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Redactioneel
Harry Kunneman - Namens de redactie

Met ingang van deze jaargang voeren we een aantal kleinere en grotere veranderingen door in
de opzet van Waardenwerk. Om te beginnen gaan we nauwer samenwerken met groepen en
organisaties die net als wij betrokken zijn op het bevorderen en in praktijk brengen van werk dat
deugt en deugd doet, met het oog op rechtvaardig en duurzaam samenleven. Die samenwerking
krijgt enerzijds gestalte vanuit het Gezelschap Waardenwerk, in de vorm van gemeenschappelijk
georganiseerde symposia en andere activiteiten. Anderzijds zal die samenwerking gestalte krijgen via themagedeeltes in dit tijdschrift, waarin visies, vragen en bevindingen van de betrokken
organisaties belicht worden.
Mede met het oog daarop zullen in de tweede plaats ‘themaredacteuren’ een grotere inhoudelijke
rol gaan spelen binnen ons tijdschrift. Themaredacteuren geven in nauwe samenwerking met de
kernredactie vorm aan een themadeel in Waardenwerk, op initiatief van de organisatie waarmee
zij verbonden zijn, op verzoek van de redactie of op eigen initiatief. Deze themaredacteuren zullen in de toekomst ook de rol gaan vervullen die tot nu toe aan de redactieraad van dit tijdschrift
was toegedacht. Daarom is de redactieraad met ingang van dit nummer opgeheven, met warme
dank aan de leden daarvan voor hun steun aan dit tijdschrift in de afgelopen jaren.
In de derde plaats starten we dit jaar in overleg met Uitgeverij SWP met een nieuwe reeks boekjes, de Cahiers Waardenwerk. In deze nieuwe reeks zullen zowel thematisch geordende selecties
uit eerdere jaargangen worden opgenomen, als kortere en langere essays, beschouwingen en
onderzoeksverslagen die de zaak van Waardenwerk verder kunnen helpen.
In de vierde plaats hebben we besloten om deze redactionele inleiding voortaan veel beknopter te
houden. In plaats van een uitgebreide weergave van de hoofdlijnen van alle bijdragen, bevat het
redactioneel voortaan een korte aanduiding van de belangrijkste deelthema’s en een beknopte
omschrijving van de centrale inzet van de verschillende artikelen daarbinnen. Deze keuze voor
beknoptheid is mede ingegeven door het feit dat alle artikelen in Waardenwerk voorafgegaan worden door een ‘leader’ waarin de hoofdlijnen van de bijdrage in kwestie worden samengevat.
De laatste verandering betreft een wijziging in de samenstelling van de kernredactie. Vier redacteuren hebben met ingang van deze jaargang hun redacteurschap beëindigd, wegens de drang
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van andere werkzaamheden: Elise van Alphen, Isolde de Groot, Vicky Hölsgens en Caroline Suransky. Wij danken hen recht hartelijk voor het belangrijke werk dat zij voor Waardenwerk hebben verricht en voor hun toewijding aan de zaak waarvoor dit tijdschrift staat. Wij zullen ieder
van hen gaan missen en hopen dat zij in de toekomst, al is het maar af en toe, als themaredacteur
of auteur aan Waardenwerk zullen blijven bijdragen. Onze dank geldt in het bijzonder Caroline
Suransky, die zich vele jaren lang met grote kracht, warmte en toewijding als redacteur en als
hoofdredacteur voor dit tijdschrift (en de voorloper daarvan) heeft ingezet.

Dit nummer
In het eerste deelthema van dit voorjaarsnummer worden actuele vragen in het sociale domein
verkend vanuit twee verschillende invalshoeken. Aan de hand van een vergelijking van drie vigerende modellen bespreekt Carla Kolner in het openingsartikel de actuele beleidsvraag hoe eenzaamheid te verminderen en te voorkomen. In de tweede bijdrage schetst Laurens de Graaf op
basis van zijn lectorale intreerede aan de Hogeschool Utrecht een praktisch begaanbare route om
in publieke organisaties de beweging van ‘onderop’ en de beweging ‘aan de top’ met elkaar te
verbinden. Afsluitend trachten Josje Dikkers en Gerard Drosterij het populaire beleidsbegrip empowerment meer scherptediepte te geven door te onderscheiden tussen structurele, organisatorische
en psychologische empowerment.
Het tweede themadeel is gewijd aan de verhouding tussen humanisme en spiritualiteit. Het wordt
voorafgegaan door een trialoog tussen Habermas, Kunneman en Ricoeur over het existentiële
zelfgesprek. Deze trialoog is geconstrueerd door Frederic Vandenberghe en kan gezien worden als
trait-d’union tussen het eerste en tweede themadeel. Dat tweede themadeel begint met een korte
inleiding van Carmen Schumann op de gespannen verhouding tussen humanisme en spiritualiteit
en wordt gevolgd door de afscheidsrede die Peter Derkx in juni 2016 heeft gehouden als hoogleraar Geschiedenis van het Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn beschouwing
vormt het hart van dit themadeel, mede als eerbetoon aan het belang van zijn langjarige onderwijs en onderzoek voor de ontwikkeling van de humanistiek. Geïnspireerd door ideeën van
Charles Taylor, Iris Murdoch en Jaap van Praag, bieden Carmen Schumann en Annelieke Damen in
de derde bijdrage een interpretatie van humanistische geestelijke verzorging als spirituele praktijk. Afsluitend bepleit Brecht Molenaar een zorg-ethische opvatting van de professionaliteit van
geestelijk verzorgers, waarin spiritualiteit wordt beaamd in plaats van verdrongen.
Het derde themadeel is gewijd aan vraagstukken rond burgerschap en morele diversiteit in Nederland, in het licht van waarden- en cultuurverschillen die in het kielzog van toegenomen migratie de afgelopen decennia tot aanzienlijk spanningen hebben geleid. Centraal in dit themadeel
staat een ingekorte versie van de oratie waarmee Sawitri Saharto in oktober 2107 de leerstoel
Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek aanvaardde, onder de titel:
‘Gloedvol samenleven in morele diversiteit’. In het eerste commentaar op haar rede stelt Gloria
Wekker ondermeer dat Saharto teveel voorbijgaat aan het feit dat de last van het ‘samenleven in
morele diversiteit’ in onevenredige mate neergelegd wordt bij moslims. In het tweede commentaar breekt Mariël Kanne een lans voor de ‘kernwaarden’ vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
als onmisbare randvoorwaarden om gloedvol samen te kunnen leven.
Het nummer wordt afgesloten met een bijdrage van Joachim Duyndam, waarin hij pleit voor een
belangrijke rol van geestelijk verzorgers bij vrijwillige levensbeëindiging.

Waardenwerk, mei 2018

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 3

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Redactioneel

3

3-5-2018 15:10:10

Eenzaamheid en verbinding ...

Preventie en vroegsignalering
Preventie van eenzaamheid als complex probleem
Over het voorkomen van complexe problemen in het sociaal
domein – begrepen vanuit het medisch, sociaal en publieke
gezondheidsmodel.
Carla Kolner1

Eenzaamheid is een bekende menselijke conditie. Het is niet alleen van alle tijden, het is ook
van alle leeftijden en kent vele verschijningsvormen. Het voorkomen en bestrijden van dit
complexe individuele, sociale en maatschappelijke fenomeen staat momenteel volop in de
belangstelling van politici, beleidsmakers en
uitvoerders binnen het sociaal domein. In dit
artikel bekijken we eenzaamheid vanuit drie dominante zienswijzen: het medisch, sociaal en
publieke gezondheids-model. Op basis van een
theoretische vergelijking verkennen we enkele
implicaties voor preventie en vroegsignalering.
Daarop doen we ter afsluiting drie aanbevelingen voor beleidsmakers en professionals, gericht op ‘goed werk’ binnen het sociaal domein.

4
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‘Eenzaamheid maakt mij wanhopig,
gezelschap is een kwelling.’
Fernando Pessoa, Boek der rusteloosheid, p. 57.

Inleiding
Nederlanders behoren tot de gezondste en gelukkigste mensen ter wereld (Halliwell, 2015).
Dit neemt niet weg dat veel Nederlanders tal
van (complexe) problemen hebben waarvoor
zij hulp nodig hebben. Hierbij gaat het om
complexe problemen die zich manifesteren
op sociaal, emotioneel en fysiek vlak - en dat
dikwijls in lastig te ontwarren combinaties die
doorwerken op alle levensgebieden. Juist deze
verwevenheid wreekt zich vaak in de pogingen deze problemen te voorkomen. Zelfs in
de gezondheidsdefinitie die de World Health
Organization sinds 1948 hanteert, zie je deze
verwevenheid terug: ‘Gezondheid is een toestand
van volledig fysiek, mentaal en sociaal welbevinden
en niet alleen de afwezigheid van ziekte’ (WHO,
2014). Ook al bestaat er geen eenduidige, breed
gedragen definitie van gezondheid, toch wordt
alom erkend dat gezondheid zowel objectieve
als subjectieve maatstaven kent (Blaxter, 2010,
Green, 2015). Hierbij ligt een duidelijke relatie met eenzaamheid. Dit is een overwegend
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subjectieve ervaring die het gevolg kan zijn
van sociale, fysieke of psychische problemen,
maar hier ook aan vooraf kan gaan, aldus de
Noorse hoogleraar Lars Svendsen (2017). Eenzaamheid is geen ziekte maar kan daar wel toe
leiden, net als omgekeerd ziekte tot eenzaamheid kan leiden. De bewijzen van de complexe
relatie tussen gezondheid en eenzaamheid zijn
talrijk. Langdurige eenzaamheid kan daarom
als sociaal probleem worden gekenmerkt. Het
kan worden beschouwd als een staat van nietwelbevinden, en evenzeer als relevant kenmerk, oorzaak of gevolg van somatische en/
of psychische stoornissen.
Eenzaamheid botst als sociaal en maatschappelijk probleem met de basisprincipes van de
transitie en transformaties2 van onze verzorgingsstaat. Centraal doel daarvan is participatie van alle burgers: ‘meedoen’. Eenzaamheid
staat hiermee in schril contrast en roept bij
velen een gevoel van ongemak en onbehagen
op. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid staat de laatste jaren dan ook hoog
op de agenda. Veel gemeenten in Nederland
zetten zich met programma’s en interventies
in om dit probleem aan te pakken. Zo werkt
de Gemeente Rotterdam actief aan het bestrijden van sociaal isolement3 en eenzaamheid (Machielse en Hortulanus, 2011), terwijl
Amsterdam een ‘aanvalsplan’ heeft tegen eenzaamheid (Amsterdam, 2016). Beleidsmakers
werken bij de voorbereiding en uitvoering van
deze aanpakken onder andere samen met Coalitie Erbij4, een nationaal samenwerkingsverband van universiteiten en de Werkplaatsen
Sociaal Domein5. Maar weten we wel welke
aanpakken goed werken als het over preventie
van eenzaamheid gaat?
Onderzoek laat zien dat interventies ter bestrijding van eenzaamheid vaak minder succesvol
zijn dan verwacht (Fokkema & Van Tilburg,
2005). Hier liggen meerdere redenen aan ten
grondslag. Allereerst zijn de oorzaken van
eenzaamheid vaak meervoudig en zeer divers.
Hierdoor is het lastig een aanpak te ontwikkelen die voor grotere groepen doeltreffend
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is. Te vaak richten interventies zich op netwerkontwikkeling en het bevorderen van sociale participatie, zonder dat hieraan een goede
analyse van oorzaken en gevolgen ten grondslag ligt. Wat onderzoek (dikwijls uitgevoerd
onder ouderen) ook duidelijk maakt, is dat
interventies de zeer complexe problematiek
in sommige gevallen eenvoudigweg niet kunnen oplossen en soms zelfs een averechts effect
hebben. Dit laatste komt voor wanneer de eenzaamheid existentieel van karakter is, wanneer
mensen geen vertrouwen hebben in hulpverleners, of wanneer zij niet zijn te motiveren om
mee te werken aan een oplossing (Fokkema &
van Tilburg, 2005, Machielse & Hortulanus,
2011). Uit recent onderzoek dat in Engeland
is uitgevoerd, blijkt ook dat veel mensen eenzaamheid als een privékwestie zien en hierbij
geen bemoeienis van buitenaf wensen (Kharicha, 2017). Voor de preventie en bestrijding
van eenzaamheid is dan ook maatwerk nodig,
concludeert Anja Machielse van de Universiteit van Humanistiek (Machielse 2011, 2016).
In een eerder essay verkende ik drie paradigma’s die in het sociaal domein6 samenkomen:
het medisch model, het sociaal model en het
publieke gezondheidsmodel. Deze paradigma’s werken bewust of onbewust door in de
denk- en handelwijzen en in de interventies die
binnen het sociaal domein worden ingezet bij
het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid (Kolner, 2017). In dit artikel bouw ik op
dit essay voort. Allereerst beschrijf ik de eenzaamheid van Sonja en Pieter: twee mensen
die hier ieder op hun eigen manier mee worstelen. Beide vignetten zijn op een fictieve
casusconstructie (casus 1) en op literatuur
(casus 27) gebaseerd. Na een korte verkenning
van theorieën over eenzaamheid ga ik dieper
in op de drie genoemde modellen. Vanuit de
geldende uitgangspunten en principes van die
modellen beschrijf ik vervolgens mogelijke interventies bij de preventie van eenzaamheid.
Ter afsluiting van dit artikel reflecteer ik op de
betekenis van de drie modellen voor preventie
– met drie aanbevelingen voor ‘goed werk’.
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Vignetten:
Sonja, 46 jaar
Voor de zoveelste keer heeft haar geliefde haar
in de steek gelaten. Deze keer had zij het alleen niet zien aankomen. Ze voelt zich gedumpt,
weggezet bij het grof vuil. De laatste drie jaar
hadden ze het toch goed gehad samen? Ze hadden zelfs ingezet op het krijgen van een kind.
Vooral haar droom, maar toch ook een beetje
de zijne. Het was op de valreep, dat wisten ze,
maar fysiek moest het kunnen. Het inrichten
van hun woning had veel voldoening gegeven,
al was het formeel zijn huis. Ze had het in no
time omgetoverd tot een paleis. Hij vond het allemaal wel best. Was het dan toch geen liefde
geweest? De gedwongen verhuizing was nog
tot daaraan toe, de nieuwe buurt aan de rand
van de stad nog onontgonnen terrein. Maar het
moeilijkst is toch het perspectief vanaf nu weer
alleen verder te moeten. Om moedeloos van te
worden. Gelukkig heeft ze haar werk nog. Ze
staart uit het raam en kijkt naar de herfstbladeren die rusteloos door de wind worden voortgestuwd. Beneden haar bewegende figuren in
het schemerdonker, allemaal met een doel lijkt
wel. Een moeder haast zich ergens naar toe met
een kind op de fiets. Twee jochies in kleurrijke
voetbalshirts schoppen lachend tegen een bal
en verdwijnen om de hoek. Vermoeid richt ze
zich op naar de verhuisdozen die haar troosteloos aanstaren.
Pieter, 27 jaar
Bij de psycholoog op de bank oogt hij verzorgd,
maar tegelijk enigszins lusteloos. Hij ervaart ieder gedwongen contact als een loden last vertelt hij de vrouw, die hij nu voor de derde keer
ziet. Een simpele uitnodiging van een vriend om
samen uit eten te gaan, bezorgt hem al onbeschrijflijke angst. De gedachte aan een sociale
verplichting – naar een begrafenis gaan, een zakelijk gesprek voeren of iemand afhalen van de
trein, bekend of onbekend –, alleen die gedachte
al brengt hem de hele dag van zijn stuk. Soms
krijgt hij het daags van tevoren al benauwd en
slaapt hij slecht, terwijl het uiteindelijk allemaal
niets voorstelt en hij zich dus voor niets zorgen
6
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heeft gemaakt. Maar dat patroon herhaalt zich
keer op keer, hij lijkt er geen lering uit te kunnen
trekken. Zijn gewoonten worden door zijn eenzaamheid bepaald, zegt hij, niet door de mensen. Daar distantieert hij zich zo veel mogelijk
van. Misschien is het ook aan hem te zien, oppert hij. Dat hij zijn baan onlangs is kwijtgeraakt,
maakt het er niet gemakkelijker op. Al het initiatief tot contact moet nu echt van hem komen. En
daar zit nu net het probleem.

Theoretische verkenning van de
eenzaamheid
In de literatuur zijn vele verschillende definities en omschrijvingen van het begrip eenzaamheid in omloop (zie voor een overzicht
van relevante nationale en internationale
literatuur: Fokkema en Van Tilburg, 2005;
De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2007 en
Machielse 2011, 2016; Svendsen, 2017). In al
deze conceptualiseringen komen de volgende
gemeenschappelijke elementen naar voren:
- Eenzaamheid is geen synoniem voor
alleen-zijn, net zomin als het samen zijn
met anderen per definitie bescherming
biedt tegen eenzaamheidsgevoelens. Je
kunt je eenzaam voelen in een groot gezelschap en je kunt je niet-eenzaam voelen terwijl je alleen bent: ‘eenzaam, maar
niet alleen’ en ‘alleen, maar niet eenzaam’.
Eenzaamheid is een gevoel, een subjectief
gegeven.8 Svendsen (ibid) spreekt van eenzaamheid als ‘emotie’.9
- Eenzaamheid kan zich aandienen wanneer er een discrepantie ontstaat tussen
de relaties die je hebt en de relaties die
je wenst. Hierbij gaat het vooral om een
gemis aan kwaliteit van die relaties. Zo
kun je je eenzaam gaan voelen wanneer
je relaties onvoldoende inhoud hebben en
je daarin ‘iets’ mist. Of omdat je een intieme levenspartner mist met wie je lief
en leed kunt delen (emotionele eenzaamheid). Daarnaast kan eenzaamheid ook
optreden als je geen of weinig vrienden of
vriendinnen hebt: contacten met mensen
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met wie je bepaalde gemeenschappelijke
kenmerken deelt (sociale eenzaamheid).
Eenzaamheid kan ook existentieel van karakter zijn. Het wordt dan ervaren als een
verloren of zwervend gevoel, als het gemis van een eigen plek of rol in het leven,
of als een gevoel van zinloosheid ( Jorna,
2012). Existentiële eenzaamheid kan echter ook een positieve keerzijde hebben.
Door de persoonlijke worsteling met eenzaamheid komen mensen bij zichzelf uit.
Vanuit die worsteling in hun binnenwereld en de zingevingsvragen die zich hierbij aandienen, kunnen zij zich persoonlijk
ontwikkelen waarbij zij hun bestaan in
een ander, zinvol perspectief kunnen gaan
bezien.
Er is pas sprake van eenzaamheid wanneer het hierboven genoemde verschil
tussen gewenste en gerealiseerde relaties
of de verbondenheid met anderen als iets
negatiefs wordt ervaren. Iemand die vrij-
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wel geen contact heeft met andere mensen voelt zich dus niet eenzaam zolang
het nagenoeg alleen-zijn door hem of
haar als gewenst of prettig wordt ervaren.
Het verschil tussen de gerealiseerde en gewenste relaties wordt negatiever ervaren
naarmate de betrokkene zichzelf minder
goed in staat acht dit verschil binnen redelijke termijn op te heffen.

Ondanks het subjectieve karakter van eenzaamheid worden wereldwijd pogingen gedaan de ontwikkeling van dit fenomeen in
kaart te brengen. Volgens Svendsen is het
onmogelijk ooit accuraat vat te krijgen op
eenzaamheid. Ook het maken van internationale vergelijkingen is moeilijk volgens
Svendsen, omdat meetinstrumenten onderling soms subtiele verschillen vertonen. Kleine verschillen in vraagstelling kunnen daarbij tot significant andere uitkomsten leiden.
Bovendien bestaan er ook tussen culturen
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(De Jong Gierveld en Van Tilburg, 2007). Menverschillen in de beleving van eenzaamheid.
sen met een minder goede gezondheid zijn
Door een bepaalde schaal consequent te gevaker eenzaam. Maar ook het omgekeerde is
bruiken, is het wel mogelijk om ontwikkehet geval: eenzame mensen hebben vaak een
lingen binnen en tussen landen te volgen. In
minder gezonde leefstijl en zijn kwetsbaarder
Nederland wordt eenzaamheid sinds begin
dan niet eenzame mensen (Korporaal, Broese
jaren negentig gemeten, onder andere door
van Groenou en Van Tilburg, 2008; Gobbens,
het RIVM, GGD-en en universiteiten. Dit ge2012). Het is dan ook niet verwonderlijk dat
beurt meestal met de (soms verkorte versie
eenzame mensen wereldwijd meer
van) De Jong-Gierveld Eenzaamgebruik maken van gezondheidsheidsschaal10 (De Jong-Gierveld
zorgvoorzieningen (Machielse
en Van Tilburg, 2007). Sinds
2011, Svendsen, ibid).
2012 wordt eenzaamheid
Eenzaamheid wordt in
En dan zijn er nog tal van
ook landelijk jaarlijks geverband
gebracht
met
11
situationele factoren van
monitord door het CBS.
sociale, somatische,
invloed op eenzaamheid,
Uit deze onderzoeken in
zoals een laag inkomen,
Nederland, alsook uit de
psychische en
ongewenst kinderloos zijn
internationale metastudie
situationele factoren.
of het wegvallen van een
van Svendsen, blijkt dat het
dierbare persoon in het leven.
percentage eenzame menTot slot kunnen mensen er ook
sen al jaren redelijk stabiel is.
voor kiezen om zich uit hun sociale
Volgens de CBS-cijfers (2016) voelt
netwerken terug te trekken, zodat zij kungemiddeld 4 procent van de mensen van 15
nen ‘terugkeren naar het zelf ’ (Weiss, 1973)
jaar en ouder zich (zeer tot ernstig) eenzaam.
of omdat zij zich bewust of onbewust voorOver het algemeen komt eenzaamheid het
bereiden op het sterven. Opmerkelijk is dat
vaakst voor onder ouderen, mannen, laag
in het CBS-onderzoek de helft van het aantal
opgeleiden, niet-westerse allochtonen en
eenzamen zegt gelukkig te zijn.12
niet-werkenden.
Eenzaamheid wordt in verband gebracht
met sociale, somatische, psychische en situationele factoren. Uit onderzoek naar de relatie tussen eenzaamheid en gezondheid is
een verband gevonden tussen eenzaamheid
en hoge bloeddruk, aantasting van het immuunsysteem en de aanwezigheid van stressgerelateerde hormonen. Eenzaamheid wordt
daarnaast ook gerelateerd aan een slecht voedingspatroon, angststoornissen en een laag
zelf beeld, suïcide, overmatige alcoholconsumptie, gebruik van kalmeringsmiddelen
(Van Tilburg, 2005) en depressie (Cacioppo,
2006). Ook verstoort eenzaamheid het slaapritme en wordt het verouderingsproces erdoor versterkt (Svendsen, 2017).
Ook persoonlijkheidskenmerken worden in
verband gebracht met eenzaamheid, zoals
onzekerheid, weinig sociale vaardigheden of
weinig vertrouwen hebben in andere mensen
8
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Vergelijking van drie modellen
Eenzaamheid staat als probleem op de agenda van zowel de (curatieve, publieke en preventieve) gezondheidszorg als van het sociaal
domein. Hierbij leven hoge verwachtingen
van de samenwerking tussen gemeenten en
instellingen en van de samenwerking tussen
sociale professionals, preventiewerkers en
zorgverleners, tegenwoordig vaak werkzaam
in en rond multidisciplinaire wijkteams. Maar
willen al deze professionals wel allemaal hetzelfde? Benaderen zij het fenomeen eenzaamheid op dezelfde manier? Terechte vragen,
want de zorg, en daarbinnen de preventieve
gezondheidszorg, heeft in Nederland een
andere geschiedenis dan het sociaal werk.
Bovendien worden beide domeinen anders
georganiseerd en gefinancierd. Wat ze delen
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is het doel mensen gezonder, zelfredzamer
of veerkrachtiger te maken. Desondanks zijn
de verschillen in aanpak, werkcultuur en taal
groot, omdat problemen vanuit verschillende
paradigma’s worden benaderd en aangepakt.
Om beter zicht te krijgen op de overeenkomsten en verschillen in de mogelijke benaderingswijzen van het fenomeen eenzaamheid
hieronder een beknopte schets van de belangrijkste kenmerken van het (traditionele)
medisch model, het sociaal model en het publieke gezondheidzorg-model. Ik geef deze
modellen weer op basis van de literatuur, vertaal ze daarna naar de praktijk, en beschrijf
tot slot ‒ enigszins gechargeerd ter verduidelijking van de verschillen – de mogelijke implicaties voor de preventie van eenzaamheid.
Het medisch model
In het traditionele medisch model, dat vanaf
de 17de eeuw met het ontstaan van de medische wetenschap is ontwikkeld (Gullotta &
Bloom, 2014) wordt ervan uitgegaan dat alle
fysieke problemen en ziekten een duidelijke
oorzaak hebben, die kan worden gevonden
en aangepakt door deze wetenschappelijk te
onderzoeken. Het medisch denken is gestoeld
op de positivistische wetenschap waarbij rationaliteit en objectiviteit centrale begrippen
zijn. Centraal in het medisch model staat de
gedachte dat problemen van mensen, gekoppeld aan bepaalde organen en weefsels, afzonderlijk van elkaar kunnen worden aangepakt.
De mens (lichaam en geest) wordt gezien
als een machine die in onderdelen uit elkaar
kan worden gehaald en bestudeerd. De oude
Grieken keken er zo al naar en nog steeds
is dit model populair (Van den Haak, 2013).
Ziekte werd lange tijd alleen beschouwd als
een afwijking aan de (afzonderlijke) weefsels of organen – en daarmee gezondheid
als afwezigheid van ziekte (pathogenese als
uitgangspunt). Het medisch model is reductionistisch, deterministisch en dualistisch van
aard, oftewel: het gaat uit van een scheiding
van lichaam en geest. Door problemen van
elkaar te scheiden en te isoleren en deze spe-
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cialistisch te benaderen kunnen adequate oplossingen worden gevonden. Is de oplossing
van een complex fysiek probleem (zoals kanker) nog niet geheel voorhanden, dan is dat
een kwestie van tijd en meer onderzoek. De
maakbaarheid van de mens staat in dit model
hoog in het vaandel. In het medisch model
zijn gezondheid en ziekte het domein van
artsen, verpleegkundigen, epidemiologen en
– vanaf 1875 ook van de publieke gezondheidszorg, die gericht is op het voorkomen
van ziekten onder populaties. Deze vakgebieden tezamen hebben overigens (door betere
hygiëne en arbeidsomstandigheden) enorme
successen geboekt en bijgedragen aan een revolutie in de volksgezondheid (Mackenbach,
2008). Het medisch model is nog steeds bepalend voor de wijze waarop onze gezondheidszorg is georganiseerd en functioneert. Voor
elk probleem is een eigen specialisme, voorziening of medicijn voorhanden. Het (bio)
medisch model heeft ook op de aanpak van
mentale en psychiatrische problemen veel invloed gehad en een stempel gezet op het onderzoeken, diagnosticeren en behandelen van
deze problemen (Pols, 2014).

Preventie van eenzaamheid vanuit medisch
model
Denkend vanuit het medisch model wordt eenzaamheid vooral beschouwd als gevolg van
maar ook als risicofactor voor én veroorzaker
van tal van fysieke en psychische problemen.
Eenzaamheid is weliswaar geen ziekte en ook
geen psychiatrische stoornis, maar langdurige
eenzaamheid kan wel ernstige somatische en
psychische gevolgen hebben of met deze stoornissen samenhangen. Kernvraag vanuit het
medisch model is hoe ongewenste lichamelijke
of psychische gevolgen van eenzaamheid voor
de gezondheid kunnen worden voorkomen of
bestreden.
Vanuit het medisch model is het zoeken naar
sluitende oorzaak-gevolg relaties van belang
voor het voorkomen en het juist bestrijden van
medische problemen. Eenzaamheid is een fenomeen waarvoor geen medicijn voorhanden
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is. De subjectieve ervaring die eenzaamheid is,
belemmert het stellen van een objectieve medische diagnose. In het Engels kun je het verschil
tussen ‘disease’ (objectief vast te stellen) en
‘illness’ (subjectieve waarneming) aangeven,
in het Nederlands kennen we dit onderscheid
niet. Vanuit het medisch model zetten artsen,
(wijk)verpleegkundigen, psychologen en psychiaters vooral in op het opsporen en bestrijden
van aantoonbare negatieve somatische of psychische symptomen van chronische eenzaamheid bij individuen. Het scheiden van mentale
en somatische aspecten ligt in dit model voor
de hand.
Als Sonja of Pieter bij de huisarts op bezoek
komen zullen ze waarschijnlijk niet direct aangeven dat zij zich eenzaam voelen. De kans is
groter dat zij met klachten komen zoals angst,
somberheid, buikpijn, hoofdpijn of slaapproblemen. De arts kan bij doorvragen wel vermoeden
dat hier meer achter zit. De vraag is echter of
de arts hierop ingaat tijdens de 10 minuten van
een standaardconsult. Het is aannemelijk dat
de arts lichaamsfuncties (zoals bloedwaarden
en bloeddruk) onderzoekt en medicatie voorschrijft om de genoemde klachten te verminderen of mogelijke ongewenste gevolgen voor te
zijn. Ook zal de arts geneigd zijn Sonja en Pieter gerust te stellen. Het lichamelijk onderzoek
brengt immers geen ernstige aandoening aan
het licht. Sonja kan tijdelijk kalmeringsmiddelen
voorgeschreven krijgen om het verlies van haar
relatie te boven te komen. Pieter krijgt kortdurend slaapmedicatie en wordt via de POH naar
een psycholoog verwezen voor een kortdurende faalangst training.
Het sociaal model
In het sociaal model, zoals Hans van Ewijk
dit in zijn boek Omgaan met sociale complexiteit (2014) uiteenzet, wordt uitgegaan van
een ander paradigma. In dit model wordt de
mens altijd in zijn totaliteit bezien en binnen
zijn (relationele en fysieke) context geplaatst.
Daarmee is dit een holistisch en organisch
model, dat botst met de principes van het
10
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medisch model (Schön, 1983, Blaxter, 2010).
Uitgangspunt van dit model is dat alle mensen het vermogen hebben tot zelfrealisatie,
waarbij zij tijdens hun leven allerlei intellectuele, culturele, fysieke en sociale kwaliteiten
ontwikkelen. Soms kunnen mensen echter
(tijdelijk of langdurig) geblokkeerd raken in
die ontwikkeling. Vaak ligt hier een samenspel van factoren aan ten grondslag. Denk
aan externe omstandigheden, zoals het plotselinge verlies van een dierbare of een scheiding. Maar ook interne factoren zoals psychische stoornissen of intellectuele beperkingen
kunnen debet zijn aan het onvermogen zich
aan te passen aan de complexe realiteit. Daarnaast zijn er contextuele of maatschappelijke
factoren die een gezonde (sociale, psychische
of intellectuele) ontwikkeling kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld het opgroeien in een
onveilige gezinssituatie, werkloosheid, het
leven met langdurige onzekerheid over een
asielprocedure of het leven in armoede. Vaak
grijpen dit soort ingrijpende en nare omstandigheden op elkaar in.
Van Ewijk werkt in zijn boek het ontstaan en
de betekenis van sociale kwetsbaarheid uitvoerig uit. Hierbij beschrijft hij onder meer
hoe sociale kwetsbaarheid ontstaat door een
verstoorde interactie tussen het individu en
zijn (complexe) omgeving. Aan de basis van
sociale kwetsbaarheid liggen in de meeste
gevallen het onvermogen tot zelfverwerkelijking, een verstoorde sociale inbedding en
een gebrek aan zelfwerkzaamheid (het ‘vermogen om je zelf ter hand te nemen en in
te grijpen in de wereld om je heen’, wat Van
Ewijk nadrukkelijk onderscheidt van zelfredzaamheid). Mensen die sociaal kwetsbaar zijn, zegt Van Ewijk, balanceren in het
leven op het randje en kunnen zich vaak ‘net
niet’ en ‘net wel’ staande houden. Niet alle
problemen zijn oplosbaar, soms is het een
kwestie van ‘uithouden, verzachten of accepteren’ van de problemen (zie ook Baart,
2001).
Sociale kwetsbaarheid uit zich vaak in een
verminderde mate van participatie aan de
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complexe samenleving, waarin chaos troef is,
alles met alles samenhangt, er meerdere perspectieven bestaan op de beleefde werkelijkheid (zie ook Morin, 2008, Kunneman, 2017)
en waarin veel mensen in toenemende mate
moeite hebben zich een goede plek te verwerven. De maatschappij is volgens Van Ewijk in
een rap tempo veranderd van ‘plaatsgevend’
naar ‘plaatszoekend’. Werd de plaats van
mensen vroeger grotendeels bepaald door
de familie waarin je geboren was en het dorp
waarin je woonde, tegenwoordig gaat het er
vooral om dat je op ‘eigen kracht, inspanning
en vermogen’ je talenten optimaal benut en
je positie realiseert. Dit betekent vooral dat
je intellectuele, communicatieve en sociale
vaardigheden in hoge mate van invloed zijn
om ergens ‘te komen’ en ‘bij te horen’. Sociaal vermogen definieert Van Ewijk dan ook
als het vermogen om zichzelf te positioneren,
te profileren en te verbinden in wisselende gezelschappen. Dat dit voor veel mensen juist
steeds moeilijker wordt (WRR, 2017), blijkt
wel uit het toenemend aantal mensen dat
te maken heeft met een of meerdere sociale
problemen. Onze samenleving sluit namelijk
niet alleen mensen in, maar in toenemende
mate ook mensen uit (Putters, 2014, VNG
2015).

Preventie van eenzaamheid vanuit het sociaal model
Eenzaamheidsproblematiek wordt vanuit het
sociaal model gezien als een verstoorde interactie tussen een individu en zijn omgeving. Oorzaak en gevolg zijn soms lastig te ontrafelen.
En elk gevolg heeft meerdere oorzaken. Mensen zijn complexe wezens, en hun relaties en
levens zijn dat ook. Het leven loopt vaker niet
dan wel zoals gepland. Eenzaamheidsproblematiek hangt samen met tal van factoren, zoals persoonlijkheidsproblematiek maar ook met
gebeurtenissen in het heden en het verleden
en met ontwikkelingen in de samenleving. Elke
persoon is uniek en heeft een eigen verhaal.
Dat verhaal moet je kennen om de juiste benadering te vinden. Kernvraag is: hoe kunnen we
de verstoorde relatie van deze persoon met zijn
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omgeving herstellen en wat kunnen persoon én
omgeving daaraan bijdragen? Vanuit het sociaal model wordt eenzaamheid niet altijd als oplosbaar beschouwd. Soms zit er niets anders op
dan te accepteren dat eenzaamheid onderdeel
uitmaakt van het leven. Het kan helpen om de
verwachtingen over het leven wat naar beneden
bij te stellen.
Een sociaal wijkteam of maatschappelijk werker
die in de wijk signalen ontvangt over een eenzame bewoner zal idealiter volgens de principes van het sociaal model de neiging hebben
met hulp van empowerment en participatie
methodieken13 in te zetten op ‘herstel van de
verstoorde relatie’ tussen individu en omgeving.
Zo wordt de weerbaarheid en het vermogen van
mensen om het leven in eigen hand te nemen
versterkt. Het informeren van mensen over mogelijkheden voor het versterken van het eigen
sociale netwerk en aansluiting bij de wijk, maakt
onderdeel uit van deze aanpak. Maar ook het
vinger aan de pols houden en het naast mensen blijven staan als zij zichzelf geen positie
weten te geven. Als er meerdere signalen over
eenzaamheid in de buurt zijn, zal het wijkteam
mogelijk een opbouwwerker inzetten die, samen met bewoners en vrijwilligers, collectieve
arrangementen ontwikkelt om de gevolgen van
eenzaamheid in te perken of te verzachten.
Mensen als Sonja en Pieter zijn binnen het huidige stelsel van de transities en transformatie
eerst zelf aan zet om te voorkomen dat hun
problemen verergeren. Zij moeten zelf aan de
bel trekken of een familielid of oplettende buurman hebben die dit voor hen doet. Sonja zal
door haar leeftijd niet direct op het netvlies van
het wijkteam of maatschappelijk werk komen
te staan. Waarschijnlijk zal zij er zelf niet direct
aan denken hiermee contact op te nemen. Ze
zal mogelijk via haar werk op eigen kracht en
met hulp van eigen netwerken haar verlies kunnen verwerken. Voor Pieter is er – mits hij zich
zelf aanmeldt – een kans om via de Participatiewet aan een baan te komen of – als dat niet lukt
– tijdelijk vrijwilligerswerk te doen in de buurt.
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Dat kan hem stimuleren nieuwe mensen te leren kennen. Maar Pieter zorgt niet voor overlast en valt niet op. Het wijkteam waar hij via de
afdeling Werk en Inkomen naar doorverwezen
wordt, krijgt hem in het vizier en zet in op een
keukentafel-gesprek, maar dat slaat hij helaas
af. In het casuïstiek overleg van het team wordt
besloten voorlopig vinger aan de pols te houden. Het wijkteam heeft een zware caseload en
weet dat het tijd zal kosten om Pieter zover te
krijgen dat hij meewerkt. Wellicht is hij na verloop van tijd te porren voor een gesprek. Maar
wat als hij alle pogingen voor ondersteuning
blijft afslaan? Via de vrijwilligerscentrale vinden
ze een jonge mannelijke vrijwilliger die probeert
contact met hem te maken.
Het publieke en preventieve gezondheidsmodel
(public health)
Waar het medisch model vooral de focus legt
op (het genezen van) ziekten en het sociaal
model vanuit sociale problemen naar de mogelijkheden en krachten van mensen en hun
sociale omgeving kijkt, gaat het publieke of
preventieve gezondheidsmodel uit van het
bevorderen van gezondheid en van gezond
gedrag. Hieronder een beknopte beschrijving
van een aantal kenmerken van het – op het
medisch model gebaseerde ‒ traditionele publieke gezondheidsmodel. Dit model kwam
tot ontwikkeling na 1950, toen de infectieziekten waren bedwongen en de leefomstandigheden van de meeste inwoners sterk waren verbeterd.
Het paradigma van de ‘public health’14 berust
volgens Mackenbach (2008) op 3 ideeën:
1. De meeste gezondheidsproblemen zijn terug te voeren op blootstelling aan ongunstige omgevingsinvloeden en dus vatbaar
voor preventie;
2. Problemen in de volksgezondheid zijn het
best op te lossen door collectieve maatregelen gericht op (groepen) binnen de hele
populatie (ook wel populatieperspectief
genoemd);
3. Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn
het meest geschikt om volksgezondheids12
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problemen te bestuderen en oplossingen
voor die problemen te ontwerpen en te
evalueren.
Op basis van deze ideeën is de preventieve
gezondheidszorg15 tot ontwikkeling gekomen. In de periode tot aan 1950 lag hierbij de
nadruk op collectieve preventiemaatregelen
gericht op specifieke bevolkingsgroepen die
extra risico liepen, zoals zwangere vrouwen,
pasgeboren kinderen, risicogroepen voor geslachtsziekten etc. Preventieve gezondheidszorg wordt veelal ongevraagd aangeboden
(Reyneveld e.a. in Mackenbach, 2008). Met
het toenemen van de welvaart werd in stijgende mate ingezet op het terugdringen van
welvaartsziekten, zoals hart- en vaatziekten,
diabetes en kanker. Zo vond gaandeweg een
verschuiving plaats van collectieve maatregelen (gezondheids-bescherming) naar
individueel gedrag (gezonde leefstijl). Deze
verschuiving had enerzijds te maken met
de verbeterde gezondheidstoestand van de
bevolking, anderzijds met de ongezonde(re)
leefstijl van mensen. Want terwijl de levensverwachting van mensen sterk toenam,
daalde de ‘gezonde levensverwachting’, uitgedrukt in gezonde levensjaren (Schnabel,
2011)16. Dit leidde tot een toename van het
aantal chronisch zieken en een stijging van
de zorgkosten. Primaire en secundaire preventie kwamen hoger op de agenda van het
rijksoverheidsbeleid. Tegelijkertijd kwam
meer nadruk te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en op gezond
gedrag. Leefstijlfactoren als (meer) bewegen (B), (niet) roken (R), (minder) alcohol &
drugs (A), (gezonde) voeding (V) en (meer)
ontspanning (O) – de zogeheten BRAVO
thema’s – zijn vanaf het verschijnen van de
landelijke Nota 2000 bepalend voor de inzet
van de preventieprogramma’s17 en daarmee
voor de identiteit van ziektepreventie in de
gezondheidszorg. Het RIVM en de regionale
Gemeentelijke en Geneeskundige Gezondheidsdiensten (GGD ’s) ‒ die vanaf 1893 een
steeds grote rol spelen in onderzoek naar
risicofactoren en (kosten)effectiviteit van
preventie18 en de uitvoering van de collec-
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tieve preventieve gezondheidszorg – werden
mede verantwoordelijk voor de voorlichtingsprogramma’s die burgers hierbij de weg
wijzen en kennis bijbrengen.

Preventie van eenzaamheid vanuit het publieke gezondheidsmodel
Vanuit het perspectief van het publieke gezondheidsmodel is eenzaamheid vooral een
probleem dat op populatieniveau in kaart moet
worden gebracht. Om welke mensen gaat het
in het bijzonder, welke factoren zijn hier debet
aan, en hoe kunnen die via gericht beleid worden aangepakt? Kernvraag vanuit dit model is:
wat zijn de beïnvloedbare risicofactoren en determinanten van eenzaamheid? Bij welke groepen hebben interventies het meest effect? En
zijn deze interventies ook getoetst op haalbaarheid, op basis van een kosten-baten analyse?
Aan deze aanpak hoeft geen vraag van een
burger ten grondslag te liggen, maar volstaat
een statistisch model.
Een gemeente die samen met de afdeling publieke gezondheid van de GGD eenzaamheid
wil voorkomen, zal vooral inzetten op een brede
analyse van het probleem via de Gezondheidsmonitor (afgenomen onder een representatieve
steekproef) en daarop interventies plannen. In
welke mate wijkt de populatie in de gemeente af
van het landelijk gemiddelde? Om welke mensen gaat het in het bijzonder en in welke wijken
wonen zij? Als, zoals in Amsterdam (Dijkshoorn,
2017), duidelijk wordt dat het met name om laag
opgeleide inwoners van niet westerse afkomst
gaat, om alleenwonenden en chronisch zieken,
zal een programma ontwikkeld worden met inzet van evidence based interventies om het
probleem juist bij deze groepen aan te pakken.
Hierbij zal vooral worden gepoogd het probleem
collectief te benaderen in de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dus met een voorlichtingscampagne, tal van activiteiten en schriftelijk
voorlichtings-materiaal (folders, brochures en
posters), artikelen en advertenties in regionale
kranten, wijkkranten en huisbladen, spotjes op
de radio en thema- en informatiebijeenkomsten.
Waardenwerk, mei 2018
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Sonja en Pieter vallen gezien hun leeftijd, opleidingsniveau en Nederlandse achtergrond
niet in het hart van de risicogroep. Omdat
Sonja alleenwonend is en net in een flat is komen wonen, wordt ze wel uitgenodigd voor een
voorlichtingsavond over de buurt van wijk- en
buurtbeheer. Ook krijgt ze eenmaal per jaar een
uitnodiging voor een netwerkborrel in de flat.
In het gezondheidscentrum waar haar huisarts
gevestigd is, valt haar oog op een voorlichtingsavond over Mindfulness van een particuliere
aanbieder waarvoor ze zich inschrijft. Aan uitnodigingen van de GGD op posters over een informatieavond over eenzaamheid loopt ze voorbij. Ook loopt ze over de Gezondheidsmarkt op
het plein tegenover de flat, maar daar voelt ze
zich een beetje jong tussen alle senioren die er
rondlopen. Pieter slaat alle mogelijkheden voor
een sociaal samenzijn het liefste af. Zijn verlegenheid en faalangst zitten aansluiting bij sociale netwerken in de weg. Door de kortdurende
cognitieve therapie bij de psycholoog heeft hij
wel meer inzicht gekregen in zijn problemen. Ze
stelde voor dat hij naar een training hardlopen
gaat omdat dit zijn depressie zou kunnen tegengaan. Maar van de gedachte dat hij zich moet
voorstellen en handhaven in de hardloopgroep
gruwt hij. Op internet bestelt hij twee nieuwe internetgames die hij zich snel eigen maakt. Zijn
buren zien hem zelden of nooit.
‘In loneliness one is alone with oneself, whereas in solitude one is together with oneself ’19

Beschouwing
Opvattingen en theorieën over ziekte en gezondheid beïnvloeden het denken over en het
handelen bij behandeling en preventie (Galotta & Bloom, 2014). De hierboven genoemde
modellen zijn hier bewust wat gechargeerd
beschreven om de percepties op ziekte, gezondheid en welzijn en de verschillen in kernvragen en aanpak van de problematiek te
verhelderen. De verhalen van Sonja en Pieter
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Opvallend is verder dat in geen van de mozijn per model indicatief en uitgewerkt in de
dellen het denken over eenzaamheid zo ver
context van deze tijd.
reikt dat er sprake is van het (primair) voorWat opvalt is dat in alle drie modellen zowel
komen van het ontstaan van de eenzaamzinvolle als beperkende principes zitten voor
heid. De meervoudige oorzaken hiervoor
de aanpak van het probleem en het voorkoliggen deels in de persoonlijke geschiedenis,
men van erger. Het publieke preventieve gekarakterologische eigenschappen en ervaring
zondheidsmodel lijkt qua denken sterk op
van Sonja en Pieter en deels in maatschappehet medisch model, maar verschilt in aanpak.
lijke ontwikkelingen en trends; en die worden
De arts ziet individuen (microniveau) en pakt
door de arts, de sociaal werker, het wijkteam
vervelende symptomen direct aan. De GGD
en de GGD preventiewerker niet wezenlijk
preventiewerker beschouwt het probleem op
beïnvloed. Dat kan ook niet als je kijkt naar
macroniveau en zet in op determinanten van
de missie, opdracht en mogelijkheden van
(risico)gedrag en de leefomgeving. De sociaal
deze professionals. Het is deels ook de taak
werker ziet de mens in de complexe context
van anderen of soms zelfs onmogelijk om dit
van zijn of haar directe omgeving, netwerken
probleem voorgoed op te lossen. Eenzaamen relaties.
heid kan op diep niveau verbonden zijn met
Opvallend is dat in alle modellen het risico
existentiële vragen over de ‘zinvolheid’ van
bestaat dat het eenzaamheidsprobleem van
het leven en met thema’s als angst en dood.
Sonja of Pieter onopgemerkt blijft of dat de
Dat los je niet even op, al kan echte aandacht
aanpak ongewenste bijwerkingen heeft. Bij
hiervoor het gevoel wel verlichten ( Jorna,
het medisch model ligt veronachtzaming
2012). Door het gebrek aan tijd en geld dat
van de dieperliggende problematiek op de
veel professionals momenteel ervaren zit een
loer, plus een verslaving aan kalmerings- of
goed gesprek hierover er doorgaans niet in.
slaaptabletten. In het sociaal model, zoals
De uitputtende bezuinigings-rondes
dit momenteel binnen de transforen dwingende administratiematies uitvoering krijgt, bestaat
procedures helpen hierbij dus
het risico dat de problemabepaald niet.
tiek van Pieter in de verVaak is het lastig ... om
dringing komt wegens
Gezien de verschillen in
andere urgente zaken die
goed te kunnen inschatten
soorten eenzaamheid en
aandacht van het wijkof er sprake is van ‘gewenst
persoonlijke achtergrond
team opeisen (hij bezorgt
alleen zijn’ ... of van echte
daarvan kan de vraag
immers niemand overlast). Bovendien bestaat
eenzaamheidsproblematiek ... gesteld worden of het erg
is dat eenzaamheid soms
het risico dat Pieter bij te
onbehandeld blijft? Niet alle
veel druk of de keuze voor
ervaringen met eenzaamheid
een niet passende benadering
vragen direct om een interventie,
nog meer in zijn schulp kruipt. In
interventies kunnen soms zelfs ongehet publieke gezondheidsmodel dreigen
wenste effecten hebben, en niet elk eenzaam
personen die niet tot de meerderheid behomens heeft behoefte aan directe bemoeieren buiten beeld te blijven. De vraag is ook
nis van derden of professionals. Vaak is het
of in de statistieken de heterogeniteit van de
lastig voor professionals om goed te kunnen
doelgroep en het eigen verhaal rondom de
inschatten of er sprake is van ‘gewenst alleen
eenzaamheid wel voldoende boven komen
zijn’ (aloneness of solitude) of van echte eendrijven om de interventies daar op af te stemzaamheidsproblematiek (loneliness) – vanuit
men.
welk model zij ook werken. Ook het onderling verband tussen beide kan verwarrend
14
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zijn. Soms hebben mensen genoeg aan zichzelf en kiezen ze voor een leven in eenzaamheid (Sloterdijk, 2011), soms komen zij er na
een moeilijke periode zelf uit en worden ze
er sterker van.

Sonja’s voortdurende relatiebreuken zouden
het gevolg kunnen zijn van de verstoorde relatie met haar vader die uit haar leven verdween
toen ze negen was. Ze blijft tevergeefs zoeken naar de ideale man in haar leven. Inzicht
in haar problematiek kan haar wellicht van nut
zijn, maar het is ook goed mogelijk dat ze op
andere manieren betekenis aan haar leven kan
geven. De verlegenheid van Pieter is mogelijk
een familiaire eigenschap. Zijn ouders waren
ruim over de 40 toen ze hem kregen, waardoor
hij aan hoge verwachtingen moest voldoen. Zo
is hij faalangstig geworden, dat is de primaire
bron voor zijn eenzaamheid. Maar inmiddels is
hij ook gewend om alleen te zijn, het hoort als
het ware een beetje bij hem. Bij Pieter is zonder
meer veel winst te behalen als hij een duwtje in
de rug krijgt en zijn angsten overwint, waardoor
hij minder wordt belemmerd in zijn contact met
anderen.
Als we spreken over preventie van (de gevolgen van) eenzaamheid of over het voorkomen van erger, dan hebben we het in genoemde modellen en beschreven aanpakken
vooral over het tijdig opsporen van de signalen die worden afgegeven en herkenbaar
zijn. Het gaat dan over alert en gepast handelen en dus over secundaire preventie. Dit
vergt altijd een gedegen probleemanalyse,
een op het individu gerichte aanpak en maatwerk. Het behandelen van en de preventie
van (de gevolgen van) eenzaamheid liggen
hierbij zeer dicht bij elkaar en lopen deels in
elkaar over.
Voor primaire preventie van eenzaamheid –
handelen vóórdat er problemen zijn – moeten we naar andere, en zeker ook collectieve
beïnvloedingsmogelijkheden kijken (die bij
Sonja en Pieter ver terug in de tijd misschien
hadden geholpen). Bij Sonja gaat het dan om
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het voorkomen van de nare gevolgen van
echtscheiding bij kinderen, bij Pieter om het
verbeteren van zijn sociale vaardigheden, het
verhogen van weerbaarheid of het vroegtijdig aanpakken van zijn faalangst op de lagere school. Maar ook een goede sportcoach of
een vrijwilliger uit de buurt hadden wellicht
kunnen helpen bij zijn sociale ontwikkeling.
Al op jonge leeftijd hadden Sonja en Pieter
wellicht met passende collectieve ondersteuning (deels in combinatie met individuele
hulp) vroegtijdig kunnen werken aan hun
trauma’s en belemmeringen. Zo hadden zij
wellicht betere keuzes kunnen maken in hun
leven, waardoor zij op latere leeftijd minder
eenzaam waren geweest. Deze interventies
zouden overigens niet onder de noemer ‘preventie van eenzaamheid’ hebben plaatsgevonden, maar deel hebben uitgemaakt van
andere sociale programma’s en een goede
sociale basisinfrastructuur, gericht op het
bevorderen van een gezonde ontwikkeling
en het tijdig opsporen van kinderen met problemen, die zonder inzet van langdurige specialistische zorg geholpen kunnen worden
(Sprinkhuizen, 2017).

