hun naamgeving reeds een belletje

doet luiden. (c) En ten derde steunt reflectie op
het vermogen continue leerprocessen te voltrek-
ken waarin een kritische verantwoording tot de
geldende regels wordt opgebouwd en aldus de
professionele zelfregulatie ontwikkeld wordt.
Waar we spraken van 'middelen' gaat het voor-

alom het cultiveren van een taal waarin het

vocabulaire en de grammatica (en daarmee ook
het elan, de spiritualiteit en het visionaire) zijn
gegeven om tot kritiek en alternatieve articu-
laties en identiteiten te komen. Met andere
woorden: een taal die niet zelf tot een dwin-
gende en cliché-achtige subculturele code is ver-
vallen. Natuurlijk gaat het evenzeer om een taal
die geëigend is om de introspectie te voltrekken
en die dus geschikt is om wat in het zelf omgaat
te kunnen 'vatten' en verwoorden. R.eflectie is
alleszins gebaat is bij een rijk begrippenkader, bij
alternatieve verstaanshorizonten en bij narratie-
ve weefsels (teksten) die een eigen visie op en
verbinding met het bestaan behelzen. Als men
daarvan wordt afgesneden en als deze vocabulai-
res, taal- en verhaalconstructies ongeldig ofirre-
levant worden verklaard in de doordenking van
het eigen handelen, dan ligt de bijl aan de wor-
tel van het reflectieve vermogen.
Een vierde, enigszins overlappende voorwaarde
betreft de organisatie waarbinnen men werkt.
Reflectie wordt gesmoord als de organisatie niet
de kenmerken heeft van een lerende organisa-
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tic. Hct betekent fundamcntcel dat dc crva-

ringen dic tijdens dc uitvocring van het beleid

wordcn opgedaan, niet alleen worden bctrok-
kcn in dc bijsturing van de uitvocringsrcgels
maar ook in dc cvaluatic van de beleids-
objccticvcn zclf. Ecn Icrende organisatic Iccrt

van praktijkervaringen, cn wel op mcthodisch,
managcmcnt- cn bclcidsnivcau. Daarmec staat

zc lijnrccht tegenover een organisatic dic dc
bevelshuishouding als ruggcgraat kiest cn dc

mcnselijkc hulpbronncn cn potenties (llllnwn

resollrces)bedillerig en beknottcnd aanwcndt. Ecn
lercndc organisatic hccht dan ook aan ongc-
structurccrdc momcnten waarin werkers elkaar
kunnen trcffcn cn hun crvaringcn (ovcr dc cchc-
lon-grcnzen hccn) uitwisselcn. Ecn lercnde orga-
nisatic hecft hct misschicn wel dmk maar jakkcrt
niet voortdurcnd, is niet steil hiërarchisch en ver-

kokerd ingcricht.
En daarbij sluit de laatste voorwaardc aan: de
rcsponsiviteit. Als dc aandacht tijdcns het werken

vooral uitgaat naar de te levcrcn dienst, naar de
organisatic ervan, naar de vcrcistc tcchnick of
naar de toepassingsregels, dan ovcrheerst de inter-
nc logica van dc uitvoering. Hct cffcct van dczc
praktijkcn op de hulpvragcr wordt allicht niet
voldoende gczicn - gcoccupccrd met zichzelf als
men is - of geëvalueerd in termen van de eigcn
occupatie. 'Responsivitcit' bctckcnt in dcze con-
text nict allecn dat men bij de cliënt (en bij zich-
zelf) nagaat wat de effecten zijn maar daarbij
buiten de logica van de eigcn wcrkinrichting
trccdt. Cliëntcn moctcn anders dan in JOuw' tcr-
men kunnen verschijnen en in hun cigcn taal
mogcn aangcvcn wat hcn bczighoudt en hoe
jouw fcitelijke aanbod hen in dat opzicht raakt.

5 Slot

Hct zal duidelijk zijn dat 'normatief-reflectieve
profcssionalitcit' vooral een parool is, ecn pro-
gramma, een strijdkrcct dic tcgelijk ecn harte-
krcet is. De belangrijkstc inzct crvan is dat er
afstand gcnomcn wordt van de machtcn dic hct
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hulpverlcnendc en begeleidendc werk onttrek-

kcn aan mcnselijk beraad en pretenderen tc

fundcrcn in superieure, min of mccr bovcnsitu-
ationelc kennis van feiten, bestemmingen cn
waarden, cn dic in het licht daarvan cn op basis
van ecn bcperktc rationaliteit het helpen mecha-
niseren tot ccn scmi-automatisch en gestan-
daardisccrd gcbeuren. Daartegenover wordt de

idee geplaatst dat het gocde, waarop alle hulp
is tocgesncdcn, tc breekbaar is voor zulke
robuustheid en het cerder moet hcbben van

zorgvuldig beraad, cen mcnselijkc relatic, van dc
gelegcnhcid zich überhaupt te kunnen toncn,
van de flexibiliteit om crop tc kunncn rcagcrcn
cn het tc kunncn voeden, en van de ruimte om
hct substanticel te mogen benoemen en belevcn
in een wederkerige en solidaire relatie.

Prof. dr. A J. Baart, wijsgerig andragoloog, is staf-
f"nctionaris bij de stichting KL VMA in '.I Hertogen-
bosch en bijzonder hoogleraar ;'1 de vakgroep Praktische
Theologie van de Katholieke TheoloL~ischeUniversi-
teit te Utrecht.

Literatuur:
een beredeneerde verantwoording

Dit artikel werd geschreven tegen een ruime
achtergrond van literatuur, waaraan losjcs werd
gerefereerd. Ik heb mijn cigen potje gekookt.
Om te beginncn is stcun gezocht bij eerdere
publikaties over normatieve professionaliteit in
het algemeen maar ook cn vooral waar derge-
lijke professionaliteit expliciet betrokken is op
existentiële vragen of op het terrein van pasto-
raat en raadswerk (6, 8,10,17,26,39,41,42,
43,50,51,58,81). In een aantal gevallen hcb ik
mc stilzwijgend afgezct tegen opvattingcn op dit
terrein, mct namc waar dc rcflectic ofWel stief-
moederlijk met aandacht wordt bcdceld ofwel
sterk instrumenteel of strategisch wordt opgevat
en ingevuld vanuit een toepassingsoptie (69, 70;
zie ook de kritiek hierop in 33 en 7; voorts 82,
cn in mindere mate ook in 18 en 86).
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Uiteraard heb ik steeds met een scheef oog

gekeken naar het moderne professionaliteitsde-
bat zoals dat momenteel in de kerkelijke kring

alom woedt (ten dele gaat het daarbij om dezelf-
de literatuur; zie 1, 18, 69, 70, 82, 86) en heb ik

ondertussen ook acht geslagen op kritische
standpunten en kwaliteitsmaten in dezen (20,27,
45,46,49,57, 63, 8~.
Verder heb ik me gebaseerd op literatuur die

zich in de betrokken disciplines nadmkkelijk uit-
spreekt over normatieve en reflectieve compe-

tenties in verbinding met ofwel hern1eneutische
taakstellingen ofwel communicatieve kerntaken
(9,25,40,59,60,67,76); of die de (religieu-
ze) zinvraag in de traditie zet van de filosofische

reflectie (bijv. 28, 65, 84; hier had - omdat ik
niet onbekend ben met hun werk - ook zeer wel
verwezen kunnen worden naar de Nederlan-
ders/Vlamingen Theo de Boer, Hern1an Berger,

Herman de Dijn, Paul Moyaert, Ben Vedder of
Ilse Bulhof; maar precieze verwijzingen zouden
hier te ver voeren).
De in deze bijdrage genoemde spanningen in de

mensgerichte beroepen, en dus ook in het pasto-
raat en raadswerk, zijn verspreid over de litera-
tuur voortdurend aan de orde maar enkele
plekken verdienen het apart genoemd te wor-
den: 1, 16,38,83.
In meer algemene zin is de literatuur over de
reflecterende professional schaars, met dien ver-
stande dat er twee belangrijke uitzonderingen
zijn: ten eerste staan in het werk van de soci-
aal-wetenschappers Argyris en Schön (2, 3, 4,
72, 73) de reflecterende, zelfsturende en leren-
de professional en evenzo ingerichte organisatie
centraal. De hier aangehaalde werken vormen
slechts een fractie van wat beide heren daarover
bijeengeschreven hebben. Een tweede uitzonde-
ring vormt de wereld van het onderwijs: zie het
klassieke 44 of de modernere 64, 79 en 85.
Dc in deze bijdrage ontwikkelde ideeën omtrent
rcflexiviteit cn contextueel-situationeel lcren
staan op hun beurt weer in een lange en rijke
(sociaal-)wijsgerige traditie die op deze plck
onmogelijk adequaat gekenschetst kan worden,
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maar die wel meeresonecrt in de tekst. Ik heb
bronnen geraadpleegd die in deze traditie staan