Conclusie: op weg naar goed
preventiewerk
Wie de geschetste modellen goed beschouwt, kan niet anders dan concluderen
dat ze elk op zichzelf waarde hebben maar
tegelijkertijd ook onvolkomen zijn. Modellen reduceren de complexe werkelijkheid om
die begrijpelijk en controleerbaar te maken.
Problemen laten zich aan de hand van modellen categoriseren, waardoor keuzen voor
behandeling of inzet van interventies beter
kunnen worden onderbouwd. Maar complexe problemen laten zich door een model
niet gemakkelijk doorgronden, laat staan bedwingen. De toepassingen van de modellen
op de beschreven voorbeelden maakt duidelijk dat in geen van de modellen sprake is van
het (primair) voorkomen van eenzaamheid.
Ook levert geen enkel model een ‘recept’,
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alleen benaderen als een probleem dat
zienswijze of interventie die succes garanmoet worden opgelost werkt niet - zo bedeert bij de aanpak van eenzaamheid. In de
grijpen we uit de rijke hoeveelheid literapraktijk zullen professionals ook niet strak
tuur over dit onderwerp. Uiteraard komen
volgens één model werken (of toegeven dat
we uitgaande van dergelijke holistische
ze dat doen), al worden ze vaak onmodellen uit op andere aanpakken
bewust wel door een van de geen dat vraagt om reflectie. Want
noemde modellen beïnvloed.
hoe zien programma’s er uit
Daarnaast valt bij de uitwerWat bepaalt nu wat
die niet gericht zijn op het
king van de hier gepresen‘goed werk’ ... is als het
elimineren van risico’s, maar
teerde voorbeelden op dat
vooral op het bevorderen van
ook andere modellen – zogaat om de preventie
gezond gedrag ter voorkoals het marktmodel (Tonvan eenzaamheid?
ming van eenzaamheid? Hoe
kens, 2008) – invloed hebben
meten we het effect daarvan? En
op de uitvoering ervan.
kunnen we dit wel? Ook in deze
positieve modellen schuilen risico’s
die om aandacht vragen. Bijvoorbeeld het
Aanbevelingen
risico dat het accent te veel op het aanpassingsvermogen van het individu komt te
Voor beleidsmakers en professionals in het soliggen, er te weinig aandacht uitgaat naar
ciaal domein of in de (publieke gezondheids)
het aanpassen van de omgeving en er onzorg is het de vraag hoe zij zich tot het maatvoldoende rekening wordt gehouden met
schappelijk fenomeen eenzaamheid moeten
de beperkingen die mensen (en hun omverhouden. Wat bepaalt nu wat ‘goed werk’20
geving) nu eenmaal hebben. Ook dreigt
( Jacobs, 2008) is als het gaat om de preventie
‘de-normalisering’, medicalisering en invan eenzaamheid?
stitutionalisering van het fenomeen eenzaamheid. ‘Mag een mens eenzaam zijn?’,
1. De eerste aanbeveling is bedoeld voor bevraagt Jorna zich terecht af in de titel van
leidsmakers, professionals en wetenschapzijn bundel. Wat als je je niet kunt of wilt
pers en betreft de wrijving tussen en de
aanpassen, je niet wilt meedoen aan een
integratie en doorontwikkeling van de
activiteit of interventie? Is het dan je eimodellen. De laatste decennia is wereldgen schuld dat je eenzaam bent of blijft?
wijd een bredere, meer holistische kijk
Hier ligt een beschuldigende vinger op de
op gezondheid ontstaan, mede dankzij
loer (Ryan, 1971), evenals het hardnekkig
ecologische modellen21 (zie o.a. Bronfentrekken aan mensen die liever met rust
brenner, 1979), het concept salutogenese
gelaten willen worden. Het is interessant
(Antonovsky, 1996), de empowermentom te bezien of er nieuwe inzichten kunbeweging en de theorieën over positieve
nen ontstaan uit de integratie van de gepsychologie (Seligman, 2002), veerkracht
noemde modellen en door de wrijving tus(Bonanno & Mancini, 2008) en new public
sen deze modellen. Wat belangrijk is voor
health.22 In Nederland heeft het denken
het bevorderen van ‘goed preventiewerk’
over positieve gezondheid (Huber, 2011)23
lijkt mij de onderkenning dat alle modelde laatste jaren aan invloed en popularilen hun waarde én beperkingen hebben,
teit gewonnen. In deze modellen ligt de
plus het besef dat elke beroepsgroep eigen
nadruk niet zozeer op ziektepreventie en
kwaliteiten heeft, waardoor hun specifieke
risicofactoren, maar vooral op gezondinzet mede van waarde is bij de preventie
heid-bevorderend gedrag, de uitdagingen,
en aanpak van eenzaamheid. Het naar el(aanpassings)mogelijkheden en kansen.
kaar toegroeien van de modellen is een
Dit is bemoedigend, want eenzaamheid
16
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goede ontwikkeling en het over de eigen
grenzen kijken noodzakelijk voor effectieve samenwerking. Dit is overigens geen
aanbeveling voor het in elkaar overvloeien
van beroepsgroepen, in de zin dat de arts
zich als sociaal werker gaat opstellen of
de sociaal werker als relatietherapeut gaat
fungeren.
2. In aansluiting op bovenstaande is het nodig dat beleidsmakers en professionals zich
bewust zijn van de complexiteit van het fenomeen eenzaamheid. Zij dienen zichzelf
telkens af te vragen welke preventie-interventies zij inzetten en voor welke doelgroep, wat de behoeften van de betrokkenen zelf zijn en wie bij het uitvoeren van
de interventie welke verantwoordelijkheid
heeft. Hierbij is het interessant te onderzoeken wat genoemde modellen in combinatie kunnen betekenen voor de keuze
van interventies en voor de samenwerking tussen professionals (ieder met een
eigen specifieke rol en expertise). Want is
het voorkomen van de somatische of psychische gevolgen van eenzaamheid door
medicatie eigenlijk wel zinvol als er niet
tegelijkertijd ook aandacht wordt besteed
aan het creëren van reële verwachtingen
over relaties en het leven zelf, het versterken van sociale netwerken en zingeving?
Zou het mogelijk zijn jonge mensen al
vroeg ‘eenzaamheidstechnieken’ aan te leren (waardoor zij eenzaamheid bespreekbaar kunnen maken en een plek kunnen
geven in hun vaak overprikkeld bestaan
vol prestatiedruk en sociale media contacten), terwijl we tegelijkertijd werken aan
het veranderen van onze overspannen samenleving als geheel? Volgens De Wachter (2016) vertoont onze samenleving alle
kenmerken van Borderline, is ze te veeleisend en normerend in de mate waarop
mensen moeten genieten van een fantastisch en spannend leven. Als meedoen en
productief zijn de ultieme normen zijn,
zal de groep mensen die zich niet erkend,
overbodig, vervreemd, buitengesloten en
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dus eenzaam voelt, steeds groter worden.
Hiermee draagt de samenleving als geheel
zelf mede bij aan het probleem. Een goede afweging van de verschillende opties
is daarom van belang, evenals het vinden
van werkzame combinaties. Dit mede met
het besef dat interventies ook negatieve
effecten kunnen hebben. Alleen afgaan op
signalen als het probleem al ernstig is (secundaire preventie) lijkt op dweilen met de
kraan open; zeker zolang er niet ook aan
de ‘voorkant’ breed wordt ingezet op het
(primair) voorkomen van problematiek.
Daarnaast zal in elk plan aandacht moeten
zijn voor een ‘vinger aan de pols’ en passende begeleiding, zeker voor mensen die
zich ‘net wel, net niet’ staande houden in
hun leven. Die blijvende ondersteuning is
nodig, omdat de achterliggende problematiek vaak diep geworteld zit of structureel
is en niet (meteen) kan worden opgelost
(tertiaire preventie).
3. Tot slot is het van belang dat vooral professionals zich afvragen wat zij zelf in
het directe contact met hun cliënten of
patiënten kunnen betekenen. Van groot
belang is het besef dat het passend omgaan met eenzaamheid direct raakt aan de
kwaliteit van de relatie. Elke professional
brengt naast zijn professionele houding en
expliciete kennis ook zijn of haar eigen levenservaring én impliciete kennis of ‘tacit
knowledge’ (Schön, 1983) met zich mee.
En juist dat is vaak onbewust van invloed
op de werking en het succes van interventies. Het op juiste wijze inschatten van de
aard en mate van de eenzaamheid, het
bewust onderscheiden van de verschillen
tussen bijvoorbeeld sociale of existentiële
eenzaamheid, het begrijpen van de complexe achtergrond en de beleving ervan,
het onderkennen van de eigen kwaliteiten
én beperkingen en het goed interpreteren
van een ‘niet pluis’ gevoel, dat alles vraagt
om expliciete én impliciete (zelf )kennis
en mensenkennis. Zoals Jorna in zijn bundel Mag een mens eenzaam zijn? (2012)
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terecht stelt: ‘Het belang van aandacht,
echt luisteren en intimiteit, van gelijkwaardigheid en compassie zonder vooroordeel wordt weliswaar algemeen erkend (…), de praktijk is er vooral een van
doeners die snel geneigd zijn de oplossing
te zoeken in activiteiten en het verbeteren
van praktische voorwaarden.’ Het pleidooi van Van Ewijk sluit hier goed bij aan.
Zie de mens altijd in zijn uniciteit, complexiteit, context en omgeving; investeer
in de professionele en persoonlijke relatie;
en koester bescheiden verwachtingen van
interventies. Daar ergens ligt de basis van
‘goed preventiewerk’.

Epiloog
Eenzaamheid is een complex fenomeen. Het
hoort bij het leven en zal nooit geheel kunnen worden voorkomen. Echter, chronische
eenzaamheid maakt mensen kwetsbaar, is
bedreigend voor de gezondheid en ontwikkeling van mensen, en vereist passende aandacht. Preventie van eenzaamheid vraagt om
die reden om reflectie. In dit artikel vergeleek
ik drie modellen die aan het handelen van
beleidsmakers en professionals ten grondslag
liggen. Uit die vergelijking vloeiden enkele
aanbevelingen voort voor allen die betrokken
zijn bij de preventie of aanpak van eenzaamheid, in het bijzonder voor professionals die
‘vaak met hun cliënt over een richeltje lopen’.
Met dit citaat uit ons onderzoek Uit Het Doolhof (Kolner & Sprinkhuizen, 2014) wil ik aangeven dat vooral professionals zich dagelijks
geconfronteerd zien met de dunne scheidslijn
tussen ‘het goede doen of nalaten’ en de onvoorspelbare consequenties daarvan. Balanceren tussen beperkingen en belemmeringen
enerzijds en kansen en mogelijkheden anderzijds, vraagt om goede samenwerking tussen
disciplines, om vakmanschap én mensenkennis, mede om overconcentratie op of een
eenzijdige aanpak van eenzaamheid te voorkomen. Juist omdat eenzaamheid complex
is ‒ soms ook verkiesbare, goede of noodza18
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kelijke kanten heeft en verweven is met tal
van andere kwalen en problemen ‒ dient de
preventie of aanpak hiervan vooral integraal
onderdeel te zijn van andere programma’s,
zodat die (formeel en informeel) gericht is
op het voorkomen of verzachten van somatische, mentale en/of sociale problemen
van mensen. Beleidsmakers en professionals
dienen zich te bezinnen op de aard van eenzaamheid, op de onderliggende uitgangspunten en paradigma’s van hun eigen denken
en handelen, op de rol en taakverdeling en
samenwerking tussen de beroepsgroepen,
en op de samenwerking met vrijwilligers van
organisaties als het Rode Kruis, Humanitas,
de Zonnebloem en particuliere initiatieven.
Vooral in de verbinding en kruisbestuiving
met andere programma’s ligt de grote uitdaging voor goed preventiewerk.

Noten

1 Auteur voert momenteel een PHD onderzoek
uit naar de preventie en vroegsignalering van
complexe problemen in het sociaal domein en is
verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek
en aan de Hogeschool Inholland.
2 Onder de transities verstaan we de technische,
juridische en financiële decentralisatie van de
Wmo, Jeugdwet, wet Passend onderwijs en de
Participatiewet. Onder de transformaties verstaan we de cultuurverandering (ander gedrag,
andere houding en aanpak) die nodig is om de
doelen van de decentralisaties te realiseren.
3 Sociaal isolement: het ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven (Machielse, 2011).
4 https://www.eenzaam.nl/over-coalitie-erbij
5 https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/
sites/werkplaatsensociaaldomein.nl/files/Eenzaam-ben-je-niet-alleen.jpg.pdf
6 Volgens de opvattingen van de VNG kan een onderscheid gemaakt worden tussen een beperkte
(enge) en een ruime definitie van het sociaal domein (King 2013). In enge zin heeft het sociaal
domein betrekking op alles wat lokale overheden
en organisaties (formeel en informeel) doen op
het gebied van werk, zorg en jeugd conform de
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afbakening in de Participatiewet (werk), de Wmo
2015 (ondersteuning) en de Jeugdwet (jeugd).
In ruime zin rekenen gemeenten een bredere
waaier aan gerelateerde taken tot het sociaal
domein, zoals de handhaving van de leerplicht,
bestrijding van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs en bestrijding van onderwijsachterstanden (onderwijs); bij de sector inkomen
zijn reguliere bijstand, bijzondere bijstand en
schuldhulpverlening voorbeelden van taken, bij
de sector zorg/jeugd zijn dit openbare gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg. In dit artikel hanteer ik de ruime definitie van het sociaal
domein.
Ontleend aan de figuur Bernardo Soares, zie
Boek der rusteloosheid, F. Pessoa, 2005 eerste
druk in Nederland, p. 57, 58.
De Jong- Gierveld en Van Tilburg (2007) hanteren deze definitie van eenzaamheid: ‘het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar
gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties.’
Svendsen (hfd. 2) maakt geen onderscheid tussen gevoelens en emoties en spreekt over ‘Loneliness as emotion’. Een emotie wordt in de Engelse taal meer gezien als een cognitieve reactie
op gebeurtenissen en gevoelens als een fysieke
reactie. De lijn tussen gevoelens en emoties is
op basis van wetenschappelijke literatuur moeilijk te trekken stelt hij.
1 item positief geladen: ernstig eenzaam. 2 of 3
items positief geladen: eenzaam. 4 tot 9 items:
enigszins. 10 of 11: niet eenzaam.
Het CBS maakt hier gebruik van de verkorte versie van de UCLA Loneliness Scale (CBS: Eenzaamheid in Nederland, 2016; Russell, 1996) die
afwijkt van de De Jong Gierveld vragenlijst. Er
wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen
sociale en emotionele eenzaamheid.
19% van de eenzamen geeft aan niet gelukkig te
zijn. Van de niet-eenzamen zegt 90% gelukkig te
zijn en 2 % ongelukkig.
Empowerment richt zich op het versterken van
personen en groepen met als doel dat iedereen
een volwaardige plek heeft in de samenleving.
Empowerment stelt participatie als motor voor
het beoogde versterkingsproces, echter sluit
daarbij aan bij wensen en mogelijkheden van betrokkenen. Sociale inclusie staat daarbij voorop,
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met een duidelijk appèl op de eigen krachten van
burgers. Empowerment overstijgt het individuele
concept en vraagt om doorvertaling op groepsen buurtniveau, organisatieniveau, beleidsniveau en het niveau van de brede samenleving.
In Nederland wordt public health meestal vertaald als publieke of openbare gezondheidszorg.
Preventieve gezondheidszorg is gezondheidszorg die als doel heeft gezondheidsproblemen te
voorkomen of vroegtijdig op te sporen en de gezondheid te handhaven. Jeugdgezondheidszorg
en bedrijfsgezondheidszorg zijn voorbeelden
ervan, waarbij preventie de belangrijkste zo niet
de enige taak is (Reyneveld e.a. in Mackenbach,
2008, p. 270).
Zie SCP rapportages De Sociale Staat van Nederland. De gezonde levensverwachting stijgt
inmiddels weer.
Zie de Nota 2000 en opeenvolgende preventienota’s (TK 32 793 nr. 1) d.d. 25 mei 2011.
Zie de Volksgezondheid Toekomstverkenning
(VTV) onderzoeksrapporten 2011 en 2015 die
het RIVM om de 4 jaar uitbrengt en de regionale gezondheidsprofiel-onderzoeken van de
GGD-s in Nederland. Onderscheid wordt hierbij
o.a. gemaakt tussen de woorden efficacy (werkzaamheid) en effectiveness (werkzaamheid en
uitvoerbaarheid in de praktijk).
Citaat uit Svendsen (2017, p. 126) maar origineel
afkomstig van Thomas Macho die spreekt over
‘eenzaamheids-technieken’, waarmee processen worden aangeduid dankzij welke mensen
die zich hebben teruggetrokken, leren zichzelf
gezelschap te houden (Uit Sloterdijk, 2011, p.
242).
Goed werk’ verwijst naar een begrip uit body of
knowledge van de normatieve professionalisering, die haar oorsprong vindt in kritische humanistische tradities, waarin veel aandacht is voor
reflectief handelen, ethiek en maatschappelijke
betrokkenheid (Jacobs, 2008, Van Ewijk & Kunneman, 2013).
Sociale ecologie is een kader van theoretische
principes dat de invloed van de dynamische
relaties tussen personen en hun fysieke omgeving en samenleving tracht te begrijpen (wikipedia).
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22 New public health staat voor een stroming waarin de omgevingsinvloeden volop aandacht krijgen (Mackenbach, 2008).
23 Gezondheid, stelt Huber, is niet langer een nastreefbare ‘optimale toestand’ maar een vaardigheid of kwaliteit, nl: een ‘vermogen tot aanpassing aan de vele fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen die het leven stelt en om eigen regie
te voeren’ (Huber, 2011).
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Beweging van onderop.
Beweging aan de top.
Verbinding als principe om Verandering te Organiseren
in het Publiek Domein
Laurens de Graaf

De samenleving verandert. Dat is van alle tijden, maar de snelheid van deze veranderingen neemt toe. In mijn openbare les die ik op
20 april 2017 heb ik uitgesproken als lector
Organiseren van Verandering in het Publieke
Domein, aan het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht heb ik
mijn visie gegeven op deze toegenomen snelheid in onze samenleving en is een onderzoeksmodel gepresenteerd waarmee ik door
middel van praktijkonderzoek de verbinding
zou willen maken tussen de zogenoemde ‘beweging van onderop’ en de ‘beweging aan de
top’. Wat deze bewegingen precies inhouden
komt verderop aan de orde. Dit artikel is een
verkorte weergave van die openbare les. Aan
de hand van het werk van Hartmut Rosa laat
ik zien welke gevaren de toenemende snelheid oplevert, maar ook hoe er toch verbinding binnen publieke organisaties en lokale
samenlevingen tot stand kan komen. Meer
specifiek wil ik stilstaan bij de vraag hoe er
verbinding kan (blijven) bestaan tussen de
werkvloer en de top van publieke organisaties, maar ook hoe er verbinding kan blijven
bestaan tussen de burger en de ‘top’ van de
lokale samenleving: de gemeenteraad. De
centrale vraag van dit artikel luidt dan ook:
welke verbindingen zijn er mogelijk tussen
de beweging van onderop en de beweging
22
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aan de top in de context van een steeds sneller wordende samenleving? Om deze vraag
te beantwoorden heb ik me laten inspireren
door inzichten uit de sociologie, organisatiekunde en bestuurskunde.
Zoals gezegd begin ik met de vraag: welke
veranderingen vinden momenteel plaats in de
steeds sneller wordende Nederlandse samenleving? Het antwoord hierop is tweeledig. Het
gaat enerzijds om technologische innovaties
die versnelling mogelijk maken en anderzijds
gaat het om de maatschappelijke versnelling
an sich. Bij technologische innovaties valt te
denken aan robotisering, de toepassing van
drones en toenemende dataficatie (zie onder
andere Meijer 2015). Dit laatste betekent dat
de hoeveelheid data en databases steeds groter
wordt. De snelheid ervan neemt ook toe, net
als het aantal mogelijkheden om deze data te
onttrekken, aan elkaar te koppelen en te analyseren door middel van analytics. Bij de technologische innovaties gaat het in feite over de
toegenomen snelheid van transport, productie en consumptie, maar ook over de snelheid
en het gemak waarmee we dingen weer weggooien. Daarnaast zie je dat deze ontwikkelingen een verdringend en zelfs uitsluitend effect
hebben op mensen die er niet mee kunnen
omgaan. Deze ontwikkelingen hebben ook
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een effect op arbeid, omdat informatiesystemen arbeid overnemen. Daarentegen worden
er ook nieuwe beroepenvelden gecreëerd, bijvoorbeeld data-analyst, cybersecurity analyst,
domotica-adviseur, dronepiloot en dergelijke.
Naast die versnelling door technologische innovaties moeten we ook denken aan maatschappelijke versnelling. Associaties, beelden
en ideeën worden sneller uitgewisseld, onder
andere door het gebruik van social media. Het
wordt steeds zichtbaarder wie op welke wijze
en via welk medium met wie communiceert.
Maar dit betekent ook dat we de draad een
beetje kwijtraken. We krijgen zoveel prikkels
binnen dat het moeilijk is overzicht over ons
eigen leven te hebben, laat staan over de omgeving waarin we functioneren. Een dergelijke versnelling is niet nieuw en wordt door
sociologen vaak in verband gebracht met de
‘modernisering’ van de samenleving (Van den
Brink 2012, Rosa 2016). In ons dagelijks leven
is dit ook terug te zien, bijvoorbeeld als het
gaat om de vervalsnelheid van praktische zaken. In hoeverre mogen we eigenlijk uitgaan
van de stabiliteit van zaken als adressen en
telefoonnummers van vrienden, openingstijden van winkels en instanties, tarieven van
verzekeringen en telecombedrijven, de populariteit van televisiepersoonlijkheden, partijen
en politici en de banen en relaties van mensen?
(Rosa 2016, p. 21). Ons levenstempo versnelt
en dat werkt op ons in als mensen. Het lijkt
erop dat we de behoefte hebben steeds meer
te doen in minder tijd.1

Uitsluiting en vervreemding als gevaren
van versnelling
Maar is dit nog het goede leven; het leven van
speeddaten, fastfood, powernaps, multitasking
en dat soort zaken?2 Is dat wat je als persoon
werkelijk raakt? Anders geformuleerd, welke
gevaren levert deze versnelling op? Hartmut
Rosa zet deze ontwikkelingen in zijn in 2016
verschenen boek Leven in tijden van versnelling
mooi uiteen. Hij komt met een antwoord op
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onze steeds snellere levenswijze en draagt
daarmee bij aan het moderniseringsdebat
dat door sociologen wordt gevoerd. Door de
steeds grotere keuzestress die we tegenwoordig ervaren, zijn we steeds onderweg naar
meer en nieuwer. Zijn waarschuwing is dat
maatschappelijke ontwrichting hierbij steeds
meer op de loer ligt. In zijn Drees-lezing gaat
SCP-directeur Kim Putters daar ook op in:
‘Er zijn nieuwe groepen die niet mee
kunnen komen in de snelheid van de
nieuwe samenleving. Hoe gaan we
daarmee om en voorkomen we bestaansonzekerheid door leeftijd, opleiding of etnische achtergrond? Inclusie betekent optreden tegen etnische
profilering en discriminatie, tegen een
onterecht verschil in waardering van
hoog- en laagopgeleiden en tegen een
te groot verschil in levensverwachting.
Wellicht is dit wat er achter de participatiesamenleving schuilgaat, maar
dat moet politiek en door bijvoorbeeld
werkgevers dan toch met meer toekomstvisie worden ingevuld. Dat is
dan niet alleen een kwestie van inkomensverdeling, maar ook van baanzekerheid bij open grenzen. Dat is niet
alleen een kwestie van overheidsbeleid, maar ook van bedrijfsbeleid, bijvoorbeeld bij het creëren van banen
voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Een economisch systeem dat
insluit in plaats van polariseert (…).
Voor draagvlak voor een open economie moet het bedrijfsleven de hand
reiken aan groepen die nu niet meedelen in welvaart’ (Putters, 2016).
Putters waarschuwt er dus voor dat de toenemende maatschappelijke versnelling tot uitsluiting en grotere verschillen in de samenleving zal leiden. Volgens Hartmut Rosa (2016)
leiden deze versnellingen tot een nieuw soort
vervreemding: als mens raken we steeds verder van onszelf en ook van elkaar verwijderd
met alle onthutsende gevolgen van dien. Hoe
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kunnen we in tijden van versnelling, verdichting, schaalvergroting, van het ondenkbaar
kleine naar het globale, de samenleving samen
vormen en organiseren?3 Rosa constateert dat
het publieke debat en de wetgeving aan een
ander tempo onderhevig zijn dan technologie
en economie. Dit geldt ook voor het democratisch overleg en de democratische besluitvorming. Deze kunnen het hoge ritme van
de veranderingsprocessen nauwelijks nog bijhouden.4 Voor échte democratie, waarschuwt
Rosa, lijkt in tijden van crisis geen tijd meer.
Hoe moeten politici, bestuurders en publieke
professionals omgaan met deze spanning?5 Tegelijk is er de terechte vraag naar meer overleg, meer inspraak en meer transparantie, die
de besluitvorming nog verder vertraagt. Zo
ontstaat er een steeds grotere druk op het democratische proces.

Resonantie om in verbinding te blijven
Rosa’s antwoord op de geschetste processen
van versnelling en de toenemende spanningen is: resonantie. Verderop werken we uit
wat resonantie oplevert. Voor nu verstaan
we onder resonantie een ervaring waarin de
mens zelf geen actieve rol speelt, maar die
hem overkomt. Een ervaring waarin de wereld op zichzelf zin heeft. Resonantie ontstaat
in een veranderde verhouding tot de wereld
om je heen. Hoe kunnen we deze resonantie
als verbindende factor in een steeds sneller
wordende samenleving zien? Het antwoord
op deze vraag is: de verbinding maken tussen
de beweging van onderop en de beweging
aan de top. De gedachte in dit artikel is dat het
begint bij die beweging ‘van onderop’, welke
een reactie van ‘de top’ vereist.

Beweging van onderop
‘A little less conversation a little more action,
please!’ Zo luidt de titel van de remix van
Junkie XL die gebaseerd is op het gelijknamige nummer van Elvis Presley uit 1968.
24
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De titel van dit liedje werd door Ted van
de Wijdeven (Mister Doe-democratie) en
Frank Hendriks gebruikt om het idee van
doe-democratie uit te werken. De strekking
van doe-democratie sluit aan op het Rotterdamse motto ‘niet lullen, maar poetsen’.
Ook in bestuurlijk Nederland is het idee
van doe-democratie (beleidsmatig) opgepikt, bijvoorbeeld in de kabinetsnota van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties uit 2013. Ook diverse gemeenten en provincies zijn voortvarend met
dit idee aan de slag gegaan. De teneur ‘van
eerst overheid naar eerst de burger’ klinkt
daarin steeds door (Denktank VNG 2013;
Van de Wijdeven & De Graaf 2014). Ook
Evelien Tonkens laat dit zien in haar studies
over actief en affectief burgerschap (Tonkens 2013; Tonkens, Trappenburg, Huurenkamp & Schmidt 2015). De bal wordt steeds
meer bij de burger gelegd.

Beweging van medewerkers
Naast de politieke en maatschappelijke roep
om burgers meer vanuit eigen kracht aan te
spreken en uit te nodigen zelf een bijdrage te
leveren aan het publieke domein (brede opvatting), zien we in diverse deelgebieden binnen
het publiek domein ook een tendens ontstaan
waarbij medewerkers van publieke organisaties meer aangesproken worden vanuit
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid
(smalle opvatting). Een bekend voorbeeld is
Buurtzorg, dat onder leiding van Jos de Blok
pionierend en succesvol het organiseren van
thuiszorg in de buurt heeft veranderd en tot
een nieuw organisatiemodel is gekomen.

Vertrouwen op de eigen kracht van
publieke professionals. Buurtzorg als
leidend voorbeeld
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die
zorg levert aan huis met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijk-
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ziekenverzorgenden. Het gaat om verpleging
en persoonlijke verzorging. De medewerkers
van Buurtzorg kijken samen met de cliënt wat
er aan zorg nodig is en zoeken samen met de
cliënt en zijn/haar omgeving naar oplossingen. Omdat wordt gewerkt met zelfsturende
teams kan beter worden aangesloten bij de
specifieke wensen en behoeften van de cliënt.
In de teams werken (wijk)verpleegkundigen
samen met wijkziekenverzorgenden. Hun
oplossend vermogen en professionaliteit worden ten volle benut. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering
van de werkzaamheden. De Buurtzorgteams
worden ondersteund door een regiocoach
en een klein landelijk hoofdkantoor dat is
gehuisvest in Almelo. Inmiddels zijn er ruim
650 buurtteams actief en heeft buurtzorg
meer dan 8.000 medewerkers in dienst. Bron:
website Buurtzorg, geraadpleegd op 19 februari 2018.
Je hebt dit soort pionierende organisaties en
leiders zoals Jos de Blok nodig om ook beweging van onderop van medewerkers in
andere publieke organisaties te genereren.
De medewerkers zijn meer empowered.
Maar de beweging is bij Buurtzorg niet alleen van onderop gekomen; er is ook vanuit visie en daadkracht leiderschap getoond.
Anders gezegd: hoe geef je leiding aan dit
soort bewegingen van onderop? Dat is een
vraag die al vooruit loopt op de beweging
aan de top, die verderop aan de orde komt.
De beweging van onderop wordt dus zowel gekenmerkt door mensen die op straat
niveau – veelal vanuit een besef van actief
burgerschap – initiatieven ontplooien voor
hun straat, buurt, wijk, dorp of stad, maar
ook door professionals die binnen publieke
organisaties vanuit hun eigen verantwoordelijk de krachten bundelen en meer sturing
willen geven aan het primaire proces van
die organisatie. Bij de beweging van onderop gaat het dus om mensen die opstaan en
zelf meer het heft in handen willen nemen.
Figuur 1 laat dit schematisch zien.
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Figuur 1 Beweging van onderop

Beweging
van onderop

Bij ‘de beweging van onderop’ hanteren we
zowel een brede als een smalle opvatting.
Voorbeelden van de brede opvatting zijn de
activiteiten van burgerinitiatieven, maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers die
betekenisvolle activiteiten initiëren en bij willen dragen aan het borgen en stimuleren van
publieke waarden. Daarnaast hanteren we ook
de smalle opvatting. We kijken hoe medewerkers van publieke organisaties zichzelf meer
kunnen ontplooien, en hoe ze initiatieven en
verantwoordelijkheid kunnen nemen om (samen) te werken aan de realisatie van de (publieke) waarden die de organisatie nastreeft.
Beweging van onderop vraagt naast een reactie vanuit de top ook om speelruimte die de
top bereid is te geven (Ardon 2015; Boonstra,
De Bruijn, Burger, Van Es, Van Twist & Vermaak 2017). Dat draagt bij aan het tot stand
brengen van verbindingen. Bij de beweging
aan de top hanteren we eveneens een brede én
smalle opvatting. Figuur 2 moet gezien worden als een reactie op figuur 1, waarin de top
– op basis van de beweging van onderop – om
een reactie gevraagd wordt hoe zij denken om
te gaan met die beweging van onderop.

Figuur 2 Beweging aan de top
Beweging
aan de top
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De top van het lokaal bestuur
Laten we met de brede opvatting van de
beweging aan de top beginnen en stilstaan
bij de vraag hoe democratisch gekozen bestuurders de maatschappij besturen. Democratie is een werkwoord. Het is een tijdrovende bezigheid, vanwege de complexiteit
van zaken waarover besloten moet worden,
maar ook omdat er continu gewerkt moet
worden om de democratie vitaal te houden.
Het vergt ‒ ook in Nederland ‒ nog steeds
zorgvuldige aandacht en tijd om goed afgewogen, legitieme en rechtvaardige besluiten
te nemen. De gemeenteraad is het hoogste
democratisch gekozen orgaan van een lokale
gemeenschap. De gemeenteraad is naast politieke arena als het ware ook de ‘Assemblee
Locale’ en kan (en moet!) vanwege die verantwoordelijkheid worden aangesproken op
het functioneren van de eigen lokale democratie.
We zien in dit verband echter een zorgelijke
trend van dalende opkomstcijfers bij gemeenteraadsverkiezingen, afnemende leden
aantallen van politieke partijen en tanend
vertrouwen in politici (Van Reybrouck 2013;
SCP 2015; Cohen 2015). Deze ontwikkelingen geven aan dat de lokale representatieve
democratie het zwaar heeft. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in de afgelopen twintig jaar steeds vaker een direct beroep wordt
gedaan op de burger (De Graaf, Schaap &
Theuns 2016; Michels & De Graaf 2010).
In de praktijk maken gemeenteraadsleden
steeds meer gebruik van andere vormen
van democratie, zoals burgerparticipatie en
lokale referenda. Sinds enkele jaren wordt
er ook steeds meer geëxperimenteerd met
vormen van loting in de lokale democratie
(Van Reybrouck, 2013).6 Gemeenteraden zijn
dan ook steeds minder (vermeend) monopolist van de lokale democratie, hoewel zij
wel een grote reflectieve verantwoordelijkheid hebben om zich - bij voorkeur in dialoog
met de gemeenschap - af te vragen: wat voor
democratie willen we eigenlijk zijn? Hoe ga
26
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je als gemeenteraad om met initiatieven van
bewoners en ondernemers die op hun eigen
wijze van onderop willen bijdragen aan het
publieke domein? Welke rol pak je daarin
als gemeenteraad? Hoeveel ruimte geef je
als gemeenteraad hierbij aan het college van
burgemeester en wethouders? Welke rollen
mogen ambtenaren en publieke professionals hierin spelen?
Als we kijken naar de beweging aan de top
als brede opvatting richten we ons dus op de
top van het lokale bestuur. Daarvoor hebben
we binnen het lectoraat ‘Organiseren van
Verandering in het Publieke Domein’ al diverse methodieken ontwikkeld, zoals een serious game ‘Lokale democratie in beweging’,
maar ook een ‘Democratiethermometer’ die
gebruikt kan worden om een nulmeting te
doen van de staat van de eigen lokale democratie. We zullen de inzichten en methodieken die hieruit voortkomen niet alleen
inzetten in het lokaal bestuur. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke inzichten ook
van grote waarde kunnen zijn voor het organiseren van vertegenwoordiging binnen
publieke instellingen. Denk aan de medezeggenschaporganen van hogescholen of cliëntraden van ouderenzorginstellingen, die
vaak ook eenzelfde soort vertegenwoordigende worsteling kennen (Noor 2009; Looise
2014; Van den Tillaart & Warmerdam 2016)
en die geïnspireerd kunnen worden door de
democratische ontwikkelingen binnen het
lokaal bestuur.

De top van publieke organisaties
Die beweging aan de top als brede opvatting
is volgens ons dus ook van betekenis voor de
beweging aan de top als smalle opvatting. Een
voorbeeld hoe die beweging aan de top in
brede en smalle zin naar voren komt is Verpleeg-, Verzorgingshuiszorg en Thuiszorg
instelling De Vriezenhof.
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Publieke waarden genereren door
zelforganiserend vermogen van
medewerkers in de ouderenzorg
De Vriezenhof is een Verpleeg-, Verzorgingshuiszorg en Thuiszorginstelling (een zogenoemde VVT-instelling) die een geschiedenis kent als centraal geleide organisatie.
Medewerkers hadden weinig tot geen bewegingsruimte voor eigen initiatief. De veranderbaarheid en flexibiliteit van medewerkers
was daarom relatief beperkt. De directeur
die tweeëneenhalf jaar geleden is aangesteld
heeft de ambitie om de cliënt centraal te stellen en de zorg en ondersteuning om de cliënt
heen te organiseren. Om dit te realiseren ziet
hij een grote rol weggelegd voor medewerkers. Het doel van de organisatieverandering is om de door cliënten ervaren kwaliteit
van zorg te verbeteren. De manier waarop
dit doel bereikt kan worden is: aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van het werk en medewerkers meer werkplezier geven. Dit zal
om de nodige aanpassingen vragen van de
samenstelling van teams en de organisatieinrichting.
Het voorbeeld van De Vriezenhof is een beweging aan de top in de smalle opvatting.
Het raakt aan allerlei governance-vraagstukken waar publieke organisaties mee te maken hebben. Dat wil zeggen het raakt dus
aan de strategie van publieke organisaties.
Hoe opereer je in je strategische driehoek?
Mark Moore (2013) zegt in feite dat publieke
waarden worden gegenereerd als een strategie of activiteit aan twee eisen voldoet. Ten
eerste moet de strategie of activiteit (democratisch) gelegitimeerd zijn en kunnen rekenen op de steun van de gemeenschap en
de belanghebbers van de organisatie. Ten
tweede moet deze strategie of activiteit de
operationele capaciteit hebben om haar ook
effectief uit te voeren.

Figuur 3 De strategische driehoek van Mark Moore
Legitimiteit &
draagvlak

Publieke
waarden

Operationele
capaciteit

Figuur 3 laat zien dat deze drie factoren van
Mark Moore (legitimiteit & draagvlak; operationele capaciteit; publieke waarden) elkaar versterken. Dat betekent dat de organisatie meer publieke waarde genereert als ze
meer verantwoording kan afleggen over de
strategie en activiteiten die ze onderneemt.
Die strategie en activiteiten moeten tevens
effectief worden uitgevoerd. Het omgekeerde komt ook voor. Als een publieke organisatie niet in staat is (voldoende) publieke
waarden te leveren, dan zou dat kunnen
liggen aan een niet-effectieve uitvoering of
een gebrek aan het afleggen van (voldoende)
publieke verantwoording, of een combinatie van die twee. De beweging aan de top als
smalle opvatting richt zich op de bestuurders en directeuren aan de top van publieke
organisaties. Vragen die op de top af komen
zijn:
• hoe creëer je publieke waarden?
• hoe leg je rekenschap af aan je stakeholders? Te denken valt hierbij aan de Raad
van Commissarissen, Raad van Toezicht,
aandeelhouders en leden, maar ook aan
hun cliënten, klanten en bewoners;
• hoe kun je je uitvoering verbeteren?
Hoe en waar kan de verbinding met de beweging van onderop gemaakt worden? De
verwachting is dat de brede en smalle op-
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vatting van de ‘beweging aan de top’ als
een kruisbestuiving kunnen fungeren. Hoe
komt die beweging van onderop nu samen
met de beweging aan de top? Waar ontmoeten zij elkaar en wat is daar voor nodig? Voor
de antwoorden op deze vragen hebben we
wederom het werk van Hartmut Rosa (2016)
nodig. In zijn sociologische boek Een pleidooi
voor resonantie beschrijft hij de manier waarop mensen zich verhouden tot hun leefwereld. Resonanties zijn ervaringen die worden gevonden in de natuur, kunst en religie
en de grondslag vormen voor een geslaagde
relatie met de wereld. ‘Een maatschappijkritiek die werkt vanuit het concept van de resonantie moet er daarom op gericht zijn ook
de dagelijkse praktijk en de dominante instituties gevoeliger te maken voor resonantie,
zodat een samenleving bijvoorbeeld haar
omgang met de natuur geheel opnieuw zou
kunnen funderen,’ aldus Rosa (2016).

Onderzoeksmodel
Hoe wordt de beweging van onderop verbonden met de beweging aan de top? Figuur
4 presenteert het ontwikkelde onderzoeksmodel met betrekking tot de verbindingen
tussen de beweging van onderop en de beweging aan de top.

Figuur 4 Verbindingen tussen de beweging van
onderop en de beweging aan de top
Beweging aan
de top

Verbinder/
verbinding

Wat levert resonantie op?
‘Ervaringen resoneren in ons, raken ons,
vormen ons, veranderen ons, zullen we ons
blijvend herinneren’, schrijft cultuurfilosoof
Walter Benjamin (1990). Resonantie maakt
een vitale democratie en vitale publieke organisaties mogelijk. Het brengt mensen verder. Het zorgt ervoor dat de democratie of
de publieke organisatie ‘de onze’ wordt genoemd. Of zoals Ernst Hirsch Ballin in een
lezing zei: ‘resonantie is de voedingsbron van
responsiviteit’.7 Maar het omgekeerde is ook
het geval: vervreemding. ‘Degenen die zijn
uitgesloten van de groei ervaren een vervreemding die mensen tot in het hart raakt.
Angsten en gevoelens van verlatenheid verminderen de weerstand tegen de lokroep van
een opkomen voor de ‘eigen’ groep met een
identiteit die ze onderscheidt van anderen,
hun vijanden. Die identiteit kan cultureel,
etnisch of raciaal zijn, maar ook religieus’,
aldus Hirsch Ballin.
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Beweging van
onderop

De vraag hierbij is: hoe komen die verbindingen tot stand en aan welke verbindingen denken we zoal? Er bestaan allerlei manieren om
de beweging van onderop en de beweging
aan de top met elkaar te verbinden.8 Hieronder werk ik vijf verbindingen uit:

1. Best persons
Er zijn mensen die de verbinding maken. Zij
zijn de verbinding tussen de beweging van
onderop en de beweging aan de top. Zij zijn
mensen die het verschil maken. Maar wat
betekent dat, het verschil maken? Voor het
best persons-onderzoek volgden wij een aan-
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tal van deze mensen in hun dagelijks werk in
en rond achterstandswijken en probeerden
onder meer te achterhalen wat hun speciale
eigenschappen zijn (Van der Pennen 2012).
Vooral vier dingen vallen op aan hun manier
van werken:
• Best persons zijn informele leiders die durf
hebben en ondernemend zijn.
• Ze zijn in staat om zich met veel gevoel
van betrokkenheid in te leven in anderen.
• Ze leggen verbindingen voorbij scheidslijnen en gaan daarbij soms eigenzinnig
met regels om. Ze hebben er geen moeite
mee om af en toe ook buiten de lijntjes te
kleuren.
• Ze hebben een enorme drive, maar kunnen het niet alleen.
Best persons vormen dus een voorbeeld voor
anderen. Zij zijn ook een voorbeeld van de
manier waarop de spanning tussen systeemen leefwereld tijdelijk weggenomen of overbrugd kan worden (Van den Brink e.a. 2012).
Ze bewegen heen en weer tussen de wereld
van organisaties en instellingen en het dagelijks leven van mensen in de wijk. Dat doen
ze onder andere door de taal van de staat
te verbinden met de taal van de straat. Ze
weten de weg in de wijk, maar ook op het
stadhuis. Vaak hebben ze een zogenoemde
buddy in de wijk of juist zo iemand op het
stadhuis, omdat ze zich realiseren dat ze andermans kwaliteiten nodig hebben, die hun
eigen kwaliteiten aanvullen.
Best persons kunnen dus in veel situaties de
verbinding vormen tussen de beweging van
onderop en de beweging aan de top. Vooral
in een samenleving waarbij zowel versnelling als participatie aan de orde zijn, zullen
we dergelijke best persons hard nodig blijven
houden om de verbindingen te kunnen maken en (het risico van) vervreemding zoveel
mogelijk tegen te gaan.

2. Het verhaal van de mens centraal
Naast best persons kunnen ‘verhalen’ de verbinding vormen tussen de beweging van
onderop en de beweging aan de top. We
constateren met Hartmut Rosa (2016) dat
burgers zich vaak niet gehoord en niet vertegenwoordigd voelen door de politiek. Er
heerst wantrouwen, angst en boosheid, die
niet alleen in de huiskamer, op straat of in de
buurt wordt geuit, maar ook wordt gedeeld
via social media. Het publieke debat lijkt te
worden gevoerd in termen van privé-problemen. Feit en fictie vloeien in elkaar over, met
alle gevolgen van dien. Steeds meer mensen
voelen zich aangetrokken tot extremistische
partijen. De grote vraag is: hoe kunnen politici en ambtenaren, als professionals in het
publieke domein, opnieuw verbindingen leggen met burgers en zo de politieke besluitvorming in goede banen leiden? Hoe kan de
burger worden gehoord? Pierre Rosanvallon
(2014) stelt dat het verhaal van de mens het
startpunt vormt. Luisteren naar verhalen uit
het dagelijkse leven, leidt tot erkenning van
ieders verhaal, erkenning van ieders persoon
en uiteindelijk tot vertrouwen.
Ook aan de top zoeken lokale overheden in
hun nieuwe rol als opdrachtgever in het sociale domein, naar nieuwe manieren van evalueren en monitoring. Naast kwantitatieve
en kwalitatieve monitoring voelt men steeds
meer de noodzaak om vanuit de verhalen te
evalueren en beleid te ontwikkelen in cocreatie. Zonder verhalen worden waarden
niet zichtbaar. Deze perspectiefverandering
vraagt van beleidsmedewerkers en politici
tegelijkertijd om nabijheid en distantie. Nabijheid in het luisteren en distantie in het
handelen (Suijkerbuijk, Hofman & Engels
2016).

3. Verandermethodieken
Beweging van onderop in smalle zin, zoals
in publieke organisaties, kan ontstaan door
de energie van personen die ervan overtuigd

Waardenwerk, mei 2018

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 29

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Beweging
van onderop. Beweging aan de top.

29

3-5-2018 15:10:12

zijn dat de dienstverlening voor hun cliënten
beter kan. Deze energie-opwekkers beginnen veelal op eigen initiatief veranderingen
in gang te zetten, die ook anderen inspireren dat het anders kan. Vaak ervaren deze
energie-opwekkers dat zij inzwemmen tegen een stroom van protocollen, regels en
procedures die zich in de afgelopen decennia in de systeemwereld van publieke organisaties hebben gevormd (Hart 2012).9 Het
gedrag van medewerkers wordt door al die
protocollen, regels en procedures niet langer
primair door henzelf bepaald, maar van buitenaf door elders bepaalde normen, regels en
standaarden (Homan 2015; Ten Have 2009).
Vooral zorgmedewerkers lijken vastgezogen in het moeras van het bureaucratisch
systeem. Volgens ActiZ moet het antwoord
gevonden worden in de organisatie van de
zorg zelf (2010). We moeten terug naar de
bedoeling van de ouderenzorg: goede zorg
voor cliënten door ruimte te geven aan de
professional (Hart 2012).
Het doorbreken van dit systeemdenken is
mogelijk door de inzet van verandermethodieken (zoals het eerder aangehaalde voorbeeld van verandering van onderop bij de
Vriezenhof ) die uitgaan van de kracht van
medewerkers om tot een organisatiebrede
beweging te komen. De methodiek zet een
organisatieontwikkeling in gang die de beweging van onderop versterkt met oog voor
noodzakelijke beweging aan de top, zoals
aanpassingen van de visie, organisatie-inrichting, besturingsvormen en leiderschap.

ingezet op een andere manier van werken.
Teamontwikkeling en teamleren staan hierin centraal. Maar wat is dat teamleren? Binnen de literatuur is er al veel bekend over
teamleren. Zo is er een stroming die aansluit op Tuckman (1965; maar denk ook aan
Senge 1990). Tuckman zegt dat teams die
leren diverse stadia lineair doorlopen. Dit
zijn: forming, storming, norming, performing
en later voegde hij hier ook nog adjourning
aan toe.10 Maar een recentere stroming gaat
uit van teamleren als punctuated equilibrium
(Gersick 1988 en 1991). De veronderstelling
hierbij is dat de ontwikkeling van teamleren
relatief schoksgewijs plaatsvindt. ‘Langere
perioden van stabiliteit en inertie worden
hierbij afgewisseld met kortere, intensieve
crisisperioden, waarin ingrijpende transities
plaatsvinden’ (Homan 2012).
Teamleren lijkt ons ook een onderwerp om
beweging van onderop en beweging aan de
top met elkaar te verbinden. Hier ligt een
concrete kennisbehoefte: welke concepten
van teamontwikkeling en teamleren binnen
publieke organisaties zouden we kunnen
hanteren, opdat de betreffende organisatie
zoveel mogelijk publieke waarde weet te
genereren? Naast de toepassing op publieke
organisaties zoals Hogeschool Utrecht en
i nstellingen, zien we teamleouderenzorg
ren ook terug bij bijvoorbeeld gemeenteraden.11 Ook gemeenteraadsleden moeten
gedurende hun raadsperiode voldoende toegerust zijn om hun belangrijke democratische verantwoordelijkheid uit te voeren.

4. Teamleren

5. People Analytics

De roep om beweging van onderop die
we hiervoor schetsten bestaat niet alleen
in thuiszorg- en ouderenzorgorganisaties,
maar zien we ook steeds meer gehoor krijgen in andere typen publieke organisaties.
Zo heeft de Hogeschool Utrecht sinds 2015
een organisatieontwikkelingstraject ingezet. Daarin wordt naast een vereenvoudiging van de organisatiestructuur vooral ook

Maatschappelijke versnelling is aan de orde
van de dag, bleek in het begin van dit artikel.
Dataficatie is een van de uitingen hiervan in
organisaties. Om de mens binnen de organisatie te zien, te volgen en waar nodig – in het
belang van zijn/haar welbevinden en/of het
functioneren van de organisatie ‒ bij te sturen, bestaat de datagedreven methode People Analytics (Van den Heuvel 2012). People

30

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 30

B.V. Uitgeverij
SWP Amsterdam
Eenzaamheid©en2018
verbinding
...

Waardenwerk, mei 2018

3-5-2018 15:10:12

Analytics is het in de organisatiecontext systematisch identificeren en kwantificeren van
de drivers van individueel welzijn, en daarmee van organisatie-effectiviteit en maatschappelijk welzijn. In de meest gangbare
definities van People Analytics staat het realiseren van organisatiedoelen centraal. Het is
op basis van diverse organisatiegegevens bijvoorbeeld al mogelijk om te voorspellen dat
een medewerker over x maanden een burn
out zou kunnen krijgen. Als organisatie kun
je hier heel instrumenteel en zakelijk mee
omgaan. Wij kiezen er echter bewust voor
om juist de realisatie van individueel welzijn
tot primair doel van People Analytics te verheffen (Van den Heuvel, Schalk, Freese &
Timmerman 2016). Dit vanuit de overtuiging dat het realiseren van duurzaam individueel welzijn van de mensen die ‒ op welke
wijze dan ook ‒ verbonden zijn aan de organisatie, resulteert in duurzame organisatieeffectiviteit en duurzaam maatschappelijk
welzijn. Kortom, als een burn-out op de loer
ligt, op tijd anticiperen en als organisatie investeren in het individueel welbevinden van
de betreffende medewerker.
Vaak wordt ‘het nemen van betere besluiten’
van de organisatie als doel van People Analytics benoemd. Het nemen van besluiten op
zichzelf is echter nooit een ultiem doel. Waar
het bij besluitvorming om gaat is de uítkomst van het besluit. Bovendien is het maar
de vraag wanneer het ene besluit beter is dan
het andere. Dat hangt er vaak maar van af
aan wie je het vraagt. Hoe resoneren besluiten uiteindelijk en hoe zorgt People Analytics voor verbindingen die doorklinken?

Ter afronding
In dit artikel stond de volgende vraag centraal: welke verbindingen zijn er mogelijk
tussen de beweging van onderop en de beweging aan de top in de context van een
steeds sneller wordende samenleving? Om
een antwoord op deze vraag te formuleren
hanteren we het model dat met figuur 4 ge-
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schetst is. We richten ons daarbij op de beweging van onderop, de beweging aan de top
en de verbindingen die daartussen ontstaan
of gemaakt (kunnen) worden. We hebben
uiteengezet wat er onder de beweging van
onderop en de beweging aan de top moet
worden verstaan en hebben vijf soorten verbindingen beschreven die de beweging van
onderop aan de beweging aan de top kunnen koppelen. We passen dit model toe op
organisaties die actief zijn in het publieke domein. Het publieke domein is echter divers.
Elk deelgebied heeft haar eigen complexiteit,
of het nu gaat om zorg, onderwijs of lokale
overheden. Komende jaren zullen we in
ons praktijkonderzoek naar deze publieke
organisaties beschrijven welke bewegingen
van onderop en aan de top plaatsvinden
of wellicht nodig zijn. We proberen dan te
achterhalen (begrijpen en verklaren) of er verbindingen bestaan tussen die beweging van
onderop en beweging aan de top, en zo ja
welke. We zullen deze verbindingen analyseren en zo mogelijk doorontwikkelen tot methodieken die bruikbaar zijn voor professionals in de praktijk van het publieke domein.12
Hierin kunnen we als onderzoekers een rol
vervullen, met name in het helder maken
van rollen, taken en horizontaal werken in
de netwerksamenleving. Hoe kunnen we de
samenwerking tussen professionals in het
veld, tussen hun organisaties en met de gemeente integraal veranderen, zodat ieder
vanuit zijn perspectief bijdraagt aan de ontwikkeling van burgers?
Dr. Laurens de Graaf is lector Organiseren van
Verandering in het Publieke Domein, kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI), Hogeschool Utrecht
en sinds 10 november 2017 tevens burgemeester
van de gemeente Lopik.

Noten

1 We lijken verzamelaars van zoveel mogelijk ervaringen te zijn geworden om de technologische
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innovaties en maatschappelijke versnelling te
kunnen bijbenen.
We zien overigens ook een tegengestelde beweging, bijvoorbeeld als het gaat om slow food en
slow politics.
Denk hierbij aan het werk van David Harvey
(1989) met zijn Time Space Compression.
Rosa spreekt bijvoorbeeld over het ‘politieke
haastwerk’ dat tijdens de bankencrisis moest
worden geleverd – een reeks ingrijpende politieke beslissingen waarbij democratisch overleg
of de dialoog met de burgers vrijwel geheel achterwege bleef.
Paul ’t Hart stelt het zo: ‘In de netwerken draait
het om wat je kunt toevoegen, niet wat je bevoegdheden zijn, je parafenlijn je voorschrijft,
of de raadsvragen van vorige week. Politiek en
ambtenarij zijn dan ook diep ambivalent in hun
houding ten opzichte van deze ontwikkeling. Zij
worstelen met hun ambities en hun rollen. Aan
de ene kant is er het idee van een bescheiden
overheid die ‘terugtreedt’, ‘overlaat’, ‘faciliteert’
– met andere woorden maatschappelijk initiatief
(‘burgerkracht’) en sociaal ondernemerschap
actief bevordert. En dus het ideaal van een
open, naar buiten gerichte, pragmatische, niet in
de weg lopende, anderen in stelling brengende,
op coproductie gerichte ambtelijke dienst. Aan
de andere kant is er ook een gulzige overheid,
die zich, op zoek naar relevantie en gedreven
door een onverzadigbare vraag naar veiligheid
en risicobeheersing, uitput in steeds precairder
surveillance- en preventieambities. En dus een
ideaal van de alwetende, regulerende, controlerende, normstellende, handhavende, op gedragsbeïnvloeding gerichte ambtelijk dienst. Beide ambtelijke idealen veronderstellen compleet
tegengestelde houdingen en competenties.’ (’t
Hart 2014)
Denk ook aan Democratic Challenge en de Code
Oranje-beweging die door honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden en actieve
bewoners is ingezet om de politieke democratie
(met name op lokaal niveau) te vernieuwen. Ze
pleiten bijvoorbeeld voor de afschaffing van een
coalitieakkoord, maar spreken van een burgerakkoord. Een ander (vooruitstrevend) voorstel
is om de gemeenteraad in het vervolg te laten
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bestaan uit 150 gelote inwoners, die een keer of
drie per jaar bij elkaar komen en vooral kaders
stellen voor de lokale bestuurders (college van B
en W).
Voor de complete lezing van Ernst Hirsch Ballin,
die hij op 4 januari 2017 heeft uitgesproken, zie:
https://pure.uvt.nl/portal/files/14438252/2017_
Religieus_burgerschap.pdf
De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
heeft de afgelopen jaren bijvoorbeeld veelvuldig
onderzoek gedaan naar geloofwaardigheid. De
definitie die daar gehanteerd wordt is als volgt:
geloofwaardigheid ontstaat indien in interactie
tussen de publieke sector en burgers producten,
processen, of gedragingen ontstaan en groeien
die een overtuigend antwoord geven op belangen, waarden of verwachtingen van alle betrokkenen (Van den Brink & Soeparman 2015).
Zie ook het relevante werk in dit kader van de
stichting Beroepseer: www.beroepseer.nl.
Het bekende werk van Argyris en Schön (1996)
over o.a. single loop en double loop learning is
hiebij ook relevant. Net als de later toegvoegde
derde ‘loop’: deutereo learning (De Caluwé &
Vermaak 2006). Single loop learning richt zich
op het verkrijgen van informatie om bestaande
systemen te stabiliseren en te behouden. De
nadruk ligt op het detecteren en corrigeren van
een ‘fout’ (Mano 2010, pp. 491-495). Bekkers
(2007) spreekt over double loop learning als
een leerlus die zich richt op de aanpassing van
de normen die worden gehanteerd. In dat geval
worden de veronderstellingen achter beleid ter
discussie gesteld (Bekkers 2007, p. 335). Double
loop learning is dus gebaseerd op het vermogen
de (probleem)situatie opnieuw te herzien en de
bestaande normen te heroverwegen. Bij derde
orde leren of veranderen is sprake van leren leren. Doelstellingen komen ter discussie te staan
en de organisatie is bezig (nieuwe) principes te
ontwikkelen (Caluwé & Vermaak 2006, p. 187).
Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.nu is het lerend vermogen en de
toerusting van raadsleden hoger op de agenda
komen te staan (Eigeman 2015).
Denk bijvoorbeeld terug aan de sociaal makelaars in Utrecht.
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Empowerment vanuit
arbeidsperspectief
Structurele, psychologische en organisatorische dimensies
van empowerment
Josje Dikkers en Gerard Drosterij

Inleiding
Het begrip empowerment komt regelmatig voor
in social media en populaire discussies over
loopbaanmanagement en professionele ontwikkeling. In zowel linked-in posts als vakliteratuur is
de focus op persoonlijke ontwikkeling van skills
en eigenschappen een centraal concept. ‘Iemand
in de eigen kracht zetten’, ‘je eigenaarschap pakken’, of ‘empoweren’ worden vaak als synoniemen gebruikt om te benadrukken hoe belangrijk
het is om je lekker te voelen in je werk en hierbij
zelf aan het roer te staan. Zo wordt empowerment in een bijdrage rond e-HRM (Schouwstra,
2006) gelijkgesteld aan het in staat stellen van
managers en medewerkers om de rol van HR
als businesspartner in te vullen. Ook wordt empowerment zoals hierboven aangegeven vaak
omschreven als ‘eigenaarschap’ nemen over de
eigen werkzaamheden of loopbaan. Zie bijvoorbeeld ‘De 8 factoren van eigenaarschap van medewerkers’ (Motivaction in HR Praktijk, 21 juni
2016). Of de veelzeggende titel ‘Baas over je eigen loopbaan begint met persoonlijk leiderschap’
(Van Tienen, 2016). Empowerment heeft een bijkans magische betekenis waarbij het zoeken is
naar geheimen achter dit felbegeerde doel, zoals
Forbes Magazine stelt (2 maart 2017).
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Dat empowerment of schijnbaar hieraan gerelateerde begrippen vaak genoemd worden
in discussies over loopbaanontwikkeling is
in de huidige tijd niet verwonderlijk. Niet
alleen als uiting van werkplezier, maar ook
broodnodig voor individuele werknemers
die steeds minder kans maken op vaste contracten, leven in baanonzekerheid en die
opgeroepen worden om zich voortdurend
maar te blijven ontwikkelen (‘van baanzekerheid naar werkzekerheid’; Van der
Heijden, 2016). Zo stelt het Sociaal Cultureel
Planbureau (Van den Broek, Van Campen,
De Haan, Roeters, Turkenburg, & Vermeij,
2016) in een recente publicatie met toekomstbeelden over onder andere leren en
werken in het Nederland van later dat we
ons momenteel in de ‘vierde technologische revolutie’ bevinden, waarin een scala
aan nieuwe technologische mogelijkheden
beschikbaar is gekomen op het gebied van
automatisering en robotica, informatie- en
communicatietechnologie (zie ook Brynjolfsson en McAfee, 2014; van Est en Kool,
2015). Door deze ontwikkelingen zullen er
naar verwachting veel nieuwe functies bijkomen maar zullen andere functies overbodig of gedigitaliseerd worden. Dit biedt
nieuwe mogelijkheden en vergt tegelijker-
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tijd van mensen dat zij meer eigen regie of
zelfredzaamheid laten zien (Roeters, Vlasblom, & Josten, 2016). En dat is niet voor
iedereen weggelegd. Degenen met meer
hulpbronnen hebben een veel grotere zelfredzaamheid; dit kunnen zowel financiële
als niet-financiële hulpbronnen (zoals ondersteuning vanuit het sociale netwerk) zijn
waarover een persoon beschikt. Zij kunnen
beter overweg met de grotere onzekerheid
van de toekomstige arbeidsmarkt, waarin
van mensen verwacht wordt dat ze zich regelmatig bij- en herscholen, perioden zonder
inkomen kunnen overbruggen en werk met
scholing en zorg kunnen combineren. Hiermee kan de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have
nots’ die nu al zichtbaar is (Vrooman et al.,
2014) in de toekomst mogelijk versterkt worden (zie ook Putter, 2017).

suggesties erachter zo groot, is zijn werking
invloedrijk. Illustratief hiervoor is de SCPpublicatie hiervoor waarin empowerment
bedoeld wordt als eigenaarschap, welk doel
gezien wordt als een centrale voorwaarde
om in toekomstig werk goed te kunnen blijven functioneren. Maar wat eigenaarschap
nu precies is, is onduidelijk. Is dat zelfstandigheid te midden van een zich robotiserende samenleving of juist meer controle op
deze samenleving? En hoe verhoudt individuele empowerment zich tot organisaties
die evenzeer in hun kracht moeten staan
ten tijde van hiervoor genoemde ontwikkelingen, zoals digitalisering en robotisering?