(bijv. 11,36,47), die af~tandnemen van het een-
zijdige rationaliteitsconcept (vgl. 5, 15, 30, 35;
zie ook 63) en die een typisch hoog- of postmo-

dern standpunt innemen en zo uitkomen op de
noodzaak of zelfs het noodlot van chronische
reflexiviteit (klassiek is hier 68) en dat ook een

sterke politieke lading geven. Beroemd in dezen
zijn uiteraard Beek en Giddens, zie 12, 13, 14;
maar zie ook 52, en waar het om de geloof en
kerk gaat zie men eveneens 66 en 53 (de laatste
gaat expliciet in op het de idee van de kcrk als
lerende organisatie die daartoe niet in staat zal

zijn).
Overigens valt het op dat in de moderne Duit-
se andrago(lo)gische of sociaal-pedagogische lite-
ratuur volop aandacht wordt gegeven aan de

problemen die wij in deze bijdrage viseren, en
die alles te maken hebben met een reflectieve,

belangen-georiënteerde hulpverlencnde praxis
en een daarbij aansluitende onderzoekspraktijk
en wetenschapsontwikkeling; zie met name het
werk van Dewe (21, 22, 23, 24) en Schumann
(74 en 75); maar ook van Haupert (37), Kraimer
(48) en Staub-13ernaconi (77) van wie ik hier
slechts één boek aanhaal, maar die zeer veel
behartenswaardigs over deze materie hebben
geschreven.
De door ons verdedigde versmelting van reflex-
iviteit en normativiteit, deels in combinatie met
een radicale wending naar het alledaagse leven,
is onder andere geïnspireerd op hct prachtige
theologische 55 waar aan het slot een krachtig
pleidooi gevoerd wordt voor een sterke, moder-
ne wending in de praktische theologie (zie in
deze lijn ook 54 en 29); en op de deugdenbe-
nadering van 56, 61 en 62; 19,31 en 32 (waar,
in de context van goede trouw, zelfs sprake is
van 'reflectieve waarachtigheid', een notie die
mij verwant lijkt met Kellendonks 'oprechte
veinzen'); verder zij vcrwczen naar 71 en 34.
De deugd van de discretio, die in de tekst als een
essentiële verbindingsschakel tussen normati-
viteit en reflectie wordt gebrnikt, heb ik tamc-
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lijk vluchtig omschreven maar wordt uitstekend
uitgewerkt in F. Dingjan, Discretio. Les origilles
patristeques et lIlollastiques de la doctrille sur la pru-
dellce chez Saillt Tholllas d'Aquill, Assen 1967; het
begrip/ de deugd is overigens bij de woestijn-
vaders en in de monastieke traditie gemeengoed
en wordt ook behandeld door (ik doe slechts een
greep) 13enedictus in zijn Regel, door Ignatius
van Loyola, Augustinus (De civitate Dei, XV en
XXII), Franciscus van Assisi (Opusmla, I & 11),
Cassianus in zijn leer van de duivelen en verlei-
dingen, maar ook zeer expliciet en uitgebreid
door Hildegard van Bingen (Ordo virtllhlill en
Liber vitae lIleritoYllIll).
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Vriendschap op maat
Georganiseerde support door maatjes en buddy's
Ineke Glissenaar en Ina Reiin (redactie)
ISBN 90-6665-301-9
f 39,50

Overal in het land worden de laatste jaren zogenaamde 'maatjesprojec-
ten' opgezet. In deze projecten worden vrijwilligers als maatje gekappeld
aan mensen die daar om wat voor reden dan ook behoefte aan hebben.
Het kan dan gaan om mensen met HIV of aids, om ex-delinquenten, om
jongeren met een verstandelijke handicap, om tienermoeders.
Zijn deze projecten een nieuw fenomeen of is er sprake van oude wijn in

nieuwe zakken? Hoe komt het dat deze projecten een zo sterke opmars kennen in onze samenleving?
Zijn ze een aanvulling op de hulpverlening of nemen ze er taken van over? Aan wie worden maatjes
gekoppeld en hoe gaat dat in zijn werk? In 'Vriendschap op maat' wordt op deze en andere vragen
ingegaan. Het concept dat aan de maatjesprojecten ten grondslag ligt, wordt verhelderd aan de hand
van kernbegrippen als solidariteit, sociale steun, empowerment en individualisering.
Daarnaast geeft het boek de lezer een beeld van de praktijk van maatjesprojecten voor zeven verschil-
lende doelgroepen: gezinnen, tienermoeders, mensen met HIVlaids, ex-delinquenten, jonge vluchtelin-
gen, verstandelijk gehandicapten en (ex) psychiatrische patiënten. Ook wordt een aantal andere
initiatieven kort belicht.

Hoe verschillend de maatjesprojecten ook zijn opgezet, ze vertonen veel overeenkomsten. In de prak-
tijk komen de uitvoerders ervan vergelijkbare hobbels, hindernissen en valkuilen tegen. In 'Vriend-
schap op maat' worden ze beschreven en wordt aangegeven hoe de hobbels en hindernissen
genomen en de valkuilen vermeden kunnen worden.

Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland en België.
Bij rechtstreekse toezending worden verzendkosten in rekening gebracht.

Praktische Hlllllallistiek IIr.3, 8ejaa~~atl,~ april 1999

Uitgeverij SWP
Postbus 578

3500 AN Utrecht
Telefoon (030) 2368060

113



Vergeving en de begeleiding daarbij

Joachim Duyndal11

ZOllder vetgevillg is er geCli toekolllst
Desmond Tutu

Het huwelijk Vatl eell goede vrielld vall I/Ie verkeert ill eell crisis. Ellige tijd geledCli heift hij
Zijll vrouw ell twee killderCli verlatell Ol/I ill eell alldere plaats lIlet eell vrielldill te gaall sallleli-
WOlle11.Na ellkele maalldell verbreekt deze vrielldill de relatie CII keert hij, lIlill of Illeer met

hallgClide pootjes, bij Zijll vrouw terug. Ze wareli Iliet forllleel gescheiden elI officieel is hij
zelfs altijd op Zijll ollde adres blijvCII wOllell. TegelIOver lIlij beklaagt hij zich erover dat Zijll
hllwelijk silldsdiell Iliet meer zo goed loopt. (Eli dat terwijl ik haar toch eerst gevraagd had of

ik weer terlIg mocht kOlllell, ell zij daar aallvallkelijk blij eli opgellicht mee illstelllde', roept hij
lIit. 'lv/aar heift zij jo 11je lIlisstap wel vergeveII?', werp ik tegelI, (heb jij haar om vergevillg
gevraagd?' (Nee, Ilatllllriijk Iliet', zegt hij verolltwaardigd, (alsof ik de ellige bCII die iets fOllt

heeft gedaall! Toell het allemaal gebellrde liep ons Ill/weiijk heel slecht elI dat was grotClideels
haar schllid'. 'Toch dellk ik dat het Iliet atlders katl " zeg ik, 'dat jij, hoe moeilijk dat ook is,
op je kllieën moet ell haar Ol/I vergevillg 1Il0et vragell. Doe je dat Iliet, dali is je hllwelijk teil

dode opgeschrevell. Zonder vergevillg heeft jlillie relatie geen toekolllst.'

Inleiding en vraagstelling

Ik realiseer me dat deze laatste uitspraken nogal
stellig en absoluut zijn, en dat ik hiermee geen
recht doe aan háár aandeel in de huwelijkscrisis.
Toch denk ik dat ik hem geen betere raad had
kunnen geven. Dat vermoed ik tenminste, en
dit vermoeden is aanleiding om dat merkwaar-
dige en moeilijke fenomeen vergeving nader te
onderzoeken. Ik wil dat doen vanuit het per-
spectief van een reflectief en normatief betrok-
ken derde bij een vergevingsproces. Ik vermoed
dat een dergelijk perspectief verwantschap heeft
met de nom1atieve professionaliteit zoals die in
de andere bijdragen van dit themanummer cen-
traal staat. Omdat ik echter zelf geen ervaring
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heb als professioneel hulpverlener, kies ik mijn
uitgangspunt in het perspectief van de raadge-
vende vriend, een perspectief waanl1ee ik geluk-
kig wcl crvaring heb. De raadgevendc vriend
die, net als de professioneIc hulpverlcncr, pro-
becrt tc helpen vanuit cen standpunt van
reflectieve en normatief betrokken bcgelciding.
Ecn dcrgelijke invalshock lijkt in ecn onderzoek
naar vergeving uitermatc relcvant, omdat juist
in een context van bcgelciding bij ccn verge-
vingsproces zowel de heilzame als de gevaarlij-
ke kanten van vergeving naar voren komen.
Juist daar waar mcn bij beschadigdc mensen
bctrokken is, bijvoorbceld bij slachtoffers van
allerlei vormcn van geweld, doet zich dc vraag
voor óf en hoe mensen die elkaar van alles heb-
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ben aangedaan, eventueel na vergeving weer
met elkaar verder zouden kunnen; doet zich de
vraag voor wat er nodig is voor vergeving, wat

überhaupt nog te vergeven is en wat niet meer.
Reflectieve en normatieve betrokkenheid bete-
kent in dit verband het weten van de moge-
lijkheden, grenzen, beperkingen en gevaren van
vergeving. Dat vergeving nooit kan worden

afgedwongen, bijvoorbeeld, en dat een te ge-
makkelijk gevraagde en een te snel gegeven ver-
geving een breuk eerder zal verergeren dan
helen.

Vanwege dit moeilijke karakter van vergeving
is het niet verwonderlijk dat veel mensen er hui-
verig tegenover staan en soms op het woord
alleen al schichtig reageren. Daar komt nog bij
dat de term associaties oproept met een verwer-
pelijke moraal die alles met de 'mantel der lief-
de' wil bedekken. Wie herinnert zich niet de
stille en minder stille druk van de kant van
opvoeders en andere morele gezagsdragers om
vergevensgezind te zijn? Dat kwaad niet met
kwaad vergolden mag worden, en dat vergeven
beter is dan vergelden? Maar wanneer vergeving
een morele norm of plicht wordt, komen
geweldplegers er gemakkelijk van af en staan de
slachtoffers in de kou. Met de woorden van
Levinas: een wereld waarin de vergeving al-
machtig is, wordt onmenselijk. (Levinas,
1994:46) Het geïnstitutionaliseerde christendom
draagt hier een grote schuld. Als door de for-
malisering van biecht en aflaat vergeving afkoop-
baar geworden is, is zij een vrijbrief voor geweld
en machtsuitoefening. Genoeg reden dus om
huiverig tegenover zoiets als vergeving te staan.
Omdat ik echter, zoals gezegd, vermoed dat ver-
geving ook belangrijke positieve mogelijkheden
heeft, wil ik niettemin en met medeneming van
de nodige huiver en argwaan het onderzoek er-
naar doorzetten.
Ter inleiding van de vraagstelling plaats ik nog
de volgende kanttekening. Vergeving is een
relatiewoord, het verwijst naar iets dat zich
afspeelt tussen twee subjecten. Hoewel verge-
ving denkbaar is tussen groepen of volken, bij-
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voorbeeld de Nederlanders die de Duitsers de
bezetting van 1940/45 wel of niet kunnen
vergeven, denk ik bij subjecten in de eerste

plaats aan individuen. Vergeving is iets dat ge-
beurt tussen twee personen, in de gebruikelijke
terminologie 'dader' en 'slachtoffer' (of 'gedu-
peerde') genoemd. Op de vraag in hoeverre
men zichzc!{iets kan vergeven kom ik verderop
terug. 13ehalve dader en gedupeerde zijn er bij
vergeving vaak ook derden betrokken. Een

begeleider - vriend of hulpverlener - is bijvoor-
beeld zo'n derde. Deze kan als bemiddelaar, sti-

mulator of juist als ontmoediger bij een
vergevingsproces optreden. Binnen de ruimte
van deze inperkingen stel ik mij in dit artikel de
volgende vragen.
1) Wat gebeurt er eigenlijk bij vergeving?
2) Wat is er voor nodig; dat wil zeggen: onder

welke voorwaarden is er werkelijk sprake
van vergeving?

3) Wat is de eigen rol van de reflectief en nor-
matief betrokken derde in een vergevings-
proces?

Wat gebeurt er bij vergeving?

Iemand heeft ten opzichte van iemand anders
een misstap begaan, een dader heeft een slacht-
offer iets aangedaan. Dat kan uiteenlopen van
een krenking of belediging, een verlating zoals
in het openingsvoorbeeld, tot aan ernstige scha-
de en geweld. Essentieel voor de kwestie van
vergeving is dat de misstap een breuk teweeg-
gebracht heeft in de relatie die zij hebben of
hadden. Een breuk kan betekenen dat het ver-
trouwen geschonden is, dat er geen wederzijds
respect meer is, en dat de onderlinge commu-
nicatie verstoord is - de communicatie zoals die
voor de breuk was of zoals die voor beiden wen-
selijk is of zoals die passend wordt geacht bij de
aard van de relatie. In principe kan het daarbij
om elke vorm van relatie gaan: familie, vriend-
schap, collega's, buren, teamgenoten, zakelijke
partners enzovoort. Maar ook - en misschien
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wel juist - in 'ongelijke' relaties, in het bijzon-

der machtsongelijke relaties zoals die tussen
ouders en kinderen, docenten en studenten, lei-
dinggevenden en ondergeschikten en tussen
hulpverleners en patiënten of cliënten kunnen
misstappen breuken in de relatie veroorzaken.
Zelfs als dader en slachtoffer elkaar tevoren niet
kenden (zoals in het geval van aanranding door
een onbekende) is er op het moment van de
misstap sprake van een relatie, zij het meteen van

een geschonden relatie.
Vergeving, zo luidt mijn hypothese, maakt de
misstap niet ongedaan, maar heelt wel de breuk
die hij in de relatie heeft veroorzaakt. Hoe is dat
mogelijk? Vergeving doet iets dat op het eerste
gezicht onmogelijk lijkt. Ze gaat terug in de tijd,
naar het moment of de periode dat de breuk is
ontstaan. Ze gaat terug naar het verleden om
daar iets te veranderen. Om iets aan dat verle-
den te veranderen. Maar wat? VV/Jat is dOl1e (al1-

l10t be tllldol1e en teruggaan in de tijd kan toch
alleen in herinnering, fantasie en verbeelding?
Inderdaad is er voor vergeving heel wat ver-
beeldingskracht en inlevingsvermogen vereist,
maar als het goed is blijft zij niet steken in
gedachten alleen - herinnering of fantasie - maar
doet zij werkelijk iets met het verleden. Zij heelt
een breuk in een relatie die in het verleden is
ontstaan, recent oflang geleden, en 'lijmt' daar-
door niet alleen de relatie, maar vernieuwt deze
bovendien. Dit betekent dat de relatie niet zo-
maar wordt hersteld zoals die was, maar dat zij
is veranderd. Het kan zijn dat de relatie 'beter'
is geworden dan zij vóór de breuk was. Dat is
althans een ervaring die men vaak verwoord
hoort wanneer vergeving heeft plaatsgevonden.
'Onze relatie heeft zich verdiept, is opener
geworden, echter, eerlijker, waarachtiger dan die
vroeger was', zegt men dikwijls na vergeving.
Theologische teksten spreken in dit verband wel
vanfelix w/pa, een gelukkige schuld. Hoewel
schuld op zichzelf natuurlijk helemaal niet
gelukkig is, is het dankzij de schuld die kon wor-
den vergeven dat de relatie op een hoger niveau
is gekomen, en is het dus dankzij de schuld dat
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men gelukkiger is dan daarvóór. (Duyndam,

1997:188)
Dat is dus het dubbel merkwaardige van verge-
ving: dat zij met terugwerkende kracht iets
bewerkstelligt en dat het herstel dat zij bewerk-
stelligt de relatie anders maakt dan die voor de
breuk was. Deze twee kenmerken hangen sa-
men. Uit het feit dat de relatie veranderd of zelfs
verbeterd is - dat wil zeggen dat het vertrouwen,
het respect en de communicatie niet zomaar op
het oude niveau zijn hersteld maar daar nu
bovenuit zijn gestegen - blijkt dat er wérkelijk
iets met het verleden gebeurd is, en niet alleen
in iemands innerlijk, herinnering of fantasie.
Omdat het hier niet het heden maar het verleden
betreft (en de toekomst, maar daarover zodade-
lijk), zijn het taalspel van de onderhandeling en
de afspraak niet toereikend als het om vergeving
gaat. Onderhandelingen en afspraken veronder-
stellen de tegenwoordigheid van de vergaderta-
fel: de gegevens liggen voor, men heeft alles op
een rijtje, en men besluit het verleden te laten
rusten, we voeren het van de agenda af, we pra-
ten er niet meer over, zand erover. Maar als men
zo het verleden zou vergeten, als dat al zou luk-
ken, is men ook de verbinding met het verleden
kwijt, en daarmee de mogelijkheid van verbete-
ring. Vergeven is iets anders dan vergeten.
Desmond Tutu, gevraagd naar het waarom van
het werk van de Zuid-Afrikaanse waarheids-
commissie waarvan hij voorzitter was, heeft bij
herhaling verklaard dat volgens hem vergeving
de enige weg is voor zijn land na de apartheid.
Wanneer men zou volstaan de misdaden die tij-
dens de apartheid zijn gepleegd te berechten,
zou weliswaar het recht zijn loop hebben, maar
zouden het wantrouwen, de haat en de minach-
ting die generaties lang tussen de aparte bevol-
kingsgroepen hebben bestaan, niet doorbroken
kunnen worden. Voor een nieuw begin, voor
een gezamenlijke toekomst, die er daarvóór niet
was, is meer nodig dan alleen het recht. Oók het
recht, maar niet alleen het recht. Desondanks
zijn het geen kleine dingen die bij de waarheids-
commissie ter sprake komen. Diepe indruk op
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mij maakte het beeld van Tutu, met zijn boven-

lichaam languit gestrekt over de tafel waarach-
ter hij zat, zijn gezicht naar beneden. Hij kon

het verslag van een marteling niet langer aan-

horen. Men gaat wérkelijk terug naar de misda-
den van het verleden, daar in dat zaaltje van de

Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie.
Vergeving komt niet in de plaats van vereffening
van schuld door schadevergoeding en straf.
Nogmaals: dat zou een vrijbrief zijn voor mis-

daad. Vergeving veronderstelt een dergelijke
vereffening, maar gaat tevens verder. Natuurlijk,

de schade moet zoveel mogelijk worden gecom-
penseerd, en voor zover dat niet mogelijk is,

moet het slachtoffer anderszins genoegdoening
krijgen. Maar waar vereffening - zo die al vol-
ledig mogelijk is - hoogstens kan reiken tot her-
stel van de situatie zoals die voor de misstap was,

tot herstel van de status quo, betekent vergeving
een verandering ten opzichte van de oude situ-
atie. en soms kan men zeggen dat de relatie er
op is vooruitgegaan. Waar vereffening ten hoog-
ste het oude evenwicht in een relatie kan

herstellen, en zo kan doen alsof de breuk niet
heeft plaatsgevonden, betekent vergeving een
nieuw begin van de relatie. Vereffening alleen
betekent nog geen vernieuwing. Een dader die
zijn schuld heeft voldaan zou kunnen menen dat
de zaak hiermee is afgedaan en dat hij klaar is.
En van een slachtoffer dat schadeloos is gesteld,
zou kunnen worden gezegd dat hij verder z'n
mond moet houden. De zaak is immers gere-
geld. Maar heeft de vereffening de breuk ook
geheeld? De vernieuwing van de relatie na ver-
geving is niet de 'regeling', onderhandeling of
neutralisering van de breuk, maar veronderstelt de
breuk. De breuk wordt niet vergeten maar
wordt in de vernieuwde relatie op een bepaalde
manier meegenomen. Op welke manier?
Doordat vergeving teruggaat in de tijd naar de
gebeurtenis die de breuk heeft veroorzaakt,
wordt deze niet ongedaan gemaakt maar veran-
dert de betekmis ervan. (Ricoeur, 1995:79) Door
de vergeving verliest de gebeurtenis haar
destructieve doorwerking naar het heden. De
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niet vergeven ontrouw uit het openingsvoor-

beeld houdt de partners blijvend van elkaar ver-

wijderd, hun relatie raakt steeds verder vergiftigd
en dat kan jaren voortduren. Wanneer de

gebeurtenis zou zijn vergeven, zou zij niet alleen
geen destructieve invloed meer uitoefenen op

hun relatie vandaag, het heden, maar zou zij
bovendien bijdragen aan de verwachting dat een
dergelijke gebeurtenis zich in de toekomst niet
meer zal voordoen. De verwachting, niet de

garantie natuurlijk. Vergeving impliceert - im-
pliciet of expliciet - een belofte van beterschap.
Door op deze manier terug te gaan naar het ver-

leden, hebben de partners de gebeurtenis van
toen opgehaald, meegenomen, in huis gehaald.