Al met al is het primaire doel van dit artikel
het ontleden en conceptualiseren van het
begrip empowerment. Wij baseren ons
hierbij hoofdzakelijk op psychologische en organisatiekundige
Empowerment wordt door
literatuur. We concentreren
bovengenoemde ontwikkeIn hoeverre is het
ons op empowerment en
lingen haast een noodzarealistisch en wenselijk
beroepsarbeid en laten het
kelijke voorwaarde voor
beroep op empowerment in
persoonlijke en professiodat werknemers meer
ander verband (zoals in vernele ontwikkeling en voor
verantwoordelijkheden
band met achterstandsbuurtoekomstbestendig (duurten, de positie van vrouwen
zaam) loopbaansucces. Dat
krijgen toebedeeld?
en van ‘minderheden’) hier
is een toekomstbeeld dat ver
buiten beschouwing. Een tweeaf staat van de klassieke werkde doel dat in deze bijdrage wordt
nemer die met gemak zijn zilvenagestreefd is een kritische beschouren jubileum bij een en dezelfde orgawing van de toegevoegde waarde van emnisatie haalde. Maar het is wel een beeld dat
powerment als instrument om individuele
als normaal wordt beschouwd in een mowerknemers in organisaties meer zelfregie
derne samenleving waarin geëmancipeerde
of eigenaarschap te geven over hun (loopindividuen hun eigen loopbaanontwikkebaan)ontwikkeling. In hoeverre is het realing regisseren. Maar in hoeverre wordt emlistisch en wenselijk dat werknemers meer
powerment als concept eenduidig gebruikt
verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld?
in deze wetenschappelijke, professionele en
Is een organisatie bijvoorbeeld voldoende
ook ideologische contexten? Wat wordt er
uitgerust om mensen die ‘empowered’ zijn
nu precies mee bedoeld? Zelfontplooiing, eite huisvesten of te positioneren? Oftewel,
genaarschap, medezeggenschap? In dit artiwordt de stap van het in de eigen kracht
kel willen wij uitpluizen in welke contexten
zetten ook opgevolgd door het in positie
empowerment precies gebruikt wordt. Wij
zetten of daadwerkelijk in stelling brengen
willen de term dus niet zozeer afstoffen – hij
van deze werknemers? De hoofdvraag van
wordt immers voldoende gebruikt – maar
dit artikel is daarmee als volgt: hoe wordt
wel scherper stellen. Juist omdat de term zo
empowerment in de wetenschappelijke liaantrekkelijk is en de morele intenties en
36
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teratuur gedefinieerd en wat zijn mogelijke
negatieve gevolgen van empowerment als
instrument om werknemers meer eigenaarschap over hun loopbaan(-ontwikkeling) te
geven?
Geconcludeerd zal worden dat een nadruk
op empowerment als enerzijds eigenaarschap van het eigen functioneren en anderzijds de decentralisatie en/of delegatie van
verantwoordelijkheden gebalanceerd moet
worden door wat wij organisatorische empowerment noemen: de adequate organisatie van functies en posities binnen een organisatie, opdat structurele en psychologische
empowerment verankerd worden. Een dergelijke inbedding van empowerment is alleen mogelijk indien empowerment ook als
een organisatorische opdracht wordt gezien.
In deze bijdrage zullen wij eerst aandacht
schenken aan het primaire doel (en het eerste deel van bovengenoemde hoofdvraag)
door empowerment aan de hand van wetenschappelijke literatuur te definiëren. Hierna
gaan we in op negatieve gevolgen van empowerment op de werkvloer (het tweede
doel en tweede deel van de hoofdvraag). Tot
slot ronden we onze bijdrage af met de introductie van het nieuwe concept van organisatorische empowerment, gekoppeld aan
voorwaarden voor de introductie van empowerment in een organisatiecontext.

Empowerment ontleed: een structurele
en psychologische dimensie
Als we de historische ontwikkeling van (Human Resource) Management als vakgebied
op hoofdlijnen zouden schetsen, valt een
aantal mijlpalen of ijkpunten te benoemen.
Rond de industrialisatie die massaproductie
mogelijk maakte, werd er hoofdzakelijk vanuit een zakelijk, economisch perspectief naar
werk gekeken. Werknemers (fabrieksarbeiders) – zo luidde de toenmalige overtuiging
– werkten in fabrieken omdat zij hiervoor
betaald werden. Werk was in dit opzicht een
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vrij functionele transactie van inspanning
en beloning, van vraag en aanbod. Pionier
en boegbeeld van het streven om dit werk
zo efficiënt en daarmee goedkoop mogelijk
uit te voeren was Frederick Taylor. Volgens
de naar hem vernoemde organisatiewijze
Scientific Management (Taylorisme) werd
gestreefd naar het opdelen van een taak in
deelhandelingen, waarop werknemers zich
vervolgens konden toeleggen en specialiseren (Taylor, 1911).
Niet veel later (rond 1920-1930) raakte – ingegeven door een reeks studies bij de Amerikaanse Hawthorne-fabriek – een andere
kijk op werk en werknemers in zwang. Elton
Mayo (1946) ontdekte als onderzoeker dat
functietevredenheid eerder toeneemt door
het betrekken van werknemers bij besluitvormingsprocessen dan door korte-termijn
(financiële) beloningen. Hij werd hiermee
een van de grondleggers van de Human Relations-beweging die stelt dat werknemers
niet alleen vanuit economische of financiële drijfveren werken, maar ook vanwege
andere behoeften zoals sociale interactie en
talentontplooiing (Robbins & Judge, 2016).
Het mag geen verrassing heten dat empowerment rechtstreeks voortkomt uit de
Human Relations-beweging. Vergelijkbare
studies (als de Hawthorne studies) naar de
kwaliteit van werk ‒ zoals Maynard, Gilson
en Mathieu (2012) in hun review van de empowerment literatuur stellen ‒ beschreven
hoe en onderzochten in hoeverre empowermentinitiatieven de prestaties, het welzijn
en de positieve attitudes van werknemers
vergrootten (o.a., Hempel, Zhang, & Han,
2012; Spreitzer, 2008). Ongeveer 70% van
alle organisaties had rond de eeuwwisseling vanwege deze aan empowerment toegedichte positieve effecten enige vorm van
empowerment overgenomen of ingevoerd
(o.a. Lawler, Mohrman, & Benson, 2001).
Probleem is echter dat lang niet altijd duidelijk
is wat bij al deze organisaties de nagestreefde
‒ of ingevoerde ‒ empowerment(regeling)
precies is. Empowerment is een typisch con-
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tainerbegrip. Maynard en collega’s (2012)
benadrukken dan ook dat ‘empowerment’
in veel wetenschappelijke studies op uiteenlopende wijzen – of zelfs níet – wordt gedefinieerd. Zij doen daarom een poging om het
begrip preciezer te conceptualiseren door
twee dimensies van empowerment te onderscheiden: 1) structurele empowerment en 2)
psychologische empowerment. Structurele
empowerment ‘bouwt voort op onderzoek
naar functieontwerp en functiekenmerken
[…] en richt zich, in de kern, op de transitie
van autoriteit en verantwoordelijkheid van
hoger management naar werknemers. Derhalve houdt structurele empowerment zich
hoofdzakelijk bezig met organisatie gerelateerde voorwaarden (o.a. functieaspecten,
teamontwerp of organisatie-gerelateerde
regelingen die leiden tot situaties, beleid en
procedures), waarbij macht, besluitvorming
en formele controle over bronnen gedeeld
worden’ (Maynard et al., 2012: 1234). De nadruk ligt op formele overdracht van macht,
het verleggen van macht naar beneden in de
organisatie.
Psychologische empowerment daarentegen
‘richt zich op individuen of teams die ervaren dat zij controle hebben over hun werk’
(Maynard et al., 2012: 1234).
Dit laatste type empowerment bestaat weer
uit vier subdimensies (Maynard et al., 2012):
1) betekenis: de ‘fit’ tussen iemands werkdoelen en diens overtuigingen of waarden; 2)
competentie: de overtuiging van individuen
over hun vermogen om hun werkactiviteiten
goed uit te kunnen voeren; 3) zelf bepaling:
iemands gevoel van autonomie/controle
over het werkgedrag en processen; en 4) impact: de mate waarin individuen vinden dat
hun gedrag een verschil maakt, of de mate
waarin ze invloed hebben op het bewerkstelligen van uitkomsten.
Als de twee centrale dimensies van empowerment tegen elkaar af worden gezet dan
ontstaat de volgende matrix (tabel 1):
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Tabel 1. De twee dimensies van empowerment
tegen elkaar afgezet
Psychologisch

Lage psychologische empowerment

Hoge psychologische empowerment

Lage structurele
empowerment

Vervreemding:
ervaring van lage
binding met werk
met weinig verantwoordelijkheid

Empowerment:
ervaring van hoge
binding met werk,
vergezeld van relatief weinig verantwoordelijkheid

Hoge structurele
empowerment

Overbelasting:
ervaring van weinig
binding met werk
met veel verantwoordelijkheid

Empowerment:
ervaring van veel
binding met werk
met veel verantwoordelijkheid

Structureel

Deze twee dimensies vormen weliswaar
onafhankelijke concepten, maar zijn in de
praktijk ook gerelateerd aan elkaar (Maynard et al., 2012). Dat ze onderling kunnen
wringen illustreren de gevallen van ‘inconsistentie’ tussen structurele en psychologische empowerment in tabel 1. In hoeverre
zijn individuen (en teams of afdelingen binnen organisaties) bijvoorbeeld in staat om
een structurele overdracht van autoriteit of
verantwoordelijkheid mede te bepalen of te
dragen? In welke mate levert deze structurele empowerment daadwerkelijk een verhoging van psychologische empowerment
op? Is structurele empowerment een noodzakelijke voorwaarde voor psychologische
empowerment? Ons interesseren met name
de grijsgekleurde vakken, waar een lage
psychologische empowerment enerzijds
gerelateerd is aan een hoge structurele empowerment (overbelasting van werk), maar
anderzijds ook gepaard kan gaan met een
lage structurele empowerment (vervreemding van werk). In de volgende paragraaf
gaan we verder in op deze relatie tussen
structurele en psychologische empowerment.
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Structurele empowerment als
voorwaarde voor psychologische
empowerment

2016). In hoeverre is structurele empowerment hierbij effectief (geweest)? Een korte
terugblik in de tijd laat zien hoe structurele
empowerment een vaste waarde in de conceptualisering van empowerment is geworMaynard en collega’s (2012) stellen in hun
den. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw
review dat structurele empowerment in de
vond een grootschalige ‘empowerment-imarbeids- en organisatieliteratuur bijna het nec
puls’ plaats in de arbeidspsychologie, organiplus ultra van empowerment is geworden. In
satiekunde en bestuurskunde. In Nederland
onderzoek naar organisaties is structurele
– maar eigenlijk in heel het Westen – brak de
empowerment een bijna vanzelfsprekende
tijd aan van de (gedeeltelijke) privatisering en
voorwaarde geworden voor psychologische
deregulering van publieke instellingen in het
empowerment. Als werknemers geen invloed
bijzonder, als ook een algemene horizontahebben op beleid, procedures en andere struclisering en ‘vernetwerking’ van organisaties.
turele bronnen in een organisatie, dan zet dit
Deze beleidsverandering was het kind van
hun psychologische empowerment hevig oneen diepgevoelde maatschappelijke opdracht.
der druk. Deze nadruk op structurele empowPremier Lubbers zei in 1990: ‘De
erment is onderdeel van een langer
politiek moet [...] steeds meer
lopende ontwikkeling. Het ververantwoordelijkheid wilgroten van eigenaarschap en
Als werknemers geen
len delen’. Dat is een goed
verantwoordelijkheid op de
invloed hebben op beleid,
voorbeeld van een intenwerkvloer via horizontalitie tot structurele emsering van bevoegdheden
procedures en andere
powerment op politiekstaat al meer dan 40 jaar
structurele bronnen in een
bestuurlijk niveau.
bovenaan de agenda van
In politiek-bestuurlijk
organisaties – publiek
organisatie, dan zet dit hun
beleid waren er duidelijk
én privaat. Met hieraan
psychologische empowerment parallellen met het begekoppeld de overtuiging
hevig onder druk.
drijfsleven: de legitimatie
dat deze focus op structurevan de overheveling van verle empowerment van positieantwoordelijkheden als ook de
ve invloed is op organisatorische
daarmee gepaard flexibilisering van
en bedrijfsmatige doelstellingen, zoals
processen was een variant op het economiproductvernieuwing en winstmarges (Lawler
sche marktdenken: een horizontale, interacet al., 2001). Eigen verantwoordelijkheid en
tieve manier van werken zou niet alleen een
ontplooiing zouden tot meer werkopbrenggrotere klantvriendelijkheid opleveren, maar
sten leiden.
ook meer gemotiveerde en ontwikkelde
werknemers. Het mes zou daarmee aan twee
kanten snijden: meer zelfredzaamheid zou
Historische context
niet alleen zorgen voor meer tevreden cliënten en burgers, maar ook voor meer tevreden
De concentratie op de ontwikkeling van de
werknemers (zie o.a. Hempel et al., 2012).
mogelijkheden en talenten van werknemers
past in een algemeen streven naar individuTe midden van een breed gedragen steun voor
ele emancipatie in de moderne samenleving.
deze processen klonken ook waarschuwingen
Maar tegelijkertijd lijkt individuele emancipavoor een te groot optimisme. Reeds in de
tie in onze huidige tijd ook bittere noodzaak
jaren tachtig van de vorige eeuw werd deze
geworden vanwege in de inleiding genoemde
waarschuwing gegeven. Sommigen vroegen
processen van digitalisering, robotisering
zich af de ambitie van structurele empoweren flexibilisering van arbeid (Roeters et al.,
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ment op politiek en beleidsmatig niveau automatisch tot meer eigenaarschap op het niveau
van de individuele burger of werknemer zou
leiden. De Wolff (in Van der Heijden 1984:
226) vond het opvallend dat de deregulering
gepaard ging met een centralistischere doelbepaling. ‘Het beleidsinitiatief komt niet meer
van ‘het veld’, maar van de regering. De overheid toont zich veel minder af hankelijk van
het veld. Een ideologie van decentralisatie
maakt plaats voor één van gecentraliseerde
decentralisatie.’ De hoe-vraag werd weliswaar
meer losgelaten, maar de wat-vraag werd nog
steeds bepaald door beleidsmakers.
Tegenwoordig is het geloof in de positieve
gevolgen van decentralisatie van verantwoordelijkheden naar professionals ‒ opdat belanghebbenden beter bediend worden ‒ nog
steeds groot. Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, eigenaarschap zijn codewoorden
voor het reduceren van bureaucratie en het
vergroten van ‘maatwerk’, dan wel patiënt-,
klant-, of burgergerichtheid. Maar ook nu
nog gaat structurele empowerment vaak
vergezeld van een centraal bepaald doel en
hiervan afgeleide resultaatafspraken. Illustratief hiervoor is wellicht de invoering van het

lerarenregister in 2017. Op het eerste gezicht
lijkt dit een eervol streven: het professionaliseringsproces van de docent krijgt een impuls
opdat hij of zij beter kan aansluiten bij de
wensen en noden van leerlingen en studenten
in het onderwijs. Empowerment is het uitgangspunt, maar het gehele traject is wel van
bovenaf wettelijk gereguleerd, waarbij bijscholing uiteindelijk een verplichting wordt.
Dus ook al verwachten bestuurders en leidinggevenden in organisaties doorgaans
dat meer vrijheid en verantwoordelijkheid
gepaard zullen gaan met meer kwaliteit en
productie (Lawler et al., 2001) – zie ook de
toename aan zelfsturende teams in de zorg,
wijkteams in gemeenten of de flexibilisering
van het onderwijs – tegelijkertijd is het opvallend dat in deze processen een grote nadruk
wordt gelegd op het van bovenaf (‘top down’)
vaststellen van heldere doelen en prestaties.
Er lijkt veel vrijheid te zitten in de wijze waarop een taak wordt uitgevoerd, zolang de wederzijdse afspraken over de uitkomsten maar
worden opgevolgd. De vraag is welke gevolgen dit soort prestatieafspraken hebben voor
psychologische empowerment. Met andere
woorden: in hoeverre is structurele empowerment als zodanig toereikend indien er niet

(© Bigstock)
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ook aan andere voorwaarden in de organisatie als geheel wordt voldaan?

Empowerment uitgebreid: een
organisatorische dimensie
Wij denken dat de grenzen aan wat structurele empowerment voor het eigenaarschap
van werknemers kan betekenen in zicht raken. De nadruk op het formeel overhevelen
van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
naar individuele werknemers is weliswaar
een zeer belangrijke – en misschien wel een
noodzakelijke – voorwaarde, maar zeker
geen voldoende garantie voor geslaagde,
krachtige psychologische empowerment.
Sterker nog, bij een formele of structurele
overdracht van leiderschap of verantwoordelijkheden kunnen er zelfs negatieve effecten
zijn voor de werknemer aan wie deze verantwoordelijkheid is overgedragen. Dit hangt
sterk samen met de hiervoor besproken psychologische dimensie van empowerment,
maar ook met de organisatorische inbedding
van structurele empowerment. Een werknemer kan nog zoveel verantwoordelijkheid en
eigenaarschap toebedeeld krijgen, uiteindelijk gaat het erom of hij/zij controle ervaart
(onderdeel ‘zelf bepaling’ uit de definitie van
psychologische empowerment van Maynard
et al., 2012) en of hij/zij vertrouwen heeft in
de toepassing van de eigen vaardigheden
binnen de organisatie waar hij/zij onderdeel
van is (onderdeel ‘competentie’, Maynard
et al., 2012). Indien er geen psychologische
empowerment ervaren wordt door werknemers kunnen ambities om nieuw werk uit te
voeren omslaan in onzekerheid en frustratie,
zeker als de overheveling van verantwoordelijkheden vooral gekoppeld is aan het voortbestaan en het image (via ‘top down’ bepaalde doelen) van de organisatie.
Het is opvallend hoe vaak en vanzelfsprekend de kwaliteit van psychologische empowerment gerelateerd wordt aan de mate
van structurele empowerment. Deze veronderstelling past in het normatieve ver-
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wachtingspatroon van de ‘Westerse’ samenleving waarin een progressieve en lineaire
carrièreplanning en loopbaanontwikkeling
overheersend is: van eenvoudig naar complex, van uitvoerend naar strategisch, uitmondend in ‘objectief’ (oftewel meetbaar,
bijvoorbeeld in de vorm van een hoge functie of goed salaris) loopbaansucces (zie o.a.
Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005). Er
bestaat een voortdurende druk om beter
te presteren. De nadruk op structurele empowerment past goed in dit referentiekader.
De druk op structurele empowerment kan
echter averechtse gevolgen hebben, wanneer deze niet tot wasdom en ontwikkeling
kan komen en formeel blijft. Organisaties
moeten wel toegerust én welwillend zijn
om het streven naar structurele empowerment te incorporeren. Maynard en collega’s
(2012: 1259) verwijzen in hun overzicht naar
studies die hebben aangetoond dat verschillende managementstrategieën, waarin structurele empowerment een belangrijk ingrediënt was, psychologische empowerment juist
belemmerden. Programma’s met een focus op
prestatieverbetering die gedeeltelijk gelegitimeerd werden met structurele empowerment, zoals Total Quality Management
(TQM) of Business Process Reengineering
(BPR), hadden eerder een remmende dan
een stimulerende werking op psychologische empowerment. Een mogelijke oorzaak
hiervan lag volgens de onderzoekers in de
dominante en sturende (‘top down’) rol van
het management in deze processen.
Er zou dus een meer algemene inbedding
in de organisatie moeten komen van de
nieuwe verantwoordelijkheden en taken die
medewerkers door het delegeren van verantwoordelijkheden (structurele empowerment)
toebedeeld krijgen. Wij noemen dit organisatorische empowerment. Bij een grote nadruk
op prestaties in combinatie met structurele
empowerment zal het hogere management
deze doelstelling gepaard moeten laten gaan
met wat Birdi en collega’s (2008: 471) ‘operational management’ noemen. Hiermee

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Empowerment
vanuit arbeidsperspectief

41

3-5-2018 15:10:14

wordt een proportionele vergroting van de
besluitvormingsvrijheid op het uitvoerende
vlak van het middenmanagement bedoeld
(Guthrie, 2001). Als doelen niet bijgesteld, gewogen of geïnterpreteerd kunnen worden in
uitvoeringsprocessen dan is er een risico dat
psychologische en structurele empowerment
met elkaar gaan botsen (zie het scenario van
‘overbelasting’ in tabel 1). Maynard en collega’s (2012: 1260) benadrukken dat empowerment van de organisatie zélf van cruciaal belang is om een balans tussen psychologische
en structurele empowerment te realiseren.
En daarbij constateren ze dat de literatuur
hierover nog schaars is.
Wij stellen daarom hierbij organisatorische
empowerment voor als derde dimensie van
empowerment, ter aanvulling op de eerder
door Maynard en collega’s (2012) voorgestelde twee dimensies van structurele en
psychologische empowerment. We definiëren dit type empowerment als het concreet
– in de organisatie van de eigen functie en
het werk – inbedden van de (nieuwe) verantwoordelijkheid die medewerkers in de organisatie waarvoor zij werken via structurele
empowerment krijgen teneinde betekenis,
competentie, zelf bepaling en impact (oftewel psychologische empowerment) te kunnen bewerkstelligen.

Eigenschappen van organisatorische
empowerment
In deze paragraaf onderscheiden wij enkele
meer concrete eigenschappen of uitwerkingen van organisatorische empowerment.
Ten eerste is voor een goede inbedding
van nieuw verworven of toebedeelde verantwoordelijkheden in iemands functie of
werk, Human Resource (HR) expertise rond
functieanalyse en functie (her)ontwerp van
cruciaal belang. Voordat tot functie(her)
ontwerp overgegaan kan worden, dient een
organisaties een functieanalyse uit te (laten)
voeren om helder te krijgen uit welke ta42
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ken en activiteiten een functie bestaat, wat
de mate van complexiteit (en bijbehorende
verantwoordelijkheid) is die hierbij past en
welke competenties medewerkers nodig
hebben om deze taken uit te voeren (Robbins & Judge, 2016). Vervolgens hebben organisaties meerdere HR-instrumenten tot
hun beschikking om functies te kunnen
(her)ontwerpen.
Een voorbeeld van een dergelijk instrument
zijn zogeheten i-deals, oftewel idiosyncratische deals. Dit zijn niet-standaard afspraken over werk en/of arbeidsvoorwaarden
die medewerkers met hun leidinggevende
maken en die gunstig zijn voor zowel de
medewerker als de organisatie (Rousseau,
2005). Freese, Nauta, Van der Heijden (2012)
onderscheiden vier typen i-deals: Finan
ciële i-deals (extra salaris of een toelage),
i-deals met betrekking tot de ontwikkeling
van medewerkers of vak inhoud (afspraken
over opleidingen of andere taken), i-deals
over flexibel werken (de mogelijkheid om
thuis te werken, of op andere tijden) en
i-deals rondom het oplossen van persoonlijke problemen van medewerkers. Empirische ondersteuning voor het belang van
passend functie(her)ontwerp wordt geboden door Seibert, Wang en Courtright
(2011) die een significante, positieve relatie
vonden tussen functieontwerp en psychologische empowerment op het niveau van de
individuele werknemer (dit bleek de sterkste correlatie in hun studie).
Bovenstaande wordt alleen maar belangrijker in een arbeidsomgeving die door digitalisering en andere ontwikkelingen als
steeds onvoorspelbaarder wordt gezien. Taken en verantwoordelijkheden zullen hierdoor steeds frequenter veranderen of zelfs
compleet verdwijnen. Denk aan functies die
door digitalisering of robotisering overbodig worden of compleet nieuwe beroepen
zoals een ‘augmented reality ontwerper’
(Van Elst & Kool, 2015). Wij willen hierbij
overigens niet bepleiten dat er per se zoveel
mogelijk macht gedecentraliseerd wordt
(vanwege vervreemding, zie tabel 1), maar
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dat macht in functies vertaald en verankerd
wordt. Empowerment is niet alleen de feitelijke controle over iemands handelingen
en vaardigheden, maar ook de formele bevoegdheid (het ambt) over een bepaald handelingsgebied.
Om medewerkers te faciliteren in het inbedden van de nieuwe verantwoordelijkheden
die zij via structurele empowerment hebben
gekregen in de eigen functie en zo organisatorische empowerment gestalte te geven,
verbinden wij ‒ op basis van bovenstaande
en eerdere empirische studies naar empowerment (Maynard et al., 2012) ‒ de volgende
voorwaarden aan empowerment in organisatiecontext:
• Zorg voor een duidelijke organisatieinrichting; wie is in welke functie of rol
waarvoor verantwoordelijk en welke
verantwoordelijkheden worden er exact
aan de medewerker overgedragen in gevallen van structurele empowerment?
Dit bevordert rolduidelijkheid voor alle
betrokkenen.
• Vertaal de nieuw verworven verantwoordelijkheden of taken (structurele
empowerment) naar een duidelijk takenpakket voor de medewerker, oftewel
zorg voor een goed functie (her)ontwerp. De hierboven genoemde i-deals
zijn hier een voorbeeld van. Met name ideals rond vak inhoud en flexibel werken
lijken ons geschikt voor het verankeren
van nieuwe verantwoordelijkheden in
iemands dagelijkse werk.
• Vul organisatie-inrichting en functie
(her) ontwerp aan met steun van de (direct) leidinggevende. Indien een leidinggevende alleen directief bepaalde taken
delegeert naar een medewerker zonder
te willen overleggen over het aanpassen
van zijn/haar takenpakket, dan is er een
risico op het eerder geschetste scenario
van overbelasting. Een ondersteunende
leidinggevende die vanaf het moment
van het delegeren van verantwoordelijkheden met de betreffende medewerker in
gesprek gaat om deze verantwoordelijk-
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heden te kunnen integreren in het eigen
werk, zal eerder bijdragen aan ervaren
empowerment bij die medewerker.

Conclusie: Wat te doen met
empowerment in organisatiecontext?
Terugblikkend op het eerste doel van dit artikel wijzen we op het belang van een heldere begripsbeschrijving. Empowerment
wordt op vele manier gebruikt maar niet
altijd helder onderscheiden in de vakliteratuur. Hierbij willen we onderzoekers en professionals graag adviseren gebruik te maken
van de definitie van Maynard en collega’s
(2012) waarin zij het onderscheid maken tussen structurele en psychologische empowerment. Hiernaast, refererend aan het tweede
doel van dit artikel, is het van belang om in
ogenschouw te nemen dat – indien empowerment in een organisatie wordt ingevoerd
– er altijd als een noodzakelijke voorwaarde
sprake zal moeten zijn van wat wij organisatorische empowerment noemen: het concreet – in de organisatie van de eigen functie
en het werk – inbedden van de (nieuwe) verantwoordelijkheid die medewerkers in de
organisatie waarvoor zij werken via structurele empowerment krijgen teneinde betekenis, competentie, zelf bepaling en impact
(oftewel psychologische empowerment) te
kunnen bewerkstelligen. Hiermee vormt
organisatorische empowerment de verbindende schakel tussen de twee dimensies van
empowerment die eerder door Maynard en
collega’s (2012) onderscheiden zijn.
Tot slot willen we ook de kritische vraag
stellen of empowerment als veranderopgave
altijd en in alle situaties een goed streven
is. Niet iedere werknemer is immers bereid
empowered te worden, omdat hij of zij dat
al voldoende is volgens hem of haarzelf.
Wordt er aan iemand gevraagd of hij of zij
zich op professioneel gebied zou willen ontwikkelen, dan is het antwoord doorgaans
‘ja’. Maar daarmee is nog niet gezegd hoe
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die ontwikkeling eruit ziet. Neem een oudere, tevreden werknemer op de postkamer,
nooit echt heel sociaal of gezellig, maar wel
altijd zeer deugdzaam en loyaal. Hij is al 30
jaar onderdeel van het team en nooit op een
foutje te betrappen geweest. Deze werknemer zit waarschijnlijk niet direct te wachten
op een digitalisering van de logistiek. Een
operatie die door de directie ongetwijfeld
als empowerment geframed zal worden, zal
voor hem een gruwel zijn. Ook hier is inbedding in de functie via de voorwaarden van
organisatorische empowerment die wij in
voorgaande paragraaf beschreven hebben
van belang.
Aan de andere kant heb je hen die nooit genoeg empowered kunnen worden, die elke
prikkel en verandering welkom heetten als
een nieuwe mogelijkheid. Zij drijven op sociale innovatie. Wij dachten aan de geestige
serie Modern Family waar pater familias van
het dynamische gezin Phil Dunphy heet.
Phil is altijd overal voor in. Hij zit nimmer
stil en kan niet wachten weer iets nieuws te
proberen. Phil zal dus ook altijd wel zijn plek
vinden. Geen reorganisatie zal hem kunnen
af houden van het exploreren van nieuwe
mogelijkheden. Maar niet iedereen heet Phil
Dunphy.
Samenvattend: de opgave van empowerment binnen organisaties is om het empowerment proces zo vorm te geven dat subjecten van empowerment daadwerkelijk in
staat zijn om die activiteiten die ten nauwste
verbonden zijn aan deze nieuw verworven
verantwoordelijkheden of taken uit te kunnen voeren. Om het in de woorden van Tros
(2003, p. 89) te formuleren:
…. dat deze decentralisatie niet ten
koste hoeft te gaan van gecentraliseerd beleid en centrale regels. Sterker
nog, men zou kunnen stellen dat het
welslagen van decentralisatie centrale
coördinatie vereist. CAO’s en centraal
HRM-beleid blijven belangrijk voor
de (werkgevers)behoefte aan centrale sturing en beheersing en voor de
44
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(werknemers)behoefte aan sociale bescherming. Verder geeft centralisatie
zekerheden aan de organisatie en de
medewerkers wat betreft de inhoud
en de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden.
Wij bepleiten dat enkel een integrale benadering, waarin structurele empowerment
wordt opgevolgd door organisatorische empowerment, tot écht eigenaarschap van medewerkers (oftewel psychologische empowerment) kan leiden.
Dr. Josje Dikkers is hogeschool hoofd docent Human Resource Management aan de Hogeschool
Utrecht.
Dr. Gerard Drosterij is eigenaar van democratisch adviesbureau Slow Politics en coördinator
en docent van de minor Filosofie en ethiek van
Fontys Hogescholen. Ook is hij lerarenopleider
Levensbeschouwing.
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Amor complexitatus (vervolg)

Het existentiële zelfgesprek
Een trialoog met Kunneman, Habermas en Ricoeur
Frédéric Vandenberghe

In zijn jonge jaren heeft Harry Kunneman de
receptie van Jürgen Habermas’ theorie van
het communicatieve handelen in Nederland
en Vlaanderen bespoedigd. Zijn handige samenvatting van het ‘blauwe monster’ (Kunneman, 1983), zijn veelvuldige artikelen over
de filosofische grondslagen van de kritische
sociale theorie (Kunneman & Korthals, 1992,
1979; Kunneman en Keulartz, 1985) en zijn
proefschrift over Michel Foucault en Habermas (Kunneman, 1986) hebben hem in het
kielzog gebracht van de tweede generatie
van de Frankfurter Schule. Net als Axel Honneth en Rainer Forst in Duitsland, Thomas
McCarthy en Seyla Benhabib in de Verenigde
Staten of Jean-Marc Ferry in Frankrijk, heeft
Kunneman zijn eigen theorie ontwikkeld in
een productief ‘wrijvingsgesprek’ met Habermas.
Nauw verbonden met de belangrijkste tijdschriften in de sociale theorie (Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift, Krisis en Kennis en
Methode) en in samenwerking met Michiel
Korthals en Jozef Keulartz heeft Kunneman
in de jaren 80 en 90 een intensieve exploratie
ondernomen van de mogelijkheden en limieten van het communicatieve paradigma. Zijn
reconstructies en deconstructies van Habermas’ begrippenapparaat (strategisch en communicatief handelen, systeem en leefwereld,
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discoursethiek) brachten meer dan kanttekeningen in de marges ter wereld. Zijn strategische interventies in de wetenschapsfilosofie,
de humanistiek, de ethiek en zijn kritische
diagnose van het tijdsbestek waren toen al
gedacht als bouwstenen van een weldoortimmerde kritische maatschappijtheorie. Zijn filosofische reflecties over de grondslagen van
de natuur-, sociale en menswetenschappen
liggen in het verlengde van Habermas’ debat
met Karl Popper in de Positivismusstreit en
met Hans-Georg Gadamer in de controverse
rond de limieten van de hermeneutiek. Terwijl Habermas probeerde om een kritische
hermeneutiek te ontvouwen die de ideologiekritiek doordenkt – voorbij de oppositie
tussen interpretatie (Verstehen) en verklaring
(Erklärung) – bracht Kunneman de narrativiteit van Paul Ricoeur in als geijkte methodiek
voor de humanistiek.
De humanistiek als theoretische, normatieve en toegepaste wetenschap ontstaat op
het snijvlak van zingeving, humanisering
en normatieve professionalisering. Net als
de psychoanalist luistert naar zijn patiënten, luistert de humanistische raadgever
naar zijn cliënten. Humanistisch raadswerk
is voor Kunneman toegepaste narratologie.
Als het levensverhaal vastloopt, probeert
de humanist door dialoog, de dialectiek
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tussen repetitie en transformatie, opnieuw
op gang te brengen. De humanistische ethiek
is een postmoderne en existentiële ethiek –
een ‘bestaansethiek’, zoals Kunneman dat
in navolging van Theo de Boer noemt. Ze
zoekt niet zozeer naar universele principes,
maar verplaatst de aandacht naar het intermenselijke en vandaar naar de persoonlijke
zoektocht van elkeen naar het goede leven.
De eudaemonia is evenwel niet meer van deze
tijd. De traditionele cultuur is niet meer richtinggevend noch bindend. De interpretatieve kaders van de verzuilde theemutscultuur
zijn gefragmenteerd en geïndividualiseerd.
Voortaan moet elkeen zelf aan zijn biografie
knutselen. En terwijl elkeen zijn eigen problemen probeert op te lossen, moeten we allen samen ook nog de sociale, economische
en ecologische problemen onder ogen zien
voor het te laat is. Het kapitalisme ontspoort,
het dikke egoïsme triomfeert en het antropoceen is niet langer een hypothese, maar
een werkelijkheid. De crisis is permanent.
Daar valt niet meer aan te ontsnappen. Net
als Habermas probeert Kunneman ondanks
alles de vlam van de hoop aan te wakkeren.
Zijn postmodernisme is noch cynisch noch
pessimistisch. Het is realistisch en humanistisch, materialistisch en personalistisch,
existentieel en ecologisch.

Met Habermas tegen Habermas
Door het kritisch doordenken van Habermas’ theorie van het communicatieve handelen is Kunneman er over de jaren heen
in geslaagd om de contouren van een alternatieve theorie van de persoon, de organisatie en de maatschappij te ontwerpen. Die
theorie is nog niet voltooid. Het is trouwens
niet duidelijk hoe we zijn alternatieve theorie kunnen benoemen. Gemakshalve zal ik
haar een ‘theorie van het narratieve handelen’ noemen. ‘Postmoderne theorie en humanistische praktijk van het diapoëtische
handelen’ was ook mogelijk geweest, maar
de uitdrukking ‘narratief handelen’ stelt ons
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in staat om zijn positie als een creatieve synthese van Habermas en Ricoeur te begrijpen.
De dialoog met Habermas is een constante
in Kunnemans oeuvre en kan misschien
nog het beste begrepen worden als een radicalisering van de formule: ‘Met Habermas
tegen Habermas denken’ (gelanceerd door
Karl-Otto Apel als variant op een tekst van
de jonge Habermas: ‘Met Heidegger tegen
Heidegger denken’).
Als Habermasiaan van het laatste uur heb
ik zelf altijd het gevoel gehad dat Kunneman ondanks alles trouw gebleven is aan de
morele en politieke basisprincipes van zijn
leermeester. De theorie van het narratieve
handelen is post-, doch niet anti-Habermasiaans. Het communicatieve paradigma is en
blijft het vertrekpunt, maar is niet langer het
eindpunt van Kunnemans filosofie. Het gaat
erom Habermas’ ideeën te doordenken om
uiteindelijk via deconstructie, dissociatie en
recombinatie met andere theorieën een eigen systeem te ontwikkelen. Dit getuigt van
een theoretische houding die waarlijk dialogisch is. Door ‘immanente kritiek’ van de
kritische theorie zet men deze traditie zowel
op scherp als voort.
De bundel Amor complexitatis – tweede band
van een drieluik over kritisch humanisme –
opent met een afscheidsbrief aan de Habermaster uit 1998 (Kunneman, 2017: 13-27). In
zijn ‘Brief aan mijn leermeester’ legt Kunneman uit waarom hij niet langer als een apostel van het communicatieve paradigma kan
fungeren. Hij geeft vier redenen aan die zijn
breuk met de Duitse filosoof motiveren:
De eerste reden is persoonlijk. Lezers van
Postmoderne moraliteit (Kunneman, 1998)
weten dat hij er niet voor terug schrikt om
zijn persoonlijke leven uit te doeken te doen.
De problematiek van het geweld binnen zijn
eerste huwelijk, de zelfmoord van zijn broer,
zijn professionele ambitie en behoefte aan erkenning passeren de revue. Persoonlijke problemen passen niet goed in het theoretische
kader van Habermas. Die zou weinig ruimte
laten voor de existentiële problematiek en de
bestaansethiek. Dat klopt volgens mij niet bij
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nader toezien. De nadruk die Habermas legt
op talige communicatie en het belang van de
democratische rechtsstaat is onlosmakelijk
verbonden met de biografische wortels van
zijn oeuvre (Habermas, 2005). Het is precies
omdat hij een hazenlip en een spraakgebrek
heeft en zich moeilijk kan uitdrukken dat Habermas de nadruk legt op communicatie. En
omdat hij als vijftienjarige als lid van de Hitlerjugend naar het Oostfront werd getuurd,
staat zijn ganse oeuvre in het teken van het
verdedigen en versterken van de basisprincipes van de parlementaire democratie.
De tweede reden heeft te maken met identiteit, authenticiteit en waarachtigheid. In een
eerdere poging om de discoursethiek verder
uit te werken had Kunneman de aandacht
verlegd van waarheid naar waarachtigheid
en authenticiteit (Kunneman & Keulartz,
1985: 163-181). In tegenstelling tot wetenschappelijke en normatieve uitspraken kan
de expressieve waarachtigheidsclaim zelf
niet talig gevalideerd worden, volgens Habermas. Waarachtigheid toont zich weliswaar in het handelen, maar volgens Kunneman kan die nog het best geschaafd worden
in een identiteitsdiscours dat een model vindt
in een psychoanalytische situatie. Enkele jaren later verklaart onze jonge sociaal filosoof
echter dat hij daar niet langer in gelooft. De
poging om het expressieve talig uit te leggen, leidt volgens hem niet tot emancipatie,
maar tot normalisatie. Foucault had hem al
overtuigd dat de psychoanalyse de impulsen
niet alleen in taal omzet, maar dat deze vertaling de patiënt bovendien uitlevert aan de
macht van het ‘therapeutokratisch bestel’.
Met Jean-François Lyotard voegt Kunneman
daar nog aan toe dat het niet-talige in zijn
non-identiteit moet worden gerespecteerd en
dat het onvatbare niet talig uitgedrukt kan
worden en altijd vervormd wordt zodra het
verwoord wordt.
De derde reden die hij aanbrengt heeft te
maken met lichamelijkheid en gevoelens.
In Habermas’ communicatieve handelen is
geen plaats voor het lichaam. Mensen worden gezien als talige en niet als belichaamde
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wezens ‒ en zeker niet als geseksueerde lichamen. Inderdaad, het is niet eens duidelijk
waar het lichaam thuishoort in Habermas’
systeem. Behoort het tot de objectieve wereld (het lichaam als Körper) of tot de subjectieve wereld (het lichaam als Leib)? Expressieve uitdrukkingen, emoties, verlangens,
zinnelijke roersels, lichamelijke affecten die
het lichaam doorkruisen blijven bij Habermas onderbelicht.
De vierde reden is dat de theorie van het
communicatieve handelen van de veronderstelling uitgaat dat het gesprek tussen
personen ‘vloeit’. Dat door wederzijdse
perspectiefovername en door de claims die
in taaluitingen ingebouwd zijn, gesprekspartners tot een consensus kunnen komen
aangaande feiten in de objectieve wereld,
normen in de sociale wereld en expressies in
de persoonlijke wereld. Zoals Habermas het
krachtig in een enkele zin tot uitdrukking
heeft gebracht: ‘De consensus is in de taal
ingebed als telos’ (Habermas, 1981, I: 387).
Maar wat als het discours stokt? Als de gesprekspartners er niet in slagen om zich uit
te drukken? Als ze overvallen worden door
negatieve emoties (zoals haat, ressentiment
of schuld) en niet langer in staat zijn om een
gesprek aan te gaan, noch met de andere
noch met zichzelf? Bestaansknopen die noch
discursief noch narratief verwerkt kunnen
worden, maar die men wel registreert als
onvermogen om een coherent verhaal op
te zetten, ontsnappen aan Habermas’ blik.
Kunneman neemt daarom afscheid van het
Verlichtingsdenken en trekt zijn postmoderne conclusies:
‘De verandering in mijn verhouding tot het
postmoderne gedachtegoed kwam dan ook
uit een andere bron. Langzamerhand krijg ik
onvrede met uw volslagen gebrek aan aandacht voor lichamelijkheid, voor emoties
en voor ‘bestaansknopen’; voor existentiële
‘klemsituaties’ waarin zowel het eigen bestaan als de eigen tong in de knoop zijn geraakt. […]

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Het existentiële
zelfgesprek

49

3-5-2018 15:10:15

[Het postmoderne denken van Nietzsche en
Foucault] kunnen begrepen worden als pogingen om een dimensie van ons bestaan te
articuleren die in uw theorie van het communicatieve handelen niet voldoende gehonoreerd wordt: het ‘gesprek’ met jezelf,
het steeds weer ervaren, overwegen en articuleren wat voor jou in het leven voedend is
en wat niet, wat je emotioneel in beweging
brengt of afsluit, wat je energie mobiliseert
of weg doet vloeien, wat betrokkenheid op
de wereld en op anderen mogelijk maakt,
respectievelijk wat je opsluit in onzekerheid,
schuld of zelfondermijning.’ (Kunneman,
2017: 15, 19)
Met het thema van het ‘zelfgesprek’ verlegt
Kunneman de nadruk van een discoursethiek
naar een bestaansethiek. Die overgang kan
echter niet zomaar geduid worden als een
transitie van inter- naar intrasubjectiveit. Dat
zou te eenvoudig zijn. Het afscheid van het
communicatieve paradigma is geen terugval
in de filosofie van het subject. De openheid
tot de ander blijft centraal. Het interne gesprek is niet alleen een gesprek met zichzelf,
maar het is ook een gesprek met, voor en tegen de anderen (om een variante van Ricoeur
in te brengen). Habermas’ theorie van het
communicatieve handelen wordt als het ware
‘ingelijfd’. Het communicatieve handelen
wordt naar binnen gewikkeld en speelt zich
nu in foro interno af. Het gesprek dat met de
anderen stokt, wordt in mij voortgezet. Op
dit snijpunt tussen ik en de anderen, ontmoeten we bij Kunneman de reflexieve filosofie
van Ricoeur. De dialoog tussen Habermas en
Ricoeur heeft nooit plaatsgevonden. Ricoeur
heeft weliswaar het werk van Habermas in
zijn ontwikkeling van nabij gevolgd, maar
zijn bijdrage werd door de Duitse filosoof genegeerd.
Via een korte exploratie van de existentiële wortels van Kunnemans postmoderne
bestaansethiek wil ik nu het gesprek tussen
Habermas en Ricoeur, dat nooit heeft plaatsgevonden, verderzetten. Via de existentiefilosofie van Karl Jaspers, ‘trage vragen’ en het
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thema van de ‘interne conversaties’ wil ik
proberen om een brug te slaan tussen Habermas en Ricoeur. Dat doe ik door Kunnemans
theorie van het zelfgesprek te ontvouwen als
een theorie van de ‘intrasubjectieve intersubjectiviteit’.

Intrasubjectieve intersubjectiviteit
Plato begrijpt het denken als een ‘gesprek
van de ziel met zichzelf ’ (Sofist, 263e). Het
thema van het innerlijke gesprek werd in de
twintigste eeuw herontdekt door de existentiële hermeneutiek en het pragmatisme (Vandenberghe, 2014: 100-153). Men vindt het in
het werk van Charles Sanders Peirce, George
Herbert Mead en William James, maar ook in
het denken van Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer en Paul Ricoeur
speelt het een belangrijke rol. Bij Kunneman
wordt het zelfgesprek existentieel ingevuld.
Het wordt tot bestaansethiek. Kunneman is
inderdaad deze drie dingen tegelijk: hij is een
humanist, een moralist en een existentialist.
Als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het vrijzinnige Nederland heeft hij
zijn ‘hart verpand’ aan het humanisme, de
humanistiek en de Universiteit voor Humanistiek. Als moralist onderschrijft hij niet alleen volmondig Ricoeurs zoektocht naar ‘het
goede leven samen en voor anderen in juiste
instituties’, maar voegt hij daar nog ‘in verantwoordelijke organisaties’ en ‘in een duurzaam milieu’ aan toe. Evenals Ricoeur is hij
een existentialist. Zijn existentialisme is een
humanisme. Maar aangezien zijn existentialisme zich opent tot de ander en die als het
ware omhelst en in zijn hart opneemt, kunnen we Sartres (1946) motto beter omdraaien
en zeggen dat bij Kunneman het humanisme
een existentialisme is.
Zijn existentialisme is niet eenzaam en heroïsch, zoals bij Heidegger, Sartre en Camus,
maar communicatief, narratief en intersubjectief. Alhoewel Kunneman niet direct beïnvloed is door het existentialisme van Jaspers
en het niet duidelijk is of hij hem gelezen
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heeft, zijn er opmerkelijke overeenkomsten
tussen beide auteurs. Het zou best kunnen
dat de centraliteit van de existentie bij Kunneman via Ricoeur binnengekomen is. Tijdens
zijn gevangenschap in Duitsland tijdens de
Tweede Wereldoorlog heeft Ricoeur de volledige werken van Jaspers bestudeerd. In 1947
publiceerde hij samen met zijn vriend en medegevangene Michel Dufrenne een boek over
de existentiefilosofie van deze Duitse filosoof
(Ricoeur & Dufrenne, 1947). Net als Kunneman is Jaspers op zoek naar de innerlijke
waarheid. Via omwegen wil hij de Selbstvergessenheit van Heideggers ontologie opheffen
en het denken ‘aarden’ in de persoonlijke existentie. Existentie verwijst naar een mogelijkzijn van het zelf. De zoektocht naar het zelf
is een zoektocht naar de waarheid. Jaspers wil
het denken niet alleen aarden in de existentie,
maar ook laten verzanden in de onmetelijkheid van het Zijn. De Noordzee is voor Jaspers nooit ver weg. Existentie en transcendentie zijn bij hem co-relatieve begrippen.
Net als bij Kunneman is de transcendentie
hier ‘immanent’ (1932, I: 35). Ze verwijst niet
naar een verticaliteit, maar naar een horizont
die zich opent wanneer het zelf bij zichzelf
te rade gaat en met zichzelf het gesprek aangaat. Op zoek naar zichzelf, ontdekt het zelf
zijn existentie als authentieke mogelijkheid.
Die kan ik verwerkelijken, maar ik kan er
ook aan voorbijgaan. Om mezelf waarlijk te
verwerkelijken heb ik de ander nodig. Ware
existentie is daarom communicatief; en ware
communicatie is existentieel. Communicatie
is niet communie, maar dialoog en strijd. De
communicatie wordt existentieel zodra de gesprekspartners zich zonder voorbehoud aan
elkaar tonen zoals ze zijn en zich wederzijds
in vraag laten stellen. Jaspers spreekt in dit geval van een ‘liefdevolle strijd’ (liebender Kampf)
waarbij Ego en Alter samen elkaars waarheid
zoeken. De zoektocht van het zelf met de
ander speelt zich dus af als een ‘wrijvingsgesprek’. Soms blijft de existentiële communicatie echter uit. De gesprekspartners spreken,
maar er is geen echte communicatie: ‘Het
woord is niet gesproken, wanneer we ster-
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ven, het wezenlijke is niet gedaan’ (1931, II:
74). De ander verdwijnt en ik blijf achter met
de pijn en het bewustzijn van een onvervulde
communicatiemogelijkheid.
Net als het gesprek met de ander is ook het
zelfgesprek niet altijd makkelijk. Soms bevinden we ons in situaties die we niet kunnen veranderen. Jaspers noemt die momenten ‘Grenzsituationen’ (1931, II, hoofdstuk
7). Die hebben onder andere te maken met
kwesties van liefde, conflict en schuld, maar
ook van lijden, ziekte en dood. Daar doemen
‘trage vragen’ op. Deze grenssituaties kunnen
we niet veranderen. We kunnen ze wel tot
klaarheid brengen. In het beste geval, kunnen
we onze houding veranderen en er mee leren
omgaan. Trage vragen vragen tijd en er is hoe
dan ook geen garantie dat we met de kwesties
van leven, lijden en dood in het reine komen.
Maar zelfs als we geen antwoord vinden betekent dit nog niet dat ons leven niet authentiek is. Want ook in het falen, in de werkelijke
zoektocht naar de zin van ons zijn, komt de
existentie te voorschijn en kan het werkelijke
zelf als existentie verschijnen.
In Soi-même comme un autre (1991) neemt Ricoeur deze thematiek van de existentie weer
op en weeft hij die samen met narrativiteit en
moraliteit. Het zelf is geen entiteit, maar een
reflectief proces ; de identiteit is niet gegeven,
maar ontplooit zich in een narratieve boog
die een middenweg zoekt tussen de cohesie
van het Cartesiaanse ego en de fragmentatie
van het Nietzscheaanse subject. Middels een
dubbele dialectiek tussen idem en ipse aan de
ene kant en identiteit en alteriteit aan de andere kant ontwerpt Ricoeur een narratieve visie van het zelf als een wezen in wording dat
zichzelf zoekt in het streven naar een goed en
deugdzaam leven. Het goede leven is weliswaar individueel, maar voor zover het zowel
communicatie met de ander als toetsing van
de morele maatstaven reflectief insluit, opent
zich Ricoeurs individuele bestaansethiek voor
postmoderne theorieën van de intersubjectiviteit (zorg, presentie, liefde, gave, sympathie,
etc.) en moderne theorieën van de rechtvaardigheid. In tegenstelling tot Habermas en
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John Rawls geeft Ricoeur echter voorrang
aan het goede boven het juiste. Rechtvaardige instituties vormen als het ware het verlengde van de intersubjectieve relatie, maar
ze zijn en blijven niettemin anoniem. De interpersoonlijke relaties daarentegen vormen
de voedingsbodem en uiteindelijke bestaansgrond van de instituties.
Bij Ricoeur neemt het zelfgesprek de vorm
aan van een gesprek met en voor de anderen. In aansluiting tot de filosofische hermeneutiek van Heidegger en Gadamer kunnen
we stellen dat we niet zozeer gesprekken
hebben, maar dat we gesprekken zijn. De
gesprekken nemen de vorm aan van een verhaal met een begin, een midden en een eind.
Het zelf vormt zich door denkbeeldige conversaties, niet alleen met zichzelf, maar ook
met anderen, zowel met de naaste (le prochain) als met de bondgenoot of metgezel (le
socius) met wie hij of zij verbonden is door
abstracte solidariteit (1955: 99-111). Terwijl
de naaste co-present is en een gelaat draagt
is de socius anoniem. Wij zijn met hem of
haar verbonden door instituties, zoals die van
burgerschap bijvoorbeeld. Het zelf vormt en
vindt zichzelf dankzij de anderen in zijn eigen
levensverhaal. De ander is present in interne
conversaties, in publieke communicatie en
in het levensverhaal dat beide samenvoegt in
een narratief proces. De ander is ook aanwezig als adressant in de getuigenis en de belofte
van waarachtigheid die het zelf in zijn levensverhaal richt tot de anderen. Om bevestigd te
worden in zijn identiteit, heeft het zelf de erkenning van de ander nodig.
Bij Ricoeur kom ik uiteindelijk tot mezelf via
de andere. Er is erkenning, maar niet echt een
strijd. De spanning met de andere in mij blijft
onderbelicht. Wat als ik de andere niet erken
in zijn differentie of haar eigenheid, maar onbewust mijn eigen angsten en almachtsfantasieën op de andere projecteer waardoor hij
of zij verschijnt als een bedreiging? Die vraag
staat centraal in het werk van Jessica Benjamin. Zij is ook beïnvloed door Habermas,
maar als psychanaliste exploreert ze de intrasubjectieve voorwaarden van intrasubjectieve
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communicatie. Als de andere niet erkend
wordt in mij, maar ik haar via excommunicatie probeer te beheersen, blijft een leegte:
‘There’s an absence where the other should
be’, zegt Benjamin (1988: 219). De stem van
de andere wordt niet gehoord en de interne
dialoog wordt van binnenuit vervormd tot
een monoloog. Het is alleen als ik mijn eigen
projecties onderken en de andere ‘vreedzaam
begrens’ dat zij opnieuw in het zelfgesprek
kan ingevoerd worden, niet langer als een
vijand echter, maar nu als een potentiële gesprekspartner.