Ze hebben zich de gebeurtenis eigen gemaakt.
De gebeurtenis is dus niet vergeten maar con-
structief geworden. Zij heeft een nieuwe bete-

kenis gekregen, waardoor zij de relatie een
nieuwe toekomst geeft.
De verwachting van niet-herhaling is essentieel
voor de toekomstdimensie die in een relatie
mogelijk wordt nadat een breuk door vergeving

is geheeld. Dit is belangrijk, want de meeste
handelingen tussen mensen staan niet op zich-
zelf maar vormen patronen. Dat geldt dus ook
voor wat ik misstappen heb genoemd. Onder-
drukking, overspel, fysiek geweld binnen een
huwelijk, seksueel misbruik, vernedering van
een ondergeschikte door zijn chef, f.1milievetes,
pesten, discriminatie, enzovoort, bestaan zelden
uit losse incidentele gebeurtenissen, maar vor-
men meestal een patroon binnen een bepaalde
relatie. Als de verwachting van niet-herhaling
essentieel is voor de toekomst van een relatie na
vergeving, betekent dat dus dat vergeving niets
minder is dan de doorbreking van zoiets taais en
hardnekkigs als een handelingspatroon. Dat is
nogal wat. Deze vaststelling roept de vraag op óf
en zo ja in welke omstandigheden en onder
welke voorwaarden vergeving eigenlijk moge-
lijk is. Ik wil daarom nu overgaan naar de vraag
wat er nodig is voor vergeving; aan welke voor-
waarden moet zijn voldaan wil er daadwerkelijk
sprake zijn van vergeving.
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Voorwaarden voor vergeving

Ook de misstap van mijn vriend uit het ope-
ningsvoorbeeld maakt, voor zover ik weet, deel

uit van een patroon. Zelfs van een patroon van
wcdcrzijdsc misstappen, zoals ik nog zal laten zien.
Toch wil ik, om de gezochte voorwaarden van
vergeving duidelijker in kaart te kunnen bren-
gen, in eerste instantie alleen inzoomen op het
ene feit dat hij zijn vrouw verlaten heeft voor

een ander. Hoe kan het tussen hen tot vergeving
komen?
In de eerste plaats moeten ten aanzien van deze
gebeurtenis de rollen van dader en slachtoffer

duidelijk onderscheiden worden. Dit is zelfs de
eerste voorwaarde. Mijn vriend is hier dader,
zijn vrouw slachtoffer. Dader en slachtoffer kun-
nen elkaars plaats niet innemen bij vergeving.
Alleen het slachtoffer kan vergeven, de dader
niet. Toch is dit precies wat mijn vriend wel
meent te kunnen. De affaire met zijn vriendin
was Zijll zaak, zegt hij, en die heeft hij zichzelf
allang vergeven. Jammer alleen dat zijn vrouw
het allemaal nog niet 'verwerkt' heeft. Ik wijs

hem er op hij zichzclf niet kan vergeven wat hij
haar heeft aangedaan. Alleen zij kan hem dat ver-
geven. Een dader kan geen vergeving krijgen
buiten het slachtoffer om. Misschien wel kwijt-
schelding, bijvoorbeeld via de rechter, maar
geen vergevmg.
Omgekeerd kan het slachtoffer de dader zijn
misstap alleen vergeven als deze er om vraagt.
Het lijkt een open deur - dat een voorwaarde
voor vergeving is dat de dader om vergeving
vraagt - maar dat is het niet. Voor mijn vriend
is dit het allermoeilijkste. Hij zou het een ver-
nedering vinden, zegt hij. Een knieval die hij
niet wil maken, en ook niet hoeft te maken,
VIndt hij, omdat zijn vrouw immers mede-schul-
dig is aan de huwelijkscrisis. Ik vermoed dat hij
vooral bang is, bang is het risico te lopen dat zij
zal weigeren wat hij vraagt, bang dat hij in een
afhankelijke positie ten opzichte van haar komt
te staan. Die an!:,7Stis terecht, denk ik. Door ver-
geving te vragen Ióopt hij een risico, is hij afhan-
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kelijk van haar vrijheid om de vergeving al dan

niet te geven. Door zijn angst echter te ver-
schuilen achter trots en vermeende morele su-

perioriteit, komt hij er niet toe om vergeving te
vragen, en komt daardoor het vergevingspro-
ces niet op gang. Voor vergeving is het vragen
om vergeving door de dader een noodzakelijke
voorwaarde. (Rachels, 1997: 191 v)
Het komt ook voor dat een slachtoffer een vraag
om vergeving van de dader niet afwacht. Soms

wil men iemand zo graag vergeven dat men het
ongevraagd doet, of dat men de vraag om ver-
geving bij de ander uitlokt. Levinas citeert een
beroemde passage uit de Talmoed, waarin ver-
teld wordt van Rav, een rabbijn van groot aan-

zien, die zich aan de vooravond van Grote
Verzoendag wil verzoenen niet een slager met
wie hij iets had gehad. Volgens de joodse
gebruiken moet men zich eerst met de naasten
verzoenen om zich op Grote Verzoendag met
God te kunnen verzoenen. Wat er precies tus-
sen de grote Raven de eenvoudige slager was
gebeurd wordt niet vermeld, maar de edelmoe-

dige Rav wil het maar al te graag vergeven, en
omdat de slager niet naar hem komt gaat hij zelf
naar de slager. Onderweg komt Rav een ande-
re rabbijn tegen die hem vraagt: 'Waar gaat de
meester heen?' Rav antwoordt: 'Ik ga me met
iemand verzoenen'. De voorbijganger zegt: 'De
eerwaarde Rav gaat iemand vermoorden'. Hij
lijkt, tussen haakjes, wel het koor uit een Griek-
se tragedie. l3ij de slager aangekomen drentelt
Rav duidelijk zichtbaar heen en weer, in de
hoop dat de slager hem om vergeving zal vra-
gen. De slager kijkt geërgerd op van het beest
dat hij aan het uitbenen is en roept 'Ga weg, ik
heb niks met je te maken!' tegen Rav. Daarbij
schiet er een botje los dat de slager in de keel
treft, en hem doodt. (Levinas, 1968:30v)

Als iemand niet om vergeving vraagt, kan men
hem niet vergeven, ook al zou men dat graag
willen. Een dergelijk sterke vergevingswens
komt in bepaalde gevallen wel voor bij kinde-
ren ten opzichte van hun ouders. Niet zo
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vreemd, gezien de vaak onverwoestbare loyali-

teit die kinderen met hun ouders hebben, on-
danks de soms ernstige breuken in hun relatie.
'Ik heb het mijn moeder vergeven', zeiden nogal

wat deelneemsters aan het Socratisch Gesprek

dat ik onlangs met studenten van de Universiteit
voor Humanistiek voerde over dit onderwerp.