De organisatie als overgangsgebied
In de loop der jaren heeft Kunneman Habermas ingeruild voor Ricoeur. Deze overgang
heeft te maken met Kunnemans belangstelling voor het werk van het humanistisch
raadslid. Die werkt doorgaans in organisaties
in de ‘zachte sector’. In het raadswerk gaat
het niet om argumentatie, waarheidsclaims
en consensus, maar om gesprekken over sociale en persoonlijke problemen, levensverhalen en ‘trage vragen’. De raadswerker argumenteert niet, maar luistert naar zijn cliënt.
Zijn aanpak is narratief en persoonsgericht:
‘Luisteren naar het levensverhaal van mensen en daar vragen over stellen en proberen
om een vastzittend verhaal, waarin mensen
eigenlijk alleen maar hun verdriet en hun ellende of het onrecht wat ze aangedaan was
bleven herhalen, in beweging brengen en zo
mogelijk te verrijken’ (Kunneman en Robbesom, 2017: 60-61), dat is inderdaad een goede
omschrijving van de taak en de roeping van
de raadswerker.
Raadswerkers werken in organisaties voor
mensen. In Habermas’ theorie maken organisaties in principe deel uit van het systeem.
Ze worden dus gedreven door een beheersingslogica en aangestuurd door factoren als
geld en macht. In het systeem is weinig of
geen plaats voor medemenselijke communicatie, laat staan voor existentiële problemen.
Angst, wantrouwen en wanhoop, gekrenkte
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emoties en beschadigde identiteit, eenzaamheid, miskenning en depressie zijn problemen
waar organisaties mee te kampen hebben,
maar waar ze weinig mee kunnen. Dit soort
problemen zijn persoonlijk en horen volgens
Habermas thuis in de leefwereld. In het beste
geval wordt de psychische nood van werknemers erkend en doorgestuurd voor behandeling naar gespecialiseerde instanties (psychiaters en psychologen, sociale werkers en
humanistische raadslieden); in het slechtste
geval, worden ze onder het tapijt geschoven.
Raadswerkers werken in organisaties zoals
scholen, ziekenhuizen, politiekantoren en gevangenissen. Ze werken met mensen en met
hun problemen. Net als de mensen zelf, zijn
hun problemen complex. Ze zijn van psychosomatische en sociaal-existentiële aard en komen tot uitdrukking als polymorfe materiële
en spirituele misère. De interne conversatie
komt tot stilstand. Het subject fragmenteert.
Zijn levensverhaal stokt. Het narratief ontrafelt en het leven wordt entropisch.
Raadswerkers werken op het snijvlak van
humanisering en zingeving en zoeken naar
zinvolle articulaties tussen communicatieve
rationalisering en narratieve individualisering in een strategische omgeving. Dit soort
organisaties passen niet goed in Habermas’
duale schema. Ze zitten volgens Kunneman
in een heterogeen overgangsgebied tussen
systeem en leefwereld waar systemische en
communicatieve handelingslogica´s continu
met elkaar interfereren (Kunneman, 1996: 5359; 261-280). Beide logica´s kunnen aanspraak
maken op een zekere legitimiteit, maar niet
op overheersing, want die is niet compatibel
met het voortbestaan van dit soort organisaties. Organisaties die de systeemlogica te ver
doorzetten worden machines; organisaties
die de communicatieve logica te ver doorzetten worden interactieve clubjes. De kolonisering van de organisatie door de systeemlogica
maakt de organisatie disfunctioneel en leidt
tot allerhande psychopathologieën die het
narratieve proces van individualisering verstoren en uiteindelijk de realisering van de
doeleinden van de organisaties in het gedrang
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brengen. De demoralisering van de werksfeer
leidt tot demotivering van de werknemer.
Steeds meer is duidelijk dat zowel in marktgerichte als in publieke organisaties communicatieve relaties tussen directie, werknemers
en cliënten van doorslaggevend belang zijn.
Niet alleen voor het welzijn van de betrokkenen, maar ook voor de organisatie zelf. Sociale werkers, raadslieden en andere agogen
die de expressieve individualisering van hun
cliënten willen ondersteunen in de praktijk
weten wat er gebeurt met een leven als het
narratief vastloopt: ‘Hoe dichter in dit overgangsgebied de leefwereld genaderd wordt,
hoe meer normatief geladen, existentiële vragen aan de orde zijn, hoe meer ook symptomen en storingen op zullen treden naarmate
het primaat van systemische eisen en strategische omgangsvormen krachtiger worden
doorgezet; met andere woorden: hoe meer
de betrokken strijdigheden zullen ervaren en
beroofd worden van de uitdrukkingsmogelijkheden voor het ervaren leed en onrecht’
(id., 279-280)
Uit ervaring weten humanistische raadswerkers dat hun functie geen abstractie kan
maken van het persoonlijke leven van hun
cliënten. Dat is immers de essentie van hun
beroep. De pogingen om public management
door te duwen in de overgangsgebieden waar
ze werken leidt systematisch tot motivatieen identiteitscrises. Professionals hebben het
gevoel dat ze in een competitieve, marktgerichte organisatie hun werk niet naar behoren
kunnen verrichten. Verpleegsters die hun zieken maar een aantal minuten per dag mogen
verzorgen; onderwijzers die steeds meer formulieren moeten invullen; politieagenten die
beloond worden voor het aantal bonnen dat
ze uitschrijven, al deze mensen hebben de indruk dat de organisatie haar finaliteit te kort
doet. Tegen de systeemlogica in benadrukken
ze juist het belang van normen, waarden en
menselijkheid in de werksfeer. Werk is niet
zomaar instrumenteel. Het moet zin hebben
en het moet deugen. Goed werk is, zoals Aristoteles al benadrukte, ‘autotelisch’. Zelf al
wordt het ondernomen om externe redenen,
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de motivatie is niettemin intrinsiek aan de
activiteit zelf. ‘Werk dat deugd doet deugt’,
zoals Kunneman dat zo mooi zegt. Het leidt
tot tevredenheid en verheft het leven tot een
hoger niveau waar het zelf, de anderen en de
omgeving met elkaar in diapoëtische resonantie treden. Als het werk deugt, dan heeft
het ook zin. Goed werk met en voor de anderen leidt uiteindelijk tot een goed leven.
‘Werk en liefde’ zijn inderdaad, volgens een
beroemd aforisme van Freud, ‘de hoekstenen
van het geluk’.
Professionals die geloven in hun werk en
zichzelf vinden in goed werk met anderen
brengen zo de communicatieve, narratieve
en expressieve logica hun werk binnen.
Door ruimte te geven aan een proces van
normatieve professionalisering dragen ze bij
tot een humanisering van de organisatie. En
niet alleen van de organisatie, maar ook van
de maatschappij als geheel, want als we iets
van Habermas geleerd hebben, dan is het wel
dat het systeem alleen maar veranderd kan
worden van binnenuit. De werkvloer blijft
centraal. Hier grijpen leefwereld en systeem
in elkaar en biedt zich de mogelijkheid het
systeem gunstig te veranderen. Daarmee
zijn zeker niet meteen alle maatschappelijke
problemen opgelost, maar door de nadruk te
leggen op de remoralisering van het domein
van de arbeid en het belang daarbinnen van
levensverhalen heeft Kunneman een krachtige stem gegeven aan de aspiraties van professionals die zich inzetten voor een beter
leven voor allen in een meer rechtvaardige
samenleving.
Frederic Vandenberghe is Research professor in
sociology aan de Rio de Janeiro State University
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Humanisme en Spiritualiteit

Spiritualiteit en humanisme/ Spiritualite
humanistisch geestelijke
humanisme
verzorging
Inleiding
Carmen Schuhmann
Spiritualiteit en humanisme: het is geen
vanzelfsprekende combinatie. Beide termen
worden op uiteenlopende ‒ soms conflicterende ‒ manieren gebruikt en zijn daarmee
voer voor controverse. Wanneer we beide
termen bij elkaar zetten wordt het helemaal
complex ‒ en ook explosief, zoals bijvoorbeeld naar voren komt in het proefschrift
van Suzette van IJssel (2007) over spiritualiteit en humanistisch geestelijke verzorging:
‘Het getouwtrek rondom mijn onderzoeksvoorstellen had me natuurlijk wel een beetje
voorbereid op het feit dat spiritualiteit kennelijk een pijnpunt binnen het humanisme
betrof, maar nu werd me duidelijker dat de
gevoeligheden ideologische, historische en
soms ook persoonsgebonden wortels leken
te hebben’ (van IJssel, 2007, p. 15). De explosiviteit van de combinatie ‘spiritualiteit & humanisme’ deed zich in de tijd dat dit proefschrift werd geschreven ook gelden binnen
de Universiteit voor Humanistiek (UvH),
de universiteit waar humanistisch geestelijk
verzorgers worden opgeleid. Hier ‘bleek spiritualiteit fervente voor- en tegenstanders te
hebben en oorzaak te zijn van diepe onderlinge verdeeldheid’ (van IJssel, 2007, p. 13).
Het lijkt geen wonder dat, juist in een tijd dat
humanistisch geestelijke verzorging in het
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onderwijs van de UvH een centrale plaats innam, de discussie rond spiritualiteit en humanisme op de UvH zo fel werd gevoerd. De
wetenschappelijke status van het begrip spiritualiteit was indertijd nog bijzonder laag. Tegelijkertijd vond en vindt de term weerklank
bij humanistisch geestelijk verzorgers omdat
die lijkt te passen op iets in hun werk dat lastig eenduidig valt te omschrijven. Geestelijk
verzorgers begeleiden mensen bij ervaringen die moeilijk te duiden zijn; grenservaringen, ervaringen waarin de paradoxaliteit en
ambiguïteit van het leven zich opdringen en
woorden tekort schieten. In de jaren dat ik
zelf als humanistisch geestelijk verzorger bij
Justitie werkte, ben ik dergelijke ervaringen
veel tegengekomen – vooral in de verhalen
van degenen die ik begeleidde, maar ook
bij mezelf in relatie tot wat zich voordeed
in mijn werkomgeving. Bij het duiden van
dergelijke ervaringen louter in termen van
zelf bestemming en autonomie gaat er gemakkelijk iets wezenlijks verloren. Van IJssel
(2007) beschrijft hoe Ton Jorna, voormalig
docent aan de Universiteit voor Humanistiek, de confrontatie met grenservaringen
relateert aan de populariteit van de term
spiritualiteit onder humanistisch geestelijk
verzorgers: ‘aangezien juist raadslieden worden geconfronteerd met situaties die zo diep
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ingrijpen in het menselijk bestaan, dat dit
tot spirituele momenten kan leiden’ (p. 181).
Dit vraagt volgens Ton Jorna ook van deze
humanistisch geestelijk verzorgers iets wat
in termen van spiritualiteit moet worden geduid: dat ze zich blijvend uiteenzetten met
de paradoxale, niet in woorden te vangen en
diep ingrijpende aspecten van het bestaan.
Een voorbeeld van een dergelijke grenservaring – een voorbeeld dat mij na het, lang
geleden, tijdens mijn studie aan de UvH,
te hebben gelezen altijd is bijgebleven ‒ is
te vinden in het werk van Elly Hoogeveen
(1991). Hoogeveen was lange tijd als docente
aan het Humanistisch Opleidings Instituut
en later de UvH verbonden, en was daarnaast ook altijd werkzaam als humanistisch
raadsvrouw. In een aangrijpende casus uit
haar eigen praktijk vertelt ze over Hella, een
vrouw met longkanker, die ze in het ziekenhuis regelmatig bezoekt. Hella is gescheiden
en heeft drie jonge kinderen; in verband met
haar naderende dood is haar moeder (uit Venezuela) overgekomen. Elly Hoogeveen vertelt hoe Hella nuchter over haar naderende
dood spreekt, met een nadruk op alle praktische zaken die geregeld moeten worden. Ze
schrijft het volgende over het moment dat ze
Hella opzoekt om haar te vertellen dat alles
geregeld is:
Na een tijdje begint ze rustig te praten
over haar leven, haar verwachtingen,
de relativiteit. ‘Och’, zegt ze, ‘ik heb
het nu allemaal wel verwerkt, ik kan
het loslaten. De kinderen zijn goed
verzorgd, maar oh Elly, als ik aan mijn
kinderen denk, hoe zullen zij met dit
verdriet omgaan?’. Zij huilt zonder
mimiek. Haar gezicht is stil, maar er
stromen onafgebroken tranen over
haar wangen. Ik zit heel stil. Zelfs in
mijn hoofd zwijgt het. ‘Oh god’, zegt
ze, ‘ik heb toch zo’n verdriet’. ‘Hella’,
vraag ik zachtjes, ‘hoe voelt het, zo’n
verdriet?’. Zij kijkt mij enige tijd aan
en zegt dan met enige verwondering
56
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op haar gezicht: ‘Het voelt goed. Het
voelt bijna als geluk’. (p. 82)
Die nacht overlijdt Hella. De volgende dag
zegt de moeder van Hella tegen Elly Hoogeveen hierover: ‘It was good, Elly, sitting
at her bed, with my arms around her. Each
and every hour she became younger and
younger. Finally, she became to be my baby
again and then she died’ (Hoogeveen, 1991,
p. 82). Om de ambiguïteit en paradoxaliteit
van grenservaringen kun je in deze beschrijvingen niet heen: onmetelijk verdriet voelt
goed, voelt als geluk, en een moeder ervaart
hoe haar volwassen dochter stervend weer
haar baby wordt.
Met deze casus in het achterhoofd is het misschien ook geen wonder dat het begrip spiritualiteit gedurende de afgelopen decennia
juist in de palliatieve zorg steeds meer terrein wint. Op het moment dat het doel van
weer gezond worden niet meer haalbaar is
komen andere dan alleen medische aspecten in beeld bij het leveren van goede zorg.
Dankzij deze aandacht voor het begrip spiritualiteit in het domein van de (palliatieve)
zorg is spiritualiteit niet langer een enigszins
obscuur en wetenschappelijk niet helemaal
serieus te nemen onderwerp. Dat spiritualiteit – vooral in relatie tot ‘spiritual care’ – een
meer mainstream onderwerp is geworden in
de wetenschappelijke wereld betekent echter
nog niet dat het daar nu onomstreden is en
eenduidig wordt gebruikt: ‘research in the
field of spirituality and palliative care ... lacks
consistency in definition and methodological
approaches’ (Steinhauser & Balboni, 2017, p.
426). Wat betreft de UvH: de controverse
rondom het begrip spiritualiteit lijkt wel geluwd, echter zonder dat er direct nieuwe antwoorden over de relatie tussen spiritualiteit
en humanisme zijn geformuleerd.
Al met al genoeg redenen om in dit themadeel de relatie tussen spiritualiteit enerzijds
en humanisme en humanistisch geestelijke
verzorging anderzijds onder de loep te nemen. Het themadeel opent met een bijdrage
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Ook in de derde bijdrage van Annelieke Davan Peter Derkx, een bewerking van de rede
men en mijzelf wordt spiritualiteit in relatie
die hij in 2017 hield bij zijn afscheid als hooggebracht met humanistisch geestelijke verleraar aan de UvH. Derkx start bij het gezorging. Wij putten uit gedachtegoed van
dachtegoed van Nederlandstalige auteurs die
filosofen Charles Taylor en Iris Murdoch om
eind vorige eeuw over spiritueel humanisme
spiritualiteit op twee manieren te begrijpen:
schreven. In het verlengde daarvan vat hij
in relatie tot het streven van mensen naar
spiritualiteit op als een praktijk: ‘een min of
wat zij van ultieme waarde vinden; en in
meer vast, herhaald patroon van bezinningsrelatie tot een streven naar ‘het Goede’. Dat
activiteiten of -rituelen dat ervoor zorgt dat
laatste legt Murdoch uit als een streven met
onze belangrijkste overtuigingen, waarden
een ethische dimensie: het Goede verwijst
en doelen – belangrijk in het licht van het
naar het overstijgen van eigen egoïsme, het
grootste geheel waarmee we ons verbonden
aandachtig durven kijken naar de realiteit,
voelen – niet door de afleiding en hectiek van
inclusief het bestaan van lijden en kwaad, en
het alledaagse leven ongemerkt uit het zicht
naar de onbereikbaarheid ervan. Met behulp
verdwijnen’. Aan de hand van eigen praktijvan deze ideeën en het werk van Jaap van
ken van spiritualiteit en een bestudering van
Praag, één van de grondleggers van de
de spirituele dimensie van ouder worhumanistisch geestelijke verzorden legt Peter Derkx uit wat onging in Nederland, denken we
der humanistische spiritualiteit
na over humanistisch geestekan worden verstaan.
Samen onderstrepen
lijke verzorging als spirituIn de tweede bijdrage gaat
ele praktijk.
Brecht Molenaar nader in
de bijdragen dat
op de relatie tussen spirispiritualiteit niet
Samen onderstrepen de
tualiteit en humanistisch
bijdragen dat spiritualiteit
geestelijke verzorging. In
gemakkelijk in één
niet gemakkelijk in één deaansluiting op de presentiedefinitie te vangen is; ... finitie
te vangen is; spirituatheorie omschrijft zij spirituliteit krijgt in de verschillende
aliteit als ‘een complex geheel
bijdragen verschillend betekenis.
van verschillende aspecten die saTegelijkertijd zijn er vanuit de verschilmen de levensbeschouwelijke, politieke
lende beschouwingen rond spiritualiteit beof andersoortige bron van inspiratie vormen
langrijke gedeelde thema’s in de bijdragen
voor het leven en werken van mensen’. Zij
te vinden: de nadruk op verbondenheid met
schetst haar onbehagen ten aanzien van de
iets groters dan alleen jijzelf, de nadruk op
ontwikkelingen rond geestelijke verzorging
spiritualiteit als een voortdurende zoektocht
gedurende de afgelopen jaren. Hierbij wordt
of praktijk en de aandacht voor het kwetsbaeen opvatting van professionaliteit van de
re of niet-maakbare in het leven. Dat laatste
geestelijk verzorger voorgestaan die steeds
– aandacht voor kwetsbaarheid ‒ is vooral in
minder ruimte biedt aan spiritualiteit. Als alde twee laatste bijdragen te vinden. Dat is
ternatief wijst Brecht Molenaar op een zorgemisschien niet verwonderlijk, aangezien het
thische opvatting van professionaliteit vandaarin specifiek over geestelijke verzorging
uit presentieperspectief, waarin spiritualiteit
gaat. Maar ook in de eerste bijdrage wordt
juist wel wordt omarmd en professionaliteit
niet-maakbaarheid in relatie tot spiritualiteit
wordt verbonden met erkenning van kwetsaangestipt, wanneer Peter Derkx uitlegt dat
baarheid. Dat is volgens haar een opvatting
de spirituele functie van een dag erop uitvan professionaliteit die wel past bij humatrekken om vlinders te fotograferen niet afnistisch geestelijke verzorging en recht doet
hangt van het al dan niet erin slagen foto’s
aan de ervaringen van kwetsbaarheid die
te maken. Deze thema’s die vanuit beschoudaarin centraal staan.
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wingen rond spiritualiteit naar voren komen
– verbondenheid met iets groters dan jezelf,
het blijven zoeken naar het ultieme, en de
aandacht voor het niet-maakbare – blijven op
de achtergrond wanneer humanisme eenzijdig met individuele autonomie en maakbaarheid wordt geassocieerd. Met dit themadeel
wordt hopelijk de waarde onderstreept van
het integreren van de lastige term spiritualiteit in de gedachtevorming rond humanisme
en humanistisch geestelijke verzorging.
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Het blijft mensenwerk
Een humanistische visie op spirituele dimensies van
goed ouder worden
Bewerkte versie van afscheidsrede van 30 juni 20171
Peter Derkx

Peter Derkx (© UvH)
Op 1 juli 1977, morgen precies veertig jaar
geleden, begon ik als docent filosofie aan het
Humanistisch Opleidings Instituut, de hboopleiding die in 1989 overging in de Universiteit voor Humanistiek. Ik weersta de verleiding om bij mijn afscheid lessen te trekken uit
veertig jaar werken aan een humanistische instelling voor hoger onderwijs. Net als bij mijn
inaugurele rede als hoogleraar in 2004 zal ik
een tamelijk specifiek onderwerp behandelen
vanuit humanistisch perspectief. Deze keer
heb ik gekozen voor het thema spiritualiteit
en goed ouder worden.
Voordat ik daarmee van start ga, wil ik een
misverstand voorkomen. Dat ik in 2004 de
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multiculturele samenleving besprak2 en dat ik
me nu richt op spiritualiteit, moet niet worden opgevat als uiting van mijn persoonlijke
ontwikkeling of mijn eigen ouder worden.
Ik vind politieke ontwikkelingen en samenlevingsstructuren even belangrijk als toen. Zoals toen ben ik ook nu van oordeel, dat een
levensbeschouwing zowel politieke, maatschappelijke en institutionele kwesties betreft
als meer persoonlijke keuzes en vragen van
levenskunst. Humanisme is zowel een humaniserings- als een zingevingskader. En ik denk
ook nog steeds dat persoonlijke en maatschappelijke thema’s elkaar vaak raken. Vaker
en indringender dan veel mensen denken.
Welnu, waarom vind ik het van belang spirituele dimensies van goed ouder worden te
bespreken vanuit humanistisch gezichtspunt?
Dat heeft natuurlijk allereerst te maken met
het gegeven dat ik, aangespoord door het
toenmalige College van Bestuur, samen met
Joep Dohmen, Jan Baars, Roelof Hortulanus
en anderen in 2008 gestart ben met het onderzoeksproject Goed ouder worden. Het
bijzondere van ons onderzoek was en is dat
wij ons richten op levensvragen ofwel sociaal-
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het over een thema dat verband houdt met het
existentiële vragen in verband met ouder worlevensbeschouwelijke karakter van de Univerden. Wij richten ons niet in de eerste plaats
siteit voor Humanistiek en heb ik het tegelijk
op de politieke economie van pensioenen en
over een controversiële zaak. Alleen al over
het zorgstelsel. En ook niet op de vraag hoe
het gebruik van het juiste woord blijken veel
de lichamelijke of psychische gezondheid van
mensen zich op te winden.
ouderen behouden en verbeterd kan worden.
Wij houden ons bezig met de vraag
hoe en onder welke condities
Sommige humanisten zijn van
mensen bij het ouder worden
mening dat spiritualiteit en huhun leven als zinvol (kunmanisme elkaar bijten.8 Men
Wij houden ons bezig
nen) ervaren. Deze existenhoeft echter niet lang te
met de vraag hoe en
tiële vraag is volgens histozoeken naar humanistische
onder
welke
condities
ricus Tom Cole de laatste
auteurs die dit te simpel
tweehonderd jaar uit het
vinden. De geschiedenis
mensen bij het ouder
gezichtsveld verdwenen,
van het Humanistisch Verworden hun leven
terwijl ouder worden in
bond toont aan dat er veel
de eerste plaats een op te
humanisten zijn geweest
als zinvol (kunnen)
lossen biomedisch probleem
die uitdrukkelijk onderscheid
ervaren.
werd.3 De Universiteit voor Humaakten tussen de betekenis van
de woorden ‘godsdienstig’ en ‘religimanistiek is een levensbeschouweeus’. Na dat onderscheid benadrukt te heblijke universiteit en daarom is zingeving
ben, wezen zelfs hoofdbestuurslid P. Schut en
een van de hoofdthema’s in haar onderwijs
voorzitter J.P. van Praag ‘godsdienstig humaen onderzoek.4 Maar wat een zinvol leven
nisme’ af als een contradictio in terminis, maar
is, is geen eenvoudige zaak. En soms wordt
pleitten ze wel voor ‘religieus humanisme’
ook de voorkeur gegeven aan andere termials een belangrijke mogelijkheid.9 Verschillen
nologie. Behalve over ‘zingevingsvragen’, ‘levensvragen’, ‘bestaansvragen’ en ‘existentiële
tussen de ‘religieuze’ en ‘rationele’ humanisvragen’, spreken mensen in het voetspoor van
ten waren dat de religieuze humanisten meer
Harry Kunneman over ‘trage vragen’.5 Het
open stonden voor en belang hechtten aan
introspectie, beleving, emoties en rituelen.10
inhoudelijke veld van dit soort vragen wordt
bovendien aangeduid met termen als ‘geloof ’,
Mijn indruk is dat in het Nederlandse taalge‘levensovertuiging’, ‘religiositeit’, ‘geestelijk
bied sinds ongeveer 1990 meer gesproken en
leven’ en, jawel … ‘spiritualiteit’. Ton Jorna
geschreven wordt over ‘spiritueel’ dan over
heeft jarenlang gepleit voor ‘spiritualiteit’ als
‘religieus’ humanisme. Dit lijkt momenteel
de beste aanduiding voor waar het in een leook te gelden voor het Engelse taalgebied. Zie
vensbeschouwing en in humanistische geestebijvoorbeeld het hoofdstuk ‘Spirituality’ van
lijke begeleiding in de kern om gaat. Een anJeaneane Fowler in The Wiley Blackwell Handdere collega, Carlo Leget, koos in zijn oratie
book of Humanism uit 2015 en het hoofdstuk
uit 2013 (‘vooralsnog’ voegde hij eraan toe)
‘Secular Spirituality’ van Robert Fuller in The
niet voor de term ‘zingeving’ maar voor ‘spiOxford Handbook of Secularism uit 2017. Hoofdrituele zorg’.6 Onlangs schreef hij echter dat
stukken over religieus humanisme ontbreken
in deze bundels.11 Waarschijnlijk heeft dit te
over de termen ‘spiritualiteit’ en ‘zingeving’
doorlopend discussie is en dat beide omstremaken met verschillende associaties van de
den zijn. Ik citeer Leget: ‘zingeving stuit op
woorden ‘religion’ en ‘spirituality’. ‘Religion’
verzet omdat het een eenzijdige nadruk zou
klinkt meer formeel, georganiseerd, collectief
leggen op cognitieve processen, en spirituaen uiterlijk gedrag betreffend, ‘spirituality’
liteit zou te religieus of zweverig zijn,’7 Dus
meer informeel, ongebonden, individueel en
het innerlijk betreffend.
als ik vandaag spreek over spiritualiteit heb ik
60

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 60

© 2018
B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
Humanisme
en Spiritualiteit

Waardenwerk, mei 2018

3-5-2018 15:10:15

Belangrijke Nederlandstalige auteurs over
spiritueel humanisme zijn de filosofen Koo
van der Wal, Otto Duintjer en Leo Apostel.12
Volgens Van der Wal is ware menselijkheid
niet mogelijk zonder honorering van de religieuze of spirituele dimensie van het bestaan.
Zijn tekst uit oorspronkelijk 1988 begint met
een uiteenzetting over ‘religieus humanisme’,
maar halverwege stelt hij dat er ‘momenteel’
een sterke hang is naar ‘spiritualiteit’ en dat
die in hoge mate overlapt met ‘religiositeit‘.
Duintjer en Apostel pleiten in teksten uit oorspronkelijk 1993 en 1994 voor een humanistische spiritualiteit, waarbij Apostel uitdrukkelijk spreekt van ‘atheïstische spiritualiteit’.
Voordat ik inga op de spirituele dimensies
van goed ouder worden, geef ik kort aan wat
Apostel onder spiritualiteit verstaat. Ik doe
dat om dit lastige begrip verder te introduceren en om het minder vaag en zweverig te
maken.
De in 1995 overleden Vlaamse filosoof Leo
Apostel erkent dat de meest gangbare betekenissen van ‘spiritualiteit’ verwijzen naar bidden tot een God, naar reflecteren over ‘heilige
teksten’, naar deelname aan ritueel en cultus,
en naar mediteren. Toch heeft het volgens
hem bij nader inzien wel zin om over niettheïstische spiritualiteit te spreken. Dat komt
omdat wat gebeurt in godgelovige spiritualiteit in de kern neerkomt op twee processen
die ook voor atheïsten van groot belang kunnen zijn. Het komt neer op (a) een zich bewust plaatsen in het grootste geheel waartoe
men denkt te behoren, en (b) een zich richten
op de basisdoelen, de ultieme doelen in dienst
waarvan men het eigen leven stelt. Wanneer
niet-theïsten een deel van de dag reserveren
voor zulke situering en richting dan ontwikkelen zij een spiritualiteit. En als al hun activiteiten (in familie, beroep en zelfs vrije tijd)
worden getekend door wat ze in deze regelmatig terugkerende bezinning in zich ontwikkelen, dan leiden ze ook als agnosten en atheïsten een spiritueel leven. Apostel benadrukt
dat spiritualiteit geen piekervaring is, maar
een weg, een kunst, een strategie. Van spiri-
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tualiteit is volgens Apostel alleen sprake als je
een dagelijks patroon volgt van bezinningsactiviteiten of -rituelen. Ik vermoed dat Apostel
Joep Dohmens ‘moral lifestyle for later life’13
niet een spirituele weg gevonden zou hebben,
omdat die morele levensstijl te veel een kwestie blijft van het eenmalig nemen van belangrijke beslissingen en niet een vaste dagelijkse
bezinningspraktijk is.
Het eerste spirituele proces waar Apostel over
spreekt, zich plaatsen in het grootste geheel,
komt neer op zichzelf overstijgen, ‘transcenderen’, van het gewone en alledaagse overstappen naar een grotere, ruimere, diepere
werkelijkheid. Dat gebeurt bijvoorbeeld als
men in meditatie een scherp aandachtige
houding weet te handhaven die totaal niet
selecteert. Een dergelijke open aandacht voor
alles wat zich in ons bewustzijn voor zal doen,
situeert ons in het grootste geheel, de werkelijkheid als zodanig. Andere, minder abstracte
voorbeelden van zich plaatsen in het grootste geheel zijn die waarin men zich verdiept
in het beeld van een kruis of mandala, in de
klank van een ritueel gebed, in een voorwerp
als een bloem of een witte muur, of in een
gebeuren als de kruisweg van Jezus of de
geschiedenis van de mensheid. Wat door anderen ook wel genoemd wordt als geregelde
manier om zich te situeren in de werkelijkheid als geheel is yoga, wandelen, tai chi, life
review, muziek en, door Hans Alma,14 kunst
in het algemeen. Alles wat onaf hankelijk is
van ons en ons overstijgt terwijl het toch concreet voor ons bestaat, kan volgens Apostel
een ‘spirituele weg’ worden. De ervaring van
transcendentie heeft volgens hem waarschijnlijk te maken met wat hij decentratie noemt,
on-zelf-zuchtig leven, niet meer leven vanuit
een ik maar vanuit de omringende werkelijkheid, leven dus vanuit een groter geheel, vanuit een centrum dat ons overstijgt.
En zo komen we dan bij het tweede spirituele proces dat Apostel onderscheidt: een zich
richten op de basisdoelen, de ultieme doelen
in dienst waarvan men het eigen leven stelt.
Door een vaste dagelijkse praktijk van zich
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bewust plaatsen tegenover het grootste geheel waartoe men denkt te behoren en door
de decentratie die daarmee gepaard gaat, verdwijnt de focus op het belang van eigen persoon, eigen volk, eigen cultuur, eigen taak.
Die belangen worden opgenomen in een
meer omvattende zorg voor de hele werkelijkheid. Het volgende citaat van de Noorse
filosoof Arne Naess zou een voorbeeld kunnen zijn van het soort decentratie waar Apostel het over heeft:
I like to sit at the living room window of my isolated mountain hut,
Tvergastein, which offers an eagle’s
eye view of the very Norwegian scenery of the Hardangervidda Plateau.
It is easy to let my thoughts soar far
away. Here, there are no distractions
like radio and TV, no sounds except
the wind. … Up here it is difficult not
to think big. Polemics and gossip become impossible. … I find it difficult
to understand how Nietzsche could
manage to write pettifogging letters
among the high mountains. … At
Tvergastein, I find serenity within me
… That kind of serenity does not prevent the wind from blowing strongly
in my life. But it is an inner consolidation and presence that means that
in every kind of situation one can feel
like a complete human being. I feel
that kind of serenity only in the way
of life here at Tvergastein. Nature
seems to help us to find that kind of
calm. Some seek the mountains, others the sea, and still others the forest.15
Een dergelijk ruimer perspectief, aandacht
voor de werkelijkheid als geheel, leidt volgens Apostel tot een ervaring van innerlijke
vrijheid. Empathie en emancipatie treden
op en doodsangst wordt minder. Dit geeft
aan de totale werkelijkheid en aan het eigen
leven een in de kern positieve waarde. De
zinvraag krijgt geen antwoord, maar wordt
niet meer gesteld. Spiritualiteit redt niet van
lijden, pijn, nederlaag of vernietiging. Ze bevrijdt alleen van de innerlijke wanhoop die
62
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daarmee gepaard gaat, omdat ze de werkelijkheid doet aanvaarden zoals ze is omdat ze
is. Spiritualiteit inspireert en geeft steun en
ze leidt tot een meer omvattende zorg voor
de hele werkelijkheid, maar – en dat ben ik
zeer met Apostel eens ‒ ze fundeert geen
ethiek noch antwoorden op zingevingsvragen. Voor de primaire of laatste doelen waarmee men zich verbindt, betekent dit dat ze
ruimer en omvattender en minder egocentrisch worden. Welke specifieke doelen dat
dan moeten zijn, daar geeft de spirituele ervaring geen uitsluitsel over. Ethische waarden, doelen, regels en deugden en ook zingevingspatronen kunnen niet anders dan met
rationele en profane argumenten en overwegingen worden verdedigd en verantwoord.
Een spirituele weg, een vorm van levenskunst, houdt de moed erin bij het realiseren
van levensdoelen.
Spiritualiteit heeft volgens Apostel – en ook
volgens Alphons van Dijk ‒ gevaren en verleidingen.16 Wie bijvoorbeeld leert mediteren bij een meester, loopt het gevaar hem of
haar na te bootsen en zo door de overgave
aan één mens het contact te verliezen met de
overstijgende werkelijkheid. Wie zelf in min
of meer grote mate als geestelijk leidsman of
-vrouw optreedt, loopt het gevaar zijn binding aan zijn ik, die hij overwonnen had,
weer te versterken. En er zijn meer gevaren.
Spiritualiteit kan magie en machtsuitoefening worden. Spiritualiteit kan misbruikt
worden om kennis en voorrechten te reserveren voor een ingewijde elite. De geschiedenis leert ook steeds opnieuw, dat spirituele
groepen de tendens vertonen tot groepen te
verworden met een autoritaire hiërarchische
structuur.17
Mijn voorlopige conclusie luidt: spiritualiteit
is een min of meer vast, herhaald patroon
van bezinningsactiviteiten of -rituelen dat
ervoor zorgt dat onze belangrijkste overtuigingen, waarden en doelen – belangrijk in
het licht van het grootste geheel waarmee
we ons verbonden voelen ‒ niet door de af-

© 2018
B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
Humanisme
en Spiritualiteit

Waardenwerk, mei 2018

3-5-2018 15:10:16

leiding en hectiek van het alledaagse leven
ongemerkt uit het zicht verdwijnen.
In het voorgaande geef ik aan wat ik bedoel
als ik het heb over spiritualiteit. Maar wellicht wordt dat nog duidelijker als ik wat
minder formeel en wat inhoudelijker en
persoonlijker word. Ik zal nu heel beknopt
aangeven waar ik aan denk bij humanistische spiritualiteit en op welke manier spiritualiteit een rol speelt in mijn eigen leven.
Welnu, als spiritualiteit voorkomt dat we
in alle drukte ‘vergeten’ waar het in ons leven werkelijk om gaat, dan vooronderstelt
dat, dat we een visie hebben over waar het
in ons leven echt om draait. Ik interpreteer
humanisme als een dergelijk kader, een kader waarbinnen mensen hun leven als zinvol
kunnen ervaren. Wanneer wordt een leven
als zinvol ervaren? Naar mijn idee is dat het
geval als zeven zinbehoeften in voldoende
mate vervuld zijn. Die zinbehoeften zijn de
behoefte aan: (1) een of meer (uiterlijke of
innerlijke) doelen (purpose) tegenover doelloosheid, richtingloosheid, vrijblijvendheid
(2) beheersing (control) in contrast met de
ervaring dat je leven je overkomt en dat je
er weinig of niets over te zeggen hebt, (3)
eigenwaarde (self-worth), (4) morele waarde
(moral worth, moral justification) tegenover
egoïsme en onverantwoordelijkheid, (5) verbondenheid met anderen en/of met een groter, het zelf overstijgend, waardevol geheel
(connectedness), (6) begrijpelijkheid (coherence,
comprehensibility) tegenover chaos en gefragmenteerdheid, en (7) spanning (excitement)
tegenover alledaagse sleur en verveling
waarin niets je verwondert of waarin er niets
op het spel staat. Deze behoeften vullen elkaar aan, maar sommige ervan overlappen
elkaar ook en leggen vooral andere accenten.18 Het zal duidelijk zijn, dat een spirituele
praktijk die ervoor zorgt dat we niet kwijt
raken waar het in ons leven uiteindelijk om
draait, er ook toe bijdraagt dat (de meeste
van) deze zinbehoeften vervuld worden.
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Alle levensbeschouwingen kunnen geïnterpreteerd worden als zingevingskaders,
maar wat is dan het kenmerkende van een
humanistisch zingevingskader? Mijn jarenlange studie van de geschiedenis van het
humanisme heeft ertoe geleid, dat ik een
humanistisch zingevingskader bepaald acht
door vier hoofdkenmerken.19 Een ervan is
de kennistheoretische overtuiging dat iedere levensbeschouwelijke positie, ook een
godsdienstige, aan een context gebonden
mensenwerk is en blijft. Een tweede kenmerk van humanisme is het morele uitgangspunt dat alle mensen als burgers elkaar als gelijken horen te beschouwen en te
behandelen, dat aan alle mensen menselijke
waardigheid toekomt. Ten derde wordt humanisme bepaald door de morele opvatting
dat mensen hun vrijheid horen te benutten
om zichzelf te vormen (Bildung) en om hun
leven bewust vorm en inhoud te geven, tot
op zekere hoogte als intern samenhangend
geheel en in samenhang met het grotere,
het grootste geheel. Mensen horen zichzelf
doelen te stellen en er ernstig naar te streven. Mensen horen hun persoonlijke capaciteiten en talenten te ontplooien. Een vierde
kenmerk van humanisme, ten slotte, is het
morele uitgangspunt dat het hoogste doel
van het handelen van mensen als individuen hoort te zijn de liefde voor specifieke,
kwetsbare, unieke en voor hen onvervangbare andere personen. Dit laatste kenmerk
komt voort uit historische ervaringen met
egocentrisch individualisme, sciëntistisch
utopisme (bijvoorbeeld het op een abstracte
nieuwe mens en ideale samenleving mikkende stalinisme) en technocratie (waarin
een al te smal opgevatte economische groei
vaak belangrijker wordt geacht dan het lot
van concrete mensen). Deze karakteristiek
van het humanisme geeft humanistische
spiritualiteit direct al een bepaalde inhoud.
De eerste twee genoemde kenmerken werpen bijvoorbeeld, als het goed is, een dam op
tegen te ver gaande verheerlijking en slaafse
navolging20 van spirituele leermeesters/leermeesteressen. Ik heb hier niet de ruimte om
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genetische materiaal. De evolutie van het
humanistische spiritualiteit in al zijn aspecleven op aarde is bijzonder conservatief. Als
ten te bespreken (als ik dat al zou kunnen).
een genetische mutatie voordelig is gebleken
Ik zal echter op twee punten laten zien hoe
in een levend organisme, dan blijft ze meestal
een humanistische spiritualiteit doorwerkt
op een of andere manier bewaard in daaruit
in mijn eigen persoonlijk leven. Met de vier
voortgekomen latere organismen.
kenmerken van humanisme die ik hiervoor
Of zoals Ursula Goodenough schrijft:
kort heb aangeduid, heb ik al heel wat geAll the creatures on the planet today share
zegd over waar het in het leven, ook mijn
a huge number of genetic ideas. Most of
leven, om draait. Ik heb heel bewust gepromy genes are like most gorilla genes, but
beerd een inhoudelijke humanistische visie
they’re also like many of the genes in a
te schetsen die zo veel mogelijk recht doet
mushroom. I have more genes than a
aan de lange en meerduidige geschiedenis
mushroom, to be sure, and some critical
van het humanisme, die door zo veel mogegenes are certainly different, but the imlijk humanisten herkend kan worden als een
portant piece to take in here is our deep
verwoording van de kern van hun levensinterrelatedness, our deep genetic hobeschouwing, en die tegelijk in 2017 niet
mology, with the rest of the living
ten onder gaat in nietszeggendheid.
world.21
Met de twee punten die ik nu ga
bespreken heb ik niet meteen
En toen ik, ook rond 2000, het
... de verbondenheid
de pretentie iets over humaboek Earth Odyssey. Around
nisme in het algemeen te
the World in Search of Our
tussen alle mensen
verwoorden. Ik zal er iets
Environmental Future (1999)
is een definiërend
mee zeggen over mijn eigen
las van de journalist Mark
persoonlijke humanisme,
Hertsgaard, werd ik me
kenmerk van
waarbij ik natuurlijk hoop
– nog meer dan ik al was ‒
humanisme, ...
dat veel mensen iets in mijn
bewust van de vele manieren
overwegingen herkennen.
waarop het lot van de mensheid
en andere levende wezens af hangt
Als een humanist zich bewust plaatst in het
van de staat van de planeet aarde als onze
grootste geheel waartoe hij of zij denkt te bebestaansvoorwaarde en leefomgeving. Korthoren, dan is het tweede hierboven genoemom: de verbondenheid tussen alle mensen
de kenmerk van humanisme – alle mensen
is een definiërend kenmerk van humanisme,
hebben menselijke waardigheid ‒ uiteraard
maar wat mij betreft wordt het hoog tijd voor
van belang. Je beschouwt jezelf dan niet alhumanisten om in te zien dat de mensheid
leen als verbonden met je gezin, familie,
(en haar geschiedenis en cultuur) niet het
dorp, stad of streek, maar als verbonden met
grootste geheel is waartoe wij behoren, en
alle mensen. Maar is dat het grootste geheel?
om daar praktische consequenties uit te trekIk heb altijd al van dieren, mooie landschapken. Andere dieren – allemaal historisch met
pen en de natuur gehouden, maar toen ik in
ons verwant, sommige dichter bij, andere in
het jaar 2000 het prachtige multidisciplinaire
meer verwijderd verband ‒ proberen net als
boek Mother Nature. A History of Mothers, Inwij zo goed mogelijk te (over)leven, en het
fants, and Natural Selection (1999) van biologe
lot van mensen is niet los te zien van onze
Sarah Blaffer Hrdy las, raakte ik ook intelnatuurlijke omgeving en de kwaliteit van bolectueel ten diepste overtuigd van de evoludem, flora en fauna, klimaat, ozonlaag, lucht,
tionaire verbondenheid van mensen met de
water, voedsel, enzovoorts. We moeten daar
andere levende wezens. Deze verbondenheid
behoedzaam mee omgaan. Zo weinig mogeis niet alleen een historische wetenswaardiglijk met het vliegtuig reizen, biologisch voedheid, maar ook nog steeds aanwezig in ons
sel kopen, (half )vegetariër worden, acties
64
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steunen voor het behoud van het regenwoud
zijn dan voorbeelden van keuzes die zich aandienen.
Mijn tweede opmerking betreft de humanistische idee dat mensen zich horen te ontplooien en bewust zouden moeten proberen
van hun leven iets moois te maken. Voor mij
is het renaissancistische idee van de veel- of
alzijdig ontplooide mens (de uomo universale)
nog steeds een belangrijk richtsnoer. Het is
echter onmogelijk om alle kansen en mogelijkheden die voor mensen open liggen te benutten. Dat geldt niet alleen in de 21ste eeuw.
Dat was al zo in de tijd van Aristoteles en
Leonardo da Vinci. Door aandacht, tijd, geld
en energie te investeren in een bepaalde richting, en dat is onvermijdelijk, sluit je andere
opties af. Het is echter wel mogelijk om de
vier hoofddimensies die een menselijk leven
idealiter heeft, bewust voor ogen te houden
en te proberen die alle vier tot hun recht te
laten komen. Ik doel hier op de dimensies
van leren, zorgen, werken en genieten. Ik
denk al heel lang, dat het wijs is om zo veel
mogelijk een goede balans te handhaven tussen deze vier dimensies. Zo ben ik er altijd
op bedacht geweest, dat mijn betaalde werk
mijn leven niet volledig beheerste en al het
andere wegdrukte. Toen ik ongeveer 25 was
(rond 1976), heb ik heel bewust besloten dat
ik geen fulltime baan wilde, maar een baan
van drie dagen. Ik wilde naast mijn betaalde
werk ook tijd hebben voor andere dingen
die ik belangrijk vond, zoals het zorgen voor
eventuele kinderen, het actief zijn in politieke en maatschappelijke organisaties als de
PvdA, Humanistisch Verbond en Hivos, en
leuke hobby’s als volleybal spelen en muziek
maken en luisteren. Ik begrijp goed dat het
belangrijk is dat alle volwassenen (uitdrukkelijk ook vrouwen) tot op zekere hoogte
financieel onaf hankelijk zijn en daarom bijvoorbeeld in principe allemaal minstens 24
uur werken. Ik vond en vind het echter niet
goed om jezelf volledig over te leveren aan
een betaalde baan. Dat Nederland kampioen
parttime werken is, heb ik altijd geweldig ge-