Maar moeder weet van niks. Wat de meesten
van deze dochters bedoelden was: na al die jaren

heb ik meer begrip voor mijn moeder gekregen,
begrijp ik dat zij misschien wel niet anders kon,

dat zij ook haar beperkingen heeft en dat haar
situatie moeilijk was, enzovoort. l3egrip hebben

voor de dader, wat er gebeurd is verwerkt heb-
ben, geaccepteerd of zelfs 'losgelaten' hebben,
er nu mee in het reine zijn: wat deze mooie

woorden ook betekenen, geen vergeving. Hier-
mee wil ik niets afdoen aan de waarde van ver-
werken, accepteren en loslaten. Het gaat hier

om processen die op zichzelf al moeilijk genoeg
kunnen zijn en wellicht zijn deze in veel situa-
ties wel het best haalbare, en misschien wel beter

dan vergeving. Vergeving moet /liet altijd en
overal. Maar áls men vergeving wil, zal de dader
het slachtoffer om vergeving moeten vragen.
Deze voorwaarde - het vragen om vergeving
door de dader aan het slachtoffer - bevat een aan-
tal belangrijke yooronderstellingen, die op hun
beurt dus eveneens voorwaarden (of voor-voor-
waarden) van vergeving vormen. (Gassin, 1998)
Zo moet de dader in de eerste plaats zijn misstap
erkennen. Erkennen áls misstap. Erkennen im-
pliceert het weten van wat er gebeurd is en wat
zijn aandeel in het gebeurde is. Dit laatste bete-
kent dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor
wat er gebeurd is. Dat is wat mijn vriend niet
deed. Integendeel, deze legde de schuld van het
feit dat hij bij zijn vrouw was weggegaan bij háár.
Ook al heeft de vrouw ongetwijfeld ook een
aandeel in de huwelijkscrisis, dat mag voor de
dader nooit een reden zijn om zijn verantwoor-
delijkheid te ontlopen. Het meest waarschijnlijk
in dit voorbeeld is dat ook de vrouw dader is van
misstappen in deze huwelijkscrisis - zij het van
ándere dan die van de man - en dat de man dus
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ook slachtoffer is, namelijk van háár misstappen.
Op deze dubbele dader-slachtoffer structuur tus-

sen twee personen kom ik in de laatste paragraaf

terug.
Erkennen van een misstap is één ding, het open-

lijk toegeven of bekennen ervan tegenover het
slachtoffer is nog iets anders. Deze openlijke
schuldbekentenis is een tweede implicatie van
het vragen om vergeving. Dit is voor de dader

waarschijnlijk een van de moeilijkste stappen om
te zetten - mijn vriend wilde er niet aan - maar

hij is nodig om het vergevingsproces echt op
gang te brengen. Als de dader zijn daad of daden
alleen maar voor zichzelf zou erkennen, als hij

meent dat hij zichzelf wel kan vergeven, zou hij
als dader voor het slachtoffer gesloten blijven,

onzichtbaar zelfs. Er zou geen nieuwe relatie tus-
sen hen kunnen ontstaan. Dat lukt alleen maar

als hij zich openlijk toont.
Als het bekennen open en oprecht is - en dat
moet het zijn wil de vraag om vergeving serieus

zijn - gaat het vergezeld van spijt en wroeging.
Dit is een derde implicatie. De dader weet wat

hij het slachtoffer heeft aangedaan, zijn verbeel-

dinb'Skracht en inlevinb'Svennogen doen hem dat
voelen. Als de dader zijn daad onaangedaan zou
toegeven, erkennen en bekennen, als hij er wel
de verantwoordelijkheid voor zou nemen maar
er geen spijt van zou hebben (en er eventueel
zelfs trots op zijn), dan kan er uiteraard geen
sprake zijn van vergeving. In zo'n situatie ziet de
dader zijn daad niet als misstap en is er ook geen
serieuze vraag om vergeving van zijn kant.
De spijt en de wroeging zullen, als zij oprecht
zijn, het voornemen met zich meebrengen bij
de dader om een dergelijke misstap in de toe-
komst niet meer te begaan. Een 'belofte van
beterschap', zeg maar. Deze vierde implicatie
van de vraag om vergeving is de meest inge-
wikkelde, enerzüds omdat zij nauw verbonden
is met de toekomstdimensie die door vergeving
mogelijk wordt, en zij daarmee dus afhankelijk
is van bereidheid óm te vergeven bij het
slachtoffer. Het is immers de vergeving zelf die
de toekomstdimensie mogelijk maakt, en het is
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uiteindelijk alleen het slachtoffer dat vergeeft.

Met andere woorden: de beterschap die de dader

belooft, is afhankelijk van het slachtoffer. Maar

anderzijds is die beterschap natuurlijk ook en
vooral afhankelijk van de dader zelf [n dit
opzicht is zijn belofte verbonden met de dimen-
sie van het verleden, met het verleden van de
misstap. Het is mede door de belofte van beter-

schap door de dader dat de misstap uit het ver-
leden kan worden meegenomen naar de
toekomst. Als deze belofte oprecht is - en op-

nieuw: dat is verondersteld wil de vraag om ver-
geving serieus zijn - betekent dat dat de dader
zich de gebeurtenis heeft toegeëigend, eigen
gemaakt, in huis gehaald.

Is deze vierde implicatie al ingewikkeld voor
misstappen die als een op zichzelf staand incident
beschouwd kunnen worden, dat geldt nog in

sterkere mate voor misstappen die onderdeel zijn
van een handelingspatroon. Zoals gezegd bestaan
de meeste dingen die tussen mensen fout kun-
nen lopen, niet uit losse gebeurtenissen maar uit
patronen waarin gebeurtenissen zich herhalen.
Dat betekent dat zoiet~ als een belofte van beter-
schap niet één gebeurtenis betreft maar een heel
patroon. Daarmee wordt een belofte van beter-
schap aanzienlijk moeilijker. Want een dader
moet zich dan niet één misstap toeëigenen, maar
een heel patroon. Ik denk dat hier zoiets als het

zichzelf vergeve/I een betekenis zou kunnen heb-
ben. In het al eerder genoemde Socratisch Ge-
sprek vertelde een deelnemer dat hij ten

opzichte van zijn partner steeds in dezelfde fout
verviel. Steeds opnieuw bood hij naderhand zijn

excuses aan, die telkens weer door zijn partner
werden aanvaard. Er veranderde alleen niets, het
patroon bleef in stand. Pas toen hij aan zichzelf
toegaf - en dit ook aanvaardde - dat hij nu een-
maal zo driftig, ongeduldig, eigengereid, enzo-
voort was, lukte het hem dit patroon enigem1Jte
te doorbreken. Het gaat bij deze 'zelf vergeving'
niet om vergeving door een slachtoffer, maar om
een soort verzoening met zichzelf, die nodig is
om een slachtoffer serieus om vergeving te kun-
nen vragen.
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Samenvattend: het vragen om vergeving, en de

daarin geïmpliceerde erkenning, schuldbe-

kentenis, spijt of wroq~ing en belofte van beter-
schap vormen voorwaarden voor vergeving aan

de kant van de dader. Hoe zit het nu met het
slachtoffer? (Enright, 1992)
Het slachtoffer kan, zoals we gezien hebben, de

vraag om vergeving niet van de dader over-

nemen. Hij kan deze ook niet zonder gevaar uit-
lokkeIl. Hij kan wel de dader een verwijt

maken, van de misstap beschuldigen. Dit is

nodig als de dader onbewust is van wat hij
gedaan heeft, als hij het zich niet herinnert, of
als hij het zich wel herinnert maar zich niet

bewust is van de impact van zijn daad op het
slachtoffer. Kortom: als hij zich niet bewust is
van zijn misstap als misstap. Het aanspreken van
de dader door het slachtoffer is een belangrijke
voorwaarde voor vergeving. Ook deze voor-
waarde van de kant van het slachtoffer heeft een

aantal vooronderstellingen, die op hun beurt dus
eveneens voorwaarden voor vergeving zijn.
In de eerste plaats is het belangrijk dat het slacht-
offer serieus neemt wat er gebeurd is. Zo zou de
echtgenote van mijn vriend er goed aan doen
zich de pijn, de krenking, de gekwetstheid ten
volle te realiseren. Zij moet zich deze om zo te
zeggen toeëigenen en ze niet op een of andere
manier van zich afschuiven, afzetten, verdringen
of bagatelliseren. Dit betekent bijvoorbeeld dat
het slachtoffer het gebeurde niet vergoelijkt of
verbergt achter 'begrip', in de trant van: hij (de
dader) kon nu eenmaal niet anders, hij had het
ook moeilijk, eigenlijk vroeg ik er om geslagen
te worden, enzovoort.

Zich de pijn en de krenking van het gebeurde
realiseren en eigen maken is één ding, het tonen
van de pijn en het uiten ervan tegenover de
dader is nog iets anders. Dit openlijk tonen van
de pijn en eventueel van de woede daarover
tegenover de dader is een tweede implicatie van
het aanspreken van de dader op het gebeurde.
Dit is voor het slachtoffer waarschijnlijk een van
de moeilijkste stappen om te zetten. De echtge-
note in mijn voorbeeld was bang daardoor nog
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kwetsbaarder te worden dan toch al. Maar ook

deze stap is nodig om het vergevingsproces echt
op gang te brengen. Als het slachtoffer de pijn
en de woede voor zichzelf zou houden, en deze

eventueel verbergen achter begrip voor de
dader, kan de dader onbewust blijven van de

impact van zijn daad op het slachtoffer. En dan
valt er niets te vergeven.

Wanneer we nu de verschillende implicaties aan
de kant van de dader vergelijken met die aan de

kant van het slachtoffer - dus het erkennen,
bekennen, spijt hebben en voornemen ofbelo-
ven van beterschap door de dader met het zich

realiseren en tonen van de pijn van het gebeur-
de door het slachtoffer - en wanneer we deze

implicaties vervolgens opvatten als door elk van
beiden te zetten stappen in het vergevingsproces,

dan kunnen we zien dat zij bij elkaar genomen
een belangrijke vooronderstelling delen, name-
lijk die van de gedeelde situatie-definitie. Hier-
mee is weer een belangrijke voorwaarde

geformuleerd. Willen dader en slachtoffer het
over hetzelfde hebben wanneer zij respectieve-
lijk erkennen, bekennen, spijt hebben, beter-
schap beloven enerzijds en zich realiseren en zich
tonen anderzijds, dan moeten zij een (ongeveer)
gelijke definitie hebben van wat er in het ver-
leden gebeurd is. Zij kunnen niet dat wat tussen
hen gebeurd is, heel verschillend zien. Dan zou-
den zij elkaar niet eens verstaan, laat staan dat het
tot vergeving zou kunnen komen. Dit is
bijvoorbeeld het geval als de ex-agenten van de
Zuid-Afrikaanse geheime politie hun martelin-
gen van ANC-ers zouden (blijven) zien als iets
dat je met zwarten gewoon kon doen, of als iets
dat bij het veiligheidsbeleid hoorde.
De belangrijkste voorwaarde voor vergeving,
tenslotte, is misschien wel dat het slachtoffer vrij
is de vergeving al dan niet te geven. Morele of
fYsieke druk op het slachtoffer om te vergeven
maakt deze waardeloos. Vergeving betekent
alleen iets als zij ook niet gegeven kan worden,
dat wil zeggen wanneer zij in vrijheid gegeven
wordt. Het weigeren van de vergeving door het
slachtoffer is het onvermijdelijke risico dat een
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dader loopt wanneer hij om vergeving vraagt.

Dus als hij eindelijk zo ver is dat hij om verge-
ving vraagt, wat vaak al heel moeilijk is, dan nog

heeft hij geen garantie dat hij het krijgt. Dat
maakt het zo moeilijk, en dat maakt het ver-
klaarbaar dat men de vraag om vergeving vaak

het liefst vern1ijdt of ontwijkt, zoals mijn vriend,
de echtgenoot uit het openingsvoorbeeld. En
zoals Winnie Mandela voor de waarheids-
commissie. Op de vraag aan Desmond Tutu wat

hij vond van WiImie Mandela's weigering om
vergeving te vragen, zei hij: 'Als het al zo moei-
lijk is om in de beslotenheid van de slaapkamer

om vergeving te vragen, hoeveel moeilijker is
het dan niet in het openbaar?'

Begeleiding

Kunnen we na deze inventarisatie van voor-

waarden voor vergeving nu aangeven wat er
precies gebeurt bij vergeving? Goed, de verschil-
lende voorwaarden en implicaties kunnen wor-

den opgevat als stappen die respectievelijk door
dader en slachtoffer zouden moeten worden
gezet om tot vergeving te komen, maar wat
gebeurt er nu in de vergeving zelf? Als we wat
er gebeurt aanduiden met tern1en als verzoening,
heling van een breuk, vernieuwing en verbe-
tering van die relatie, wat weten we dan? En als
we weten wat we weten, hoe verhoudt zich
deze kennis dan tot feitelijke situaties waarin ver-
geving aan de orde is, tot de praktijk dus? Mij
lijkt dat ten aanzien van deze vraag het perspec-
tief van de begeleider (in dit geval de vriend)
verschilt van de perspectieven van dader en
slachtoffer. Mijn hypothese hierover is de vol-
gende.
Ondanks een heldere lijst met voorwaarden voor
vergeving, ondanks de duidelijk onderscheiden
stappen voor dader en slachtoffer om tot ver-
geving te komen, blijft vergeving iets ongewis.
Het gebeuren van vergeving zelf heeft een
ongrijpbaar element. Dader en slachtoffer kun-
nen nog zo bereid zij n om tot vergeving te
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komen, daarbij alle voorwaarden vervullen en

de onderscheiden stappen zetten, maar of het
echt tot vergeving komt, is onzeker. Dader en
slachtoffer hebben de vergeving, ook samen, niet

helemaal in de hand. Hoe komt dat? Een religi-
eus antwoord zou in dit verband misschien wij-
zen op zoiets als een genade-karakter van
vergeving, een genade waarvoor men slechts
deemoedig het hoofd kan buigen. Als dit ant-
woord de weigering om verder na te denken

impliceert, is het hoe dan ook filosofisch
onbevredigend. En ook niet nodig, want ook al
is vergeving niet 'maakbaar', er valt nog best iets

over te zeggen.
Het ongewisse en, zo men wil, ongrijpbare van
vergeving houdt mijns inziens verband met het
feit dat vergeving een vcralldcrillg impliceert.
Eerst was er de breuk in de relatie, nu is zij
geheeld; de relatie is niet alleen hersteld, zij is
mogelijk zelfs verbeterd; de relatie heeft zich
vernieuwd. AI deze omschrijvingen zijn aan-
duidingen van een verandering. Maar verande-
ring zelf is een van de moeilijkst te omschrijven

begrippen. Wat is verandering? In de alledaag-
se omgangstaal gebruiken we het woord veel-
vuldig en gemakkelijk. Eerst was het zus en nu
is het zo, eerst slecht, nu beter, of andersom.
Veranderd dus. Sinds Aristoteles' bekende en
nogal abstracte definitie van verandering
('verandering is de actualiteit van een potentieel
zijnde áls potentieel zijnde') hebben tal van
filosofen zich het hoofd gebroken over het feno-

meen verandering. (Physica 200b: 1Ov) Mis-
schien is het pas met behulp van de hedendaagse
differentie-denkers dat verandering echt begre-
pen kan worden.
Wat verandering ook is, het is iets in en door de
tijd. Zo ook de verandering die met vergeving
gepaard gaat. Deze is bovendien niet alleen tem-
poreel maar ook contra-temporeel. Dader en
slachtoffer gaan, zoals we hebben gezien, niet
zozeer met hun tijd mee maar gaan terug in de
tijd. Zij maken een tijdreis naar het verleden om
daar samen op te halen wat hun relatie gebro-
ken hield. Alleen door wérkelijk terug te gaan
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in de tijd - en niet alleen in de eigen gedachten,
herinnering of fàntasie - kunnen zij een andere

betekenis geven aan het gebeurde dat de breuk
tussen hen heeft veroorzaakt. Als zij in het heden
zouden blijven, als zij hun kwestie alleen maar
zouden uitonderhandelen en er iets over afspre-
ken, zelfs als zij iets zouden afspreken over straf,

kwijtschelding en genoegdoening, zou niette-
min de betekenis van het gebeurde niet veran-
deren. Alleen door terug te gaan in de tijd kan

er iets veranderen, kan er iets nieuws gebeuren,
is er toekomst mogelijk. Alleen contra-tempo-
reel is men toekomstgericht. (Duyndam, 1997:

187)
Dit is dus wat de rechtstreeks betrokkenen,
dader en slachtoffer, te doen staat, willen zij tot

vergeving komen. En dan nog is het ongewis.
Hoe is nu de rol van de reflectief en nonnatief
betrokken begeleider bij een vergevingsproces?
Ook deze moet zich uiteraard van de structuur
van vergeving en van alle genoemde voorwaar-

den, respectievelijk van de onderscheiden stap-
pen bewust zijn. Als reflectief en normatief
betrokken buitenstaander kan hij erop toezien
dat de vraag om vergeving door de dader en het
aanspreken van de dader door het slachtoffer,
met alle implicaties vandien, oprecht zijn; dat
dader en slachtoffer een gedeelde situatie-defini-
tie hebben; en vooral, dat het slachtoffer vrij is

om al dan niet te vergeven. Op deze wijze kan
de hulpverlener zich bewust zijn van de moge-
lijkheden, grenzen, beperkingen en gevaren van
vcrgev1l1g.
Trouwens ook van zijn eigen mogelijkheden,
grenzen en beperkingen. Want in de tot nu toe
genoemde opzichten is de rol van de hulpverle-
ner weliswaar belangrijk, maar voegt zij nog
niets toe aan de perspectieven van dader en
slachtoffer. In een aantal andere opzichten voegt
de hulpverlener bij een vergevingsproces wél
een eigen perspectief toe. Zo kan hij, beter dan
de rechtstreeks betrokkenen dat zelf meestal
kunnen, zien waar dader en slachtoffer de ver-
geving ontwijken, of proberen te vermijden.
13ijvoorbeeld als zij zoveel begrip voor elkaar
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hebben dat zij niet toekomen aan schuld beken-

nen en spijt betuigen (dader) of aan pijn tonen

en verwijten (slachtoffer). Verder kan hij, waar
dader of slachtoffer geneigd zijn het gebeurde als
op een zichzelf staand incident te beschouwen,

het patroonmatige ervan overzien en naar voren
brengen. Tenslotte kan hij - en dat is misschien

wel het belangrijkste - de dubbele dader-slacht-
offer structuur tussen de betrokkenen ontwaren

en ontwarren. Met een enkel woord nog hier-
over wil ik dit artikel afsluiten.
In veel situaties waarin een dader een slachtoffer
iets heeft aangedaan, incidenteel of structureel,

waardoor er een breuk in hun relatie is opge-
treden die zij nu via vergeving proberen te
helen, is er sprake van een dubbele dader-slacht-

offer structuur. Dat wil zeggen dat als A dader is
ten opzichte van 13met betrekking tot een be-
paalde misstap, er vaak, al dan niet als gevolg van

deze misstap, andere misstappen zijn waarvan
13de dader is ten opzichte van A. Daarbij is het
heel goed mogelijk dat de misstap van 13,juist

omdat die het gevolg is van de misstap van A,
voor de moreel-beoordelende toeschouwer
minder in het oog springt, en minder zwaar
weegt, dan de misstap van A. (Overbodig om te
zeggen dat wat hier gezegd wordt over een
enkele misstap, ook geldt voor patronen van
misstappen.)
De dochter van mijn vriend, de echtgenoot uit
het openingsvoorbeeld, heeft sinds haar vader
het huis verliet om met zijn vriendin te gaan
samenwonen, met hem gebroken. Zij had op
dat moment door haar kwetsbare puberleeftijd
meer dan ooit een vader nodig. Juist toen heeft
hij haar in de steek gelaten, zo ervaart zij het.
Toen hij terugkeerde is zij op zichzelf gaan
wonen en zij heeft haar vader nu al heel lang niet
meer gezien. Hij lijdt daar verschrikkelijk onder.
Toenaderingspogingen van zijn kant blijft zij
hardnekkig en onverzoenlijk afwijzen, met als
reden: 'Hij is fout, hij heeft mij in de steek gela-
ten, ik wil niets meer met hem te maken heb-
ben'. Wat zij niet ziet is dat zij, door haar vader
zo in de ban te doen, hem ook iets ergs aandoet.
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Door haar woede, verontwaardiging en ge-
kwetstheid kan zij dit niet zo zien, kan zij haar
eigen dader-rol niet zien, laat staan dat zij hem
hiervoor om vergeving zou willen vragen.
'Belachelijk, het idee alleen all' Toch lijkt dit