Waardenwerk, mei 2018

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 65

vonden en niet iets om met overheidsbeleid
te bestrijden. Toen ik in de jaren 1985-1995
drie dagen voor mijn kinderen zorgde, genoot ik daar meer van omdat ik daarnaast
ook een aantal dagen werkte. En omgekeerd
was mijn werk ook leuker en minder belastend, omdat ik daarnaast ook dagen thuis
met mijn kinderen had. Vanaf 1989 kreeg ik
als universitair hoofddocent en als hoogleraar
aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH)
zoveel verantwoordelijkheden, dat het beslist
onmogelijk werd om alles wat in mijn baan
van me gevraagd werd (en wat ik van mezelf
vroeg) in drie dagen goed te doen. Ik heb
toen eerst gekozen voor een baan van vier
dagen en in 2003 zelfs voor een voltijds baan
van officieel vijf dagen. In de praktijk was het
vaak zestig uur per week. Om te voorkomen
dat mijn werk alles volledig ging overheersen, moest ik maatregelen nemen. Politieke
en maatschappelijke activiteiten naast mijn
baan waren praktisch onmogelijk geworden en mijn meer persoonlijke leven kwam
zwaar onder druk te staan. Ik sprak met mijn
echtgenote af dat ik weliswaar vaak ’s avonds
en in het weekend thuis zou moeten werken,
maar dat ik in het weekend in gezinsverband
zou fietsen, wandelen en vrienden en familie
bezoeken en ontvangen. En ik besloot dat ik
een paar hobby’s systematischer zou gaan beoefenen: traditionele Ierse volksmuziek spelen op tin whistle, dagvlinders fotograferen
in de natuur, korte verhalen lezen. Het was
heel moeilijk om deze goede voornemens in
de praktijk te blijven brengen. De werkdruk
in mijn baan bleek telkens weer hoger dan
ik gedacht had. Tin whistle spelen moest ik
opgeven en zelfs korte verhalen lezen werd
vooral iets voor de vakanties. Alleen wandelen en fietsen met mijn vrouw wist ik vol te
houden naast fotograferen en het bezoeken
van familie (vooral mijn oude moeder) en
vrienden (toch nog te weinig). De rest werd
iets voor na mijn pensioen. Eind 2011 zei ik
een keer tegen mijn echtgenote dat ik het
leuk zou vinden om na mijn pensioen ook
zelf een hond te hebben. Zij antwoordde dat,
als ik mijn pensioen wilde halen, ik nu een
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hond moest nemen. Ik realiseerde me dat ze
gelijk had en vanaf begin 2013 ben ik de gelukkige eigenaar van Lewis, een enthousiaste
Cairn Terriër. Door Lewis werd en word ik
gedwongen regelmatig buiten te gaan wandelen, of ik nu zin heb of niet, en ook als ik
denk geen tijd te hebben. Nu ik inmiddels
met pensioen ben, hoop ik weer meer romans en verhalen te gaan lezen en politiek
en maatschappelijk weer actiever te worden.
In zekere zin is mijn situatie nu omgekeerd.
Vóór mijn pensioen moest ik bewust proberen voldoende te zorgen en te genieten, nu
moet ik bewust proberen voldoende te (blijven) leren en (als vrijwilliger) werken. Of
is maatschappelijk nuttig vrijwilligerswerk
meer zorgen dan werken?22
Wat heeft dit nu met spiritualiteit te maken,
zullen sommigen misschien denken. Spiritualiteit gaat om het plaatsen van je leven in
het grootste geheel en om bezinning op waar
je (je in) je leven vooral voor wilt inzetten.
Daarvoor is allereerst nodig dat je je leven als
geheel beziet en dat doe je in hoge mate als je
de verhouding tussen leren, werken, zorgen
en genieten bewust gestalte geeft. Maar spiritualiteit betreft natuurlijk niet alleen de verhouding tussen die activiteiten, maar ook hoe
ik elk daarvan invul. In mijn werk als docent,
onderzoeker en bestuurder heb ik bijvoorbeeld geprobeerd niet alleen te behartigen
wat min of meer toevallig op de universiteit
op mijn bord kwam, maar altijd geprobeerd
daar zo mee om te gaan dat ik ook in groter
verband een positieve bijdrage leverde. Een
bijdrage aan de ontwikkeling van studenten,
van de organisatie en van de samenleving,
een bijdrage die ik ethisch, maatschappelijk
en politiek verantwoorden kon. Zo gaf ik
rond 1980 lessen ethiek aan het Humanistisch
Opleidings Instituut, maar vond ik dat ik dat
alleen verantwoord kon doen wanneer ik me
tegelijk in het Humanistisch Verbond inzette
voor een stellingname tegen de plaatsing van
kernwapens (kruisraketten) in Nederland, en
in Hivos-verband voor een zo goed mogelijke
ontwikkelingssamenwerking.23 En ik herin66
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ner me als de dag van gisteren dat ik op 19
maart 2003 op de UvH in een onderwijsonderdeel over humanisme college heb gegeven
over wat volgens Thomas van Aquino en Michael Walzer de criteria zijn voor een rechtvaardige oorlog en of aan die criteria voldaan
zou zijn als de Verenigde Staten het Irak van
Sadam Hoessein zou aanvallen. De volgende
ochtend bleek die aanval ’s nachts begonnen
te zijn. Ook mijn onderzoek naar goed ouder
worden sinds 2003 en mijn bestuurlijke activiteiten heb ik altijd in een breed ethisch perspectief proberen te verrichten.
Maar nogmaals, wat heeft dit met spiritualiteit te maken? Ik heb spiritualiteit gedefinieerd als een min of meer vast, herhaald
patroon van bezinningsactiviteiten of -rituelen dat ervoor zorgt dat onze belangrijkste
overtuigingen, waarden en doelen – belangrijk in het licht van het grootste geheel waarmee we ons verbonden voelen ‒ niet door
de afleiding en hectiek van het alledaagse
leven ongemerkt uit het zicht verdwijnen.
Koo van der Wal zegt het zo: spiritualiteit
is ‘leven uit een ideële inspiratie, uit een
levensconcept dat men zich innerlijk eigen
gemaakt heeft en nu in de vorm van een bepaalde levenshouding praktiseert.’24 Ik heb
in het voorgaande belangrijke componenten
van mijn ideële inspiratie geschetst, componenten die mijn leven en ultieme doelen
plaatsen in het grootste geheel waarmee ik
me verbonden voel. Maar spiritualiteit betreft ook een levenshouding en een geregelde praktijk, een patroon van activiteiten
of rituelen. De levenshouding wordt uiteraard mede bepaald door de inhoudelijke visie, maar ik vraag me wel eens af of iemands
levenshouding niet ook te maken heeft met
zijn of haar aard en persoonlijkheid. Zo ben
ik zelf van nature nogal langzaam, secundair reagerend en beschouwelijk aangelegd.
Ik kan me voorstellen, dat iemand die heel
snel en primair reageert op wat hij of zij
meemaakt, een ander soort spiritualiteit nodig heeft dan ik. Verder denk ik dat levenshouding ook verband houdt met structurele
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levensvoorwaarden die in denken en spreken over spiritualiteit vaak over het hoofd
worden gezien. Bij structurele levensvoorwaarden denk ik aan zaken als: fulltime of
parttime betaald werken, de hoogte van de
hypotheek voor een eventueel koophuis,
reizen met auto of openbaar vervoer, wonen
in de stad of op het platteland. Ik vermoed
dat kiezen voor werken in deeltijd, voor een
niet al te hoge hypotheek, voor reizen met
het openbaar vervoer, voor wonen op het
platteland en voor een hond, allemaal zaken
zijn die belangrijke invloed hebben (gehad)
op mijn levenshouding, levenspatroon, levensritme. Welke keuzes men ook maakt
betreffende dit soort levensvoorwaarden,
het bewust omgaan ermee lijkt me onderdeel van een spirituele levenshouding.
Spiritualiteit gaat soms ook gepaard met
heel bijzondere ‘mystieke’ ervaringen
waarin men zich verbonden voelt met het
grootste geheel, en dat geheel, zoals het is,
intuïtief als mooi en goed leert kennen. Een
aantal van dat soort ervaringen zijn mij ook
overkomen. Toch lijkt mij dat niet de kern
van spiritualiteit en neig ik sterk naar de
opvatting van Apostel dat spiritualiteit altijd (mede) een praktijk is. Het lijkt me het
vruchtbaarste om alleen van spiritualiteit
te spreken als iemand een dagelijks (of op
zijn minst geregeld) patroon volgt van bezinningsactiviteiten of -rituelen. Is in mijn
leven nu een zodanig patroon van bezinningsactiviteiten of -rituelen aan te wijzen,
dat het zin heeft om te zeggen dat ik tegen
de achtergrond van de hiervoor geschetste
visie humanistische spiritualiteit beoefen?
Als dat het geval is, dan bestaat dat patroon
uit activiteiten als vlinders fotograferen in
de natuur, met de hond(en) wandelen, tin
whistle spelen, en het lezen van korte verhalen, romans en biografieën. Ik zal mijn
vlinders fotograferen als voorbeeld uitwerken, maar bedenk daarbij wel dat het slechts
een deel is van mijn voortdurend herhaalde
bezinningsactiviteiten. Verderop zal ik nog
in algemenere zin ingaan op het lezen van
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romans en verhalen als een spirituele bezinningspraktijk.
Al vanaf 1992 vind ik het prachtig om in
mooie natuurgebieden dagvlinders te fotograferen. En dat doe ik elk jaar verschillende
keren. Van tevoren zoek ik een natuurgebied
uit waarin normaal gesproken in de betreffende maand en als het boven de twintig
graden is, vlinders voorkomen die ik eerder
nog niet of weinig heb gezien. Ik zoek dan
een wandeling uit in dat gebied waardoor
ik de meeste kans heb om vlinders tegen te
komen. Het gaat daarbij vooral om de soort
vegetatie en afwisseling daarin. Dit bedenk
ik allemaal van tevoren, maar als het zo ver
is, wandel ik een hele dag door het gebied,
geef mijn ogen goed de kost en wacht af
wat ik zie. Als ik interessante vlinders zie,
en dat is soms uren niet het geval, probeer
ik ze mooi op de foto te krijgen. Dat vergt
vaak weer uren achter ze aan lopen en heel
veel geduld. Een geslaagde foto is er voor mij
een waarbij de vlinder er goed en scherp op
staat en waarbij de achtergrond de foto van
de vlinder versterkt. Dat laatste betekent
minstens dat de achtergrond zo rustig en/
of onscherp is dat die niet van de vlinder afleidt. In het ideale geval krijg ik mooie kleurencombinaties met bladeren, bloemen en
stenen. Ik vind vlinders mooi, maar ik heb
gemerkt dat ik ook vlinders mooi vind waar
anderen niets aan vinden. Het komt omdat
ik de grote variatie meer en meer ben gaan
bewonderen en geleerd heb kleine verschillen te zien. Wat mij belangrijk lijkt, is dat de
spirituele functie van een dergelijke ‘vlinderdag’ er voor mij niet van afhangt of ik erin
geslaagd ben mooie foto’s te maken (al lukt
dat meestal wel). Door een hele dag rond
te zwerven in vaak mooie landschappen en
goed rond te kijken, knap ik helemaal op.
Ik voel me onderdeel van iets ontzagwekkends en wonderbaarlijks. Mijn kennis van
evolutieleer en lepidopterologie (vlinderwetenschap) maakt het wonder eerder groter
dan kleiner. En ik zie vaak verrassende dingen waar ik helemaal niet op gerekend heb.
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en voorgesteld om de definitie van succesvol
Libellen, bloemen, vogels. Eens ging ik zo op
ouder worden te verbreden en te verbeteren.
in het kijken naar vlinders, dat ik helemaal
Onder meer door de vele mensen bij wie obniet in de gaten had dat letterlijk op een paar
jectief een chronische ziekte is vastgesteld
meter afstand van mij zes grote edelherten
niet uit te sluiten van succes bij het ouder
stonden te kijken wat ik aan het doen was.
worden.27
Een andere keer zag ik een slang langs een
boom omhoog kruipen en plotseling drong
tot me door dat ze op weg was naar een nest
Zijn er ook mensen geweest die voorgesteld
met jonge vogeltjes erin. Het is niet allemaal
hebben om de definitie van ‘succesvol ouder
leuk wat ik zie. Ik zie ook vlinders verstrikt
worden’ uit te breiden met een spiritueel asin spinnenwebben. Maar zo’n dag blijft bijpect? Jazeker! In 2002 is er door Crowther,
zonder verkwikkend en geestverruimend.
Achenbaum en andere auteurs uit de VS al
Hij heeft een vergelijkbaar effect op me als
een voorstel gedaan om het model van ‘suchet verblijf van Arne Naess in zijn berghut.
cessful aging’ aan te vullen met de volgens
Zie het eerder aangehaalde citaat. Ik moet
hen belangrijke vergeten factor ‘positive spieraan toevoegen, dat het effect van zo’n dag
rituality’.28 Ze spreken ‒ kort na de aanslagen
opnieuw optreedt als ik later thuis de foto’s
op de Twin Towers in New York ‒ over pobewerk die ik toen gemaakt heb. Ik
sitieve spiritualiteit, omdat ze afstand
ben dan weer helemaal waar ik
willen nemen van een spiritualiteit
toen was. Ik laat het hierbij. Ik
die leidt tot bijvoorbeeld terrohoop dat duidelijk genoeg is
ristische aanslagen. ‘Positive
Wat nu valt er te
wat ik met spiritualiteit bespirituality’ betreft volgens
zeggen over de
doel.
hen geloofsovertuigingen
en waarden en combineert
spirituele dimensies
Wat nu valt er te zeggen
aspecten van georganiseerde
van goed ouder
over de spirituele dimensies
godsdienst en ongebonden
worden?
van goed ouder worden? Daar
spiritualiteit die positieve efis enige wetenschappelijke aanfecten hebben op de gezondheid
dacht voor, maar niet heel veel. In
van ouderen. Die aspecten en poside internationale gerontologie van de
tieve effecten zijn er, maar toch vind ik
laatste twintig jaar is ‘successful aging’ de dodit een teleurstellend zwaktebod. Als spirituminante uitdrukking voor goed ouder woraliteit alleen maar belangrijk is omdat ze bijden.25 Succesvol ouder worden werd door
draagt aan gezondheid, dan hoeft ze niet als
apart onderdeel toegevoegd te worden aan de
Rowe & Kahn gedefinieerd als (1) het klein
definitie van succesvol ouder worden. Want
houden van de kans op ziekte en ziektegeregezondheid zit daar al in. Het lijkt er echter
lateerde beperkingen, (2) het optimaliseren
op, en Carol Ryff heeft me dat bevestigd, dat
van lichamelijk en cognitief functioneren
zaken als spiritualiteit en het leven als zinvol
en (3) actief betrokken blijven bij het leven.
ervaren in de VS alleen aandacht en onderOp dit concept van succesvol ouder worden,
zoekbeurzen waard worden geacht, als je
en de nog smallere manier waarop het vaak
kunt aantonen dat ze tot een betere gezondin studies gebruikt wordt, is veel kritiek geheid leiden. En gezondheid dan tamelijk smal
komen. Het wordt wel gezien als eerder een
opgevat.29 Ik hoop dat dit in Nederland minmodel van een verlengde middelbare leeftijd
dan van de ervaring van mensen die echt oud
der het geval is. Naar mijn oordeel is het leworden.26 Recent heeft een groep onderzoeven als zinvol ervaren, reflecteren op je leven
als geheel, je leven mede in dienst stellen van
kers van de Vrije Universiteit Amsterdam onultieme, ethisch verantwoorde doelen en dat
der leiding van Martijn Huisman geprobeerd
vasthouden, uiterst belangrijk, ook los van of
een groot deel van die kritiek te ondervangen
68
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het bijdraagt tot gezondheid of geluk of nog
iets anders.30
Ik moet me hier beperken en ik doe dat op
twee manieren. Ten eerste beperk ik me verder tot de eind 2016 verschenen bundel Spiritual Dimensions of Ageing, onder redactie
van Malcolm Johnson en Joanna Walker.31 In
deze collectie is van veel van de belangrijkste auteurs op dit gebied een hoofdstuk opgenomen. De tweede manier waarop ik me
nu beperk is in de manier waarop ik dit boek
behandel. Ik kan onmogelijk alle zeventien
hoofdstukken langs gaan en ga alleen in op
enkele punten die er voor mij uitspringen.
Allereerst moet gezegd worden, dat de redacteuren de auteurs van de verschillende hoofdstukken de vrije hand hebben gelaten in wat
ze onder spiritualiteit verstaan. Zo geven de
Amerikaanse gerontoloog Robert Atchley en
de Australische theologe Elizabeth MacKinlay in de twee eerste hoofdstukken al meteen
zeer uiteenlopende visies op spiritualiteit.
Atchley stelt (op de manier zoals Duintjer dat
ook doet) dat essentieel voor spiritualiteit is
het vermogen om ‘pure being’, het zuivere
zijn, het zijn zelf, te ervaren.32 Het gaat om
een intens besef van aanwezigheid, niet bezoedeld door begrippen, taal, denkkaders en
andere cultuurelementen. Ik geloof zelf niet
in ervaring vrij van enige culturele bezoedeling, maar in elk geval heeft MacKinlay het
helemaal niet over het ervaren van het zuivere zijn los van cultuur.33 Haar visie op spiritualiteit stelt zingeving zo centraal dat het
ongeveer hetzelfde wordt. Dat geldt niet alleen voor haar, ook Susan McFadden en Albert Jewell (andere vooraanstaande auteurs in
het land van spiritualiteit en ouder worden)
presenteren spiritualiteit in termen van zingeving.34 MacKinlay presenteert een universeel
menselijk model van zes spirituele taken bij
het ouder worden. Deze zes taken zijn: ten
1ste het vaststellen van wat de centrale, diepste of ultieme zin van of in het eigen leven
is; meestal blijkt die zin in de sfeer van persoonlijke relaties te liggen en praktisch nooit
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in de sfeer van werk; de 2de spirituele taak is
het antwoorden daarop met cultureel bepaalde symbolen en rituelen; ten 3de een op het
eigen zelf gerichte, zelfgenoegzame houding
veranderen in een zelf-overstijgende, kwetsbare houding; ten 4de het vinden van de uiteindelijke, laatste zin van het leven, als men in
het besef van eindigheid het eigen levensverhaal als geheel overdenkt; ten 5de het vinden
en onderhouden van persoonlijke relaties en
voorkomen van isolement, wat voor zingeving van ouderen een cruciaal punt is met
het overlijden van steeds meer familieleden
en vrienden; en de 6de, een overkoepelende,
spirituele taak: het vinden en vasthouden van
hoop bij het ouder worden door zin te ervaren, bevredigende relaties te onderhouden
en zelf-transcendentie te ontwikkelen. Als ik
denk aan mijn eigen opvatting over wat een
zinvol leven is,35 dan komt het erop neer dat
MacKinlay daarin de nadruk legt op verbondenheid, morele waarde en coherentie of
begrijpelijke samenhang en dat ze bovendien
aandacht vraagt voor het belang van hoop
en symbolen en rituelen. MacKinlay stelt dat
de zes spirituele taken gemeenschappelijk
zijn voor het proces dat alle ouderen meemaken, ongeacht levensbeschouwing en cultuur. Maar ze benadrukt ook dat deze taken
nooit worden uitgevoerd in deze abstracte
algemene vorm. Mensen leven in culturen en
levensbeschouwelijke groepen en dan krijgen
de zes spirituele taken een specifieke vorm
en inhoudelijke invulling. Haar universele
model van spirituele taken en het proces van
ouder worden wordt door haar gespecificeerd
en uitgewerkt voor christenen. Zo zou het
volgens haar ook uitgewerkt kunnen worden
voor wat ze ‘secular spirituality’ noemt.
Daarmee kom ik op een ander punt. Spiritual Dimensions of Ageing is een boek dat grotendeels handelt over de spiritualiteit van
christenen. Slechts enkele van de zestien
auteurs wijden een paar woorden aan nietgodsdienstige spiritualiteit. Niemand werkt
expliciet een humanistische of atheïstische
spiritualiteit voor het ouder worden uit. Paul
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Higgs is zelfs van mening dat godsdienst
met een ouderwets-transcendente theologie en collectieve rituelen pastoraal meer te
bieden heeft aan ouderen in de zogenaamde
‘fourth age’.36 Dat zijn dus ouderen die zeer
kwetsbaar en afhankelijk zijn en vaak ook
zozeer tekenen van dementie vertonen dat
een sterk individuele en ongebonden spiritualiteit voor hen buiten bereik ligt. Peter
Coleman sluit zich daarbij aan in de bespreking van de resultaten van zijn vergelijkend
onderzoek in Engeland en Roemenië/Bulgarije naar de houding van 75+ers ten opzichte
van rituelen. Wel moet gezegd worden, dat
Coleman samen met Peter J. Wilkinson in
een eerder artikel verslag heeft gedaan van
onderzoek onder 60+ers waarin paarsgewijs
vijf overtuigde joden en christenen werden
vergeleken met vijf overtuigde atheïsten. Elk
paar van een godgelovige en een atheïst had
eenzelfde probleem of verlies te verwerken,
bijvoorbeeld het verlies van de partner of
het ternauwernood overleven van darmkanker.37 Voor deze ouderen in hun zogenaamde
‘third age’ bleek dat de atheïsten even goed
het hoofd konden bieden aan hun problemen als de godsdienstige personen met wie
ze vergeleken werden. Ook atheïstisch en
agnostisch humanisme kunnen voor mensen de vier functies vervullen die Richard
Dawkins toeschrijft aan traditionele religies:
steun, verklaring, troost en inspiratie. Wetenschap, kunst en de universaliteit van de
condition humaine spelen volgens Wilkinson
& Coleman in het humanisme daarbij een
belangrijke rol. Ze spreken het vermoeden
uit dat bij het omgaan met ernstige probleemsituaties niet zozeer de inhoud van een
geloofsovertuiging van belang is, maar veel
meer de kracht van de overtuiging. Of men
eerdere twijfels heeft overwonnen en tegenwerpingen doordacht.
Filosoof Harry Moody bespreekt in zijn
hoofdstuk het belang van dromen als aanwijzingen vanuit het onbewuste voor hoe
we kunnen leren zelf ons leven richting te
geven.38 Hij vindt ‘dreamwork’, het cultive70

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 70

ren en vertalen van dromen, duidelijk heel
belangrijk. Het is volgens hem een serieus
te nemen bezinningsactiviteit. Ik doe niet zo
veel met dromen, maar ik heb er ook niets
op tegen als mensen hun eigen dromen gebruiken als aanjagers voor reflectie en ze een
regulier onderdeel maken van hun spirituele
praktijk. Ik ben wel geneigd argwanend te
zijn als deskundige droomwerkers (priesters,
psychologen, enzovoorts) gaan vertellen hoe
de dromen van anderen geïnterpreteerd moeten worden. Te meer omdat de inhoud van
dromen gerelateerd zal zijn aan referentiekaders van de dromer. Met Jan Hein Mooren en
Marja Moors denk ik dat de dromer zelf altijd
het laatste woord hoort te hebben over de
juistheid van een droominterpretatie.39
Het hoofdstuk van historicus Andrew Achenbaum handelt over de fabels van Aesopus als
spirituele toetssteen voor goed ouder worden.40 Hier speelt iets vergelijkbaars als bij
dromen. Fabels, poëzie, romans, toneelstukken gelden als fictie. Het lijkt me een interessante maar ook ingewikkelde vraag hoe de
fictionaliteit van dromen zich verhoudt tot de
fictionaliteit van bijvoorbeeld romans. Met
Achenbaum ben ik van mening dat het lezen
(en met anderen bespreken) van literaire werken zich heel goed laat integreren in iemands
spirituele praktijk. Romans, korte verhalen
en ook films laten zich heel goed gebruiken
in spirituele oefeningen, met name omdat ze
ons niet alleen intellectueel aanspreken maar
ook zintuiglijk en emotioneel. De rol van
deskundigen vind ik bij romans anders dan
bij dromen. Bij dromen beslist de dromer uiteindelijk altijd zelf over de juistheid van een
interpretatie. Bij romans en films beslist niet
elke individuele lezer of kijker dat. Lezers
kunnen een roman aantoonbaar verkeerd
interpreteren, omdat een interpretatie aan
de vastliggende tekst kan worden getoetst.
Goede recensenten en literaire critici kunnen belangwekkende nieuwe perspectieven
toevoegen aan de interpretatie door ‘gewone’
lezers.41 Iets dergelijks geldt voor gesprekken
tussen gewone lezers onderling, bijvoorbeeld
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in leesclubs. Lezers kunnen elkaars interpretaties aanvullen en corrigeren. Dit alles
neemt natuurlijk niet weg, dat ook hier, net
als bij dromen, elke lezer zelf beslist of en
hoe een boek invloed heeft op zijn of haar
praktijk van leven. Achenbaum merkt nog op
dat als ze als spirituele hulpbron worden gelezen of bekeken, literaire werken en films wel
met zorg moeten worden gekozen.42 Naast
de fabels van Aesopus hoort voor hem blijkbaar ook het bijbelboek Job tot de belangrijke
spirituele bronnen. Achenbaum publiceerde
eerder, in 1991, een artikel over Job en het
bereiken van wijsheid.43 De vrijdenker en
humanist Piet Spigt publiceerde in 1965 ook
een interessant artikel over het boek Job en
pogingen om met het ‘niet verdiende’ menselijke leed in het reine te komen. Hij toonde
daarmee aan, voor wie dat nog nodig heeft,
dat vrijdenkers en humanisten vrijelijk kunnen kiezen uit de hele wereldliteratuur zonder zich bij voorbaat te hoeven bekommeren
om levensbeschouwelijke scheidslijnen.44 Alle
literatuur is per slot van rekening menselijk
cultuurproduct en kan als zodanig worden
gelezen en beoordeeld.45
De bundel van Johnson & Walker bevat nog
veel meer lezenswaardigs, maar ik zal nog
slechts een punt bespreken, een punt dat
door het hele boek heen voortdurend terugkomt. Het gaat om de gedachte dat mensen
met en door het ouder worden spiritueler
worden. Atchley maakt in zijn hoofdstuk en
in een artikel uit 2011 een aantal opmerkingen in deze richting46 Met Lars Tornstam en
diens gerotranscendentietheorie stelt hij bijvoorbeeld dat mensen vanaf de middelbare
leeftijd steeds meer naar binnen keren, tenzij dat natuurlijke proces wordt belemmerd
door maatschappelijke verwachtingen of
discriminatie. Een moeilijk te toetsen claim,
lijkt me. De complexiteit van deze kwestie
komt in de bundel duidelijk naar voren in het
hoofdstuk van Vern Bengtson & Malcolm
Johnson en elders in artikelen van Arjan
Braam en anderen.47 Het is praktisch onmogelijk om te onderscheiden tussen wat het
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gevolg is van het proces van ouder worden
en wat van historische en maatschappelijke
ontwikkelingen, en van het behoren tot verschillende geboortecohorten. De eerder genoemde Arne Naess schrijft, ik citeer:
‘There is something fundamentally
wrong when only older people reflect
on that which is significant in life, while
younger ones, who have their lives before them, simply have no time to do
so. They often have so much to do, so
many goals, big and small, that they do
not have time or opportunity to reflect
on what is almost incredible: that today they actually are in the land of the
living. And that the others surrounding them are their fellow creatures and
human beings like themselves.48
Het is heel goed mogelijk dat het waar is dat
oudere mensen van nu over het algemeen
spiritueler zijn dan jongere mensen, maar
dat dat vooral het gevolg is van verschillen in culturele socialisatie en van de maatschappelijke organisatie van de levensloop,
en niet van het zogenaamde natuurlijke proces van ouder worden. Misschien werden
mensen vroeger spiritueler grootgebracht.
En veel mensen met voltijdse banen (36 uur
of meer per week) en een hoge werkdruk
krijgen pas de tijd en stimulans om stil te
staan bij wat ze echt belangrijk vinden in
het leven, als ze met pensioen gaan. Maar
dat met pensioen gaan moet steeds later volgens de neoliberale ideologie die met Reagan en Thatcher rond 1980 de wind in de
zeilen kreeg. Een kern van het neoliberale
beleid is dat het aanbod van zo goedkoop
mogelijke arbeidskrachten omhoog moet,
ook als er te weinig banen zijn, en dat het
afgelopen moet zijn met de beschermde status van ouderen en vrouwen (en in de VS
zelfs zieken). Oudere mensen (behalve de
meest kwetsbare oudste ouderen) moeten
gedwongen worden om langer te blijven
werken of als werklozen te concurreren op
een ruime arbeidsmarkt en AOW en overheidspensioenen moeten omlaag en/of worden geprivatiseerd. Dat moet omdat het niet
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anders kan. Er is geen andere keus. Iedere
stap in het neoliberale traject is en wordt gepresenteerd als onvermijdelijk, apolitiek en
louter ‘evidence-driven’, terwijl het om zeer
twijfelachtige politieke keuzes gaat.49 De titel van mijn verhaal ‘Het blijft mensenwerk’,
slaat dus niet alleen op humanistisch verzet
tegen het schijnbaar uitbesteden van menselijke zingeving en bewustzijnsverhoging
aan een bovennatuurlijke God of andere hogere macht. Mijn titel slaat ook op even humanistisch verzet tegen wat Dale Dannefer
en Hanne Laceulle ‘naturalization’ noemen:
wat verborgen menselijke keuzes zijn, presenteren als onwrikbare natuurlijke gegevenheden.50 Mede door de maatschappelijke
organisatie van de levensloop is de ruimte
voor en neiging tot spiritualiteit in belangrijke mate, maar op een verborgen manier,
product van menselijk handelen en sociale
interactieprocessen. Een schokkend boek
als John Macnicol’s Neoliberalising Old Age51
lijkt dus op het eerste gezicht niets te maken te hebben met spiritualiteit, maar heeft
dat uiteindelijk wel degelijk. Zingeving en
humanisering zijn met elkaar verbonden.
Het zou veel beter zijn als alle volwassenen,
jong en oud, zolang als het kan, in deeltijd
zouden werken en zouden worden uitgedaagd om regelmatig stil te staan bij wat
er voor hen echt toe doet. Spiritualiteit zet
de tijd niet stil, maar zorgt er door regelmatig terugkerende bezinningsoefeningen
voor dat wat in ons verleden en in onze toekomst van het hoogste belang is, ons heden
animeert.52
Peter Derkx is emeritus hoogleraar Humanisme
en Levensbeschouwing aan de Universiteit voor
Humanistiek

Noten

1 Na het uitspreken van mijn rede heb ik tijdens een
bespreking in de gecombineerde leerstoelgroep
Humanisme & Filosofie en Wetenschapstheorie,
Methodologie & Onderzoeksleer nog belangrijke
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2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17

opmerkingen en suggesties gekregen van Pien
Bos, Roelof Hortulanus, Hanne Laceulle, Abdelilah Ljamai, Anja Machielse en Aagje Swinnen.
Later kreeg ik ook nog suggesties van Harry Kunneman en Carien de Kok. Ik hoop ze goed benut
te hebben.
Derkx 2004.
Cole 1992: xxv.
Derkx 2016: 242.
Robbesom 2017.
Leget 2013: 30.
Leget 2016: 25.
Er zijn ook godsdienstige auteurs die vinden dat
humanisten nooit een adequaat theoretisch concept van spiritualiteit kunnen ontwikkelen, omdat humanisten niet inzien dat ook het hart van
hun ongodsdienstige spiritualiteit bestaat uit het
groeiend bewustzijn van het meest innerlijke eigen zijn, en dat wil volgens die auteurs zeggen:
van wie we echt zijn in de ogen van God, onze
Schepper. Zie Blommestijn 2010: 30.
M.i. hoeft ook godsdienstig humanisme niet per
se een contradictio in terminis te zijn. Het hangt
er natuurlijk vanaf wat je onder God verstaat. Zie
bijvoorbeeld Polak 1947 [1931]: noot 10, pp. 120124 en Dewey 1991 [1934]: 52. Het woord ‘God’,
indien het wordt behouden, krijgt dan wel een
heel andere betekenis dan doorgaans in theïstische kring.
Kuijlman 2001; Van Praag 1981.
Copson & Grayling eds 2015; Zuckerman &
Shook eds 2017.
Van der Wal 2008 (oorspronkelijk 1988); Duintjer
2002 (oorspronkelijk 1993); Apostel 1998 (oorspronkelijk 1994).
Dohmen 2013: 42-50; Dohmen 2014: 330-341.
Alma 2007; Alma 2008.
Naess 2002 (oorspronkelijk in het Noors verschenen in 1998): 20-21.
Zie naast Apostel 1998 Van Dijk 1993.
Een recent, extreem voorbeeld van met spiritualiteit verbonden gevaren levert de Indiase goeroe
die zichzelf ‘Saint Gurmeet Ram Rahim Singh Ji
Insan’ en ‘Messenger of God’ noemt en die op
24 augustus 2017 veroordeeld werd voor de verkrachting van twee vrouwelijke volgelingen. De
politie maakte bekend dat achter het geweld dat
meteen na de veroordeling losbarstte, een goed
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18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

voorbereide ontsnappingspoging schuilging van
de goeroe, geholpen door zijn lijfwachten die
tienduizenden volgelingen aanstuurden. (Die
volgelingen bleven hem blijkbaar vereren en bewonderen.) Er vielen minstens 36 doden en ruim
500 gewonden. Ram Rahim, die door de rechter
een „wild beest’ werd genoemd, zou nog 48 andere vrouwelijke volgelingen hebben verkracht.
Ook zou hij volgelingen hebben gedwongen zich
te laten castreren om „dichter bij god’ te komen.
Binnenkort, terwijl hij al vast zit, wordt uitspraak
gedaan in een zaak die tegen hem is aangespannen over een dubbele moord. Een van de doden
was de journalist die de verkrachtingen aan het
licht bracht. Aldus Joeri Boom, ‘Soms raakt de
goeroe bedwelmd door zijn macht’, NRC, 1 september 2017. Ik vermoed dat het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, en de
manier waarop dat zo lang buiten de publiciteit
kon blijven, ook verwijst naar een gevaarlijke kant
van spiritualiteit.
In eerdere publicaties heb ik het (daar iets afwijkende) rijtje aan zingevingsbehoeften uitgebreider besproken. Zie Derkx 2011, hoofdstuk 5 en
Derkx 2013.
Zie voor uitgebreidere bespreking hiervan Derkx
2011, hoofdstuk 4 en Derkx 2013.
Interessant in dit verband is Duyndam 2010.
Goodenough 1998: 72.
Het werk van Joan Tronto bevat veel interessante overwegingen over hoe ‘zorgen’ begrepen kan
worden. Zie bijvoorbeeld Tronto 2013: 17-45.
Zie ook Derkx 1981.
Van der Wal 2008: 72.
Rowe & Kahn 1997.
Johnson & Walker in Johnson & Walker eds
2016: 2.
Kok et al 2017.
Crowther et al 2002.
Zie Huber & Garssen 2016 voor een veel bredere, positieve opvatting van gezondheid.
Peter Coleman en Ann O’Hanlon reageren in hun
nieuwe boek als volgt op het ontbreken van een
verband tussen ‘life review activity’ en hogere
‘self-ratings of life satisfaction’: ‘Considered in
terms of its social relevance, creativity, spirituality
and generativity are much more significant outcomes than well-being. Gerontological research
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42
43
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has perhaps been impoverished by an over focus
on individual subjective well-being as the primary
outcome variable. The contribution older people
make and the example they set to the rest of society from the witness of their lives are certainly
as important.’ (2017: 58)
Johnson & Walker (eds) 2016. Een minder recent, iets minder internationaal, maar enigszins
vergelijkbaar boek is Bouwer ed 2010, met onder meer artikelen van Jan Baars, Arjan Braam
et al, Gerben Westerhof, Frans Vosman & Andries Baart, en Frits de Lange.
Atchley in Johnson & Walker eds 2016: 13.
MacKinlay in Johnson & Walker eds 2016.
Jewell in Johnson & Walker eds 2016; McFadden 1996.
Die werk ik op het ogenblik samen met Pien
Bos, Hanne Laceulle en Anja Machielse verder
uit. Zie ook Derkx 2011, 2013 en 2015.
Higgs in Johnson & Walker eds 2016: 151.
Wilkinson & Coleman 2010. Zie ook Wilkinson
& Coleman 2011 en Coleman & O’Hanlon 2017:
126.
Moody in Johnson & Walker eds 2016.
Mooren 2011: 186.
Achenbaum in Johnson & Walker eds 2016.
Een mooi voorbeeld hiervan leverde Aagje
Swinnen (2017) onlangs in haar oratie over de
populaire ‘geheime dagboeken’ van Hendrik
Groen.
Ik kies dan zelf onder meer voor verhalen van
Bernard MacLaverty en Alice Munro.
Achenbaum & Orwoll 1991.
Spigt 2014 (oorspronkelijk 1965). Zie ook Spong
2011.
Derkx 2015.
Atchley in Johnson & Walker eds 2016; Atchley
2011.
Bengtson & Johnson in Johnson & Walker eds
2016; Braam et al 2006; Braam et al 2016.
Naess 2002: xii. Zie ook Wilkinson & Coleman
2010: 358-359.
Macnicol 2015: 21 en 202.
Dannefer 1999; Laceulle 2011: 37-38.
Macnicol 2015.
Achenbaum in Johnson & Walker eds 2016: 72.
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Doordrongen
van de
‘Doordrongen van deraadselachtigheid
raadselachtigheid ...
van het leven’:
Over de spirituele dimensie van humanistisch geestelijke
verzorging1
Carmen Schuhmann & Annelieke Damen
Inleiding
‘Daar hebben humanisten het niet zo over:
Over de rol van spiritualiteit in het leven
en werk van humanistisch raadslieden’ is
de veelzeggende titel van het proefschrift
van Suzette van IJssel uit 2007. In het theoretisch kader van dit proefschrift benadert
ze de vraag ‘Wat is spiritualiteit?’ vanuit een
veelheid aan perspectieven en concludeert:
‘Het integreren van al deze benaderingswijzen toont spiritualiteit als een term die betrekking heeft op een dieptedimensie in het
bestaan die enerzijds spontaan kan worden
ervaren en anderzijds bewust wordt opgezocht’ (p. 52).2 Haar uitgebreide empirische
onderzoek laat zien dat spiritualiteit voor
veel humanistisch geestelijk verzorgers een
belangrijke drijfveer en inspiratiebron is,
maar dat zij weinig ruimte ervaren om daar
met elkaar en, wanneer ze een zending vanuit het Humanistisch Verbond (HV) hebben,
met hun zendende instantie over in gesprek
te gaan. Spiritualiteit lijkt een begrip waar je
als vertegenwoordiger van een seculiere levensbeschouwing enigszins besmuikt over
praat. Wij hebben de indruk dat daar in de
afgelopen tien jaar wel enige verandering
in is gekomen – waarschijnlijk mede naar
aanleiding van Van IJssels proefschrift. In de
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Beroepsstandaard humanistisch geestelijke
begeleiding van het HV uit 2012 wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het humanisme
een ‘rijke variatie aan accenten, leefstijlen
en tradities’ (p. 6) omvat. Er worden verschillende posities binnen het humanisme
onderscheiden, waaronder het ‘existentieel
spiritueel humanisme’ en het ‘transcendent
humanisme’. Van de voorbereidingsvragen
op het gesprek met de benoemingsadviescommissie van het HV luidt er één: ‘Wat
is spiritualiteit voor jou?’. De eerste auteur
van deze bijdrage is intussen enkele jaren
lid van deze benoemingsadviescommissie;
bij de gesprekken die zij in deze hoedanigheid met veel aspirant-humanistisch geestelijk verzorgers voert lijkt spiritualiteit geen
taboe onderwerp. Maar toch… de relatie
tussen spiritualiteit en humanisme is zeker
niet vanzelfsprekend. Spiritualiteit is in elk
geval niet een begrip waarmee het HV zich
profileert in actuele debatten rond bijvoorbeeld recht op ongeloof en de kwestie van
‘voltooid leven’.
Misschien heeft het toenemende gemak waarmee door (sommige) humanistisch geestelijk
verzorgers over spiritualiteit wordt gesproken
ook te maken met ontwikkelingen in de bredere wereld van de gezondheidszorg. Hier
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lijkt in de afgelopen jaren steeds meer ruimte
te ontstaan voor het begrip spiritualiteit, en
in het bijzonder voor het idee dat spirituele
zorg integraal onderdeel zou moeten zijn van
zorg. Onder de noemer ‘spiritual care’ is in
het Engelse taalgebied al langere tijd een beweging gaande waarin ervoor wordt gepleit
om gezondheid niet alleen in lichamelijke,
psychische en sociale, maar ook in spirituele termen te begrijpen (Leget, 2017).3 De invloed van deze beweging in Nederland blijkt
bijvoorbeeld uit het verschijnen van de richtlijn ‘Spirituele zorg in de palliatieve zorg’ in
2010 en de publicatie van het ZonMw-signalement over ‘Zingeving in zorg’ in 2016. Deze
normalisering van de term spiritualiteit in de
wereld van de zorg roept wel weer eigen vragen op onder geestelijk verzorgers. Volgens
de spiritual care beweging zou iedere zorgverlener aandacht moeten hebben voor spiritualiteit van patiënten en is deze aandacht dus
niet voorbehouden aan de geestelijk verzorger. Dit leidt onder geestelijk verzorgers tot
discussie over de vraag of de eigenheid van
het vak wel zichtbaar blijft wanneer geestelijke verzorging als specialistische spirituele
zorg wordt opgevat. Wat is dan dat specialistische van de geestelijk verzorger, wanneer
alle zorgverleners zich met spiritualiteit gaan
bezighouden? En past het medische model
waarop spirituele zorg is gestoeld wel bij
geestelijke verzorging? (Leget, 2017).
Deze bijdrage is ontstaan vanuit de vraag hoe
het eigene of karakteristieke van geestelijke
verzorging te begrijpen in een tijd die filosoof
Charles Taylor (2007) karakteriseert als een
‘seculiere tijd’. De term secularisering verwijst bij Taylor (2007) niet primair naar een
afname van godsdienst of religie, maar naar
het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid
van het geloof in God in een samenleving.
Bij het adresseren van deze vraag maken we
behalve van het werk van Taylor (1989, 2007)
ook gebruik van filosofisch werk van Iris Murdoch (1970). Beide auteurs gebruiken theologisch gekleurde terminologie waarmee we
een brug kunnen slaan tussen godsdienstige
78
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en ongodsdienstige opvattingen van geestelijke verzorging. In het bijzonder geldt dat voor
de begrippen spiritualiteit en transcendentie,
die in onze overwegingen een centrale rol
spelen: we beargumenteren dat alle geestelijk
verzorgers, godsdienstig of ongodsdienstig,
humanistisch of ongebonden, ‘transcendente
visies van het goede’ vertegenwoordigen. In
relatie tot humanistisch geestelijke verzorging lichten we dit verder toe aan de hand van
ideeën van Jaap van Praag, kernfiguur in het
moderne Nederlandse humanisme. Wat betreft de rol van spiritualiteit in humanistisch
geestelijke verzorging is deze bijdrage te lezen als een filosofische exploratie van de volgende uitspraak uit het proefschrift van Van
IJssel (2007) (een uitspraak die overigens meteen de meerduidigheid van de term spiritualiteit illustreert): ‘Als spiritualiteit namelijk in
essentie wordt gedefinieerd als de inoefening
van een niet ik-gerichte betrokkenheid op de
ander, dan komt immers ook de raadsman
zonder affiniteit met spiritualiteit als spiritueel georiënteerd naar voren’ (p. 500).

Geestelijke verzorging als begeleiding bij
(her)oriëntatie in de morele ruimte
Geestelijk verzorgers begeleiden existentiële
processen van mensen, in het bijzonder op
momenten dat die processen niet vanzelf
lopen. Volgens Murdoch (1970) vraagt het
beschrijven van de menselijke existentie om
metaforisch taalgebruik. Van bijzondere zeggingskracht hierbij zijn volgens haar metaforen van ruimte en van beweging. In Sources
of the self werkt Taylor (1989) de ruimtemetafoor van oriëntatie uit om existentiële processen te beschrijven. Levensoriëntatie speelt
zich volgens Taylor af in de ‘morele ruimte’
– de ruimte van existentiële vragen, vragen
over hoe te leven: ‘the space of questions
about the good’ (p. 4). Taylor (1989) gebruikt
het begrip ‘moreel’ dus in bredere zin dan
gebruikelijk; het gaat bij vragen in de morele
ruimte niet alleen om ‘het goede’ in de zin
van rechtvaardigheid en respect voor ande-
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ren, maar ook om bijvoorbeeld vragen als
hoe een waardig of een vervuld leven te leiden:
I want to consider a gamut of views
a bit broader than what is normally
described as the ‘moral’. In addition
to our notions and reactions on such
issues as justice and the respect of
other people’s life, well-being, and dignity, I also want to look at our sense
of what underlies our own dignity, or
questions about what makes our lives
meaningful or fulfilling (p. 4)

of verdwaald, ze bevinden zich in duisternis.
Volgens Taylor (1989) is desoriëntatie in de
morele ruimte in principe niets uitzonderlijks
aangezien ons leven een temporele dimensie
heeft, en onze plaats in de morele ruimte in de
loop van de tijd verschuift: ‘our place relative
to the good ... is constantly challenged by the
new events of our lives, as well as constantly
under potential revision’ (p. 47). Meestal lukt
het mensen dan redelijk snel om hun oriëntatie te hervinden zonder dat dit veel inspanning of reflectie vraagt. De situaties waarmee
geestelijk verzorgers te maken krijgen betreffen dikwijls een meer fundamentele en ontregelende gebeurtenis waarbij heroriëntatie
niet snel en gemakkelijk plaatsvindt of zelfs
onmogelijk lijkt; het ultiem goede lijkt definitief buiten beeld.

Om ons te oriënteren hebben we oriëntatiekaders nodig. In de morele ruimte zijn dat
wat Taylor ‘visies van het goede’ noemt:
cultureel gewortelde beelden van een goed
Geestelijke verzorging kan dan wor– rechtvaardig, waardig, vervuld of
den begrepen als begeleiding bij
zinvol – leven. Taylor benadrukt
de pogingen van mensen om
dat visies van het goede die als
zich te (her)oriënteren in de
oriëntatiekaders in de morele
morele ruimte (Schuhmann
ruimte fungeren ‘sterke evaOm ons te oriënteren
& van der Geugten, 2017).
luaties’ representeren; ze
Overigens gebruikt ook van
hangen niet af van onze neihebben we
Praag de oriëntatiemetagingen, wensen of keuzes
oriëntatiekaders nodig.
foor wanneer hij humanismaar vormen de toetssteen
tisch geestelijke verzorging
aan de hand waarvan neiginassocieert met ‘bevordering van
gen en keuzes worden geëvaheroriëntatie’ (Derkx, 2009, p. 154).
lueerd. Het zijn visies van niet zoBij deze beschrijving komt meteen ook
maar het goede, maar het ‘ultiem goede’.
de spirituele dimensie van geestelijke verzorDeze metaforische beschrijving van de menging in beeld. Taylor (1989) gebruikt de term
selijke existentie lijkt een geschikt startpunt
spiritualiteit af en toe, al noemt hij het een
om geestelijke verzorging in een ‘seculiere
‘vague term’ (p. 4). Deze vage term acht hij
tijd’ (Taylor, 2007) te begrijpen. In hun verechter wel van toepassing op visies van het
schillende werkvelden ontmoeten geestelijk
ultiem goede die sterke evaluaties represenverzorgers mensen in situaties die kunnen
teren. Wanneer we ons kunnen oriënteren in
worden begrepen als momenten van desoride morele ruimte betekent dat ‘that we make
ëntatie in hun leven. Het gaat om mensen
sense of our lives spiritually’ (Taylor, 1989, p.
die worstelen met ziekte, verlies, vrijheidsbe18). Het morele, existentiële en spirituele zijn
perking of het ondergaan of uitoefenen van
in Taylor’s opvattingen met elkaar verweven:
geweld, waardoor hun idee om dicht bij ‘het
de morele ruimte omvat existentiële en ethigoede’ te staan of er naartoe te bewegen onsche vragen, en in die ruimte fungeren spirider druk staat. Regelmatig beschrijven mentuele visies van het ultiem goede als oriëntasen hun situatie ook in termen van desoriëntiekaders. Behalve naar de spirituele dimensie
tatie: ze weten niet waarheen of hoe verder,
van geestelijke verzorging wijst deze beschrijze voelen zich verloren, ze zijn de weg kwijt
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ving ook naar de lichamelijke dimensie ervan
– een dimensie die vaak dreigt te verdwijnen
achter de term ‘geestelijk’. In de meest letterlijke zin is onze oriëntatie in de wereld immers een lichamelijke aangelegenheid. Wat
voor ons in beeld komt en de betekenis die
de dingen voor ons hebben hangt samen met
onze lichamelijke oriëntatie (Merleau-Ponty,
1960).

Geestelijke verzorging en ultieme
situaties: de rol van ‘geloof’
In zijn pionierswerk op het gebied van humanistisch geestelijke verzorging benadrukt
Van Praag dat humanistisch geestelijk verzorgers niet neutraal kunnen of dienen te
werken: zij begeleiden mensen ‘mede door
confrontatie met de mogelijkheden van
menszijn naar humanistisch inzicht’ (Derkx,
2009, p. 153). Vanuit hun eerbied voor het
recht op zelf bestemming van de ander zullen zij weliswaar vooral luisteren en vragen,

maar ook af en toe ‘zonder moralisatie of
sentimentaliteit levensmogelijkheden uitspreken’ (Derkx, 2009, p. 157). Van Praag
beschrijft dit in relatie tot het ‘vertegenwoordigen’ van humanistische waarden: de
humanistisch geestelijk verzorger ‘vertegenwoordigt door zijn aanwezigheid trouw en
moed, creativiteit en gemeenschap, en hij
daagt uit het daarmee te proberen’ (Derkx,
2009, p. 158).
Meer algemeen lijkt het karakteristieke of
eigene van geestelijke verzorging iets met
vertegenwoordiging te maken te hebben:
geestelijk verzorgers ‘represent and manifest
claims about the nature of reality’ (Swift,
Cobb & Todd, 2015, p. 2). De beschrijving
van geestelijke verzorging als begeleiding
bij (her)oriëntatie in de morele ruimte geeft
dat eigene nog niet helemaal weer. Ook
andere professionals – psychologen, maatschappelijk werkers, medische professionals
– kunnen mensen helpen bij (her)oriëntatie
op wat in hun ogen van ultieme waarde is,
bijvoorbeeld (mentale) gezondheid, welzijn,

(© Morguefile)
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of een dak boven het hoofd. Geestelijk verzorgers werken niet toe naar voorgegeven
ideeën van het goede maar sluiten aan bij
de ideeën van de mensen die ze begeleiden
zelf en helpen hen hun eigen antwoorden op
de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd
zijn te formuleren. Het eigene van geestelijk verzorging wordt misschien het beste
zichtbaar in ‘ultieme situaties’; situaties van
heftige desoriëntatie waarin onze gebruikelijke visies van het goede hun geloofwaardigheid verliezen. Het kan hierbij gaan om
ervaringen van verwondering in het licht
waarvan iets wat eerder van ultieme waarde
leek ineens onbelangrijk blijkt. Voor geestelijk verzorgers zijn met name situaties van
belang waarin mensen intens lijden of met
het kwaad worden geconfronteerd zodat de
zoektocht naar het goede hopeloos of zinloos lijkt. In plaats van een specifieke visie
van het goede naar voren te schuiven vertegenwoordigen geestelijk verzorgers hier het
geloof in de mogelijkheid om op een gegeven
moment, uiteindelijk, weer contact met een
visie van het goede te maken; een visie die
wel geloofwaardig is in de ultieme situatie.
Voor godsdienstige geestelijk verzorgers zal
dit geloof in een visie van het goede in ultieme situaties dikwijls gerelateerd zijn aan
God. Maar ook in seculiere tradities vinden
we het geloof dat mensen ook in ultieme situaties contact kunnen maken met een visie
van het goede. De existentialistische denker
Viktor Frankl (1959) ontwikkelde bijvoorbeeld mede op grond van zijn ervaringen in
concentratiekampen de logotherapie rond
het geloof dat ‘we may also find meaning in
life even when confronted with a hopeless
situation, when facing a fate that cannot be
changed’ (p. 112). Ook in het humanistische
gedachtegoed van Van Praag vinden we een
dergelijk geloof – of een dergelijke overtuiging. In de documentaire ‘Niets verwachten,
alles hopen’ uit 1980 zegt hij:
Ik heb geen enkele zekerheid dat het
goed afloopt met de mensheid. Maar
je moet eigenlijk zeggen: ja, als ik bij
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de pakken neer ga zitten dan loopt het
zeker niet goed af. Je kunt toch altijd
proberen om krachten te wekken die
nog een redding kunnen aanbieden als
het mogelijk is. En bovendien speelt
hier ook de gedachte achter dat het op
zichzelf de moeite waard is om te proberen wat je doen kan. Ik bedoel, ook
als dat geen succes zou hebben. Het is
een kwestie van: je kunt niet anders.
Als je werkelijk ernst wil maken met
het menszijn, dan moet je het zo doen
‒ er is altijd nog hoop tegen de wanhoop van de tijd.
Om tot een inclusieve beschrijving van dit
‘geloof ’ – dat zo essentieel lijkt om geestelijke verzorging te begrijpen – te komen wenden we ons nu tot het filosofische werk van
Murdoch (1970). In een hoofdstuk met de titel ‘On God and Good’ onderzoekt zij hoe,
in een wereld zonder God, de verbinding
kan worden begrepen tussen ‘a clear-eyed
contemplation of the misery and evil of the
world with a sense of uncorrupted good’ (p.
59). Met behulp van haar werk kan de rol die
spiritualiteit en in het bijzonder het transcendente in het werk van (humanistisch) geestelijk verzorgers speelt verder worden belicht.

Murdoch: Spiritualiteit, transcendentie en
streven naar het Goede
Volgens Murdoch (1970) is spiritualiteit ingebakken in het menszijn; mensen zijn ‘spiritual
creatures, attracted by excellence and made
for the Good’ (p. 100). Spiritualiteit heeft
volgens Murdoch dus, net als volgens Taylor
(1989), iets te maken met een streven naar of
oriëntatie op het ultiem goede. Waar Taylor het over ‘sterke evaluaties’ heeft om het
richtpunt van een spirituele zoektocht aan te
duiden, gebruikt Murdoch het concept van
het Goede. In een wereld zonder God, zo betoogt Murdoch, hebben we het vergelijkbare
idee van het Goede nodig om de focus van
ons morele leven aan te geven. Het Goede
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humanistisch geestelijk verzorger dienen te
verwijst daarmee niet naar een specifieke vivertegenwoordigen. Trouw begrijpt hij als
sie van het goede leven, maar eerder naar een
‘afzien van wensdromen van het type: als dit
bepaalde kwaliteit die deze visies al dan niet
of dat nu eens zus of zo was’ (Derkx, 2009, p.
kunnen hebben.
158). Aandachtig kijken naar de werkelijkheid
Murdoch (1970) somt enkele eigenschappen
betekent volgens Murdoch zowel kijken naar
van het Goede op, waarbij transcendentie misde realiteit van menselijk lijden en menselijke
schien het meest bepalend is. Transcendentie
wreedheid als kijken naar de realiteit van het
verwijst bij Murdoch (1970) in de eerste plaats
bestaan van anderen dan jezelf. In Murdochs
naar het overstijgen van het ego: ‘Goodness is
opvatting van transcendentie lijken verticale
connected with the attempt to see the unself,
en horizontale opvattingen van transcendento see and respond to the real world’ (p. 91).
tie met elkaar verweven.
De spirituele taak waarvoor mensen gesteld
In de derde plaats is het Goede transcendent
zijn, is te bewegen van egocentrisme naar
in de zin dat het een oriëntatiepunt is dat onzelfloosheid. Dat vraagt volgens Murdoch
bereikbaar is. Het geeft een richting aan maar
(1970) discipline en inspanning aangezien
‘it lies always beyond, and it is from this bemensen van nature zelfzuchtig zijn. Ze zijn
yond that it exercises its authority’ (Murdoch,
geneigd om hun aandacht te richten op hun
1970, p. 61). Onze pogingen om met aandacht
‘fat relentless ego’ (p. 51) – het ‘dikke-ik’, in
naar de werkelijkheid te kijken zijn nooit uitde woorden van Harry Kunneman (2005). In
puttend om twee redenen: vanwege psychohet denken van Van Praag over humanisme
logische beperkingen, gerelateerd aan
vinden we een vergelijkbare nadruk op
onze zelfzucht, én vanwege de onhet overwinnen van egoïsme als
uitputtelijke complexiteit van
onderdeel van een humanistide werkelijkheid. Murdoch
sche levenshouding: ‘Zo is de
boodschap van het huma... weet dat de vraag hoe spreekt hierbij over de ondefinieerbaarheid en het mysnisme de verkondiging van
een goed leven te leiden
terieuze van het Goede. Het
de mogelijkheid van een
bestaan, waarin de mens op
nooit volledig beantwoord Goede is nooit bereikbaar,
en spreken over het Goede
iedere trap van ontwikkeling
kan worden.
verwijst altijd ook naar menen ontplooiing zichzelf verselijke kwetsbaarheid: ‘Good
werkelijkt door zijn betrokkenis mysterious because of human
heid op het niet-zelf ’ (Derkx, 2009,
frailty’ (Murdoch, 1970, p. 96). Ook dit
p. 69). Sterker nog, hij noemt ‘humanisderde aspect van transcendentie komt naar
me anti-egoïsme’ (Derkx, 2009, p. 69).
voren in Van Praags denken over humanisme
In de tweede plaats verwijst transcendentie
en humanistisch geestelijke verzorging: ‘Zo
naar realisme. De beweging weg van het ego
staat dan de humanistische begeleider in een
is een beweging van aandachtig en compasexistentieel ‘wij’ met de ander; niets verwachsievol kijken naar de werkelijkheid; in het
tend, alles hopend; niet beschikkend over een
bijzonder de werkelijkheid buiten jezelf.
toverwoord, dat alle moeilijkheden oplost;
Volgens Murdoch kunnen mensen weinig
doordrongen van de raadselachtigheid van
werkelijkheid verdragen; in plaats van zich
het leven’ (Derkx, 2009, p. 165). Hier komt de
ermee te verbinden trekken ze zich terug
humanistisch geestelijk verzorger naar voren
in hun eigen troostende fantasiewerelden.
als iemand die sensitief is voor de mysteriMurdoch ziet realisme dan ook als een moeuze dimensie van het leven en weet dat de
rele en spirituele prestatie. Dit aspect van
vraag hoe een goed leven te leiden nooit voltranscendentie vinden we terug bij Van Praag
ledig beantwoord kan worden.
wanneer hij trouw benoemt als een belangrijk grondmotief in het menselijk leven dat
82
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Murdochs (1970) filosofie van het Goede als
transcendent past in de gedachte van Taylor
(2007) dat het streven naar transcendentie
voor ieder mens – godsdienstig of niet – een
belangrijke rol speelt: ‘In our religious lives
we are responding to a transcendent reality.
We all have some sense of this, which emerges in our identifying and recognizing some
mode of what I have called fullness, and seeking to attain it’ (Taylor, 2007, p. 768). Ook
in de psychologie worden ideeën over transcendentie intussen door sommigen omarmd;
verschillende auteurs argumenteren dat ‘any
viable concept of self is always ‘more than
mere self ’’ (Slife & Richardson, 2014, p. 321).
Psycholoog Mark Freeman (2014) bouwt op
het werk van Murdoch voort en relateert de
transcendente dimensie van het bestaan aan
‘the felt reality of the Other’ (p. 154); ervaringen waarbij we het – menselijke of nietmenselijke – Andere erkennen. Deze ervaringen met de Ander vormen volgens Freeman
(2014) zowel de primaire bron van existentiële voeding als van ethische ontwikkeling. Net
als Murdoch benadrukt Freeman daarmee de
ethische kant van spiritualiteit; het erkennen
van de Ander als mysterieus – ‘the Other as
a reality whose meaning transcends me’ (p.
156) – vormt het hart van spirituele ontwikkeling. Dat is een meer strikte opvatting van
spiritualiteit dan bij Taylor; de visies van het
ultiem goede die mensen volgens Taylor in
hun spirituele zoektochten nastreven kunnen
‘incompatible with justice or human dignity’
(Taylor, 1989, p. 66) zijn. Dat iemand zich toelegt op een spirituele zoektocht in de zin van
een streven naar wat voor haar of hem van ultieme waarde is, is nog geen garantie dat er in
dat streven ruimte is voor anderen, dat daarin
geen geweld of onderdrukking plaatsvindt.
Anders dan bij Taylor past in de terminologie
van Murdoch de term spiritualiteit alleen op
een streven dat een gerichtheid op erkenning
van de Ander omvat.

Waardenwerk, mei 2018

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 83

Geestelijke verzorging: spiritueel en
politiek werk
Wanneer we op grond van bovenstaande het
karakteristieke van geestelijke verzorging
beschrijven als ‘het Goede vertegenwoordigen’, dan is geestelijke verzorging niet alleen
begeleiding bij spirituele zoektochten in de
zin van Taylor (1989) van anderen maar is
spiritualiteit in de zin van Murdoch (1970)
een kenmerkende dimensie in het werk en
de professionele houding van geestelijk verzorgers. Eerst willen we erop wijzen dat ‘het
Goede vertegenwoordigen’ gemakkelijk verkeerd kan worden begrepen, wanneer deze
zinsnede niet expliciet wordt begrepen vanuit
de subtiele en complexe ideeën van Murdoch
(1970) omtrent het Goede. Het Goede vertegenwoordigen moet in elk geval niet worden
opgevat als de wijsheid in pacht hebben of
een bepaalde visie van het goede aan anderen
voorschrijven. Het Goede, zoals Murdoch het
opvat, is niet bereikbaar, niet definieerbaar en
uiteindelijk mysterieus. Het Goede is verbonden met menselijke kwetsbaarheid en imperfectie, met tragiek en met wat Martha Nussbaum (2001) ‘fragility of goodness’ noemt.
Het Goede vertegenwoordigen verwijst naar
het eerder genoemde geloof dat het ook in
ultieme situaties, wanneer al het goede verdwenen of onbereikbaar lijkt, zinnig is om te
blijven streven naar iets van ultieme waarde
– ook al is dat iets niet helemaal te grijpen en
begrijpen. Dit sluit aan bij de opvatting dat
geestelijk verzorgers in hun werk hoop vertegenwoordigen (Capps, 1995) – dat ze ‘niets
verwachten, alles hopen’, zoals Van Praag het
uitdrukt.
Deze opvatting van geestelijke verzorging
benadrukt niet alleen de verwevenheid van
de spirituele dimensie van het werk met de
existentiële dimensie ervan, maar ook met de
ethische en politieke dimensie. Wat betreft de
existentiële dimensie betekent het Goede vertegenwoordigen dat geestelijk verzorgers met
liefde en compassie kijken naar situaties van
lijden, tragiek en menselijk kwaad in plaats
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van weg te kijken. Wat de ethische dimensie
betreft betekent het Goede representeren het
benaderen van de ander als uiteindelijk mysterieus, als Ander. De pogingen van geestelijk
verzorgers om met liefde en compassie naar
anderen te kijken zijn dus nooit uitputtend;
er is altijd meer te zien en te horen. Praktijken van het Goede vertegenwoordigen zijn
daarmee persoonsgericht in de zin dat de visies van het goede van de ander en niet die
van de geestelijk verzorger centraal staan en
het uitgangspunt van de begeleiding vormen.
Dat impliceert echter niet dat geestelijk verzorgers geen vraagtekens kunnen zetten bij
visies van het goede waar anderen mee komen. In zijn beschrijving van humanistisch
raadswerk schrijft Van Praag dat ‘confrontatie met de mogelijkheden van menszijn naar
humanistisch inzicht’ (Derkx, 2009, p. 153)
deel uitmaakt van het werk. Het Goede vertegenwoordigen betekent in het bijzonder
dat geestelijk verzorgers tegenwicht bieden
wanneer degenen die ze begeleiden anderen
tot object reduceren in egocentrische fantasieën. Geestelijk verzorgers vertegenwoordigen de ethische positie dat ook die anderen
unieke en complexe personen zijn die niet te
vangen zijn in één perspectief. Dit doet recht
aan het idee dat mensen relationele wezens
zijn die in elkaars leven verwikkeld zijn en
daarmee zowel schade ondervinden ten gevolge van acties van anderen als, intentioneel
of niet, schade aan anderen toebrengen. In
de gevangenis worden geestelijk verzorgers
bijvoorbeeld regelmatig geconfronteerd met
verhalen waarin zowel schade is toegebracht
aan als door de verteller (Schuhmann, 2015).
Ten slotte benadrukt het idee van het Goede vertegenwoordigen de politieke rol die
geestelijk verzorgers spelen in de organisaties waar ze werken en in de maatschappij.
Oriëntatie in de morele ruimte is, zoals Taylor (1989) benadrukt, geen puur individueel
proces. Onze visies van het goede creëren
we niet zelf, uit het niets; ze zijn cultureel
geworteld. Als begeleiders bij processen van
(her)oriëntatie in de morele ruimte dienen
geestelijk verzorgers dus ook de vraag te
84
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stellen welke visies van het goede voor wie
beschikbaar zijn. Het Goede vertegenwoordigen betekent hierbij bijdragen aan visies van
het goede waaruit een streven naar het Goede
– naar het erkennen van de Ander ‒ spreekt.
Dat betekent dat geestelijk verzorgers de dialoog binnen hun organisatie – en ook breder,
in relatie tot maatschappelijke debatten ‒ bevorderen en daarbij aandacht vragen voor de
stemmen die niet in de dialoog zijn vertegenwoordigd. Het betekent ook dat ze kritisch
kijken naar dominante visies van het goede in
organisaties en de maatschappij, en deze visies ter discussie stellen wanneer die dehumanisering, stereotypering of marginalisering in
de hand werken. Niet voor niets houden geestelijk verzorgers zich behalve met begeleiding
van individuen en groepen ook bezig met
moreel beraad en ethische advisering. Verder
betekent het Goede representeren een kritische positie innemen ten opzichte van visies
van het goede waarin geen ruimte is voor de
raadselachtigheid van het leven of voor menselijke kwetsbaarheid en feilbaarheid. Dat is
bijvoorbeeld het geval wanneer ‘het goede
leven’ wordt gereduceerd tot medische, juridische, psychologische of economische
beschrijvingen. Voor geestelijk verzorgers
die transcendente visies van het goede vertegenwoordigen is het bevorderen van sociale
rechtvaardigheid daarmee een noodzakelijk
en inherent onderdeel van hun werk.

Tot slot
De in deze bijdrage onderbouwde opvatting
van geestelijke verzorging wijst op de overeenkomsten tussen geestelijk verzorgers met
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden – iets wat volgens ons juist in een
tijd van secularisering en levensbeschouwelijk pluralisme van belang is. Volgens deze
opvatting is niet alle spirituele zorg – of zorg
op het gebied van zingeving – ook meteen
geestelijke verzorging. Verschillende professionals kunnen spirituele zorg bieden in de
zin dat ze ondersteuning bieden bij proces-
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sen van (her)oriëntatie in de morele ruimte.
Wanneer de desoriëntatie behapbaar is en iemand zicht houdt op wat voor haar of hem
van ultieme belang is gaat het hierbij vooral
om luisteren naar verhalen hierover, helpen
om iemands zoektochten naar en visies op
een goed leven in kaart te brengen en inzicht
helpen bevorderen in de hulpbronnen waaruit bij deze zoektochten kan worden geput.
Het specialisme van de geestelijke verzorger
komt het scherpst naar voren in ultieme situaties van heftige desoriëntatie, bij ervaringen dat het streven naar het goede niet langer de moeite waard of futiel is. Het Goede
representeren betekent hier compassievol en
aandachtig kijken naar een dergelijke heftige
ervaring van desoriëntatie vanuit de overtuiging dat de nastrevenswaardigheid van het
Goede niet teniet kan worden gedaan – zonder daarmee een bepaalde oriëntatie op het
goede als gemakkelijke of enige uitweg uit
de situatie voor te stellen. Hiervoor is meer
nodig dan aandachtig kunnen luisteren, ordening in een verhaal kunnen aanbrengen en
kunnen aansluiten bij de leefwereld van de
ander. Dit vraagt ten eerste om kennis van
diverse (levensbeschouwelijke) visies van het
ultiem goede, het goede dat geloofwaardig
blijft in ultieme situaties. Deze kennis is mede
nodig om te bepalen wanneer iemand begeleiding vanuit een specifieke levensbeschouwelijke traditie nodig heeft en moet worden
doorverwezen naar een geestelijk verzorger
van de betreffende levensbeschouwelijke
achtergrond. Daarnaast is het nodig om de
eigen positie ten opzichte van deze levensbeschouwelijke visies en tradities te (blijven)
onderzoeken en een levendige relatie met het
Goede te blijven onderhouden waar sensitiviteit voor het mysterieuze en voor de breekbaarheid van het goede deel van uitmaakt.4
Bovendien vraagt het vertegenwoordigen
van het Goede om het (blijven) ontwikkelen
van inzicht in egocentrische neigingen en
in grenzen aan het met liefde en compassie
kunnen of durven kijken naar de werkelijkheid, in het bijzonder naar lijden en kwaad.
Deze opvatting van geestelijke verzorging
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kan worden gerelateerd aan het ‘ABC-model’
zoals dat voor het domein van de palliatieve
zorg in de Richtlijn Spirituele zorg uit 2010
is uitgewerkt. Volgens dit model kunnen verschillende professionals aandacht (A) hebben
voor levensvragen, zingeving en spiritualiteit,
of begeleiding (B) hierbij bieden, maar zijn
geestelijk verzorgers in ieder geval aan zet
wanneer er sprake is van een crisis (C) – een
ingrijpende desoriëntatie - op het gebied van
zingeving en spiritualiteit.
De vraag of spiritualiteit al dan niet een centraal begrip zou moeten zijn in relatie tot humanistisch geestelijke verzorging is hiermee
niet beantwoord. Het begrip spiritualiteit
roept uiteenlopende associaties op die lang
niet altijd de ethische dimensie die Murdoch
(1970) aan dit begrip toekent honoreren. Ook
Taylor’s (1989, 2007) opvatting van spiritualiteit heeft niet de ethische lading die het begrip in de opvatting van Murdoch heeft. In
elk geval denken wij dat het filosofische werk
van Taylor en Murdoch op het gebied van spiritualiteit en transcendentie een vruchtbaar
perspectief op (het eigene van) geestelijke
verzorging kan bieden. Met behulp van het
werk van Van Praag hebben we dit ook op humanistisch geestelijke verzorging betrokken.
De ethisch gekleurde ideeën rond spiritualiteit van Murdoch onderschrijven het humanistische principe dat niemand een ander mag
voorschrijven hoe te leven. Tegelijkertijd leiden deze ideeën tot kritische kanttekeningen
bij het humanistische autonomie-principe;
onze pogingen om een prettig, vervuld, mooi
of waardig leven te leiden kunnen mislukken,
ze kunnen onbeholpen zijn of schadelijk voor
anderen. Vergelijkbare kritische aantekeningen zijn onder anderen door feministische filosofen via het begrip ‘relationele autonomie’
en door Kunneman (2005) via het begrip ‘diepe autonomie’ gezet. Juist voor humanistisch
geestelijk verzorgers, die regelmatig mensen
begeleiden die de grenzen van autonomie ervaren, zijn deze kanttekeningen betekenisvol.
Ze wijzen op het belang voor geestelijk verzorgers van wat antropoloog Clifford Geertz
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(1973) ‘spiritual maturity’ noemt: ‘a sense
for the necessary note of irrationality in any
world view’ (p. 140). Geertz komt met deze
opvatting van spirituele rijpheid dicht bij het
idee van ‘streven naar het Goede’ van Murdoch. Misschien kunnen we onze ideeën over
geestelijke verzorging uit deze bijdrage met
behulp van de volgende woorden van Geertz
(1973) wel het meest kernachtig samenvatten:
geestelijk verzorgers vertegenwoordigen de
overtuiging dat ‘no completely adequate and
comprehensive worldview is possible, and behind all the pretense to absolute and ultimate
knowledge, the sense for the irrationality of
human life, for the fact that it is unlimitable,
remains’ (p. 139). Wanneer het koesteren van
deze overtuiging inderdaad een teken van
spirituele rijpheid is – dan is geestelijke verzorging, en humanistisch geestelijke verzorging in het bijzonder, door en door spiritueel
werk.
Carmen Schuhmann is universitair docent Praktische Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek
Annelieke Damen is Promovenda Effecten van
Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor
Humanistiek

Noten

1 Deze bijdrage is een Nederlandse bewerking van
een Engelstalig artikel dat verschijnt in het tijdschrift Pastoral Psychology.
2 Dit ene citaat doet uiteraard geen recht aan de
uitgebreide theoretische beschouwingen van
Van IJssel (2007) over de term spiritualiteit - daar
zijn in haar proefschrift twee hoofdstukken aan
gewijd.
3 Er bestaat geen eenduidige definitie van de Engelse term ‘spirituality’ en datzelfde geldt voor
de Nederlandse term ‘spiritualiteit’. Bovendien is
‘spiritualiteit’ niet per se de meest passende vertaling van ‘spirituality’; soms lijkt zingeving een
passender vertaling (Walton, 2012). We gaan
hier niet diep in op dergelijke fundamentele definitiekwesties maar volgen de opvattingen rond
86
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spiritualiteit van de auteurs waar we gebruik van
maken.
4 Dit sluit aan bij wat ook wel de ‘levensbeschouwelijke competentie’ van geestelijk verzorgers
wordt genoemd, bijvoorbeeld in het VGVZ-cahier
Ambtelijke Binding (2010).
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En wat nu? ...
En wat
Hoe geloof en levensovertuiging nu? ...
verdwenen uit de geestelijke
verzorging
Brecht Molenaar
In de verbondenheid met mens en
wereld
in hun onvoorstelbare rijkdom
ligt de verlossing uit het menselijk
tekort besloten.
(Van Praag, 1953, p. 37)

Introductie
Toen mij werd gevraagd een bijdrage te leveren
aan het denken over spiritualiteit in relatie tot humanisme en geestelijke begeleiding, liep ik daar
direct warm voor, al wist ik dat het complexe
materie betrof. In mijn artikel wil ik ter opheldering het heden van de humanistische geestelijke
verzorging in het licht van het verleden bezien.
De inzichten die dat oplevert, neem ik als vertrekpunt voor het zoeken naar een eigentijds
antwoord op wat ik als problematisch ben gaan
beschouwen in het denken over geestelijke verzorging in het algemeen en de humanistische
variant in het bijzonder.
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In aansluiting bij presentietheorie verwijst het
begrip ‘spiritualiteit’ bij mij naar een complex
geheel van verschillende aspecten die samen
de levensbeschouwelijke, politieke of andersoortige bron van inspiratie vormen voor de
manier waarop iemand in het leven staat en
met anderen omgaat.1 Ik koppel het begrip
dus aan alles wat met geloof en levensovertuiging te maken heeft, waardoor het niet
per definitie verwijst naar een bepaald type
spiritualiteit, zoals bijvoorbeeld voorgestaan
in de new age-beweging. De betekenis van
spiritualiteit is voor mij vergelijkbaar met de
omschrijving die de Van Dale eraan geeft als
‘geestelijke levenshouding’.2
Het centrale deel van dit artikel is een persoonlijke positionering. Ik doe dat bewust zo
omdat ik wil laten zien vanuit welk perspectief en met welke betrokkenheid ik deze tekst
schrijf. Zelf ben ik ook humanistisch geestelijk verzorger. Welbeschouwd laten de eerste
drie paragrafen zien wat de achtergrond is van
mijn eigen vorming tot humanistisch geestelijk verzorger. Die is zonder meer van invloed
op de manier waarop ik kijk naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden rond
geestelijke verzorging, op de bezorgdheid die
ik daarbij voel en op de mogelijkheden die ik
zie. Het onderwerp is voor mij zogezegd een
prangende kwestie, een burning issue.
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Ik onderzoek hoe humanistische geestelijke
verzorging weer gedacht kan worden als een
morele aangelegenheid opdat humanistisch
geestelijk verzorgers hersteld worden als
morele actoren. Ik besef dat ook het perspectief van normatieve professionalisering hier
een zinnig licht op kan werpen. Ik vermoed
(maar dat vraagt nader onderzoek) dat beide
perspectieven elkaar op relevante punten
overlappen, maar dat ze ook verschillen en
wellicht zelfs her en der conflicteren. Hoe
dan ook vraagt het onderhevige vraagstuk er
in mijn ogen om goed te worden doordacht.
Het belang reikt namelijk veel verder dan alleen geestelijke verzorging. Het betreft uiteindelijk ons denken over en onze omgang
met kwesties van levensovertuiging, geloof
en normativiteit in het algemeen.

De historische achtergrond van
humanistische geestelijke verzorging
Het Humanistisch Verbond (HV) werd begin 1946 opgericht, dus vlak na de Tweede
Wereldoorlog. Er was in nog sprake van een
verzuilde Nederlandse samenleving. Toch is
het HV niet alleen ontstaan uit de drang om
op te komen voor de gelijkberechtiging van
ongodsdienstigen en buitenkerkelijken. De
urgentie daarvan werd wel degelijk gevoeld,
maar die strijd werd niet voor niets benoemd
als ‘kleine strijd’. De oprichting stond eigenlijk in het teken van een andere bezorgdheid.
Men liep aan tegen een onrustbarend gebrek
aan geestelijke weerbaarheid bij de moderne
mens. Vandaar dat er van begin af aan een andere strijd in het verschiet lag: de ‘grote strijd’
tegen het nihilisme.
Derkx (1993)3 beschrijft hoe de ervaringen
met de opkomst van het nationaal-socialisme
zouden hebben aangetoond hoe gemakkelijk
mensen zich mee hadden laten slepen door
gevaarlijke ideologie. Terwijl de kerken op
zouden moet komen voor de geesteshouding van hun eigen leden, zag Jaap van Praag
– destijds de onbetwiste leider van het HV
– een taak liggen richting mensen die kerk
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en godsdienst vaarwel hadden gezegd.4 Nadat het Verbond zijn identiteit jarenlang had
ontleend aan de kleine strijd en dat had geleid tot de erkenning van humanisme als een
volwaardige levensovertuiging, was volgens
hem zo halverwege de jaren 60 de tijd rijp
voor het oppakken van de grote: ‘Een andere
onnoemelijk veel zwaardere strijd doemt nu
op: de strijd om de geest van de buitenkerkelijke mens. Zal dat zijn een kleurloze, opportunistische of nihilistische geest, of een
geest van zelf bewustzijn, doelbewustheid en
creativiteit?’ (Van Praag, 1966, in Derkx, 1993,
p. 106).
In de laatste drie paragrafen verken ik hoe
een zorgethisch annex presentietheoretisch
perspectief behulpzaam kan zijn bij het vinden van een antwoord op de vraag: en wat
nu? Toen jaren daarvoor in 1953 de eerste
schriftelijke cursus voor raadslieden verscheen, Geestelijke verzorging op humanistische
grondslag, begon deze in de inleiding met een
uiteenzetting over ‘het veelbesproken “Nihilisme”‘ (Van Praag, 1953, p. 5) dat zo kenmerkend was geworden voor de moderne
mens. Van Praag was er de redacteur van.
Nihilisme werd uitgelegd als de geesteshouding van mensen die niets ‘geloven’ maar zich
laten leven, hoogstens geleid door bepaalde
deelovertuigingen. Dat werd gerelateerd
aan de culturele veranderingen die hadden
plaatsgevonden als gevolg van de industriële
revolutie: de komst van moderne techniek,
de industrialisatie en de grote-stadsvorming.5
In combinatie met de slechte levensomstandigheden (zo begin 19e eeuw) zou dat geheel
aan factoren, ook wel de ‘massalisering’ genoemd, hebben geleid tot het verlies van de
geborgenheid die voorheen gegeven was met
het leven in ‘de oude gemeenschapsgroepen met hun traditionele levensgewoonten’
(ibidem). De enkeling was losgeslagen geraakt van traditie en sociale binding, iets wat
vooral nijpend werd indien er sprake was van
een levenscrisis. Ook de steeds verder voortschrijdende onkerkelijkheid was van invloed
geweest. Er zou een algehele vervlakking van
het geestelijk leven zijn ontstaan die gold als
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erom bij die ander de krachten te activeren
een voortdurende bron van nood voor het
die in staat zouden stellen zelfstandig een zinmoderne individu.
volle levensvisie te hanteren. Bij cliënten die
Hierin school behalve een individuele ook
al een alomvattende humanistische kijk op
een culturele bedreiging. Het gebrek aan
het leven hadden ontwikkeld, kon het aanbod
een zinvolle levensvisie zou vatbaar maken
ook tegemoetkomen aan de behoefte aan
voor ‘daemonische verleidingen’ (ibidem)
geestelijk contact met gelijkgezinden.
die een vervulling van de behoefte aan een
Het uitgangspunt was dat een humanistisch
dergelijke levensvisie beloofden. Ook al ontaanbod pas zin kon hebben wanneer de ander
stonden er geleidelijk aan nieuwe vormen
al ‘onder- of half bewust’ (ibidem) openstond
van binding (zoals vakbewegingen, polivoor de humanistische levensvisie. Kenmertieke partijen, culturele organisaties, socikend was het geloof in de mogelijkheid van
ale verenigingen en wijkverbanden), er was
een menswaardig leven. De zin van het bemeer nodig om de ontstane nood te lenigen.
staan kon voor de humanist geen andere zijn
‘Daarnaast en daaroverheen is er dus alle redan dat bestaan ‘zo volledig mogelijk
den voor de vormgeving van een buitente zijn’ (p. 31). Het doel van de
kerkelijke, verantwoorde en doorhumanistische geestelijke verdachte levensovertuiging, die
zorging was dat de cliënt
als grondslag van bezinning
Het doel van de
betrokken kon raken op
en bezieling kan fungeren,’
humanistische geestelijke
al zijn bestaansverhouwas de conclusie (ibidem).
dingen. ‘D.w.z. waardoor
‘De strijd om gelijkberechverzorging was dat
hij zijn plaats vindt in het
tigdheid is van dit alles
de cliënt betrokken
bestaan,’ zo werd dat uituitvloeisel en achtergrond,
gelegd. Het bieden van
geen doel op zichzelf’ (p. 6).
kon raken op al zijn
praktische
hulp en methoDe kleine strijd stond dus ten
bestaansverhoudingen. den van de psychologie
goldienste aan de grote.
den als hulpmiddelen om cliënten in staat te stellen zo’n volledig
De bezorgdheid over het nihilisme vermens-zijn te realiseren. Over de beroepsmaklaart niet alleen de oprichting van het HV,
tige benadering die dat vroeg, stond er:
maar ook waarom er van begin af aan een
Beroepsmatige benadering betekent
bijzondere betekenis werd toegekend aan de
niet zozeer een verstandelijke gehumanistische variant van geestelijke verzorschoolde aanpak, als wel een gelijkging.6 Uit de cursus voor raadslieden valt ook
matige, eerbiedigende toewijding aan
goed op te maken wat daaronder werd veriedere cliënt of mogelijke cliënt. Het
staan. ‘Humanistische geestelijke verzorging
vraagt te leren helpen zonder er iets
wortelt in de humanitas (de menselijkheid)’,
voor terug te eisen, noch in de vorm
zo werd het verschil uitgelegd met de godsvan dankbaarheid of erkenning, noch
dienstige geestelijke verzorging en haar plicht
in de vorm van aanvaarding van onze
tot woordverkondiging (p. 9). Het humanislevensvisie of levenshouding. Het
tische aanbod gold eveneens als volwaardige
vraagt de systematische ontwikkezielszorg en werd omschreven als ‘bekomling van een beroepsmatig ik (profesmernis om de concrete mens in zijn persoonsional self). (p. 17)
lijke nood’ (ibidem). Het was bedoeld als een
intensieve bemoeienis met moeilijkheden
Deze denkwijze verklaart ook hoe er werd
van geestelijke aard. In de ander werd de
gedacht over de vereiste vakbekwaamheid:
mede-mens herkend als iemand ‘die ons ter
‘Zijn ‘vakbekwaamheid’ bestaat daarin, dat
harte gaat ‘als ons zelve’, d.i. als een die van
hij zijn werktuig beheerst. En dat werktuig is
dezelfde natuur is als wij’ (ibidem). Het ging
90

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 90

© 2018
B.V. Uitgeverij SWP Amsterdam
Humanisme
en Spiritualiteit

Waardenwerk, mei 2018

3-5-2018 15:10:18

niet de cliënt, ook niet de kennis of de welbespraaktheid van de G.R. [Geestelijk Raadsman], maar diens eigen persoonlijkheid’ (p.
24). Om dienend behulpzaam te kunnen zijn,
moesten raadslieden getuigen van een ‘verwonderde belangstelling voor persoon en lot
van de mens die keer op keer voor je komt
te staan’ (p. 25). Van hen werd de bereidheid verwacht om zich open te stellen ‘voor
het mysterie ‘mens’’ (p. 17). Zelfs in verband
met de gesprekstechniek werden raadslieden
vooral aangespoord om te ‘reageren vanuit
de volheid van onze levensovertuiging’ (p.
27). Ze dienden te beseffen dat hun taak alleen verricht moest worden ‘omdat mensen
dikwijls zo onvoorstelbaar alleen staan in de
moeilijkheden van het leven’ (idem, p. 25).
Met de algehele strekking van de cursus, in
het bijzonder het spreken in termen van verbondenheid, eerbied, toewijding, verwondering en mysterie, bevestigt Van Praag eens te
meer hoe hij het humanisme interpreteerde:
als religieus-humanistisch.

Religieus humanisme in relatie tot
humanistische geestelijke verzorging
In de inleiding van het boekje Humanisme en
religie uit 1953 schrijft Van Praag: ‘Maar al
ware de wereld in ieder opzicht rationeel te
doorlichten, dan zou dat nog niet beantwoorden aan de behoefte, die in religiositeit zijn
bevrediging zoekt: namelijk de doorleving
der werkelijkheid als een totaliteit, waarin
de mens zelf is opgenomen’ (p. 6). Wanneer
Kuijlman (2001) jaren later verslag doet van
zijn onderzoek naar religieus humanisme
in het HV, meldt hij dat Van Praag zichzelf
als religieus-humanist schijnt te hebben beschouwd, maar er nooit veel behoefte aan
had om dat te vertellen. Voor de goede verstaander zal zijn affiniteit met religieus humanisme wel voortdurend blijken uit zijn
geschriften en uitspraken.
In de tijd van de oprichting van het HV
werd er intensief gedebatteerd over de vraag
in hoeverre een religieus besef deel kon en
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mocht uitmaken van humanisme. In Kuijlmans studie staat dat er daaraan voorafgaand al sinds 7 juni 1945 een Religieus Humanistisch Verbond actief was geweest. Het
religieuze aspect verwees volgens de initiatiefnemers van dit RHV naar een besef van
verbondenheid met medemensen, natuur en
kosmos (p.7).
De erkenning van een dergelijk levensbesef
en gevoelselement werd door de zogeheten
‘religieus humanisten’ of ‘kosmisch humanisten’ bepleit, waarmee zij in de begintijd van
het HV naast en bijwijlen tegenover de ‘rationalisten’ of ‘positivisten’ stonden. De tegenstelling werd later ook wel benoemd als die
tussen ‘belevers’en ‘begrijpers’.
Al vormde de verscheidenheid op het punt
van denken over religiositeit dus een bron
van verdeeldheid, deze verschillen konden
volgens Kuijlman wel worden ervaren als
‘mogelijkheid tot geestelijke verrijking’ (p.
13). Men wist in alle verscheidenheid zelfs
een eenheid te ontwaren, wat ertoe leidde
dat ook het religieuze element uiteindelijk
een plek kreeg in de eerste beginselverklaring
uit 1946: daarin werd opgenomen dat humanisme zich baseert ‘op de eerbied voor de
mens als bijzonder deel van het kosmisch geheel’
(in Kuijlman, 2001, p. 11, nadruk toegevoegd
door hem). Omdat er tevens in stond dat humanisme niet uitgaat van het bestaan van een
persoonlijke godheid, was hier nadrukkelijk
sprake van een seculier gemotiveerde eerbiedwaardigheid.
Mij heeft het inzicht in Van Praags religieushumanisme doen beseffen hoezeer zijn religiositeit van invloed moet zijn geweest op de
humanistische moraal die werd voorgestaan.
Zo stond er in de al besproken eerste schriftelijke cursus voor raadslieden een paragraaf
over de ‘de ‘boodschap’ van het humanisme’
(Van Praag, 1953, p. 30). Mensen werden geacht om niet alleen van zichzelf uit te handelen. Hun bestaanswerkelijkheid werd gezien
als een werkelijkheid die ook de ander en het
andere omvat. ‘Zonder dat dit hetzelfde is als
onbeperkte wegcijfering van zichzelf of minachting van zijn eigen persoon, is het [hande-
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len] toch gericht op het geheel, en in die zin is
humanisme anti-egoïsme’ (p. 31).
Met het religieus humanisme voor ogen kan
ik in elk geval goed begrijpen in welk verband
er was gekozen voor de slotzin waar de cursus uit 1953 mee eindigde:
Zo aanvaardt hij [de raadsman] zijn
taak in deemoed, binnentredend in de
werkelijkheid die in een ander mens
vorm gekregen heeft, indachtig, juist
in deze situatie, aan het woord: doe
Uw schoenen van Uw voeten, want gij
staat op heilige grond.’ (p. 40)
Je zou kunnen zeggen dat het begrip ‘heilig’(ongetwijfeld een verwijzing naar Exodus
3, vers 5) hier een plaats krijgt in een religieushumanistisch discours dat het accent legt op
de eerbiedwaardigheid van de mens. Het is
dezelfde, doorleefde eerbied die in mijn ogen
ook dragend is voor de manier waarop Van
Praag (1978) zich later in zijn Grondslagen van
humanisme uitlaat over ‘de raadsman’– dat
zegt hij ook dan nog steeds. Hij presenteert
die, en ik doe een greep uit het boek, als vertegenwoordiger van de menselijke solidariteit, als iemand van wie het oog, oor en hart
belangeloos openstaat voor de gevoels- en
denkwereld van medemensen, als iemand
die dienend behulpzaam is met behoud van
een fundamentele gelijkwaardigheid tussen
de gesprekspartners en een daarmee gegeven
aanvaarding van de ander in zijn anders-zijn
en ten slotte als iemand die in staat is in een
vruchtbare relatie met de cliënt te treden, gemotiveerd door de motieven van trouw en
moed.
Het hierna volgende citaat getuigt in mijn
ogen behalve van eerbied voor de ander, ook
van het besef van de complexiteit van geestelijke verzorging. Bovendien laat het zich
lezen als een vooruitwijzing naar de huidige
tijd: de protocollisering waar Van Praag toen
al gewag van maakte, zou immers alleen
nog maar verder toenemen. In reactie op de
vraag in hoeverre ‘de raadsman’ directief dan
wel non-directief te werk moet of kan gaan,
schrijft hij:
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Maar een volstrekt neutrale spiegeling
is even onmogelijk als een volstrekt
waardevrije wetenschap. Protocollen
laten zien, dat er altijd suggesties insluipen. Dat is ook niet erg, als de begeleider zich daarvan bewust is. Maar
juist de illusie, dat men volstrekt neutraal bezig is, brengt allerlei oncontroleerbare eenzijdigheden mee, die het
resultaat zeker zullen beïnvloeden.
Alleen, niemand weet dan hoe. ... Humanistische begeleiding is in zoverre
non-directief, dat de raadsman er zich
als regel wel voor wachten zal pasklare
oplossingen voor welke moeilijkheden
dan ook aan te bieden. Daarvoor moet
de eerbiediging van de ander in zijn
eigen aard en vrijheid, en het vertrouwen in zijn mogelijkheden en zijn creativiteit borg staan. (p. 226-227)
Volgens Kuijlman (2001, pp. 46-57) zou het
HV tegen het einde van de 20e eeuw een
steeds sterkere rationele uitstraling krijgen,
dat wil zeggen het uitsluitend met verstandelijke vermogens benaderen van de werkelijkheid. Hoewel er in de herziene beginselverklaring van 1953 nog een korte verwijzing
werd gemaakt naar ‘kosmische verbanden’,
had de religieuze interpretatie van humanisme bij de tweede herziening van 1973 definitief het onderspit gedolven; de term ‘kosmisch’ kwam er niet meer in voor. Niettemin
meent de onderzoekers aan de toenemende
aandacht voor spiritualiteit en ceremonies
(humanistische uitvaartbegeleiding, relatieen geboortevieringen) in de jaren negentig
wel een steeds breder gedragen openheid
voor religiositeit af te lezen, al waren lang
niet alle humanisten daarvan gecharmeerd.
‘Maar het geestelijk klimaat binnen het HV
lijkt op de drempel van de 21e eeuw te verschuiven naar een grotere openheid voor een
religieus (of zo men wil: spiritueel) geïnspireerd humanisme,’ aldus Kuijlman en met
die voorzichtige voorspelling besluit hij zijn
onderzoek.
Wat hij precies verstaat onder het begrip ‘spiritualiteit’, wordt niet duidelijk. Hij lijkt de ge-
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lijkstelling van spiritualiteit en religieus humanisme open te houden. In mijn definiëring van
spiritualiteit beschouw ik zowel de humanistische als de religieus-humanistische spiritualiteit als elk een type van spiritualiteit, al moet
ik daar wel bij aantekenen dat ik het onvermijdelijk acht dat elke vorm van spiritualiteit is
verbonden met beleving en doorleving.

Spiritualiteit in relatie tot (humanistische)
geestelijke verzorging
Nadat er in 1953 een eerste schriftelijke uiteenzetting over humanistische geestelijke
verzorging was verschenen, ging in 1963 de
eerste officiële cursus voor raadslieden en
vormingsleiders van start. Weer een jaar later
werd het Humanistisch Opleidingsinstituut
(HOI) opgericht, wat op zijn beurt een kwart
eeuw later (1989) zou opgaan in de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Leverde de
kwestie van religiositeit in relatie tot humanisme en dus ook humanistisch raadswerk
al veel voer voor debat, daar zou al relatief
snel een mijns inziens nog zwaarder beladen
discussie bijkomen: die over de grondslag van
geestelijke verzorging als zodanig.
Het lijdt geen twijfel dat humanistische geestelijke verzorging in oorsprong ondenkbaar
was zonder haar grondslag in een humanistische levensvisie. Door onderzoeksbureau
HISTODATA (1989) zijn de ontwikkelingen
beschreven die plaatsvonden in de tijd dat het
HOI bestond. Daaruit blijkt dat die grondslag
al begin jaren zeventig naar de achtergrond
zou verschuiven. Dat kwam doordat de jongere generatie docenten zich ging oriënteren op
‘neutrale maatschappelijke dienstverlening’
(p. 49). Ook over veel cursisten uit die tijd valt
te lezen dat ze meer oog hadden ‘voor het
psychologiserende dan voor het zingevende
aspect’ (p. 65). De specifieke humanistische
kant van het instituut dreigde onbelangrijk te
worden, wat echter wordt getypeerd als een
verschijnsel van voorbijgaande aard. ‘Later
zou het HOI […] de nuttige elementen van
het algemene welzijnswerk incorporeren en
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daarnaast opnieuw op zoek gaan naar het ‘extra’ dat het te bieden had,’ aldus de auteurs
in hun historische schets (p. 65). Die werd gepubliceerd in het jaar dat het HOI opging in
de UvH.
Inmiddels valt er in onze Nederlandse context bepaald niet meer te spreken van een
verzuilde samenleving. Dat weerspiegelt zich
niet alleen in de levensbeschouwing van degenen die geestelijke verzorging ontvangen,
ook aan geestelijk verzorgers zelf is die ontwikkeling niet voorbij gegaan. We kunnen
niet heen om wat door onder anderen Timmerman (2011, pp. 178-194) als het moderniseringsproces is beschreven. Dat proces werd
volgens hem al in de 14e eeuw voorbereid en
kende vanaf 1960 een radicalisering die voerde tot de laatmoderniteit als het voorlopige
eindproduct ervan. Hij kenschetst laatmoderniteit als de geavanceerde moderniteit van na
1960. Het proces van individualisering, volgens
hem beter benoemd als onttraditionalisering,
geldt als een van de karakteristieken van het
moderniseringsproces. Ook secularisering is
er een aspect van, door hem omschreven als:
ontkerkelijking op individueel niveau en geen
bemoeienis met de samenleving overeenkomstig godsdienstige waarden en normen.
Ik vind het intrigerend dat de institutionalisering van humanisme als ongodsdienstige levensbeschouwing dus uitgerekend plaatsvond
toen – met de kennis van nu – het moderniseringsproces haast was uitgemond in het geradicaliseerde stadium van de laatmoderniteit.
Er werd als het ware een nieuwe ‘zuil’ in het
leven geroepen tegen de tijd dat de onttraditionalisering al zo drastisch om zich heen
gegrepen had! Opmerkelijk genoeg zag men
zich daar nu ook juist toe genoodzaakt omdát
de moderne mens was losgeslagen van traditie en sociale binding, waarmee onder meer
gedoeld werd op de onkerkelijkheid die ‘zelf
al tot traditie geworden is’ (Van Praag, 1953,
p. 5). Men zag in het georganiseerde humanisme een antwoord liggen op de individuele
én culturele nood die hierdoor was ontstaan.
Inmiddels kan echter ook het als een ‘zuil’ gedachte humanisme – het is overigens de vraag
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of dat niet anders zou kunnen – zich al niet
meer onttrekken aan de invloed van onttraditionalisering en individualisering.
Stel dat men denkt: we kunnen geestelijke
verzorging nu toch echt niet langer meer blijven funderen in collectief gedeelde vormen
van geloof of levensovertuiging, dan komt de
vraag naar de inhoud van de eigen levensbeschouwing van geestelijk verzorgers direct in
een ander licht te staan. Die wordt zelfs overbodig als het de kwaliteit van hun professionele optreden betreft, zo zou men door kunnen redeneren. Het blijft er nog wel toe doen
hoe zij hun eigen levensbeschouwing weten
te hanteren, maar daar houdt het dan ook wel
mee op. Het gaat erom dat zij bij hun cliënten
bepaalde effecten tot stand weten te brengen.
Die beoogde effecten hebben van doen met
de zingeving en levensbeschouwing van de
ander. Het is in principe niet aan de geestelijk
verzorger om daar een invulling aan te geven
of er een oordeel over te vellen.
Dit lijkt precies de redenering te zijn die door
de beroepsgroep is gemaakt. Met een grondige herziening van de beroepsstandaard in
2015 zegt de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ), inmiddels Vereniging van Geestelijk VerZorgers
geheten, te hebben gereageerd op veranderingen in de context waarin geestelijk verzorgers werken. Er wordt onder meer verwezen
naar de veranderde rol van de traditionele
kerken en naar het gegeven dat mensen levensbeschouwelijk uit steeds meer bronnen
putten (VGVZ, 2015, p. 4).
In reactie op die veranderingen is er een onderscheid gemaakt tussen de ‘bekwaamheid’
van geestelijk verzorgers (verworven aan hun
opleiding) en hun ‘bevoegdheid’(ontleend
aan een variëteit aan instituten). Terwijl de
bevoegdheid traditioneel altijd had gevraagd
om een ‘zending’ door een levensbeschouwelijk genootschap, was het nu ook mogelijk geworden om te werken met een ‘machtiging’
van een Raad voor Institutioneel Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (idem, pp. 16-17).
De wijzigingen kregen uiteindelijk hun beslag in een herziene versie van de beroeps94

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 94

standaard. De nieuwe definitie van geestelijke verzorging luidt: ‘Geestelijke verzorging
is professionele begeleiding, hulpverlening en
advisering bij zingeving en levensbeschouwing’ (p. 9). Het doel van geestelijke verzorging wordt als volgt getypeerd:
Door gerichte en methodische aandacht
voor zingeving en levensbeschouwing [nadruk toegevoegd] draagt geestelijke
verzorging bij aan het welbevinden
van mensen in relatie tot zichzelf, anderen en hun omgeving en aan het
goed functioneren van professionals,
netwerken en organisaties. Doel is het
bevorderen van spirituele groei, veerkracht, weerbaarheid, eigen regie en
het verminderen van kwetsbaarheid.
(ibidem)
Het naar de achtergrond verschuiven van
geestelijke verzorging als een kwestie van
‘roeping’ wordt in een bijlage over het gevolgde professionaliseringstraject als volgt
verklaard:
De moderne geestelijk verzorger
neemt de taak – die hem en zijn voorgangers van oudsher was toegewezen – op zich om de aandacht voor
deze dimensie [van ultimate meanings
and concerns] levend te houden. Het
belangrijkste verschil is dat niet alleen roeping en levensovertuiging
hem hiertoe inspireren, maar ook
overwegingen omtrent gezondheid
en welzijn. Hier verschijnt naast de
ambtelijke oriëntatie een seculiere,
professionele oriëntatie. In de periode
na de Tweede Wereldoorlog is deze
professionele oriëntatie dominanter
geworden: de relatie tussen zingeving
en gezondheid of welzijn wordt voor
de legitimering en positionering van
de geestelijk verzorger steeds belangrijker. (p. 35)
Opmerkelijk is dat de termen ‘geloof ’en ‘levensovertuiging’ voor het eerste ontbreken in
de definitie van geestelijke verzorging, terwijl
er vanaf het eerste beroepsprofiel uit 1995
altijd had gestaan dat het begeleiding betrof
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‘op basis van geloof en levensovertuiging’.
Ook werd die voorheen altijd getypeerd als
‘professionele en ambtshalve begeleiding’.
Nu wordt alleen nog gewag gemaakt van het
professionele karakter. Opmerkelijk is voorts
hoe er wordt gesproken over de eigen levensbeschouwing van geestelijk verzorgers. Dat
gebeurt onder het kopje van de ‘persoonsgerichte competenties’ waar staat: ‘Zelfreflectieve competentie omvat biografische en
levensbeschouwelijke zelfreflectie: kunnen reflecteren op de eigen levensbeschouwing [nadruk
toegevoegd] teneinde op een evenwichtige,
vrije en authentieke wijze anderen tegemoet
te kunnen treden (p.13)’. De inhoud van de
eigen spiritualiteit van geestelijk verzorgers
lijkt er voor hun professionaliteit dus (in principe) niet meer toe te doen. In lijn met dergelijke koerswijzigingen is men momenteel
intensief bezig met een verdere uitwerking
van de methodische gerichtheid, het ontwikkelen van instrumenten voor diagnostiek en
screening alsook met de formulering van
PROMs (Patient Related Outcome Measures)
en evidencebased kwaliteitsindicatoren.

Een persoonlijke positionering
We zijn inmiddels heel wat jaren verder sinds
de oprichting van de UvH; het zilveren jubileum is al gevierd. Zelf heb ik gestudeerd aan
deze universiteit. Tijdens mijn studie Humanistiek maakte ik deel uit van de tweede lichting studenten. Het was in de tijd dat er nog
veel docenten van het HOI werkzaam waren,
die vooral praktijkvakken gaven. Ik denk dat
ik kan zeggen dat ik nog ben gevormd in overeenstemming met het gedachtegoed van Jaap
van Praag. Mij sprak dat zeer aan. Gevraagd
om een benaming van mijn eigen spiritualiteit zou ook ik die benoemen als ‘religieushumanistisch’.
Ik ben bij Harry Kunneman afgestudeerd op
een onderzoek naar de beroepsidentiteit van
de humanistische geestelijke verzorging. Ik
zou die studie nu kunnen samenvatten als een
onderzoek naar de betekenis van performa-
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tief humanisme voor geestelijke verzorging,
dat wil zeggen: als humanistisch geestelijk
verzorger niet zozeer praten over menselijke
waardigheid, maar proberen daar iets van te
realiseren door een bepaalde manier van doen.
Ik heb vanaf 1995 20 jaar als geestelijk verzorger gewerkt in een ziekenhuis. Ik ben daar
Elly Hoogeveen opgevolgd, een humanistisch raadsvrouw die zelf nog les had gehad
van Jaap van Praag en later zelf les gaf aan
het HOI en de UvH. In de loop van die jaren is mijn gedrevenheid in het werk en mijn
betrokkenheid bij mensen (zorgontvangers,
maar ook zorgverleners, leidinggevenden en
allerlei andere medewerkers) onveranderd
gebleven. Ik prees me rijk met mijn beroep
en voelde bewondering voor de vele bevlogen mensen die ik tegenkwam in het primaire
proces en daaromheen. Gaandeweg ontwikkelde zich echter ook een gevoel van onbehagen dat steeds dominanter werd, totdat het
zelfs de overhand kreeg.
Ik zag hoe het gemeenteziekenhuis waar ik
ging werken, langzaamaan zowel letterlijk als
figuurlijk een totale verbouwing onderging.
Het begon met de groots gevierde privatisering toen ik er net kwam. Managers die naar
horen zeggen jarenlang goed gefunctioneerd
hadden, moesten verdwijnen nadat een verplicht assessment had uitgewezen dat zij
daar niet toe in staat zouden zijn. Patiënten
werden ‘klanten’ en medewerkers ‘interne
klanten’. Er werden termen geïntroduceerd
zoals ‘oncologie-business-unit’. De ene na
de andere zorgformule passeerde de revue.
In 2006 werd de gereguleerde marktwerking
ingevoerd. Tegen die tijd had het ziekenhuis
al een fusie achter de rug die uiteindelijk zou
resulteren in de bouw van een geheel nieuw
ziekenhuis. Allerlei kwaliteitskeurmerken en
certificaten werden behaald. Achteraf gezien
was de privatisering de aanzet tot het – althans op beleidsniveau – steeds belangrijker
worden van de vraag ‘Wat kost het allemaal?’
in plaats van ‘Wat is hier goede zorg?’
Binnen het HV hadden zich eveneens drastische veranderingen voltrokken. Het Verbond ging mijns inziens meer en meer de

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
En watAmsterdam
nu? ...

95

3-5-2018 15:10:19

verdedigen.11 Destijds voelde ik me vooral
uitgenodigd om goed mee te denken over de
vragen die op onze beroepsgroep af kwamen,
niet wetende hoe snel de passie- of roepingsvisie naar de achtergrond zou verschuiven,
terwijl de product-visie niet werkelijk ter
discussie stond en in een mum van tijd op de
voorgrond zou komen te staan, gekoppeld
aan een verschuiving richting sociale wetenschappen (lees: psychologie). Ik zou zelfs wel
willen spreken van psychologisering met betrekking tot de geestelijke verzorging.
In die tijd werd er ook veel gediscussieerd
over de problemen die in verband stonden
met de zending. Ik kon goed begrijpen dat
het tijd werd om als beroepsgroep te reageOok de UvH is bepaald niet onveranderd geren op de ontzuiling. Zulke vernieuwing,
bleven. Wie de huidige site daarvan zoekt, zal
zonder meer een transitie, vroeg volgens mij
ontdekken dat ‘geestelijke begeleiding’ wordt
echter wel om een prudente, behoedzame
genoemd als een van de vier werkterreinen
manoeuvre om te voorkomen dat het kind
waar je na de master Humanistiek aan
zogezegd met het badwater zou worde slag kunt. Als voorbeeld van hetden weggegooid. Ik vreesde een
geen je dan zoal leert, wordt genog sterkere vermethodisering
noemd: ‘hoe je mensen kunt
van de geestelijke verzorging
ondersteunen die vragen
... wat zijn we eigenlijk
dan al gaande was. In eerste inhebben over het bestaan en
stantie misschien niet eens zode zin van hun leven’.8 Al
gaan verstaan onder
zeer onder practici zelf, maar
leidt deze universiteit óók
geestelijke verzorging? wel in de profilering naar de
nog op tot het ambt van
buitenwereld toe en daarmee,
humanistisch raadspersoon
wanneer dat geïnstitutionaliseerd
en wordt in dat verband het
zou raken, op den duur ook in hun
HV als zendend genootschap gefeitelijke optreden.
noemd9, van de zes leerstoelgroepen
Door al deze ontwikkelingen kreeg mijn onis er momenteel in elk geval geen enkele die
behagen steeds meer trekken van vervreemhumanistische geestelijke verzorging in haar
ding. Ik wist me binnen het georganiseerde
omschrijving heeft staan, laat staan dat er nog
humanisme en de beroepsvereniging hoe
eentje vaart onder de vlag van praktische hulanger hoe minder gedragen in de idealen die
manistiek. De term ‘humanisme’ komt alleen
mij dreven. De voornaamste bron van ongenog voor in relatie tot de leerstoel ‘Humanismak was dat ik in de heersende opvatting van
me en filosofie’.10
professionaliteit geen volwaardige plek meer
In mijn ogen werd geestelijke verzorging
zag weggelegd voor het belang van mijn eidoor de beroepsvereniging hoe langer hoe
gen religieus-humanistische spiritualiteit. Het
meer gepresenteerd als een oplossingsgewas alsof mijn bekommernis om anderen
richte aangelegenheid. Voor mij begon dat
weliswaar van zorgzaamheid getuigde, maar
toen ik in 2004 werd gevraagd om tijdens het
dat werd begrepen als een vriendelijk extraa
jaarlijkse symposium van de VGVZ op te kotje dat losstond van mijn eigenlijke professiomen voor de visie op geestelijke verzorging
naliteit. Ik kon met die ‘ontmoralisering’ van
als een kwestie van passie, terwijl mijn opmijn werk niet uit de voeten. Sterker nog, ik
ponent de gerichtheid op een product mocht
levensbeschouwelijke ‘markt’ op met een
zichzelf onderscheidende, dat wil zeggen
ongodsdienstige identiteit. Ik zag ook dat de
focus steeds meer was komen te liggen op
zelf beschikking, momenteel vooral in relatie
tot het levenseinde. Over de grote strijd van
weleer, die tegen nihilisme, las en hoorde ik
niets meer. Wie nu naar de naar de website
surft, leest daar langs welke wegen het HV
het recht van ieder mens op een vrije en volwaardige plek in de samenleving verstevigt,
waarbij van menselijke waardigheid wordt
gezegd dat die begint met het recht op zelfbeschikking.7
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vreesde dat een louter sociaal-technische insteek helemaal geen kwalitatief goede professionaliteit zou kunnen opleveren. Ik kon het
gewoonweg niet goed volgen en vroeg me
steeds sterker af: wat zijn we eigenlijk gaan
verstaan onder geestelijke verzorging?
Sinds in 2001 het boek Een theorie van de presentie uitkwam, ging ik mijn manier van doen
(ik was de mij aangeleerde werkwijze stug vol
blijven houden) herkennen als een presentiebenadering. De presentiebenadering staat in
de lijn van zorgethiek als een politieke ethiek
en omgekeerd kan men in de beschrijving
daarvan veel van presentie herkennen. Omdat ik zocht naar een antwoord op de vraag
die zich steeds meer aan me opdrong, wat er
toch gaande was in mijn vakgebied en de sector zorg en welzijn, wendde ik me opnieuw
tot de UvH zodra het mogelijk werd daar de
master Zorgethiek en Beleid te volgen. Ik
kon mijn werk en werkomgeving leren zien
tegen de achtergrond van de laatmoderniteit.
Ik leerde dat zorginstellingen hun institutiekarakter (zo goed als) verloren hadden en
geontpolitiseerd waren.12 Ik ging inzien wat
de invloed was van een managementfilosofie
zoals die van het New Public Management.
Ik ben voor de tweede keer afgestudeerd
op een onderzoek naar de beroepsidentiteit
van geestelijke verzorging, dit maal door
een discoursanalyse te maken van het eerste
beroepsprofiel uit 1995 en de drie beroepsstandaarden die daarop volgden.13 Ik zag in
hoezeer het beroep was meegegaan in het
moderniseringsproces. Als karakteristieken
van dit proces noemt Timmerman (2011) behalve de genoemde onttraditionalisering en
secularisering ook de instrumentalisering, te
weten de gerichtheid op het beheersen van de
natuur in de wereld om ons heen en in onszelf.
Nog voordat ik was afgestudeerd, besloot ik
dat het voor mij tijd werd om de bakens te
verzetten. Het laatste zetje dat daarvoor nodig was, kreeg ik van de zogeheten ‘lastmeter’: er was een meetinstrument ontwikkeld
waarmee ‘levensbeschouwelijke last’ kon
worden gedetecteerd en geestelijk verzor-
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gers (inmiddels ‘gespecialiseerde psychosociale zorgverleners’ geheten) zouden dergelijke
last in effectieve coping om moeten zetten.14
Het instrument werd onder collega-geestelijk
verzorgers over het algemeen eerder met instemming dan met weerstand begroet. Men
verheugde zich over de aandacht voor het domein van levensbeschouwing en zingeving,
wat ik ergens wel kon begrijpen, maar mij
zinde deze variant van de belangstelling voor
ons werk niet zo. Hoe het ook zij, zelf nam ik
met pijn in het hart afscheid van mijn baan in
het ziekenhuis.
Vlak daarna werd mijn vervreemding nog
eens onderstreept door het verschijnen van
de nieuwe beroepsstandaard. Op de dag dat
deze door de ALV van 2015 werd vastgesteld,
hield Machteld Huber bij het bijbehorende
symposium een presentatie over haar uitwerking van het begrip ‘positieve gezondheid’.15
Zij benoemde de zogeheten ‘spiritueel/existentiële dimensie’ als één van de hoofddimensies van gezondheid. Nu geestelijk verzorgers
gericht en methodisch uit waren op de bevordering van spirituele groei, veerkracht,
weerbaarheid, eigen regie en het verminderen van kwetsbaarheid, sloot dat immers helemaal aan bij het nieuwe gezondheidsconcept. Bleek ziekte niet medisch-technisch op
te lossen, dan was er altijd nog de geestelijk
verzorger die de ‘spiritueel/existentiële gezondheidsdimensie’ instrumenteel zou kunnen bewerken.
Terwijl de meeste aanwezigen hier enthousiast over leken te zijn, misschien omdat de
aandacht voor deze dimensie een zekere erkenning van geestelijke verzorging met zich
meebracht, ervoer ik verbijstering. Hoewel er
met de machtiging een alternatief was gevonden voor de voor velen problematisch geworden zending, bleek de herziening toch te zijn
uitgelopen op een vermethodisering van het
beroep. We hadden het niet meer over onze
eigen spiritualiteit. Ook niet over die van de
ontvangers van onze zorg, alleen nog over
wat je hun ‘gezondheidsvaardigheden’ zou
kunnen noemen. Zelf zou ik niet uit kunnen
zijn op de doelen die de nieuwe beroepsstan-
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daard mij voorschreef. Ik vond dat we helemaal niet in zee moesten willen gaan met de
individualistische benadering van autonomie
waar deze in geworteld waren. Ik ervoer dat
als een miskenning van de eigen waarde die
kwetsbaarheid heeft en vreesde dat we het
ontstaan van zin en perspectief eerder zouden tegenwerken dan het bevorderen. Waren
we niet gewoonweg bezig met het importeren van een neoliberaal discours?
Ik raakte ronduit verontrust. Niet alleen in
relatie tot geestelijke verzorging, maar tot
spiritualiteit in het algemeen. Waren geloof
en levensovertuiging verworden tot een ‘gezondheidsdimensie’ aan de hand waarvan
‘gezondheidswelzijn’ kon worden gemeten?16
Werd spiritualiteit slechts iets nuttigs voor het
eigen welzijn? Hoe zou er nog een tegenwicht
geboden kunnen worden aan de dominantie
van allerlei vormen van consequentialistische
ethiek, mogelijk zelfs egoïsme? Zou zorg
langzamerhand gelijk komen te staan aan
pamperen en betuttelen? Wat waren we gaan
zien als bedoeling van het leven en wat betekende dat voor onze samenleving? En voor
mij de hamvraag: langs welke wegen zou de
waarde van naastenliefde of solidariteit, in
het bijzonder met betrekking tot mensen die
lijden, nog doorgegeven kunnen worden? Ik
was dan wel gestopt met mijn werk als geestelijk verzorger, maar daarmee was mijn verontrusting er niet minder om geworden.