onvermijdelijk, wil de breuk tussen hen echt
geheeld kunnen worden. Vader moet, behalve

zijn vrouw, ook zijn d~chter om vergeving vra-
gen voor het feit dat hij hen verlaten heeft voor
een andere vrouw. Maar voor het herstel en

voor een nieuw be6r1n van de relatie tussen vader
en dochter is het noodzakelijk dat zij haar vader
om vergeving vraagt voor het feit dat zij hem in

de ban gedaan heeft. Dit laatste feit is ongetwij-
feld een gevolg van het eerste, maar het is een
al/der feit, een andere misstap, met een andere

dader en een ander slachtoffer dan bij de misstap
van vader. Dat de dader van de verbanning de-
zelfde persoon is als het slachtoffer van de ver-

lating, net zoals omgekeerd de dader van de
verlating dezelfde is als het slachtoffer van de
verbanning, maakt de situatie gecompliceerd.

Maar niet onoplosbaar.
Juist vanuit zijn eigen perspectief kan de reflec-
tief en normatief betrokken begeleider deze
dubbele dader-slachtoffer structuur onderken-
nen en de betrokkenen er voorzichtig van
doordringen. Het gaat niet er om een excuus
te vinden, alsof de dader 'eigenlijk' ook slacht-
offer is, en evenmin gaat het om zoiets als b/a-
lIJil/g (he lIiailll. Het gaat om vergeving, en om
het daartoe onderkennen van een dubbele
dader-slachtoffer situatie ten aanzien van ver-
schillende, zij het met elkaar verbonden, hande-
lingen. Vaak zal dit voor beiden, en in elk geval
voor het 'eerste' slachtoffer (in ons voorbeeld de
dochter) een nieuw en moeilijk te aanvaarden
perspectief zijn. Soms heeft een slachtoffer-rol
ook aantrekkelijke kanten, zoals de illusie van

het morele gelijk. Wie van beiden nu het ini-
tiatief zou moeten nemen met het vragen om
vergeving, valt niet op voorhand uit te maken.
Maar als beiden eenmaal doordrongen zijn van
de dubbelheid van de dader-slachtoffer struc-
tuur, kan het voor een van beiden mogelijk, en
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misschien zelfs iets gemakkelijker zijn de eigen
trots te laten varen, en een initiatief te nemen.
Ik denk dat het niet anders kan, wil men althans
de breuk in de relatie helen.
Een begeleider kan veel doen, maar niet alles.
Hij kan de rechtstreeks betrokkenen in een ver-
gevingsproces op de wijzen die hier genoemd
zijn helpen, maar hij kan de vergeving niet van
hen ovememen. Hij kan dader en slachtoffer wel
op weg helpen bij hun tijdreis naar het verleden,
maar hij kan de reis niet met hen meemaken. Hij
is immers niet zelf verwikkeld in het gebeurde
dat de breuk tussen hen heeft veroorzaakt. Wel
betrokken, niet verwikkeld. Dat is zijn beper-
king, maar tevens zijn kracht.

Dr. Joachim Duy"dam is ulliversitair docellt filosofie
aall de Ulliversiteit voor HUnlmlistiek.
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S'GNALEMENTEN

Ellen Crootoonk

Het Trimbos-instituut deed een onderzoek naar

geestelijk verzorgers in algemene ziekenhuizen.

De geestelijk verzorger in het algemeen zie-
kenhuis, een praktijkstudie naar functie-
uitvoering van geestelijk verzorgers en
waardering daarvan door patiënten.
ISBN 905253 257 5. Deze uitgave is te

bestellen bij het Trimbos-instituut, Postbus

725,3500 AS Utrecht, 030 - 297 11 00

onder vermelding van 'Trimbosreeks 98-6'.

De prijs van het boek bedraagt f 27,50.
U ontvangt een acceptgirokaart voor de

betaling.

T

De geestelijke verzorger
in het algemeen
ziekenhuis

[..(11 prakrijksrudie naar jimClit'-uitl'Q('rillg

van gti'$ulijk l'l.'f7orgas en waardering
dl/MVa/l iloor patiltltcn

Het onderzoek bestond uit een registratie van de

patiëntcontacten en een enquête onder patiënten.

Dat leverde vele interessante wetenswaardighe-

den op. De onderzoekers constateerden dat

patiënten zeer tevreden zijn over het contact met

een geestelijk verzorger. Niemand is ontevreden

en patiënten die zelf contact hebben gezocht, zijn

het meest tevreden. Rustig genieten van dit succes

is er echter niet bij. De onderzoekers waarschu-

wen voor een onzekere toekomst. Omdat de

opnameduur in ziekenhuizen steeds korter wordt,

neemt de kans om door een geestelijk verzorger

bezocht te worden af. Volgens het Trimbos-instituut

zouden er daarom meer mogelijkheden moeten

worden gecreëerd voor poliklinische nazorg. De

behoefte aan geestelijke zorg vertaalt zich helaas

niet in florissante cijfers. Slechts dertien procent

van de patiënten zoekt zelf contact. Het eigen ini-

tiatief van de geestelijk verzorger is daarom van

groot belang. Zestig procent van de diensten

geestelijke verzorging maakt gebruik van een

registratiesysteem. Voor de professionalisering

van het beroep, intercollegiale toetsing en het

inzichtelijk maken van het werkgebied aan der-

den blijkt een dergelijk systeem nuttig. Behalve

adviezen geven de onderzoekers ook specifieke

informatie over geestelijke verzorging. Het aantal

contacten, leeftijd, achtergrond en tijdsduur van

de gesprekken passeren de revue. Ook worden

de gespreksonderwerpen aangegeven. Dit alles

samen geeft een duidelijk beeld van geestelijk ver-

zorging.
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Voor menselijkheid of tegen godsdienst? Huma-
nisme in Nederland 1850-1960. Redactie

Peter Derxk, Ulla Jansz, Corrie Molenberg

en Carla van Baaien, Uitgeverij Verloren.

ISBN 906550589 X. Prijs: f 39,-

Voor menselijkheid of
tegen godsdienst?
Hllillullisme ill NederIlilld 1850-1960

leder humanist heeft zijn eigen humanisme en hét

humanisme bestaat niet. Toch is er ook iets wat

humanisten delen, namelijk een traditie. Onlangs

is er een historisch werk verschenen waarin de

ontwikkeling van het humanisme (of de humanis-

men) in Nederland beschreven wordt. Onder-

werpen als de opkomst van het woord

humanisme, de oprichting van het Humanistisch

Verbond en de eerste jaren van het raadswerk

komen aan de orde. Over de periode 1850-1960

is er in het verleden weinig tot niets geschreven.

Met Voor menselijkheid of tegen godsdienst?
Humanisme in Nederland 1850-1960 is een

leemte in de humanistische geschiedschrijving

opgevuld. De humanistische traditie is breed en

kent vele verschijningsvormen. Een specifiek

Nederlandse verschijningsvorm van humanisme is

het humanistisch raadswerk. Om zicht te krijgen

op de historische context waarin dit beroep is ont-

staan, is de bundel relevante lectuur. Het is een

aanrader voor iedere humanist die meer wil

weten van de eigen traditie.

126

Over moraal. Heleen Dupuis, uitgeverij

Nieuwezijds. ISBN 90 5721 047 X.

Prijs: f 19,90

Onder de noemer 'kleine boekjes over grote

onderwerpen' brengt uitgeverij Nieuwezijds een

serie boeken op de markt. Een daarvan gaat over

moraal. In vogelvlucht scheert Heleen Dupuis

langs Aristoteles, Kant, Sartre en vele anderen.

Ondertussen legt ze even uit wat het verschil is

tussen moraal en ethiek en staat ze stil bij de pluri-

forme samenleving. Het lijkt of Dupuis een neutra-

le houding aanneemt, maar de schijn bedriegt.

Verschillende theorieën zoals bijvoorbeeld de

zorg- en narratieve ethiek, worden niet echt seri-

eus genomen. Zonder veel omhaal schuift zij alles

wat haar niet aanstaat terzijde. Dupuis legt voort-

durend de nadruk op het belang van rationele
argumentaties. Emoties en andere oncontroleerba-

re zaken moeten vooral buiten het morele debat

blijven. Wat de schrijfster en de uitgever nu eigen-

lijk met dit boek beoogd hebben, is mij niet duide-

lijk geworden. Als inleiding is het te oppervlakkig

en te snel geschreven. Bovendien ontbreekt een

neutrale houding van de auteur. Dupuis vindt het

belangrijk dat er over tal van kwesties een moreel

debat gevoerd wordt in de samenleving. Dat is

een nobel streven. Maar als Dupuis deze visie wil

propageren, had ze een ander boek moeten

Praktische HltlllmlÏstiek IIr.3, Be jaa~~al1g april 1999



schrijven. Ethiek is inderdaad een groot onder-

werp, misschien zou je dat niet in kleine boekjes

moeten stoppen.

KwalitatieF onderzoek: praktiik en theorie. Adri

Smaling en IIja Maso, uitgeverij Boom.