De presentiebenadering
Al snel na mijn vertrek uit het ziekenhuis
kreeg ik de kans om het primaire proces te
verruilen voor het reflecteren over professioneel handelen toen Andries Baart, de
geestelijk vader van de presentietheorie en
-benadering, met mij ging werken aan een
opvolger van het boek Een theorie van de presentie uit 2001. Ik kreeg nog duidelijker voor
ogen wat het betekent wanneer professionals
zorgethisch te werk gaan, een werkwijze die
door Baart is benoemd in termen van de presentiebenadering. Ook kreeg ik nog meer taal
98
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ter beschikking waarmee ik kon verwoorden
waar mijn gevoel van verwantschap met die
benadering eigenlijk uit bestond, evenals
mijn onbehagen richting de ontwikkelingen
in mijn beroep. En ik ontdekte dat de benadering die door Van Praag was voorgesteld
voor de geestelijke verzorging, eigenlijk was
gefundeerd in zorgethiek als een politieke
ethiek – avant la lettre, wel te verstaan.
De presentietheorie en -benadering verstaan
zichzelf als behorend tot de zorgethiek. Zorgethiek is een betrekkelijk jonge ethiek die
opkwam in de jaren ’70 van de 20e eeuw en
nog volop in ontwikkeling is. Leidend is de
vraag: wat is hier goede zorg? Voor practici is
dat de vraag: wat moet ik hier doen als ik goede zorg wil geven? De presentiebenadering
komt met zorgethiek overeen in het inzicht
dat de ethiek die ter zake is voor practici, geworteld behoort te zijn in het alledaagse leven van zorgontvangers en in concrete zorgpraktijken. Dat is iets anders dan kwesties en
dilemma’s in de zorgverlening te benaderen
door deze aan de hand van universele, abstracte waarden te analyseren. Iemand die zorgethisch te werk gaat zal daarentegen pogen
te achterhalen wat er voor de ander als van
waarde verschijnt. Het normatieve aspect van
zorg wordt dan niet zozeer gedacht in termen
van waarden, maar van ‘gebleken goederen’:
er wordt door zorgverleners onderzocht wat
er in hun praktijken goed blijkt te zijn. Het
politieke karakter van deze variant van zorgethiek schuilt in het besef dat ook rechten belangrijk zijn voor het goede leven van mensen
en dat professionals werken in ‘institutionele
settingen’. Ze bevinden zich in een politiek
geladen praktijk waarmee zowel mogelijkheden gegeven zijn alsook onmogelijkheden.
Presentietheorie is voortgekomen uit kwalitatief-empirisch onderzoek naar de werkwijze
van zorgverleners die goede werkers leken te
zijn gezien de ontvangst van hun zorg, want
ook die werd onderzocht. De vraagstelling
was: wat doen goede zorgverleners eigenlijk?
De term ‘presentie’ kwam als treffend uit de
bus voor de manier waarop er goede zorg
door hen werd verleend. Het gaat bij presen-
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Het discours geeft ook aan wat de ambitie
tietheorie om een praktijktheorie die is voortvan de presentiebenadering is (het streef kader)
gekomen uit de empirie van de praktijk, die
en welke morele speelruimte er bestaat voor
is ontwikkeld met de professionals en die is
werkers die werken volgens deze benadering
bedoeld om hen te dienen met inzichten voor
(het ethische kader).
de praktijk. Presentie hecht aan het cultiveren
Het discours omvat dus onder meer een
van relaties waarin goede zorg zich kan realistreef kader. Het streven van presentiebeoefeseren en legt de focus op onderlinge af hankenaars is dat zorgontvangers hun leven goed,
lijkheid en kwetsbaarheid. Het gaat om een
het liefst gelukkig kunnen voortzetten doortheorie over handelen waarin het zoeken van
dat ze een bevredigende verhouding vinden
nabijheid en afstemming radicaal gebeurt.
tot de kwetsbaarheid van het bestaan. Wat
Presentiebeoefenaars werken altijd in de hoedaaraan bijdraagt, zit vooral in: geluk, zin,
danigheid van een bepaald zorgend beroep.
erkenning krijgen, gemeenschap ervaren
Baart kwam tot de conclusie dat goede
en rechten hebben. Deze gelden als
zorgverleners twee op het oog tede voorwaarden voor een goed
genstrijdige werkwijzen weten
of gelukkig leven en ze worte verenigen, namelijk én
den bevorderd door relatiocompetent én ‘relationeel’
... waar gaat het in
neel te werken. Omdat prezijn. Het komt er namelijk
dit vakgebied of deze
sentie altijd wordt beoefend
niet alleen op aan dat professionals de corebusiness
werksoort eigenlijk of ten in de hoedanigheid van een
bepaald zorgend beroep en
van hun vak goed op orde
diepste om?
er wordt gewerkt binnen een
hebben. Goede zorgverlebepaalde werksoort, is het ook
ning zal tegelijk ook nabij
belangrijk dat zorgverleners goed
(betrokken op de ander) en afbeseffen wat de bestemming is van het
gestemd (op maat gemaakt) zijn. De
eigen vak en de betreffende werksoort. Zo
omschrijving van presentie luidt dan ook:
kan een geestelijk verzorger (het vakgebied)
presentie is probate, nabije en afgestemde
werkzaam zijn op verschillende werkplekken,
zorg die op gedegen wijze en met liefde gebijvoorbeeld in de ziekenhuis- of verpleeggeven wordt.
huiszorg, bij justitie of defensie of de politie
Het begrip ‘benadering’ in de presen(werksoorten). Vakgebieden en werksoorten
tie-benadering is met opzet gekozen
worden daarbij bezien als instituties met een
en wel in onderscheid met een meeigen bestemming, hun finaliteit, af hankelijk
thode.17 Terwijl een methode is te vervan het antwoord op de vraag: waar gaat het
staan als een uitgewerkte, geordende
in dit vakgebied of deze werksoort eigenlijk
en vaste manier van doen om naar een
of ten diepste om? Met dat antwoord krijg je
bepaald doel toe te werken, fungeert
de bestaansreden van de institutie voor ogen
een benadering als het veel ruimere
en presentie denkt er graag over mee hoe
kader van methoden. Een benadering
die het beste verwoord kan worden. Jezelf
bestaat altijd uit twee componenten:
als beroepskracht die vraag stellen, wordt in
enerzijds een discours of vertoog en
presentietheorie ‘finaliseren’ genoemd en een
anderzijds een praktijkontwerp.
sterk besef van finaliteit maakt een belangrijk
Het discours van de presentiebenadering geeft
deel uit van de professionaliteit die presentie
(in het denkkader) aan wat de problemen zijn
voor ogen heeft.
waar de presentiebenadering iets aan wil
De andere component van de presentiebedoen: de benadering wil voorkomen dat er
nadering, het praktijkontwerp, geeft aan hoe
sprake is van ‘interventionisme’ doordat propresentiebeoefenaars hun zorgpraktijken
fessionaliteit te overwegend begrepen wordt
stichten (dat gebeurt in het kader van kritiin termen van oplossingsgericht handelen.
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sche inzichten en werkbeginselen), invullen (het
methodische kader) en beoordelen (het kwaliteitskader). Het kader van kritische inzichten
en werkbeginselen biedt professionals een
globaal richtsnoer voor de relationele werkwijze, maar die laat zich niet methodisch
voorschrijven als een standaard-manier van
doen. Het methodisch kader reguleert hoe
zij gebruik kunnen maken van bestaande
methoden of methodieken uit het eigen vak,
wat betekent dat daar heel vrij mee om wordt
gegaan. Professioneel zijn betekent in de presentiebenadering dat werkers in staat zijn om
passende methoden of methodische elementen deel uit te laten maken van een goede
zorgpraktijk, een praktijk dus die relationeel
en situationeel adequaat genoemd kan worden. Die vrije omgang met methodische elementen kan grote veranderingen geven: bepaalde elementen worden versterkt en andere
worden gecorrigeerd, verlaten, omgebouwd
of aangevuld en anders ingebed. Hierdoor
geeft presentiebeoefening vaak aanzienlijke
verschuivingen in alle stadia van het werk en
in de ontplooiing van competenties die belangrijk worden gevonden voor het vak. Het
kwaliteitskader stimuleert werkers tot het
ontwikkelen van kwaliteitsbewustzijn.
Presentietheorie loopt uit op een andere
professionaliteitsopvatting dan gebruikelijk
is. Beroepsgroepen kiezen tegenwoordig
over het algemeen voor een professionaliseringstraject in beroepssociologische zin:
een eigen wetenschappelijk verantwoord
en maatschappelijk geborgd domein af bakenen, gekoppeld aan het hebben van verantwoorde doelstellingen en beproefde methoden. Daarbij geldt met name het beschikken
over handelingskennis in de vorm methoden
en methodieken (liefst evidence based) als
bepalend voor de professionaliteit. Er zijn
drie verschillen aan te wijzen tussen deze
beroepssociologische opvatting van professionaliteit en die van Baart.
Een eerste verschil zit in de betekenis die
wordt gegeven aan methoden. Terwijl het
beschikken over methoden en methodieken
(liefst evidencebased) in de gangbare professi100
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onaliteitsopvatting geldt als bepalend voor de
professionaliteit, betekent professionaliteit bij
Baart dat werkers in staat zijn om passende
methoden of methodische elementen deel
uit te laten maken van een goede zorgpraktijk, dat wil zeggen een praktijk die relationeel en situationeel adequaat genoemd kan
worden. De kwalificatie ‘professioneel’krijgt
bij hem de betekenis: van hoogwaardige kwaliteit zijn.
Een tweede verschil is de erkenning van professionele onmacht door Baart. Volgens hem
hebben we zeker op het gebied van welzijn
van doen met bijzonder complexe praktijken
waarbinnen evidencebased interventies soms
wel een (kleine) rol kunnen spelen, maar
waarin beproefde methoden vaker niet dan
wel voorhanden zijn. Professioneel zijn is
voor hem dan ook in staat zijn tot verstandig
en liefdevol doormodderen.
Ten derde laat Baart (2001, (pp. 776-783) zien
dat er aan methoden of methodieken altijd
veel meer aspecten zitten dan alleen het aspect van de (sociale) techniek. Behalve een
verplichte techniek kennen methoden of methodieken ook nog drie andere aspecten: een
favoriete manier van kijken naar problemen,
een geïmpliceerd idee van het goede dat bevorderd dient te worden en een voorgeschreven relatievorming. In die zin kan er worden
gesteld dat elke methode of methodiek, al
is dat tegenwoordig aan de buitenkant vaak
moeilijk zichtbaar, in de diepste lagen een
weerspiegeling is van het wetenschappelijke
discours waar de betreffende methode of methodiek in oorsprong bij hoort. Dat discours
geeft aan hoe je moet kijken om het probleem in kwestie te zien, waarnaar je moet
streven en hoe je je moet verhouden tot de
ander. Methoden en methodieken zijn dus
te beschouwen als het product van een benadering, waarbij het vakgebied als benadering een inbedding geeft aan het methodische
kader ervan. Dit is een andere manier van
zeggen voor de uitspraak die ook Van Praag
eigenlijk al deed: er bestaat helemaal geen
waardevrije wetenschap en bijgevolg kunnen
ook de daarin gewortelde methoden en me-
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thodieken dat niet zijn. Dat geldt al helemaal
sterk wanneer het gaat over sociale wetenschappen, en zo mogelijk nog meer als het de
geesteswetenschappen betreft.

De presentiebenadering in relatie tot
spiritualiteit
Het presentiediscours hecht veel belang aan
de rol van de persoonlijke factor. In dat verband speelt ook de spiritualiteit van werkers
een belangrijke rol. De term ‘spiritualiteit’
verwijst daarbij naar de levensbeschouwelijke, politieke of andersoortige bronnen van
inspiratie voor zorgverleners en geldt als een
complex met verschillende aspecten. Ook de
bestaansethiek van werkers maakt er deel
vanuit. Deze geeft aan hoe iemand in het leven staat en met anderen om wil gaan.
Over het algemeen putten presentiebeoefenaars hun inspiratie, kracht, toewijding en
gevoel voor richting uit een levensbeschouwelijke, politieke of andere bron. Voor het
verlenen van goede zorg maakt het in principe niet uit om wat voor bron het precies gaat,
dus om wat voor type spiritualiteit. Om zorgethisch te kunnen werken is het echter wel
nodig dat zorggevers op een bepaalde manier
naar zorgontvangers kijken en zij een bepaald
mensbeeld hebben. Zo worden mensen bijvoorbeeld als relationele wezens bezien. Ook
gelden zorgontvangers als met waardigheid
bekleed, hoe zij er ook maar aan toe zijn, en
als redelijk. Dat laatste wil zeggen dat presentiebeoefenaars ervan uitgaan dat er bepaalde
overwegingen ten grondslag liggen aan hun
doen en laten.
De bestaansethiek van werkers omvat bovendien hun ‘geleefde moraal’, dus de moraal
zoals die naar voren komt in daadwerkelijke
praktijken. Dat sluit aan bij de zorgethische
interesse die uitgaat naar het ethos. Goed
handelen wordt namelijk niet benoemd aan
de hand van abstracte principes die op voorhand als leidend gelden, dus ongeacht de
concrete zorgsituatie, maar goed en kwaad
worden gezien als aanwezig in zorgpraktij-
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ken. Dit maakt het mogelijk om te honoreren
dat er heden ten dage veel zorggevers zijn die
zich helemaal niet beroepen op een bepaalde
vorm van spiritualiteit, terwijl ze voortreffelijke zorg geven. Omgekeerd kan er een
(enorme) spanning bestaan tussen de ethiek
die werkers zeggen voor te staan en het ethos
waar zij van getuigen in hun daadwerkelijke
zorgpraktijk.
Als er een kloof bestaat tussen de moraal die
werkers voorstaan en hun feitelijke manier
van doen, hoeft dat overigens niet samen te
hangen met de intenties van individuele werkers. Het actorschap van individuele werkers
wordt in politieke zorgethiek namelijk gerelativeerd. Zorg geven voltrekt zich immers
nooit in een sociaal vacuüm. Professionals
stappen in bestaande praktijken en worden
geconfronteerd met zowel alle mogelijkheden en beperkingen die daarmee gegeven
zijn. Zorg geven wordt dan ook niet gezien
als iets moois en persoonlijks tussen twee
mensen, zeg de geestelijk verzorger en de
ander. Zulke verhoudingen worden gezien
als allereerst bepaald door de manier waarop
vakgebieden en werksoorten zijn geïnstitutionaliseerd.
In een presentieperspectief, en presentie staat
in de tragische traditie van het denken over
leed en lijden, staat het inzicht op de voorgrond dat de menselijke conditie ondanks de
aanwending van allerlei (sociaal-)technische
deskundigheid in allerlei opzichten getekend
zal blijven door kwetsbaarheid én dat deze
kwetsbaarheid geen onwaarde is, maar een
geheel eigen waarde vertegenwoordigt. Ten
overstaan van kwetsbaarheid boden levensbeschouwelijke tradities van oudsher een ‘groot
verhaal’ dat daar zin en betekenis aan gaf,
evenals vieringen, symbolen, rituelen en dergelijke. Behalve een manier om met kwetsbaarheid om te gaan, boden zulke tradities
ook troost.
Baart (2001, p. 697) beschrijft wat zijn bevingen zijn als het gaat om de betekenis van
dergelijke ‘zinsystemen’ voor pastoraat. Hij
stelt dat de meeste grote ideologieën, waarin de samenhang der dingen en de richting
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van de geschiedenis werden verklaard, ongeloofwaardig geworden zijn en vervolgt:
‘Dergelijke uitgewerkte systemen blijken bovendien voor de pastores en vooral voor de
buurtbewoners totaal onverstaanbaar, deels
onbekend en in de lokale situatie nauwelijks
te hanteren.’ Terwijl troost door de eeuwen
heen vaak werd gezocht in allerlei verlossingsideologieën, hadden de door Baart onderzochte buurtpastores er blijk van gegeven
dat ze dergelijke troost zelden of nooit boden; de idee van troosten werd daarentegen
contextueel en lokaal ontwikkeld door hen.
Dat laatste krijgt bij hem een extra betekenis
in relatie tot de aard van hedendaagse zingeving, of misschien beter gezegd: de ervaring
of beleving van ‘zin’. Velen putten die niet
zozeer uit een groot (of kleiner) ‘zingevingsverhaal’, maar ze doen die veeleer op in de
troost van intermenselijke verbindingen.
Baart schrijft: ‘De gezochte heelheid is thans
niet langer een coherente leer, maar het samenvallen en samentrekken van tevoorschijn gehaalde
gevoelens’ (p. 698).
Al toen Een theorie van de presentie verscheen,
was het duidelijk dat de gevonden presentiebenadering niet was voorbehouden aan pastores die werken met bewoners van achterstandsbuurten. Op de achterflap van het boek
stond vermeld dat deze benadering de eigenlijke intentie belichaamt van al het mensgerichte werk. Inmiddels wordt de beoogde
werkwijze benoemd als relationeel werken.
Dit betekent dat zelfs het bieden van troost
op de manier zoals de onderzochte pastores
daarvan getuigden, niet aan hen was voorbehouden. Ook niet aan geestelijk verzorgers in
het algemeen. Weliswaar komt het bij geestelijke verzorging tegenwoordig op een geheel
eigen wijze aan op het bieden van dergelijke
troost, maar het bieden van een zekere geborgenheid gaat als vanzelf gepaard met een
relationele werkwijze en heeft dus een verreikende betekenis.
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En wat nu?
In mijn ogen biedt het zorgethische annex
presentietheoretische perspectief een richting waarin we het als beroepsgroep kunnen
zoeken wanneer we enerzijds het moderniseringsproces als een gegeven erkennen,
maar ons anderzijds willen onttrekken aan
een instrumentalisering van de geestelijke
verzorging.
Een dergelijk perspectief maakt het mogelijk om een plaats te geven aan de diversiteit
aan spirituele bronnen die voedend zijn voor
het zorgende werk van geestelijk verzorgers. Zeker van hen mag bovendien worden
verwacht dat zij op geëigende momenten
expliciet zijn over de levensbeschouwelijke
traditie waar zij affiniteit mee hebben, zoals
wanneer het nodig is om in een begeleiding
iets van zichzelf te laten zien in reactie op de
ander of zelfs als representant van een bepaalde traditie fungeren, maar zeker ook in
hun rol als voorganger. Hoe dan ook zal een
zorgethische benadering er borg voor staan
dat er nooit sprake kan zijn van een onafgestemde ‘verkondiging’ van de eigen boodschap. Tegelijk kan het presentiediscours wel
recht doen aan het gegeven dat het een illusie is om te mensen dat men volstrekt neutraal bezig kan zijn bij het geven van zorg in
mens- en contactgerichte beroepen, dus ook
(en misschien wel bij uitstek) in de geestelijke verzorging.
Het maken van deze beweging maakt voor
geestelijk verzorgers de vraag urgent wat
nu eigenlijk haar beroepseigen ambitie is. Ik
denk dat het goed zou zijn om die vraag in
alle eerlijkheid op te durven werpen: hoe zijn
er in de huidige tijd woorden te geven aan
de finaliteit van de geestelijke verzorging en
daarmee aan de bestaansreden van het werk?
Dat het beroep een maatschappelijke legitimatie heeft, staat wat mij betreft buiten twijfel, maar hoe is die eigentijds te formuleren?
Van Praag deed wat mij betreft al een voorzet. Je zou kunnen zeggen dat geestelijke
verzorging bij hem naar voren komt als:
mensen met behulp van de humanistische
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levensovertuiging bijstaan in het vinden van
een plaats in het bestaan. Misschien betekent
dat laatste zoiets als: mensen bijstaan in het
zoeken naar een bevredigende weg om met
de vergankelijke, kwetsbare kant van het leven om te gaan. Ik ben er nog niet zomaar
uit. Ik denk dat het nadenken hierover tijd
vraagt en een gezamenlijk ondernomen exercitie zal moeten zijn van de beroepsgroep en
andere betrokkenen. In ieder geval zal het
alleen met die finaliteit voor ogen mogelijk
worden om antwoord te kunnen geven op de
vraag die daarop volgt: en wat zijn dan passende methoden en methodieken?
Wanneer mensen die geestelijke verzorging
krijgen in relatie komen te staan en worden
gezien en gehoord, iets wat nu eenmaal altijd nodig is om goede zorg te kunnen geven,
doet alleen dat al iets met de zin die zij ervaren, al is het maar voor dat moment. Het
doet mensen ervaren dat zij ertoe doen en
dat ze waardig zijn. Het mensbeeld van de
mens als met waardigheid bekleed wordt
dan niet verkondigd, hetzij in godsdienstige,
hetzij in seculiere termen gemotiveerd, maar
ter plekke en zorgethisch ‘waar’ gemaakt. Ik
geloof daar wel in!
Drs. Brecht Molenaar MA is stafmedewerker
bij Stichting Presentie, heeft 20 jaar gewerkt als
humanistisch geestelijk verzorger, en twee keer
onderzoek gedaan naar de beroepsidentiteit van
de humanistische geestelijke verzorging (1995 en
2015). Ook doceert zij religieus humanisme, zorgethiek, en presentie.
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Noten

1 De afgelopen tijd heeft Andries Baart met mij
gewerkt aan het schrijven van een opvolger voor
het boek Een theorie van de presentie. De grondige kennismaking met zijn denken heeft het
mijne diepgaand beïnvloed en in die zin sijpelt
zijn gedachtegoed door vrijwel het gehele artikel heen, in het bijzonder in de twee paragrafen
die helemaal gaan over de presentiebenadering.
Omdat het boek nog niet is gepubliceerd, kan
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ik daar nog niet naar verwijzen. Ik ben Andries
Baart hiervoor zeer erkentelijk.
In de paragraaf ‘De presentiebenadering in relatie tot spiritualiteit’ komt de invulling van het
begrip ‘spiritualiteit’ nog nader aan de orde.
Derkx (1993) onderscheidt vier hoofdlijnen in de
Europese humanistische traditie. Bij hem is humanisme als ongodsdienstige levensbeschouwing de laatste die hij behandelt en dat is ook de
lijn die ik hier uitlicht.
Kuijlman (2001, p. 9) voegt hieraan toe dat de
Sociaal Democratische Arbeiders Partij in het
kader van de doorbraakgedachte na de oorlog was opgegaan in de Partij van de Arbeid,
waardoor de verbondenheid tussen sociaaldemocratie en buitenkerkelijkheid verloren was
gegaan.
Tegenwoordig gaat deze industriële revolutie
(door de mechanisering van de nijverheid) volgens Van Dale door voor ‘de eerste’, de tweede
zou veel later op gang worden gebracht door de
automatisering.
Zelf spreek ik in dit artikel niet van ‘geestelijke
begeleiding’, maar van ‘geestelijke verzorging’
om aan te sluiten bij de terminologie die wordt
gehanteerd in de beroepsvereniging VGVZ. Ook
spreek ik van ‘humanistische geestelijke verzorging’ in aansluiting bij de schrijfwijze van Van
Praag.
Gevonden op 25-2-2018 op http://www.humanistischverbond.nl/als-je-vindt-dat
Gevonden op 8-2-2018 op https://www.uvh.nl/
onderwijs/master-humanistiek/inhoud-van-deopleiding
Gevonden op 8-2-2018 op https://www.uvh.nl/
onderwijs/master-humanistiek
Gevonden op 15-2-1018 op https://www.uvh.nl/
onderzoek/leerstoelgroepen
De stelling die ik heb verdedigd, is opgenomen
in het artikel ‘Wat kunnen wij voor u betekenen?’
en gepubliceerd in nr. 32 van Tijdschrift Geestelijke Verzorging (van augustus 2004), een themanummer met als thema ‘Product of passie?’.
Frans Vosman wees hierop, wat ook is na te lezen is in zijn betoog over ‘Het uitzieden van praktische wijsheid’ uit 2008, opgenomen in Aannemelijke zorg (zie de literatuurlijst).
De thesis is opgenomen in de bronnenlijst.
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14 Het gaat om de landelijke richtlijn ‘Detecteren
behoefte psychosociale zorg’. Ik had indertijd
met de versie 1.0 te maken, sinds mei 2017 is er
een versie 2.0. Te downloaden op https://www.
oncoline.nl/detecteren-behoefte-psychosocialezorg
15 Ik was bij deze presentatie aanwezig en deze is
ook te vinden op de website van de VGVZ. Gevonden op 8-3-2018 op https://vgvz.nl/wp-content/uploads/2016/06/20150622-VGVZ-Huber.
pdf
16 Er is meer over positieve gezondheid te vinden
op (onder andere) de website ‘Alles is gezondheid...’ als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken
om gezamenlijk acties te ondernemen, die moeten leiden tot een gezonder en vitaler Nederland.
Gevonden op 25-2-2018 op http://www.allesisgezondheid.nl/content/positieve-gezondheid
17 Baart (2001) presenteerde de presentiebenadering zelf indertijd nog wel als een methode,
maar hij is geleidelijk aan een steeds duidelijk
onderscheid gaan maken tussen methoden en
benaderingen.
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Morele diversiteit

Gloedvol samenleven
in morele diversiteit

Gloedvol
samenleven .

Bewerking oratie aanvaarding leerstoel Burgerschap
en Morele Diversiteit
Universiteit voor Humanistiek Utrecht oktober 2017
Sawitri Saharso
‘Welkom in Nederland’, zo begint de tekst
van de participatieverklaring, die alle inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten tekenen, die op of na 1 januari 2016 in Nederland
zijn komen wonen. Door de verklaring te ondertekenen verklaart de nieuwkomer dat hij
kennis heeft genomen van de kernwaarden
van de Nederlandse samenleving en dat hij
deze graag zal helpen uitdragen.

Sawitri Saharso (© Youtube)
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Wat is er aan de hand in Nederland? Is het
niet langer voldoende als burgers zich aan de
wet houden, maar verder vrij zijn om te leven
volgens hun eigen waarden? Van de nieuwkomer wordt gevraagd dat hij niet alleen
kennis heeft genomen van de Nederlandse
kernwaarden, maar deze ook accepteert en
zelfs met graagte helpt uit te dragen! De
kernwaarden, die in de verklaring genoemd
worden, zijn vrijheid, gelijkwaardigheid en
solidariteit. Nieuwkomers moeten onder
meer beloven dat ze de gelijkwaardigheid
zullen uitdragen van mannen en vrouwen,
van homo’s en hetero’s en van gelovigen en
niet gelovigen. Waarom moeten mensen dat
beloven? Het laat zich raden dat dit alles te
maken heeft met wat ik maar zal noemen ‘de
stemming in het land’ ten aanzien van het
onderwerp immigratie en integratie.
Hoe is die stemming? 78% van de autochtone Nederlanders vindt dat de integratie is
mislukt (Opiniepanel EenVandaag 2017) en
ongeveer de helft van de Nederlanders vindt
de komst van niet-westerse migranten een
bedreiging voor de Nederlandse normen
en waarden (Ipsos 2017). De grootste waardentegenstelling wordt ervaren met moslims en dan vooral in opvattingen over de
positie van vrouwen (Vrooman et al. 2014:
267). Kortom, met name autochtone Neder-
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landers associëren immigratie en integratie
met een waardenprobleem: verschillende
culturen en religies kunnen niet vreedzaam
met elkaar samenleven vanwege verschillen
in waarden.

slacht’ reageert 77% van de Turkse Nederlanders met ‘ik zou dat (heel) problematisch
vinden’. Voor de Marokkaanse Nederlanders
is dat 78%, tegen 10% van de autochtone Nederlanders (Huijnk & Andriessen 2016: 236).
Dus, ja, er is in ieder geval ten aanzien van
relaties, gender en seksualiteit inderdaad een
verschil in waarden, waardoor we er niet onderuit kunnen ons af te vragen hoe we daar
mee om moeten gaan.2

Houden Nederlanders met een migratieachtergrond er zulke andere waarden op na
dan autochtone Nederlanders? Het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP) heeft recentelijk
de opvattingen vergeleken van autochtone
Nederlanders met die van leden van de vier
Het was door mijn onderzoek naar (jonge)
grootste migrantengroepen (Turks, Marokmigrantenvrouwen, die hulpvragen hadden,
kaans, Surinaams, Antilliaans). Wat denken
gerelateerd aan culturele opvattingen over
zij over bijvoorbeeld gemengde relaties, over
eer, gender en seksualiteit, dat ik me realide rollen van vrouwen en mannen en over
seerde dat waardenverschillen inderdaad de
homoacceptatie? Hoewel de opvattingen in
vraag oproepen hoe je daar mee om moet
alle groepen door de tijd heen moderner zijn
gaan. Mijn onderzoek betrof onder meer
geworden, zijn er wel verschillen. De verjonge vrouwen, die een maagdenvlieshersteschillen zijn het grootst tussen autochtone
loperatie wilden (Saharso 2005). Het zijn naNederlanders enerzijds en Turkse en Maroktuurlijk in de eerste plaats artsen, die moeten
kaanse Nederlanders anderzijds. Over gebedenken hoe ze op een dergelijk verzoek
mengd trouwen zijn ze het minst verdeeld.
gaan reageren, maar ook de overheid en de
Ongeveer één op de drie Turkse Nederlanzorgverzekering. En de ervaring leert dat
ders zou het (heel) vervelend vinden als
ook gewone burgers er niet neutraal in
hun kind een autochtone partner
staan. Je hoeft het woord maar te
heeft; voor Marokkaanse Nelaten vallen en iedereen denkt te
derlanders is dat één op de vijf
weten wat de gepaste reactie
(Huijnk & Andriessen 2016:
Hoe we moeten omgaan is. Ik zal u niet vragen wat u
273), net zoals één op de vijf
vindt. Ik kan u wel vertellen
met kwesties van
autochtone Nederlanders
dat bijna driekwart van de
cultureel waardenverschil gynaecologen zegt nooit in
het (heel) vervelend zou
vinden als hun kind thuis
te gaan op een verzoek tot
is allesbehalve
zou komen met een parteen
hymen(re)constructie
vanzelfsprekend.
ner uit een andere etnische
(Van Lunsen & van Moorst
groep (idem: 251). Over de rol2012: 370), terwijl de richtlijn
len van vrouwen en mannen lopen
van de beroepsvereniging is dat de
de opvattingen een stuk meer uiteen.
operatie is toegestaan, maar dat er wel
Turkse en Marokkaanse Nederlanders wavooraf voorlichting en counseling moet hebren het bijvoorbeeld beduidend vaker eens
ben plaatsgevonden (Feitsma & Kagie 2004,
met de uitspraak ‘De man kan het best de
geciteerd in Lunsen & van Moorst 2012: 369).
verantwoordelijkheid voor het geld hebben’
Medische professionals zijn dus behoorlijk
of ‘Voor jongens is het belangrijker dan voor
verdeeld over de kwestie. Hoe we moeten
meisjes om hun eigen geld te verdienen’.1 Bij
omgaan met kwesties van cultureel waardenverschil is allesbehalve vanzelfsprekend.
het onderwerp homoseksualiteit blijkt het
grootste waardenverschil. Op de stelling ‘Ik
zou het een probleem vinden als mijn kind
een vaste partner heeft van hetzelfde ge106
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Aanpassing
Een eerste manier om op verschil te reageren
is natuurlijk het verschil ongedaan maken
door aanpassing te verlangen. Dat is wat in
de participatieverklaring wordt gevraagd:
draag onze waarden met graagte uit! Minder vriendelijk geformuleerd is dat ook wat
minister-president en VVD-leider Mark Rutte
eist in zijn Open Brief aan het volk: ‘We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen
onze vrijheid misbruiken om hier de boel te
verstieren (…). Mensen die zich niet willen
aanpassen, afgeven op onze gewoontes en
onze waarden afwijzen. (…) Ik begrijp heel
goed dat mensen denken: als je ons land zo
fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe
normaal of ga weg.’ https://vvd.nl/content/
uploads/2017/01/briefvanmark.pdf
Mensen, die onze waarden afwijzen, moeten weggaan, vindt Mark Rutte. Zijn brief en
ook de participatieverklaring zijn voorbeelden van wat Evelien Tonkens en Jan-Willem
Duyvendak als trend signaleren in Nederland en andere Europese landen: burgerschap wordt verbonden aan het omarmen
van zogenaamde moderne Westerse waarden in het bijzonder ten aanzien van sekse
en seksualiteit (Tonkens & Duyvendak 2016:
2). Een goede burger is een geassimileerde
burger. Vertaald naar mijn voorbeeld van de
maagdenvlieshersteloperaties komt dit neer
op: ‘Wij hechten niet aan maagdelijkheid
en dat moet u ook niet doen. Een maagdenvlieshersteloperatie krijgt u niet en moet u
ook niet willen’.
Mijn voornaamste bezwaar tegen assimilatie als oplossing is dat waarden opleggen
weinig liberaal is, dat zouden we niet moeten willen, en ook een onmogelijkheid, omdat het bij waarden om een zaak van innerlijke overtuiging gaat en overtuigingen niet
afdwingbaar zijn. Gedrag is afdwingbaar.
Bovendien is mijn streven niet om alle verschil ongedaan te maken, maar ben ik geïnteresseerd in de vraag hoe burgers met ver-
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schillende culturen en religies met elkaar
kunnen samenleven.

Liberale zelfkritiek en multiculturalisme
Wie aanpassing eist legt het probleem bij migranten en hun afwijkende waarden. Bhikhu
Parekh, een Britse filosoof van Indiase afkomst, meent dat we denken dat de manier
van leven en manier van denken van migranten, van moslims in het bijzonder onverenigbaar is met die van Europa, omdat we een
verkeerd zelf beeld hebben. (Parekh, 2006).
Wat zien we dan verkeerd?
We denken, ten eerste, dat we een liberale samenleving zijn, waarin mensen mogen denken en leven, zoals zij dat zelf willen. Maar
ondertussen wordt van migranten geëist dat
ze ook geloven in seksegelijkheid, homoseksualiteit accepteren, voor vrije abortus zijn en
voor euthanasie. Dat is wat hij de totalitaire
logica van integratie noemt. De participatieverklaring vormt hier een voorbeeld van.
We denken, ten tweede, dat we in een maatschappij leven waarin religie en staat van elkaar gescheiden zijn. Maar, zegt Parekh, elke
Europese samenleving is diepgaand gevormd
door haar christelijke erfenis. Ideeën over de
menselijke waardigheid hebben een christelijke oorsprong. De zondag en Kerstmis zijn
nationale vrije dagen. Zoals de wetgeving en
politiek beleid in Europa rekening houden
met het christendom en tot zekere hoogte
ook het jodendom, zo zouden ze ook rekening moeten houden met andere religies, zoals de islam.
We denken, ten derde, dat we rationele argumenten geven voor onze morele principes. Die worden geacht cultuur overstijgend
te zijn. Maar, zegt Parekh, dat zijn ze niet.
Ons morele leven is altijd ingebed in een cultuur. Zelfs zoiets onvermijdelijks als de dood
wordt verschillend beleefd in verschillende
culturen. Dat leidt tot een andere omgang
met de dood, maar ook tot bijvoorbeeld een
andere houding tot een fenomeen als zelfdoding (Parekh 2000: 121) (ik denk hierbij ook

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Gloedvol
samenleven ...

107

3-5-2018 15:10:20

aan de discussie over voltooid leven). We zouden dus wat meer ons eigen particularisme
moeten onderkennen.
Zijn er dan alleen maar exclusieve particularistische culturen? Nee, zegt Parekh, culturen
zijn nooit totaal verschillend noch volkomen
gelijk. Daarom roept hij op tot een interculturele dialoog, want: ‘We zijn verschillend genoeg van elkaar om die dialoog noodzakelijk
te maken, maar gelijk genoeg om hem mogelijk te maken’. Ik vind Parekh’s correcties op
het Europese zelf beeld belangrijk, maar wat
betekent dit nu voor de praktijk van beleid?
Een logische uitwerking van Parekh’s ideeën
en een alternatief voor assimilatiebeleid is natuurlijk multicultureel beleid, ware het niet
dat multiculturalisme juist als grote veroorzaker van het kwaad wordt gezien. Volgens het
multiculturalisme hebben migranten recht
op behoud van hun eigen cultuur en moeten
wet- en regelgeving aangepast worden als dat
nodig is om dat cultuurbehoud mogelijk te
maken. Multiculturalisme stimuleert migranten daarmee niet, weerhoudt ze zelfs volgens
de critici, om cultureel te integreren. Volgens
de bekendste voorvechter van het multiculturalisme, de Canadese filosoof Will Kymlicka3
(2012), is dit een misvatting over hoe multicultureel beleid werkt. Inderdaad zijn uitzonderingen toestaan op bijvoorbeeld algemeen
geldende kledingvoorschriften een onderdeel
van multicultureel beleid. De intentie achter
het toestaan van een hoofddoek bij de politie
of een tulband bij de Canadese bereden politie
is echter dat het mogelijk wordt dat moslimas,
respectievelijk Sikhs, kunnen participeren in
deze centrale maatschappelijke institutie. De
maatregel is dus juist gericht op het bevorderen van hun maatschappelijke participatie. Bovendien stimuleert een dergelijke maatregel
hun verbondenheid met en loyaliteit aan de
samenleving, aldus Kymlicka, omdat ze zich
geaccepteerd voelen als burgers inclusief hun
eigen waarden (1998: 170).4 De vraag is natuurlijk of Kymlicka gelijk heeft. Wat is, met
andere woorden, het effect van dit soort maatregelen? Onderzoek naar de effecten van inte108
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gratiebeleid levert geen eenduidige conclusie
op.5 Ik hou het er voorlopig maar op dat beleid
als factor die integratiepatronen beïnvloedt,
moeilijk te isoleren is. Kymlicka zelf ziet het
meeste heil in een combinatie van multicultureel beleid gecombineerd met inburgeringsbeleid om migranten hun weg laten te vinden in
de nieuwe samenleving (maar dan dus niet de
assimilationistische variant). Dat hoeft voor
hem overigens niet onder de vlag van Multiculturalisme, want het M-woord is voor velen
zo besmet geraakt, realiseert hij zich, dat het
weer in ere herstellen misschien niet de moeite waard is.6
Is de maagdenvlieshersteloperatie nu typisch
een voorbeeld van multicultureel respect?
Dat valt nog te bezien. In de betrokken gemeenschappen wordt het gezien als bedrog
en ondermijnend voor hun moraal en dus allesbehalve als een tegemoetkoming aan hun
cultuur (Saharso 2005). Dit illustreert dat
gevoelig zijn voor de cultureel geïnspireerde
behoeften van migrantenvrouwen niet noodzakelijk hetzelfde is als respect voor hun cultuur. Ik vind het eerste belangrijk; het tweede
niet. Kymlicka denkt er overigens net zo over.7

Een morele grondhouding van burgers:
inclusief en relationeel
De overheid kan randvoorwaarden creëren
voor het samenleven met morele verschillen, maar samenleven met morele verschillen
vraagt ook iets van burgers. Terwijl Parekh en
Kymlicka zich richten tot politici en bestuurders, heeft David Wong (1992; 2006), een
Amerikaanse filosoof van Chinese af komst,
een boodschap voor ons als burgers. Hij vertrekt voor zijn theorie van pluralistisch relativisme vanuit het idee dat redelijke, oordeelkundige mensen conflicten tussen waarden
anders kunnen oplossen dan je zelf zou doen
en dat hun oplossingen net zo gerechtvaardigd kunnen zijn als de jouwe. Dat is wat hij
morele ambivalentie noemt. Daarom wijst hij
het idee af dat er slechts één (ware) moraal is.
Hij onderkent tegelijkertijd wel dat niet elke
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moraal even goed is. Er zijn grenzen aan wat
als een adequate moraal kan gelden. Ik vind
zijn theorie vooral interessant vanwege de
oplossingen, die hij heeft bedacht voor twee
problemen, die spelen wanneer mensen met
verschillende waarden trachten samen te leven. Het eerste probleem is: hoe kan je nog
vertrouwen hebben in je eigen morele overtuigingen als je onderkent dat die van anderen net zo gerechtvaardigd kunnen zijn? Het
tweede probleem is: wanneer er sprake is van
diepgaand moreel conflict, hoe kun je daarmee omgaan? Hij gaat dus vooral in op de
morele grondhouding, die in de omgang met
waardenverschil van ons gevraagd wordt.
We beginnen met Wong’s antwoord op de
eerste vraag: hoe kan je trouw zijn aan je
eigen waarden en toch de waarden van anderen accepteren? Je kunt natuurlijk zeggen:
‘Mijn zienswijze is ook maar één manier om
er tegenaan te kijken’. Dat is hem te relativistisch. Daartegenover plaatst hij Joseph Raz,
die zegt: ‘Tegelijkertijd trouw zijn aan je eigen waarden en zeggen dat die van anderen
net zoveel waard zijn, dat kan niet. Ik hecht
bijvoorbeeld veel waarde aan geduld en bedachtzaamheid, terwijl een ander voor snelle
actie gaat. De snelle types verachten de bedachtzamen als besluiteloze figuren. Ze kunnen bijna niet anders. Om succesvol te zijn in
het door hen gekozen leven van snelle actie
moeten ze geloven in de deugden, die daarbij horen en die ontwikkelen. Ze kunnen die
andere deugden als geduld en bedachtzaamheid niet beschouwen als waardevol voor hen
en het is ook natuurlijk dat ze ook in anderen
waarderen wat ze voor zichzelf nastreven. Ze
kunnen natuurlijk wel een stapje terug doen,
afstand nemen van hun persoonlijke perspectief, en in abstracto erkennen dat andere
manieren van leven ook waardevol kunnen
zijn. Maar het (zelf )betrokken perspectief
(wat is voor mij een waardevolle manier van
leven) en het afstandelijke perspectief (welke
manieren van leven kunnen in het algemeen
waardevol zijn) kunnen niet tegelijk bestaan.
Ze kunnen elkaar hooguit afwisselen’ (Raz
1994 in Wong 2006: 235-236, mijn vrije verta-
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ling). Wong is het met Raz oneens. Hij ziet
een uitweg in een Chinese tekst, de Zhuangzi,
die traditioneel wordt toegeschreven aan een
Daoist met dezelfde naam. In die tekst bedenkt een man waarvoor hij een pompoen
zou kunnen gebruiken. Hij probeert er water mee te dragen, maar daar is de pompoen
veel te zwaar voor. Wat hij ook bedenkt, de
pompoen blijkt nergens geschikt voor. Hij
gooit de pompoen kwaad weg. De hoofdpersoon in de tekst vermaant hem en doet hem
andere suggesties voor gebruik aan de hand.
Hij had er bijvoorbeeld een bootje van kunnen maken, waarmee hij de rivier af had kunnen drijven. Wong leest hier het volgende in:
Zhuangzi ondergraaft de aanname dat ons
eigen perspectief het enige juiste is, niet door
het in twijfel te trekken – het relativistische
‘het is ook maar één manier om er tegenaan
te kijken’ – maar door erop te wijzen dat wat
wij zien niet alles omvat dat er valt te zien.
We worden ertoe aangezet te onderkennen
dat andere morele zienswijzen ook waardevolle elementen kunnen bevatten, zonder dat
we afstand hoeven te nemen van onze eigen
zienswijze. Als we Zhuangzi volgen is het afstandelijke perspectief, van waaruit we een
breder palet aan waarden zien, tegelijkertijd
ook een betrokken perspectief. We kunnen
onze morele overtuigingen uitbreiden en inclusiever maken (Wong 2006: 236).
Dan ons tweede probleem van diepgaand
moreel conflict. Hoe benadert hij dat? Wong
gaat ervan uit dat we in een moreel gevarieerde wereld leven en dat diepgaand waardenconflict er daarom gewoon bij hoort en dat
we bovendien in de praktijk allang manieren
gevonden hebben om daar mee om te gaan.
Alleen weten we dat nog niet (Wong 1992:
770-771). Zijn belangrijkste boodschap aan
ons is dat we meer waarde zouden moeten
hechten aan het onderhouden van duurzame,
niet afgedwongen relaties met anderen, ook
als die waarden aanhangen, die lijnrecht staan
tegenover die van ons. Wong vindt hierbij inspiratie in het Confucianisme. Zich baserend
op Cua (1989), stelt Wong dat in het Confucianisme harmonie en verzoening centraal
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gische deductie, Amy een breuk in menselijke
staan en het Confucianisme daarom een
relaties, die hersteld moet worden met zijn
voorkeur voor bemiddeling heeft als manier
eigen draad’ (Gilligan 1982: 28, mijn vertaom conflicten op te lossen. Op een productieling). Waar het Wong om gaat is hoe Amy het
ve manier samenleven met anderen, ondanks
probleem anders stelt. Ze vervangt de vraag
onze morele verschillen met hen, kan een
of Heinz het recht heeft om het medicijn te
bijzonder sterke vorm van respect voor de
stelen door een vraag over relaties en hoe die
persoon van de ander zijn, aldus Wong (1992:
hersteld kunnen worden. Amy’s wijziging in
773-774). Deze vorm van inschikkelijkheid is
de vraagstelling illustreert dat. je een moreel
daarom ook meer dan een modus vivendi,
conflict niet per se op hoeft te lossen door
want hier gaat het om het positief waarderen
een antwoord te geven in termen van goed
van die relaties en niet dat je je neerlegt bij
en fout, maar dat het ook kan door te redede situatie, omdat de alternatieven nog erger
neren vanuit relaties (Wong 1992: 775).
zijn.
Een beroep op objectieve principes,
Als we meer belang hechten aan het
die bepalen wat goed en fout
onderhouden van relaties met
is, vervreemdt mensen van
anderen, wat betekent dat dan
Als we meer belang
elkaar in plaatst van dat ze
voor de omgang met mohechten aan het
aangemoedigd worden om
rele dilemma’s? Wat dat inrelaties met elkaar te onhoudt laat hij zien door het
onderhouden van
derhouden.
bekende Heinz-dilemma
relaties met anderen, wat
te bespreken. Lawrence
betekent dat dan voor
Wongs
gezichtspunten
Kohlberg heeft in de jaren
hebben mijn visie op om1970 een groep kinderen
de omgang met morele
gaan met moreel verschil
laten reageren op een moreel
dilemma’s?
behoorlijk gewijzigd. Ik geef
dilemma, wat de basis vormde
u een voorbeeld. Onder de vlag
voor zijn fasentheorie over de movan de participatiemaatschappij verrele ontwikkeling bij kinderen. Carol
andert er veel in buurten; bewoners moeten
Gilligan (1982) heeft de onderzoeksresultaten
het voortaan zelf doen. Vanuit een sterk gelater geherinterpreteerd, wat het begin was
meenschapsgevoel worden zij geacht zorg
van de feministische zorgethiek, maar daarte dragen voor hun medebewoners en hun
over later meer. Het dilemma: Heinz vrouw
omgeving, daartoe gestimuleerd door de prois ziek, maar hij heeft niet genoeg geld om
fessional. Mandy de Wilde (2015) beschrijft,
de medicijnen te kopen en de apotheker wil
in een proefschrift dat werd begeleid door
de prijs van het medicijn niet verlagen. Wat
Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak,
moet hij doen? Moet Heinz het medicijn stehoe dat in de praktijk uitpakt in de Amsterlen? 11-jarige Jake construeert het dilemma als
damse wijk Slotermeer, waar veel migraneen conflict tussen eigendomsrecht en leven
ten wonen. Bewoners hebben inderdaad
en geeft leven voorrang, dus Heinz mag van
initiatieven ontplooid. Migrantenvrouwen
Jake het medicijn stelen. 11-jarige Amy rezijn koffieochtenden gaan organiseren in het
ageert heel anders. Zij ziet een probleem in
buurtcentrum. Vrouwen uit de buurt ontmenselijke verhoudingen en zegt: als de apomoeten elkaar daar en kunnen er hun alletheker zou begrijpen dat Heinz vrouw anders
daagse ervaringen en zorgen bespreken. De
doodgaat dan zou hij het medicijn misschien
Wilde benoemt dit als een domesticatie van
wel gewoon geven en Heinz het geld later lade publieke ruimte. Maar er is een keerzijde
ten terugbetalen. Die twee kinderen zien dus
aan die domesticatie. Religieuze en cultutwee geheel verschillende morele problemen:
rele normen, die dominant zijn binnen hun
‘Jake (ziet) een conflict tussen leven en eigengemeenschap doen nu hun intrede in de pudomsrecht, dat opgelost kan worden door lo110
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blieke sfeer van het buurthuis. Mannen zijn
niet welkom. Er is een strikte seksescheiding,
maar ook afwijzing van homoseksualiteit. En
etnische grenzen worden in hun activiteiten
niet overschreden, veeleer versterkt: er is een
Turkse manier van linzensoep maken en een
Marokkaanse manier, wij zijn zus en jullie zijn
zo. Het is een sterk exclusief gemeenschapsgevoel dat de vrouwen creëren. Tegelijkertijd
kunnen zij daarop niet aangesproken worden.
De nieuwe professional namelijk stimuleert
het gemeenschapsgevoel door bewoners affectief aan te spreken. Daar past een toon
van enthousiasme en waardering bij; een kritische noot zou dissoneren. Ik was teleurgesteld. Mijn aanvankelijke conclusie was: ‘Het
sociale participatieprogramma in Slotermeer
beoogde culturele verschillen te overbruggen, maar is daar niet in geslaagd juist door
de wijze waarop de lokale overheid meende
burgers te moeten stimuleren tot meer gemeenschapszin’ (Saharso 2015: 589-590). Ik
zou die koffieochtenden nu een stuk positiever waarderen. Deze vrouwen slaagden erin,
ondanks hun onderlinge morele verschillen,
goed met elkaar samen te leven en zorgzaam
naar elkaar toe te zijn. Zij zijn elkaar ondanks
diepgaande waardenverschillen gaan zien als
mensen waar mee valt te leven. Dat is niet
niks. Wong denkt bovendien dat mensen door
met elkaar om te gaan meer open zullen gaan
staan voor elkaars opvattingen en dat het hun
bereidheid vergroot tot een compromis over
de onderwerpen waarover zij verdeeld zijn
(Wong 1992: 777). Ik weet dat niet, maar het
zou mooi zijn als het zo was.
Maar wat is er nodig zodat mensen minder
hechten aan je recht halen en meer aan er samen uitkomen?

Zorg en compassie
Zorgtheoretici denken dat het helpt als zorg
meer een centraal organiserend principe in
de samenleving is. De goede samenleving is
de zorgzame samenleving.8 Maar deze is afhankelijk van meer dan alleen zorgzame insti-
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tuties; zij heeft ook zorgzame burgers nodig.
In deze context bespreekt de Amerikaanse
politicoloog Daniel Engster (2007) het begrip
compassie of mededogen. Compassie, zegt
hij, verwijst naar een ‘voelen met’ anderen,
dat hun verschil respecteert, en verschilt daarmee van empathie, dat de connotatie heeft
van ‘jezelf in de positie van een ander verplaatsen’, die het verschil negeert. Immers,
als jij je voorstelt dat jij die ander bent, dan
schuif je die ander als ander als het ware opzij.9 Misschien zullen in een meer zorgzame
samenleving burgers minder op hun strepen
staan en meer hechten aan de relaties met
anderen. Ik verwacht in ieder geval dat een
houding van compassie met anderen helpt
om over je eigen zelf betrokken perspectief
heen te zien. Begaan zijn met het lot van
anderen, terwijl je tegelijkertijd het verschil
respecteert, veronderstelt ook dat je niet meteen oordeelt, maar dat oordeel opschort. Dat
is een belangrijke voorwaarde. Halleh Ghorashi gebruikt in dit verband het begrip tussenruimte. Zij schrijft: ‘Deze tussenruimte
is leeg van oordeel, waardoor het mogelijk
wordt naar de ander te luisteren vanuit haar
of zijn perspectief, ofwel alteriteit toe [te] laten’ (Ghorashi 2015: 52).
Maar waar komt dit nu allemaal concreet op
neer? Laat ik deze redelijk abstracte gedachten
toepassen op mijn casus van de maagdenvlieshersteloperaties. Mijn aanvankelijke verwachting was dat het vooral de artsen waren, die
een moreel dilemma ervoeren. Ze vonden
bijvoorbeeld de maagdelijkheidstraditie getuigen van een dubbele moraal en hadden als
professionals bezwaar tegen het uitvoeren van
medisch onnodige ingrepen. Ik dacht dat de
jonge vrouwen alleen maar spijt hadden van
wat ze hadden gedaan en bang waren voor
de sancties, die ze vreesden als ‘het’ uitkwam.
Toen ik mij meer in het insidersperspectief
verdiepte, ontdekte ik ten eerste dat van binnenuit zo’n operatie helemaal niet als een tegemoetkomen aan de maagdelijkheidstraditie
wordt ervaren en ten tweede dat ook de jonge
vrouwen met morele dilemma’s worstelen.
Ze vonden het bijvoorbeeld oneerlijk en wa-
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ren boos dat alleen zij dit moesten ondergaan,
terwijl ze tegelijkertijd hun ouders geen verdriet wilden doen. Bovendien leerde ik dat
een aanzienlijk deel van de vrouwen niet uit
vrije wil haar maagdelijkheid had verloren.10
De verkrachtings- en incestslachtoffers wilden
vaak een hersteloperatie om zich weer heel te
voelen en het trauma het hoofd te bieden. Ja,
dit kijken zonder te oordelen verruimde inderdaad mijn blik. Ik heb, door wat ik geleerd
heb, geen afstand genomen van mijn eigen
zienswijze. Ik vind het nog steeds beter als
vrouwen zelf bepalen of ze al of niet seks voor
het huwelijk willen dan wanneer ze daar onder druk van hun omgeving van afzien, maar
ik heb wel veel meer begrip gekregen voor
het perspectief van de betrokken jonge vrouwen. Het heeft alleen het oordelen over wat
de juiste handelswijze is er niet gemakkelijker
op gemaakt. Weet u nog of u voor of tegen
de operaties bent? De betrokken artsen gaven
eerst medische voorlichting – er bestaat eigenlijk helemaal niet zoiets als een maagdenvlies
dat doorboord moet worden en lang niet alle
vrouwen bloeden bij de eerste keer. Ook bespraken ze met de vrouwen hun dilemma’s en
droegen ze alternatieve oplossingen aan (Van
Moorst et al. 2012; Loeber 2015). Dat resulteerde erin dat uiteindelijk veel vrouwen van
de operatie afzagen.11 Sherria Ayuandini en
Jan Willem Duyvendak (2017) oordelen niet
zo positief over deze aanpak. Zij menen dat
de counseling door de artsen getuigt van een
culturalisering van burgerschap. De artsen
zouden namelijk een waarde als autonomie
als Nederlands beschouwen en overname van
Nederlandse waarden als vooruitgang zien
en het daarom als een vooruitgang zien als
vrouwen afzien van de operatie. Zelf zien de
artsen hun counseling als vorm van empowerment: de vrouwen leren hun eigen lichaam
beter kennen en krijgen meer zelfvertrouwen,
zodat ze uiteindelijk durven te besluiten om
zich niet te laten opereren (Van Moorst et al.
2012). Het is inderdaad waar dat de artsen
autonomie met Nederlanderschap associëren. Dat is ongelukkig, omdat de wens en het
vermogen om zelf je leven te bepalen niet ex112
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clusief Nederlands is (Van Bergen & Saharso
2016). Tegelijkertijd getuigt de houding van
de artsen toch ook van grote betrokkenheid
bij hun patiënten en ze dringen hen hun voorkeuren niet op, maar laten hen uiteindelijk
de keuze. Wie geopereerd wil worden krijgt
haar operatie. Voor mij illustreert de houding
van de artsen wat Wong voorstaat in situaties
van waardenverschil: blijf trouw aan je eigen
waarden, maar accepteer ook die van de ander
en streef naar een oplossing, die recht doet
aan de perspectieven van beide partijen. De
artsen konden dit alleen, omdat ze in staat waren over hun zelf betrokken perspectief heen
te zien vanuit een grote compassie met hun
patiënten.