ISBN 905352 446 O. Prijs: f 49,50

In dit studieboek wordt de methode van het kwali.

tatief onderzoek uitgelegd. De kwalitatieve onder-

zoeksmethode is uitermate geschikt om een

praktijkgericht onderzoek te doen. Bijvoorbeeld

als u wilt weten hoe verpleegkundigen werkdruk

beleven. Een goed onderzoek begint altijd met

een probleemstelling. Aan deze eerste stap wordt

door Adri Smaling en Maso veel aandacht

geschonken.

Vervolgens worden de onderzoeksopzet, het

verzamelen van gegevens en de interpretatie

besproken. Ook is er plaats ingeruimd voor

wetenschapstheoretische overwegingen. Kwalita.
tief onderzoek: praktiik en theorie vereist geen

specifieke voorkennis.
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Tijdschriften

Rekenschap, tiidschrift voor wetenschap en cul-
tuur, december 1998. Voor het bestellen

van losse nummers: f 17,50 overmaken

naar postgiro 58 ten name van Humanis-

tisch Verbond, Amsterdam, onder vermel-

ding van het betreffende nummer.

Rekenschap bestaat 45 jaar. Vanwege dit heuge-

lijke feit is er een jubileumnummer uitgebracht. In

dit nummer een artikel over de geschiedenis van

rekenschap en een artikel over het maatschappe-

lijk belang van Rekenschap. Verder is er een

selectie gemaakt van vier artikelen uit de oude

jaargangen. Een interessante en nog steeds rele-

vante bijdrage is die van Rob Buitenweg over het

humanistische van het humanistisch geestelijk

raadswerk (1985, jrg.32 nummer 3, p.132-144).

Verdraagzaamheid, verantwoording en vrijheid

zijn volgens Buitenweg grondnoties van een

humanistische levensbeschouwing. De humanis-

tisch geestelijk verzorger is geen Barbapapa of

Barbamama die de vorm van een ander aan-

neemt, maar is eerder een profeet. Het is iemand

die een boodschap heeft, die een hoop uitstraalt,

hoewel het laatste met een zekere schroom.
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Versie, ti;dschrift voor gezondheid, burger-
schap en politiek. Nummer 3, oktober

1998. Voor informatie over dit blad kunt u

bellen met: uitgeverij van Gorcum, tel.

0592 - 37 95 55.

I ,

Versie prijst zich aan als: 'het nieuwe tijdschrift

over de kwalen van een gezonde wereld. Over

de snijvlakken van gezondheid en burgerschap'.

Het wil ruimte bieden voor opinie, discussie met,

voor, door en over mensen met een handicap en

chronische zieken en hun positie in de samenle-

ving. In dit nummer worden twee proefschriften

uitvoerig besproken: een over de zin van zotheid

en de ander over criminaliteit. De boekbesprekin-

gen zijn hoofdzakelijk informatief. Verder is er

aandacht voor arbeidsongeschiktheid, transmura-

le zorg en migranten bij de huisarts. De redactie

is creatief in het bedenken van rubrieken. In de .

rubriek 'In beeld' worden foto's getoond, dit keer

van de Jostiband. De redactie surft op het Internet

om interessante sites op te sporen. Het resultaat

wordt besproken in de rubriek 'Conversie'. En ver-

der is er in het blad ruimte voor persoonlijke ver-

halen en worden publikaties besproken.
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Diversen

Werkgroep transseksualiteit en genderdysforie
De werkgroep Transseksualiteit-Genderdysforie

geeft hulpverlening aan transsekuelen en hun

familie. Deze werkgroep is sinds 1984 een onder-

deel van de Vereniging Humanitas. Er wordt

gewerkt op basis van zelfhulp, dat wil zeggen

(voormalig) transseksuele mensen helpen transsek-

suele mensen voor, tijdens en na hun geslachts-

aanpassing hun weg te vinden in de

maatschappij. Ook wordt er aandacht besteedt

aan genderdysfore kinderen. Sinds ruim tien jaar

worden door hulpverleners in Nederland kinderen

gezien die zich gedragen en voelen als iemand

van het andere geslacht. Omdat er bij ouders van

deze kinderen behoefte is aan het uitwisselen van

ervaringen met andere ouders, is er een zelfhulp-

groep 'Berdache' opg~richt. Zij richt zich op het

geven van informatie en fungeert als ontmoetings-

punt voor ouders met genderdysfore kinderen.

Mocht u in de praktijk een kind tegenkomen die

zich in extreme mate gedraagt en voelt als een

kind van het andere geslacht, dan is het goed de

ouders te wijzen op het bestaan van de zelfhulp-

groep 'Berdache'. Informatie: 030 - 271 70 35.

Voor algemene informatie over de werkgroep

en over de andere zelfhulpgroepen voor trans-

seksuelen en genderdysfore mensen kunt u contact

opnemen met het Landelijk Bureau Humanitas,

tel. 020 - 523 11 00.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

1. Artikelen of andere bijdragen die voor publica- voornaam en/of voorletter(s) plus achter-
tie worden aangeboden, dienen te worden naam van de auteur(s);
gezonden naar het redactiesecretariaat: Postbus functie, naam van de instelling waar de
470, 3500 AL Utrecht. auteur(s) werkzaam is/zijn;

2. De redactie gaat er vanuit dat de bijdrage en eventueel een korte vermelding van de huidi-
de essentie van de inhoud .niet reeds elders is ge activiteiten.
gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden. 12. Voeg na de titelpagina een pagina in met een
Tevensgaat de redactie er vanuit dat eventuele korte samenvatting van het artikel (max. 120
mede-auteurs akkoord gaan met publicatie. woorden), die kan worden gebruikt als introduc-

3. Na ontvangst van de bijdrage stuurt het redac- tie op het artikel.
tiesecretariaat een bericht naar het correspon- 13. Verdeel de tekst van het artikel in paragrafen.
dentieadres. Voorzie elke paragraaf van een duidelijk kopje

4. Nadat de bijdrage door de redactie is beoor- en elke eventuele sub-paragraaf van een tussen-
deeld, verneemt de auteur of en op welke kopje. Dit bevordert de leesbaarheid van de bij-
termijn de bijdrage (eventueel na kleine aan- drage. Alleen witregels gebruiken indien
passingen) kan worden geplaatst, dan wel bij- werkelijk een afscheiding tussen twee tekstge-
stelling of herziening behoeft en op welke deelten moet worden gemaakt.
punten. 14. Literatuurverwijzingen in de tekst: haakje ope-
De redactieraad beoordeelt de wetenschappelij- nen, auteursnaam zonder voorletter (bij meerde-
ke kwaliteit van de theoretische bijdragen. re auteurs van een titel alleen de eerste
Indien een bijdrage ter referentie wordt aange- vermelden, gevolgd door e.a.), komma, jaar van
boden, dient dat door de auteur(s) nadrukkelijk publicatie, haakje sluiten. Voorbeeld: (Wittgen-
vermeld te worden. stein, 1888). Bij citaten dient ook de pagina ver-

5. Bij plaatsing dient de (aangepaste) bijdrage op meld te worden. Voorbeeld: (Yalom, 1975:352).
3.5 diskette (in WP) te worden aangeleverd, 15. Wees zuinig met noten. Indien een noot noodza-
vergezeld van een identieke uitdraai op papier. kelijk is, plaats de noot aan het einde van het

6. Bijdragen dienen gericht te zijn tot een goed artikel met in de tekst een cijferverwijzing.
geschoold lezerspubliek van vakgenoten èn niet- 16. Literatuur waarnaar in het artikel wordt verwe-
vakgenoten. Jargon dient derhalve vermeden te zen, dient aan het einde van het artikel, vóór de
worden. noten, in een aparte lijst in alfabetische volgor-

7. De tekst dient te zijn geschreven in de voorkeur- de te worden opgenomen. De lijst mag uit maxi-
spelling, volgens de Woordenliist Nederlandse maal 15 titels bestaan. De titels dienen als in
Taal (het 'Groene boekje'), editie 1995. volgende voorbeelden te worden weergegeven:

8. Vermijd afkortingen. Namen van instellingen, Monografieën:
organisaties et cetera worden de eerste keer vol- Hoekstra, P.J.M. (1975), Middeleeuws humanis-
uit geschreven, gevolgd door de afkorting tussen me in de Lage Landen, Kok, Kampen.
haakjes. Daarna kan met de afkorting worden Artikelen in bundels:
volstaan. Carr, Arthur C. & Barrett, Benjamin T. (1990),

9. Print het manuscript op A4 formaat, met linkS 'Freuds Interpretation of Dreams Revisited', in:
een ruime marge. Tim Sullivan (Ed.), Psychotherapy in the next

10. Het manuscript (inclusief eventuele noten, Century, Hogarth Press, New Vork, p. 135-183.
literatuurverwijzingen en literatuurlijst) heeft een Artikelen in tiidschriften:
lengte van maximaal 5000 woorden, tenzij Groot, K.V. de (1986), 'Buigen of barsten? Het
vooraf door de redactie nadrukkelijk anders beroepsperspectief van humanistisch geestelijk
wordt overeengekomen met de auteur(s). werkers in de ambulante sector', in: Maandblad

11. De bijdrage dient te zijn voorzien van een titel- Geesteliike volksgezondheid, 1986/nr. 2,
pagina waarop wordt vermeld: p. 66-81.

de titel van het artikel (kernachtig); 17. Na publicatie ontvangt elke auteur twee gratis
eventueel een ondertitel (maximaal 60 letter- exemplaren van het nummer waarin zijn/haar
tekens); artikel is opgenomen.
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