Religieuze zelfkritiek en hervorming
Samenleven in morele diversiteit vraagt ook
van gelovigen om een specifieke houding ten
opzichte van hun geloof. Ook zij moeten om
open te staan voor de morele zienswijzen van
anderen in staat zijn tot kritische zelfreflectie.
De denker, die ik nu aan het woord wil laten,
Akeel Bilgrami, een Amerikaanse filosoof
van Indiase af komst, richt zich tot moslims,
maar wat hij te zeggen heeft is eigenlijk een
boodschap over orthodoxie en hervorming
aan alle gelovigen.
Bilgrami zou graag een hervorming binnen
de Islam zien. Vaak wordt gesteld dat een
gelovige de inhoud van zijn of haar geloof
niet ter discussie kan stellen, want dat is nu
eenmaal inherent aan geloven. De leer wordt
beschouwd als het geopenbaarde Woord van
God. Daarom kan een oprecht devote moslim, hoe gematigd hij ook is, hervorming niet
accepteren. Bilgrami is het hier uiteraard niet
mee eens. De islam is een religie, die zeer
uitgewerkte voorschriften bevat over hoe de
mensen zich horen te gedragen. Bilgrami onderkent dat ook gematigde moslims, als zij die
voorschriften loslaten, voor hun gevoel verraad plegen aan hun identiteit als moslim. Hij
ziet ook dat hun geloof moslims een gevoel
van autonomie en waardigheid geeft, maar,
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zegt hij, we moeten daardoor niet uit het oog
verliezen waarom dat zo is. De islamitische
revival is een reactie op een geschiedenis van
ontkenning en van gebrek aan respect.
Omdat hun religieuze identiteit zozeer een
defensieve functie heeft, vinden ook gematigde moslims het moeilijk om zich kritisch uit
te laten over de leerstellingen van hun geloof.
Deze defensieve houding verlamt hun vermogen tot zelf kritiek. Maar, zegt Bilgrami, we
zouden moeten kunnen zeggen: ‘… en dit
heeft ons nergens gebracht; het is nu aan ons
om de relatieve waarde van de verschillende
leerstellingen vast te stellen, het is aan ons …
om een gedepolitiseerde islam vorm te geven,
zodat de aantrekkingskracht en relevantie van
de islam veeleer spiritueel en universalistisch
is.’ …. Dat zou inderdaad een islamitische reformatie inhouden.’ (Bilgrami 1995: 215-216,
mijn vrije vertaling). En Bilgrami denkt dat
het mogelijk is. Ik zie zijn gelijk geïllustreerd
door een discussie over maagdenvlieshersteloperaties die in 2007 in Egypte plaatsvond.
In die discussie mengde zich Ali Guma’a, destijds grootmoefti van Egypte en daarmee de
op één na hoogste religieuze wetsgeleerde in
het land en bovendien zeer bekend vanwege
zijn televisieoptredens. Hij achtte de operatie
geoorloofd en stelde bovendien dat volgens
de sharia de echtgenoot niet het recht heeft
om zijn vrouw te vragen of ze seks voor het
huwelijk heeft gehad (Eich 2010: 756). Dat
is een privézaak tussen haar en God (Wynn
2013: 41). Dat in zo’n traditioneel land als
Egypte er ook zulke ruimdenkende geestelijke leiders zijn maakt wel duidelijk dat religieuze identiteit geen codificeerbare identiteit
is. En het zou de finale overwinning van het
imperialisme zijn, zegt Bilgrami, dat na alle
vernederingen, die moslims ten deel zijn gevallen, dat imperialisme in onze geesten blijft
hangen in de vorm van een zelfopvatting, die
zelf kritiek en vrij en onaf hankelijk handelen onmogelijk maakt. (Bilgrami 1995: 218).
Toegepast op de maagdelijkheidstraditie lees
ik dit als een oproep aan jonge vrouwen (en
mannen) om zich af te vragen of deze traditie nog voor henzelf waarde heeft of dat ze
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misschien de waarden, die zij ermee associëren, anders in willen vullen, meer passend bij
hun eigen persoonlijkheid.

Coda: sekse, cultuur en ongelijkheid
Ik was hier graag geëindigd, maar ik heb nog
een coda. De heren denkers, die ik de revue
heb laten passeren, hebben, Bilgrami uitgezonderd, zich allemaal over multicultureel
waardenconflict uitgesproken, en om hun
positie te verhelderen gebruiken ze graag de
situatie van vrouwen, in het bijzonder vrouwenbesnijdenis. En dan gaat het nogal eens
mis, soms erg mis. Parekh bijvoorbeeld bespreekt vrouwenbesnijdenis en meent dat als
het om de wens van een volwassen vrouw
gaat, die vrijwillig en om diepgevoelde morele redenen besneden wil worden, we dit
toe zouden moeten staan (Parekh 2000: 279).
Ook Wong meent dat volwassen vrouwen het
recht horen te hebben om zelf te beslissen of
ze besneden willen worden (Wong 2006: 262265). Daarnaast stelt het ook niet echt gerust
dat hij zoveel goeds van het Confucianisme
verwacht, maar geen aandacht besteedt aan
de vraag hoe te begrijpen is dat in China,
de samenleving waar deze filosofie vandaan
komt, schending van mensenrechten aan de
orde van de dag is en China met India (Parekh!) tot de landen behoort, waar abortus wegens geslacht een groot maatschappelijk probleem is (Hesketh, Lu & Xing 2011). Engster
stelt dat kinderen beschermd moeten worden
en besnijdenis van jonge meisjes daarom niet
toegestaan zou moeten zijn, maar dat volwassenen geen zorg opgedrongen horen te krijgen. Zij horen vrij te zijn om voor zichzelf te
zorgen op de manier die zij voor zichzelf kiezen, welke manier dat ook is (Engster 2007:
106). Dit soort uitspraken baren mij zorgen.
Deze denkers bieden hun vrouwelijke burgers met een minderheidsachtergrond veel te
weinig bescherming door structurele ongelijkheden en onderdrukkende omstandigheden te negeren.
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ben gekozen. Tegelijkertijd wil ik, als femiMaar geldt dat niet ook voor mij? Moet je wel
nist, natuurlijk ook niet paternalistisch zijn
met begrip reageren wanneer mensen dingen
en omdat ik bekend ben met postkoloniale
willen, die schadelijk zijn voor henzelf ? Terkritieken (Narayan, 1997, Mohanty, 1991) wil
wijl je weet dat ze door hun opvoeding in hun
ik ook niet doen alsof alleen autochwensen cultureel zijn gevormd, tertone Nederlandse burgers over
wijl ze hun keuzen maken onder
morele ‘agency’ beschikken of
ongelijke machtsverhoudingen
met Parekh (2000) in het achen met beperkte keuzemogeMoet je wel met begrip
terhoofd te weinig kritisch
lijkheden? Ik werd met deze
naar mij meer bekende
vragen
geconfronteerd
reageren wanneer
culturele praktijken kijken.
in mijn onderzoek naar
mensen dingen willen,
Eenzelfde houding van kriabortus wegens geslacht
tische compassie past ook
en andere gebruiken, die
die schadelijk zijn voor
als het om onderwerpen
tegenwoordig ook wel aanhenzelf?
gaat als bijvoorbeeld cosmetigeduid worden met de term
sche chirurgie of anorexia (zie
schadelijke culturele praktijken
Jeffreys 2005).13 Bovendien ben ik
(zie Longman & Bradley 2015).
Compassie betekent voor mij daarom
me ervan bewust dat onder ongelijke
niet een kritiekloos meeleven met anderen.
machtsverhoudingen een oproep tot comEr zijn ook grenzen aan wat mensen zichzelf
passie ook perverse effecten kan hebben. In
aan mogen doen en mensen moeten soms
situaties van machtsongelijkheid wordt er
ook tegen zichzelf in bescherming genomen
van sommigen al te vaak gevraagd zichzelf
worden. Ik heb veel sympathie voor de houondergeschikt te maken aan de wensen van
ding die Baukje Prins (2008) heeft gekarakteeen ander. Die mensen zouden juist eerder
riseerd als een houding van meelevend wanopgestookt moeten worden om meer voor
trouwen: wanneer mensen kiezen voor een
hun vrijheid op te komen en wat minder inleefwijze, die hun welzijn schaadt, dan zeg je
schikkelijk te zijn.
niet ‘je hebt er toch zelf voor gekozen’ om ze
vervolgens aan hun lot over te laten. Je dwingt
hen niet om andere keuzen te maken, maar
Gloedvol samenleven
je probeert hen wel te helpen inzien dat hun
keuzen schadelijk voor hen zijn en dat ze anDat zijn veel kanttekeningen bij mijn eigen
dere keuzen kunnen maken. Ik ben daarom
verhaal. Heeft deze exercitie dan helemaal
ook niet tegen overheidscampagnes, zoals de
geen standpunt opgeleverd? Toch wel. Samenrecente Rotterdamse campagne ‘Kies je eigen
leven met anderen, die er andere morele gepartner’. Tenminste, heette hij maar zo. Hij
zichtspunten op na houden vereist allereerst
is helaas gebracht onder de noemer ‘In Nedat je daarvoor open staat. Minder hechten
derland kies je zelf ’ (http://zelfgekozen.nl/),
aan je recht halen en meer aan het onderhouen is daarmee weer het zoveelste voorbeeld
den van relaties is daar zonder meer bevordervan culturalisering van burgerschap. Maar de
lijk voor. Ik verwacht dat cultureel meer inboodschap zelf, daar is niets mis mee.
clusief beleid, en meer op zorg gericht beleid,
Tegelijkertijd voel ik me ongemakkelijk onbetere maatschappelijke voorwaarden schepder het paternalisme dat uit deze houding
pen voor burgers om compassie met elkaar te
spreekt. Ik bevind me in de lastige situatie
hebben en met onderlinge morele verschillen
dat ik als het ware mijn onschuld heb verloom te gaan. De kunst die we moeten leren –
ren. Ik kan niet doen, alsof ik niet door heb
dat denk ik nog steeds ‒ is om zonder afstand
dat (vrij naar Marx)12 mensen keuzen maken
te nemen van je eigen zienswijze over je eigen
zelf betrokken perspectief heen te zien. Dat
onder omstandigheden, die ze niet vrij heb114
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vraagt van ons dat wij als burgers een houding
hebben van compassie met elkaar, waarin we
niet te snel oordelen, maar dat kritische oordeel, over onszelf en anderen, uiteindelijk wel
geven. Wanneer we elkaar spreken over onze
morele verschillen, zal dat een vurig spreken
zijn. Onze waarden zijn immers zaken, die ons
aan het hart gaan. Het zal schuren en botsen,
waarbij we onze compassie met elkaar nodig
hebben om te zorgen dat we onderwijl onze
medemenselijkheid niet uit het oog verliezen.
Gloedvol zullen we dus samenleven, met passie en compassie.
Sawitri Saharso is hoogleraar Burgerschap en
Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Zij was hoogleraar Intercultural Governance aan de Universiteit Twente
en is tegelijkertijd ook universitair hoofddocent
sociologie aan de Vrije Universiteit.

Noten

1 Met de eerste uitspraak was 22% van de Turkse
en Marokkaanse Nederlanders het (helemaal)
eens tegen 6% van de autochtone Nederlanders, met de tweede uitspraak was 26% van
de Turkse Nederlanders, 21% van de Marokkaanse Nederlanders en 9% van de autochtone
Nederlanders het eens. Bron: SCP, SIM 2015,
met dank aan Willem Huijnk, die mij deze cijfers
verschafte.
2 Daarnaast houdt de zorg om bedreiging van Nederlandse waarden vermoedelijk ook verband
met het veronderstelde onvermogen van moslims
om staat en religie van elkaar te scheiden en hun
veronderstelde bereidheid om geweld te gebruiken ter verdediging van het geloof. Daarover zijn
de meningen verdeeld. Zie hierover onder meer
Koopmans (2015) en Roex, van Stiphout & Tillie (2010). Ik ga geen onderzoek naar islamitisch
radicalisme doen. Ik laat deze discussie daarom
voor wat hij is.
3 Ik heb getracht ook zijn afkomst te achterhalen,
maar van de hier besproken auteurs, die tot de
dominante groep worden gerekend, kon ik dit niet
achterhalen.
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4 Multicultureel beleid is overigens meer en omvat
in de opvatting van Kymlicka bijvoorbeeld ook
maatregelen als aanpassingen van de inhoud
van het leerplan in het onderwijs of toestaan van
dubbele nationaliteit of positieve actie voor achtergestelde migrantengroepen.
5 Irene Bloemraad heeft diverse landenvergelijkende studies verricht, waarin zij het effect van
multicultureel beleid heeft onderzocht. Die tonen
aan dat multicultureel beleid de politieke participatie van migranten en hun sociale kapitaal
positief beïnvloedt (Bloemraad 2006; Kessler
& Bloemraad 2010). Ook een onderzoek onder
meer dan 5000 jongeren in dertien landen bevestigt dat minderheidsgroepen meer geneigd
zijn zich te identificeren met de nieuwe nationale
identiteit als ze het gevoel hebben dat hun etnische identiteit gerespecteerd wordt (Berry et al
2006). Er zijn echter ook tegenvoorbeelden te
vinden. Zo heeft Duitsland lange tijd een beleid
gevoerd dat vreemdelingen en hun cultuur uitsloot, voerde Frankrijk een assimilationistisch
beleid, dat vreemdelingen wel gemakkelijk toegang bood tot burgerschap, maar nauwelijks
ruimte bood voor erkenning van hun cultuur en
voerde Nederland een multicultureel beleid. Als
Kymlicka gelijk heeft, zouden in Duitsland migrantenjongeren zich het minst met het verblijfsland moeten identificeren en in Nederland het
meeste, terwijl als het klopt dat multicultureel beleid migranten afhoudt van identificatie met het
verblijfsland en assimilatiebeleid deze identificatie juist stimuleert, in Frankrijk migrantenjongeren zich het meest met het verblijfsland zouden
moeten identificeren, meer dan in Nederland. Uit
onderzoek dat Evelyn Ersanilli heeft uitgevoerd,
destijds mijn promovenda, bleek dat jongeren
van Turkse afkomst in het voorheen etnoculturele Duitsland zich minder met het verblijfsland
identificeren dan in voorheen multicultureel Nederland, maar ze vond geen verschillen in identificatie met het verblijfsland tussen Nederland en
assimilationistisch Frankrijk, daarmee zowel de
verwachting van Kymlicka, als die van zijn critici
logenstraffend (Ersanilli & Saharso 2011) Ook
Koopmans (2013) internationale vergelijking van
multicultureel beleid en integratie uitkomsten levert gemengde resultaten op.
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6 Kymlicka 2012, voetnoot 29. Ik moet bekennen
dat ik het wel heel treurig vind dat de auteur,
wiens werk bijna synoniem is met multiculturalisme tot deze conclusie moet komen.
7 Hij noemt zijn theorie daarom expliciet een liberale
theorie van minderheidsrechten en beredeneert
deze vanuit individuele autonomie en vrijheid. Zijn
redenering is samengevat: autonomie betekent
dat wij zelf kiezen volgens welke waarden we
ons leven willen inrichten, maar het is onze cultuur, die ons voorziet van betekenisvolle opties.
Onze cultuur is dus de onvermijdelijke context van
onze autonomie. Culturele minderheidsrechten
zijn nodig om te verzekeren dat leden van minderheidsgroepen gelijke toegang hebben tot hun
maatschappelijke cultuur en een gelijke keuzevrijheid hebben (Kymlicka 1995). We zijn dus beiden
geen verdedigers van cultuurbehoud omwille van
de intrinsieke waarde van culturen.
8 Engster werkt in dit boek een politieke theorie van
de zorgzame samenleving uit. Welke principes,
instituties en sociale praktijken vormen de basis
van die zorgzame samenleving? Vanwege de focus op politiek spreekt hij over een politieke zorgtheorie en niet over een zorgethiek. Hij is echter
duidelijk wel geïnspireerd door zorgethici, zoals
Tronto 1993, Gilligan 1982 of Ruddick 1989. Al
sinds Tronto (1993) is er discussie of de zorgzame samenleving als alternatief gezien moet
worden voor een op rechten gebaseerde samenleving of dat, zoals Tronto het zelf eerder lijkt te
zien, zorg, gelijke rechten, vrijheid en democratie
elkaar aanvullen.
9 Compassie onderscheidt zich voor mij als houding ook duidelijk van tolerantie. Bij tolerantie gaat
het weliswaar ook om het verdragen van opvattingen of gedragingen, die je zelf niet deelt of zelfs
ten zeerste afwijst, maar tolerantie komt voort uit
een heel andere grondhouding. Het is uit respect
voor de persoonlijke autonomie van de ander dat
we tolereren wat we moreel verkeerd vinden. Dat
doet tolerantie verschillen van een pragmatisch
compromis (ik zeg er niets van, omdat ik de gevolgen vrees) en van onverschilligheid (ik doe niets,
omdat het me niet genoeg interesseert), maar dus
ook van compassie, want tolerantie vraagt van
ons niet om mee te voelen met de ander. Zie over
tolerantie onder andere Heyd 1998, Walzer 1997
116
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10 Van Moorst at al (2012) vonden dat bijna de helft
(48%) van de vrouwen, die naar de kliniek kwamen, omdat ze een maagdenvlieshersteloperatie
wilden, een geschiedenis van seksueel geweld
had. Een andere Nederlandse studie rapporteert
dat bijna een derde van de vrouwen (48 van de
154) slachtoffer was van incest of verkrachting.
(Loeber 2015).
11 In het ene geval zag driekwart van de vrouwen
van een operatie af (Van Moorst et al. 2012) en in
het andere iets meer dan de helft (80 van de 154)
(Loeber 2015).
12 Ik doel op Marx’ beroemde uitspraak in De achttiende Brumaire: ‘Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus
freien Stücken unter selbstgewählten, sondern
unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und
überlieferten Umständen.’ (1852; MEW 1972:
115).
13 Gelukkig zijn er feministische auteurs, die hier wijze gedachten over ontwikkeld hebben, zoals over
relationele autonomie (Mackenzie & Stoljar 2000)
en over vrijheid en dwang (Madhok et al. 2013) of
over onze relatie tot ons lichaam (Phillips 2013).
Zie voor mijn eigen positie Saharso 2000, 2007 en
Prins & Saharso 2013.
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Morele diversiteit

Recensies
Door Gloria Wekker en Mariël Kanne

Recensies
‘Zo doen we dat nu eenmaal hier en als het je niet bevalt, kan je oprotten’. Recensie van ‘Gloedvol samenleven
in morele diversiteit’.
Oratie van prof. dr. Sawitri Saharso, aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
Gloria Wekker
Bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Burgerschap en morele Diversiteit’ aan de Universiteit voor Humanistiek op 27 oktober
2017, hield professor Sawitri Saharso een
gloedvolle inaugurele rede. Zij hield haar
gehoor een breed palet van gedachten en
theorieën voor over hoe samen te leven
in een maatschappij waarin verschillende
groepen er verschillende morele waarden
op na houden. Zij spitste haar redevoering
toe op immigratie en integratie en dus op
het samenleven van burgers met verschillende culturen en religies en daarbinnen
met name op Islamitische burgers.
Botsingen van culturele waarden doen zich
in de Nederlandse samenleving vooral voor
op de terreinen van relaties, gender en seksualiteit, waarbij andere opvattingen over
gemengde huwelijken, de rollen van mannen en vrouwen in relaties en acceptatie van
homoseksualiteit op de voorgrond treden.
Saharso gebruikte de maagdenvlieshersteloperatie en de verschillende betekenissen
die verschillende partijen daaraan toekennen als een rode draad door haar betoog.
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Wat wordt er van de overheid gevraagd en
wat van ons als professionals en burgers om
te slagen in deze opdracht tot goed samenleven? In haar rede besteedde ze aandacht
aan wat er op individueel niveau van ons
verwacht wordt en welke maatschappelijke
voorwaarden het omgaan met morele verschillen bevorderen. Eén uitgangspunt dat
Saharso heeft bij haar project is onder andere dat niet alle verschil ongedaan gemaakt
wordt, d.w.z. dat assimilatie geen valide oplossing kan zijn. Een ander, dat zich tussen
de regels door presenteert, is dat gender een
belangrijke variabele is om bij het denken te
betrekken.
Via meer en minder bekende denkers als
Bhikhu Parekh, Will Kymlicka, David
Wong, Daniel Engster en Akeel Bilgrami,
vrijwel uitsluitend mannen, voert zij ons
langs een traject dat uiteindelijk concludeert
dat we op individueel niveau een grondhouding van inclusiviteit, relationaliteit,
compassie en een zorgzame instelling ten
opzichte van elkaar zouden moeten ont-
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wikkelen. We zouden eraan moeten wennen dat het er minder om gaat je recht te
halen en meer gewicht toe moeten kennen
aan het onderhouden van relaties. Op maatschappelijk terrein zouden een inclusiever
beleid, een combinatie van multicultureel
beleid gecombineerd met inburgeringsbeleid (p.17), en een beleid dat meer op zorg
gericht is, de voorwaarden scheppen voor
dat samenleven met morele verschillen. De
maagdenvlieshersteloperatie moet in haar
ogen mogelijk zijn voor jonge vrouwen die
daarmee aangeven dat ze zelf de vrijheid
hebben om te beslissen hoe ze willen leven.
Het past ‘in een cultuurgevoelige, relationele, benadering van autonomie, om tegemoet
te komen’ aan hun verlangen naar een operatie (p. 36).
De oratie behandelt een academisch en
maatschappelijk urgent en complex vraagstuk en doet dat op een geduldige en erudiete manier, waarbij professor Saharso ons
ook deelgenoot maakt van de verschuivingen in haar denken. Zij positioneert zichzelf
daarmee ook, naast de keuzes die zij maakt
in de theoretici die ze ten tonele voert. De
opdracht waarvoor wij allen ons gesteld
zien, is een reëele. Het is blijkens allerlei
surveys hét probleem van onze tijd, zoals althans autochtone Nederlanders dat in meerderheid ervaren.
Naast de positieve kanttekeningen wil ik
ook enkele kritische noten kraken. In de
eerste plaats is er een merkwaardige afstand
en zelfs een zekere wereldvreemdheid in
de aanbevelingen die Saharso doet voor
dit gloedvolle samenleven tegen de achtergrond van de hoge toon, de lichte ontvlambaarheid en de onverzoenlijkheid die de
relaties tussen burgers onderling en tussen
politici en burgers tegenwoordig vaak kenmerken. Hoe ver zullen inclusiviteit, relationeel denken en compassie ons brengen
wanneer een belangrijke realiteit zoals die
dagelijks aan ons voorgeschoteld wordt in
de media er een is die alle voornoemde kenmerken weerspreekt? Hoe vaak gebeurt het
120
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niet dat burgers en politici hun morele gelijk
trachten te halen door uit te halen met ‘zo
doen we dat nu eenmaal hier en als het je
niet bevalt kun je oprotten’? Die uitspraak
geldt als het ultieme argument en het zijn
niet de minsten die er dergelijke praktijken
op nahouden, getuige de brief van minister
president Rutte, in de aanloop naar de laatste landelijke verkiezingen, waarin iedereen
‘die niet normaal doet’ en ook ‘degenen die
de gewone Nederlander van racisme beschuldigen’ maar moeten vertrekken. Dat
geldt dus ook, zo begreep ik, voor degenen
die hun hele leven een Nederlands paspoort
gehad hebben, want het gaat, zoals zo vaak,
niet om uitsluiting op grond van nationaliteit maar op grond van etniciteit/ras. Daar
kom ik straks bij mijn derde punt nog op
terug. In maatschappelijke debatten rond
Zwarte Piet of over vluchtelingen, bij ruzies
op straat, bij vraagstukken van immigratie
en integratie, is er weinig sprake van bereidheid tot inclusiviteit, tot het denken dat
bepleit wordt, waarin het eigen standpunt
even in de wacht gezet wordt, waardoor er
luikjes opengaan om het standpunt van de
ander te begrijpen en vervolgens eventueel
tot een vergelijk te komen. Kortom, de voorgestelde set van remedies op individueel niveau sluit allerminst aan op de tijdgeest en
lijkt dus weinig kans van slagen te hebben
om dat samenleven in morele diversiteit
dichterbij te brengen.
Ten tweede, had ik graag gezien dat er een
wat evenwichtiger verdeling was geweest
wat betreft het gender van de aangehaalde
theoretici, onder behoud van de reeds aanwezige etnische diversiteit, die ook zoveel
mogelijk door professor Saharso benoemd
wordt. Dat is niet slechts belangrijk vanuit
het oogpunt van een politiek van citatie,
maar het heeft ook inhoudelijke kanten.
Slechts enkele van de denkers die Saharso
aanhaalt hebben expliciet gender bij hun
projecten van hoe samen te leven betrokken,
laat staan dat gender een centraal ingrediënt
van hun denken is geweest. Daartegenover
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stelt de enige feministische theoretica die
opgevoerd wordt, de witte Noord Amerikaanse ethica en psychologe Carol Gilligan, gender centraal bij haar beschouwing
van morele ontwikkeling van mannen en
vrouwen, maar doet dan weer niets met ras.
Dit is een veel voorkomende tekortkoming
onder witte feministen, waarvoor zij sterk
bekritiseerd is door onder andere feministen van kleur. Ondertussen zijn het vooral
vrouwelijke denkers van kleur geweest die
deze thematiek vanuit een intersectioneel
perspectief aangekaart hebben, wat bij het
verder ontwikkelen van een gender- en cultuursensitief denkkader onontbeerlijk is.
Onder anderen het werk van Saba Mahmood
(2009, 2011) dat zoekt naar methoden om te
luisteren naar mensen, zoals Moslims, die
zich volgens de dominant witte blik buiten
het normatieve kader van de liberale moderniteit bevinden, zou rijkere inzichten opgeleverd hebben. Ook Gayatri Spivak’s ‘Can
the Subaltern speak?’ (1988), zou Saharso
geholpen hebben om voorbij het dominante
liberale denken over het subject, religie, taal
en het oplossen van geschillen te geraken.
Er is nog een ander punt met betrekking tot
gender, dat ik aan de orde wil stellen. Vanuit
de intersectie van gender met ras/etniciteit,
is het ook belangrijk om het vraagstuk van
de maagdenvlieshersteloperatie, die vanuit
verschillende invalshoeken wordt belicht,
nader te beschouwen. Ik merkte dat ik me in
steeds dringender termen afvroeg waarom
de onder witte vrouwen populaire – maar
evenzeer medisch overbodige en, volgens
sommigen, vrouwvijandige – ingrepen als
schaamlipcorrecties en face lifts (Davis 2003),
niet het meest voor de hand liggende vergelijkingsmateriaal vormen voor de maagdenvlieshersteloperatie. Daarvan is echter geen
sprake in de oratie; de blik wordt uitsluitend
op de maagdenvlieshersteloperatie gericht.
Een dergelijke vergelijking met betrekking
tot de kleedwijzen van jonge vrouwen met
verschillende etnische achtergronden in de
Nederlandse samenleving is op inzichtelijke wijze door Linda Duits en Liesbeth van
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Zoonen gemaakt. Aan de ene kant, zien we
het dragen van een hoofddoek en gesloten
kleding, terwijl aan de andere kant het dragen van buiktruitjes, zichtbare G-strings
en diepe decolletés, de zogenaamde pornochic, de rigueur is (2006). Waarom wordt de
ene wijze van kleden diep betreurd, geproblematiseerd en als achterlijk beschouwd,
terwijl de andere, hoewel ook vaak niet toegejuicht, toch min of meer genormaliseerd
wordt, althans in de Randstad? Wat beide
kledingwijzen met elkaar gemeen hebben
is dat de seksualiteit van jonge vrouwen tot
speerpunt van de aandacht wordt gemaakt.
Wanneer het werkelijk gaat om samen leven,
zouden zorgelijke of kwestieuze praktijken
van verschillende groepen toch aan de orde
moeten komen. Het voordeel van een dergelijke vergelijking is bovendien dat er op
een systematische manier gekeken wordt
naar de verschillende constellaties op basis
van gender, ras/etniciteit, hiërarchieën en
machtsverschillen. In de oratie komt de centraliteit van de blik die op moslims wordt
gericht pregnant naar voren. Dit wordt ook
duidelijk in andere voorbeelden: de stagiaire
die in conflict komt met het schoolbestuur
over haar hoofddoek, waarbij Saharso haar
ziet als degene die te weinig bezig is met
accommodatie, die te veel op haar strepen
staat. Vanwaar die eenzijdige blik op Islamitische vrouwen? Ik zie het als een symptomatische aanwijzing voor de vraag wie als
‘het probleem’ gezien wordt. Met andere
woorden, voor wie is er eigenlijk werk aan
de winkel bij het samenleven in morele diversiteit?
Hiermee kom ik bij mijn derde hoofdkritiek.
De oratie gaat helaas grotendeels voorbij
aan de fundamentele asymmetrie die in de
Nederlandse samenleving werkzaam is en
die duidelijk zou worden, wanneer Saharso
– naast gender – ras/etniciteit als persoonlijke, symbolische en institutionele grammatica van verschil in haar analyse mee zou
nemen. De verschillende beoordeling van
de morele standpunten van verschillende

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Recensies

121

3-5-2018 15:10:21

groepen in de samenleving staat daar niet
los van, maar is daar een uitdrukking van.
Degenen die vooral geadresseerd worden,
degenen voor wie er werk aan de winkel is,
zijn de nieuwkomers, de migranten en dan
met name moslims. Er is sprake van een beschavingsdiscours. Hoewel er witte mensen
in de oratie voorkomen, zijn dat met name
artsen, hulpverleners en beleidsmakers en
is het volstrekt duidelijk dat de last van het
samenleven in morele diversiteit in onevenredige mate neergelegd wordt bij moslims.
Daarmee gaat de analyse niet diep genoeg
en schaart zij zich in de sinds jaar en dag
bestaande traditie in de Nederlandse sociale wetenschappen, wanneer het om bestudering van de multiculturele samenleving
gaat, nl. dat witte Nederlanders genormaliseerd worden en buiten haakjes geplaatst en
Nederlanders-van-kleur geproblematiseerd
(Wekker 2016). Zoals ik in mijn boek White
Innocence beschreven heb, is het in Nederland geen usance om ras te erkennen als een
betekenisvolle categorie van analyse, als het
om witte mensen gaat, d.w.z. om witheid als
een geracialiseerde positie te zien, die beschreven en geanalyseerd kán en moet worden. Deze focus maakt onderdeel uit van
een lange traditie in de sociale wetenschappen in het algemeen (Bilge 2013), maar ook
in de Nederlandse tak, waarin ras uitbesteed
en/of geëvacueerd is als niet betekenisvol.
De beschrijvingen die we lezen van witte
mensen zijn die van artsen en hulpverleners,
die geconfronteerd worden met migranten
die de problemen (re-)presenteren.
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Gloedvol samenleven in morele diversiteit kan niet zonder het uitdragen van humanistische waarden.
Bespreking van de oratie van Sawitri Saharso
Mariël Kanne

Inleiding

Prof. dr. Sawitri Saharso is per 1 januari 2016
benoemd tot hoogleraar Burgerschap en Morele
Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek. Op 27 oktober 2017 hield zij haar inaugurele rede. Ze hoopt vanuit haar leerstoel
een bijdrage te leveren aan het realiseren van
de maatschappelijke opdracht om als burgers
goed samen te leven in een moreel diverse
maatschappij. Saharso is geïnteresseerd in
vraagstukken rond burgerschap en de toegenomen morele diversiteit als gevolg van
migratie in relatie tot waarden- en cultuurverschillen, die gerelateerd zijn aan klasse of
gender. In veel van haar onderzoeksprojecten
spelen zorgprofessionals een belangrijke rol.
De focus op het gebied van de zorg, evenals
de motivatie van Saharso (‘bijdragen aan goed
samenleven als burgers in een moreel diverse
maatschappij’) is zeer herkenbaar vanuit het
perspectief van normatieve professionalisering en waardenwerk. Maar Saharso zelf legt
de verbinding naar dit perspectief nergens.
Anderzijds krijgt de specifieke thematiek
waar zij zich mee bezig houdt – culturele en
religieuze diversiteit – ook niet vaak expliciet
de aandacht in publicaties over normatieve
professionalisering en waardenwerk. Daarom
wil ik hier Saharso’s oratie bespreken, met in
mijn achterhoofd de vraag: wat betekent haar
verhaal voor de theorie en de praktijk van
normatieve professionalisering en waardenwerk en vice versa?
Hoe om te gaan met morele verschillen?
Saharso begint haar rede met een verwijzing
naar de participatieverklaring, die inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten tekenen. Hierin wordt van hen gevraagd dat zij
de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) accepteren en
verklaren dat zij deze graag zullen helpen uitdragen. Het is dus blijkbaar niet voldoende,
zo stelt zij, dat nieuwkomers verklaren dat
124
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ze zich aan de Nederlandse wet zullen houden: ze zijn ook niet meer vrij om te leven
volgens hun eigen waarden. Want ze moeten beloven dat ze de gelijkwaardigheid zullen uitdragen van mannen en vrouwen, van
homo’s en hetero’s en van gelovigen en niet
gelovigen. Saharso vraagt zich af waarom
mensen dit moeten beloven. Zij is het er in ieder geval niet mee eens (dat maak ik op uit de
toonzetting van haar eerste alinea’s), maar ze
denkt dat het alles te maken heeft met wat zij
noemt ‘de stemming in het land’ ten aanzien
van immigratie en integratie. Ze haalt enkele
onderzoeken aan waaruit blijkt dat vooral autochtone Nederlanders van mening zijn dat
mensen uit verschillende culturen en religies
niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven vanwege verschillen in waarden. Ze
constateert dat er inderdaad grote waardentegenstellingen zijn als het gaat om relaties,
gender en seksualiteit en concludeert ‘dat we
er niet onderuit kunnen ons af te vragen hoe
we daar mee om moeten gaan’ (p. 9-10). Deze
conclusie is mede gebaseerd op haar eigen ervaringen in onderzoeksprojecten waarbij zij
zelf in de afgelopen jaren betrokken was. In
haar rede staat ze stil bij wat het vraagt van de
maatschappij en van ons als burgers en professionals om met morele verschillen om te
gaan teneinde goed samen te kunnen leven.
Enerzijds zoekt ze daarbij naar maatschappelijke voorwaarden, die omgaan met morele
verschillen bevorderen; anderzijds verwacht
ze dat dit op individueel niveau een zekere
morele grondhouding vereist. Ze illustreert
haar verhaal met voorbeelden van hoe haar
eigen denken over het omgaan met morele
verschillen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld heeft.
Politiek en maatschappelijk niveau (beleid)
De wijze waarop in het Nederlandse beleid
momenteel wordt omgegaan met verschillen
typeert Saharso als aanpassing: je bent alleen
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een goede burger als je je op de Nederlandse
manier gedraagt. Maar: ‘Wie aanpassing eist
legt het probleem bij migranten en hun afwijkende waarden’, zo merkt ze op (p. 12). Ze
citeert Mark Rutte, die in een Open Brief aan
het volk schreef: ‘pas je aan (‘doe normaal’)
of ga weg’. Volgens haar is dit echter geen
oplossing, omdat waarden opleggen weinig
liberaal is. Bovendien, stelt ze, gaat het bij
waarden om een innerlijke overtuiging en
overtuigingen zijn niet afdwingbaar. Gedrag
is dat wel (daar hebben we wetten voor). Zij
is dus niet voor een aanpassingsbeleid waarin
alle verschil ongedaan wordt gemaakt, maar
denkt dat er een andere manier is om naar
het probleem van verschillende waarden te
kijken. Deze typeert ze, met een verwijzing
naar Parekh, een Britse filosoof van Indiase
af komst, als zelf kritiek. Volgens hem is het
met de integratie helemaal niet zo slecht gesteld, maar denken mensen alleen maar dat
migranten er niet in geslaagd zijn om te integreren vanwege drie oorzaken. Ten eerste
de ‘totalitaire logica van integratie’ (p. 13), die
met zich meebrengt dat van migranten wordt
verwacht dat zij zich de heersende liberale
waarden eigen maken. Deze logica komt volgens Saharso ook tot uiting in de Nederlandse
participatieverklaring. In deze visie is geen
plaats voor morele diversiteit. De tweede
oorzaak heeft te maken met de gedachte dat
religie in het publieke domein geen rol mag
spelen en dat de overheid seculier moet zijn,
omdat het belangrijk is om alle burgers gelijk
te behandelen en hun vrijheid van geweten
te respecteren. Maar volgens Parekh zijn Europese staten helemaal niet zo seculier als liberalen het voorstellen: de christelijke erfenis
is op veel plaatsen aanwezig in wetgeving en
politiek beleid. Saharso geeft als voorbeeld in
Nederland het bestaan van de SGP. ‘Als streng
gereformeerden een geaccepteerde maatschappelijke plaats hebben dan moet dat voor
moslims toch ook mogelijk zijn’, zo stelt zij
op p. 15. Ten derde wordt er in Europa van
mensen verwacht dat zij rationele argumenten geven voor hun morele principes. Rationaliteit wordt geacht cultuur overstijgend te
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zijn. Maar hierbij wordt vergeten dat moraliteit altijd een culturele inbedding heeft. Parekh pleit voor een interculturele dialoog, want
‘We zijn verschillend genoeg van elkaar om
die dialoog noodzakelijk te maken, maar gelijk genoeg om hem mogelijk te maken’ (vrije
vertaling door Saharso van Parekh 2000:
124). In zo’n dialoog zouden Europese samenlevingen moeten laten zien waarom hun
waarden het waard zijn om overgenomen te
worden en kunnen migranten overtuigende
argumenten geven voor hun opvattingen en
tradities, zodat men die binnen Europese samenlevingen kan respecteren. Ricoeur, een
westerse filosoof wiens werk in de theorievorming over normatieve professionalisering
sterk richtinggevend is, schreef al eerder in
zijn boek Oneself as Another (1992) iets soortgelijks naar aanleiding van de discussie over
de vraag of Universele Rechten van de Mens
wel zo universeel zijn. De Verklaring is geratificeerd door bijna alle staten op aarde en toch
blijft de verdenking bestaan dat ze berusten
op de culturele geschiedenis van de Westerse
wereld (met zijn godsdienstoorlogen en zijn
moeite met tolerantie). Ricoeur vindt dat
enerzijds de universele pretentie die verbonden wordt aan de waarden uit de Verklaring
van de Rechten van de Mens gehandhaafd
moet blijven, en anderzijds vindt hij ook dat
deze pretentie onderworpen moeten worden
aan een discussie over de eronder liggende
overtuigingen, die belichaamd zijn in concrete levensvormen. Volgens hem kan deze
discussie slechts tot resultaten leiden wanneer alle partijen erkennen dat andere culturen andere potentiële universalia kunnen
bevatten. Dat betekent dat we voorstellen toe
moeten kunnen laten van betekenissen die in
eerste instantie vreemd voor ons zijn. Dit lijkt
op wat Saharso hier zegt. Zij vindt Parekh’s
correcties op het Europese liberale zelf beeld
belangrijk, omdat deze ruimte maken voor
multicultureel beleid als alternatief voor het
aanpassingsbeleid. Ze plaatst echter wel een
kanttekening bij multicultureel beleid, omdat
volgens sommige critici multiculturalisme
migranten ook ervan kan weerhouden om
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cultureel te integreren. Saharso denkt dat de
overheid randvoorwaarden kan creëren voor
het samenleven met morele verschillen door
een meer inclusief beleid te ontwikkelen, dat
multiculturalisme combineert met inburgeringsbeleid.
Persoonlijk en relationeel niveau (houding)
Op hoe het overheidsbeleid er dan concreet
uit zou moeten (of kunnen) zien, gaat ze
helaas echter niet nader in. Wel staat ze uitgebreid stil bij wat het omgaan met morele
verschillen vraagt van burgers. Voor haar uitwerking van dit punt steunt ze op Wong, een
van oorsprong Chinese Amerikaanse filosoof.
Hij ontwikkelde een theorie van pluralistisch
relativisme, waarin de term ‘morele ambivalentie’ belangrijk is. Centrale gedachte is, ‘dat
redelijke, oordeelkundige mensen conflicten
tussen waarden anders kunnen oplossen dan
je zelf zou doen en dat hun oplossingen net
zo gerechtvaardigd kunnen zijn als de jouwe’
(p. 18). Ook deze gedachte is overigens in het
normatieve professionaliseringsvertoog al op
meerdere manieren uitgewerkt, onder andere
vanuit het gedachtengoed van de hierboven
reeds genoemde filosoof Ricoeur. Wong wijst
het idee dat er slechts één (ware) moraal is
af, maar tegelijkertijd vervalt hij ook niet in
relativisme, doordat hij erop wijst dat wat wij
zien niet alles omvat dat er valt te zien, en dat
we dus ook dingen kunnen missen. Saharso
vindt zijn theorie interessant omdat deze gaat
over de morele grondhouding in de omgang
met waardenverschillen: ‘We worden ertoe
aangezet te onderkennen dat andere morele
zienswijzen ook waardevolle elementen kunnen bevatten, zonder dat we afstand hoeven
te nemen van onze eigen zienswijze’ (p. 19).
Zo kunnen we onze morele overtuigingen
uitbreiden en inclusiever maken. Daarnaast
gaat Wong er van uit dat waardenconflict
hoort bij de wereld waarin wij leven en dat
we allang allerlei praktische manieren hebben
gevonden om ermee om te gaan, zonder dat
we dat in de gaten hebben. Hij stelt ‘dat we
meer waarde zouden moeten hechten aan het
onderhouden van duurzame, niet afgedwon126
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gen relaties met anderen, ook als die waarden
aanhangen, die lijnrecht staan tegenover die
van ons’ (p. 20). Omdat die relaties waardevol voor ons zijn (bijvoorbeeld in affectieve
zin) maar ook omdat we gemeenschappelijke
morele doelen willen realiseren en dat vereist
vaak accommodatie van onderlinge morele
verschillen. Saharso vertelt dat haar visie op
het omgaan met moreel verschil behoorlijk
is gewijzigd door het werk van Wong. Als
voorbeeld noemt ze een onderzoek naar een
sociaal participatieprogramma met Turkse en
Marokkaanse vrouwen in een Amsterdams
buurthuis. Eerst was ze teleurgesteld omdat
dit programma er niet in geslaagd was culturele verschillen te overbruggen: in plaats van
dat het project leidde tot het overschrijden
van etnische grenzen en tot minder nadruk
op religieuze en culturele normen, bleek er
juist een strikte seksescheiding, evenals afwijzing van homoseksualiteit en een sterk
exclusief gemeenschapsgevoel (‘een Turkse
manier van linzensoep maken en een Marokkaanse manier, wij zijn zus en jullie zijn zo’)
te ontstaan. Maar onder invloed van de visie
van Wong zag ze in, dat deze vrouwen erin
slaagden, om ondanks hun onderlinge morele verschillen, goed met elkaar samen te leven
en zorgzaam naar elkaar toe te zijn. ‘Dat is
niet niks’ schrijft Saharso (p. 24). Ze denkt dat
het mooi zou zijn als mensen, door met elkaar om te gaan, meer open zullen staan voor
elkaars opvattingen en dat het hun bereidheid
vergroot tot een compromis over de onderwerpen waarover zij verdeeld zijn.
Wat Saharso hier zegt, is interessant en uiterst relevant met betrekking tot de theorie
en de praktijk van normatieve professionalisering. Het kan ons perspectief op wat deugt
en deugd doet uitbreiden en zo leiden tot een
breder handelingsrepertoire. Maar de inzichten die ze presenteert zijn niet echt nieuw.
De gedachte dat de oplossingen die anderen
hebben voor een waardenconflict net zo gerechtvaardigd kunnen zijn als je eigen oplossingen, en dat de waarden van anderen
dus net zo geldig kunnen zijn, wordt in het
normatieve professionaliseringsvertoog ver-
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woord met de term horizontale moraliteit
(Kunneman, 2013). En de nadruk op het belang van ontmoeting en samenwerking met
anderen (lees: mensen met andere morele en
religieuze overtuigingen) in de eigen leefomgeving onderstreept het uitgangspunt dat we
de wereld kunnen verbeteren door daar zelf
kleinschalig in de eigen werk- en woonomgeving mee te beginnen. In de manier waarop
Saharso laat zien hoe het onderhouden van
relaties met anderen samenhangt met moraal
zie ik zowel overeenkomsten met de theorievorming over normatieve professionalisering
als nieuwe elementen. Zij refereert op basis
van Wong aan Carol Gilligan en de zorgethiek (daar zit een overeenkomst), maar ook
aan het Confucianisme, waarin goed samenleven met anderen, ondanks de morele verschillen die er tussen jouzelf en hen bestaan,
een primaire morele waarde is. Hier zie ik een
nieuwe invalshoek, die in de theorievorming
over normatieve professionalisering opgepakt
zou kunnen worden. Deze is namelijk tot
nog toe vooral gebaseerd op Westerse denkbeelden. Ik vermoed dat er nog een wereld te
winnen is wanneer wij meer gebruik zouden
maken van Oosterse en Afrikaanse inzichten
die in de loop der eeuwen ontwikkeld zijn.
Gedachten over geweldloos verzet en ubuntu
zijn inmiddels enigszins bekend, maar er zijn
veel meer waardevolle aanknopingspunten
te vinden in de geschriften van niet-Westerse
denkers.
Compassie als oplossing?
In plaats van bij een waardenconflict op een
hoog abstractieniveau te gaan zitten waar
het gaat over waarden en principes of rechten kunnen we volgens Saharso beter kijken
naar wat de aanleiding voor het conflict van
waarden in een concrete situatie is en hoe de
relatie tussen de mensen die erbij betrokken
zijn is. Ze zoekt naar wat er nodig is om te
bereiken dat mensen minder hechten aan
hun recht halen en meer aan er samen uitkomen en het in stand houden van relaties. Ook
vraagt ze zich af wat ons in staat stelt om zonder afstand te nemen van je eigen zienswijze,
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in te zien dat andere morele zienswijzen ook
waardevolle elementen kunnen bevatten. Zij
gaat hiervoor te rade bij Daniel Engster, die
stelt ‘dat mensen een morele plicht hebben
om voor anderen te zorgen en dat mensen
als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen, het
recht hebben om zorg te ontvangen (Engster,
2007)’ (p. 25). Saharso kiest voor Engster omdat hij een politieke theorie van de zorgzame
samenleving presenteert waarin duidelijk
wordt dat voor zo’n zorgzame samenleving
meer nodig is dan alleen zorgzame instituties
en beleid: er moeten ook burgers zijn met
een zorgzame instelling. Het begrip compassie (of mededogen) karakteriseert die instelling. Dit is volgens haar iets anders dan empathie. Bij empathie verplaatsen wij onszelf
in de positie van iemand anders. Het risico is
dan groot dat we het verschil tussen onszelf
en die ander niet zien omdat we vanuit ons
eigen perspectief blijven kijken. Bij compassie gaat het er volgens Saharso juist om, dat
wij die ander proberen te begrijpen door te
kijken vanuit diens perspectief waardoor het
verschil tussen onszelf en de ander wordt gerespecteerd. Ze gebruikt hier de term ‘voelen met’. Als grondhouding onderscheidt
ze compassie ook van tolerantie, omdat bij
tolerantie niet het meevoelen met de ander
centraal staat maar respect voor de autonomie van de ander. Saharso verwacht dat een
houding van compassie met anderen kan
helpen om over het eigen zelf betrokken perspectief heen te zien en verschillen te respecteren. Dit veronderstelt ook dat mensen niet
meteen oordelen, maar hun oordeel opschorten. Ze haalt Halleh Ghorashi aan, die in dit
verband het begrip ‘tussenruimte’ gebruikt.
Ze had hier ook nog kunnen verwijzen naar
Joan Tronto, of naar André Wierdsma, twee
denkers die in de theorievorming over normatieve professionalisering een rol spelen. Zij
hebben nagedacht over manieren om in organisaties en instituties het gesprek dat nodig is
om samen te kunnen leven en werken op een
goede manier te voeren. Ze gaan allebei uit
van het standpunt dat het vrijwel onmogelijk is te verwachten dat mensen in staat zijn
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om de werkelijkheid vanuit het perspectief
van iemand anders te zien, omdat alle mensen verschillend zijn en hun eigen unieke geschiedenis hebben. Tronto benoemt in haar
theorie over een feministische democratische
zorgethiek het belang van een ‘moral’ of ‘political space’ (Tronto, 1993; 2013), een ruimte
waar afstemming plaats kan vinden over
(waarden)conflicten en waar de machtsongelijkheid en de diversiteit ter sprake komt die
in relaties tussen mensen altijd aanwezig is.
Wierdsma (1999) heeft het over een ‘ethische
ruimte’ die hij ook wel ‘de plek der moeite’
noemt omdat mensen hier bereid moeten
zijn om de spanning tussen hun behoefte aan
een oplossing voor een bepaald probleem en
het concrete besluit dat het resultaat is van
een onderhandeling over waarden uit te houden. In het normatieve professionaliseringsvertoog wordt wat Saharso hier probeert te
vangen met het woord compassie benoemd
in termen als leerzame wrijving, vreedzame
strijd, amor complexitatis en co-creatie (Kanne, 2016; zie ook Kunneman, 2017).
Een ongemakkelijk gevoel
Een grondhouding van compassie zal er
volgens Saharso toe leiden, dat burgers en
professionals, ondanks morele verschillen,
met elkaar om kunnen gaan vanuit betrokkenheid zonder elkaar hun voorkeuren op te
dringen. Ze vindt het belangrijk dat mensen
trouw blijven aan hun eigen waarden terwijl
zij ook de waarden van de ander accepteren
en streven naar een oplossing, die recht doet
aan de perspectieven van beide partijen (p.
28). Maar het is te makkelijk om dit zonder
meer te stellen. Gelukkig eindigt hier de
rede dus nog niet. Saharso snijdt nog twee
lastige punten aan: de Islam en de positie van
vrouwen.
Ook gelovigen moeten open kunnen staan
voor de morele zienswijzen van anderen
en in staat zijn tot kritische zelfreflectie, zo
stelt Saharso (p. 28). Ze wil een boodschap
afgeven aan alle gelovigen maar doordat ze
Bilgrami citeert, een Amerikaanse filosoof
van Indiase afkomst, lijkt het alsof ze het
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toch vooral heeft over moslims. Zelfkritiek
ligt binnen de Islam zeer gevoelig, zelfs voor
gematigde moslims. Bilgrami verbindt dit
met de islamitische revival in onze tijd, die
volgens hem ‘het product van een lange koloniale en postkoloniale geschiedenis’ is, een
reactie op een geschiedenis van Westerse
onderdrukking en gebrek aan respect. De
religieuze identiteit geeft moslims een gevoel van autonomie en waardigheid en heeft
volgens hem vooral ‘een defensieve functie’;
dit ‘verlamt’ het vermogen tot zelfkritiek.
Door deze visie te omarmen begeeft Saharso
zich in een uiterst actuele discussie die ook
in de media, op hogescholen en in de politiek
wordt gevoerd (zie bijvoorbeeld het promotieonderzoek van Peter Hendriks, die op 22
maart 2018 promoveerde aan de UvH op een
onderzoek naar de zelfperceptie en positionering van jonge, beginnende Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse vrouwelijke professionals in het sociaal werk). Ze
roept jonge vrouwen (en mannen) op ‘om
zich af te vragen of de traditie voor henzelf
nog waarde heeft, of dat ze misschien de
waarden, die zij ermee associëren, anders
in willen vullen, meer passend bij hun eigen
persoonlijkheid’ (p. 31).
Saharso signaleert dat veel auteurs, ook degenen die zij zelf aanhaalt, in hun voorbeelden
over multicultureel waardenconflict graag
refereren aan de situatie van vrouwen. Het
baart haar echter zorgen dat daarbij vooral
de nadruk ligt op de stelling dat volwassen
vrouwen het recht horen te hebben om zelf
te beslissen of zij mee willen gaan in de gebruiken die bij hun cultuur/religie horen
(concreet voorbeeld: ze moeten zelf mogen
beslissen of ze besneden willen worden). Saharso vindt dat veel (mannelijke) denkers hun
vrouwelijke burgers te weinig bescherming
bieden doordat zij structurele ongelijkheden
en onderdrukkende omstandigheden negeren. Zelfs Engsters zorgetheoretische perspectief, zo ziet Saharso, ‘streeft niet per se
volledige sociale of politieke gelijkheid voor
allen na’ (p. 32). Dat leidt tot een fundamentele vraag, die haar eigen standpunt aan het
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wankelen brengt: ‘Moet je wel met begrip
reageren wanneer mensen dingen willen, die
schadelijk zijn voor henzelf ? Terwijl je weet
dat ze door hun opvoeding in hun wensen
cultureel zijn gevormd, terwijl ze hun keuzen
maken onder ongelijke machtsverhoudingen
en met beperkte keuzemogelijkheden?’. Als
antwoord op deze vraag vult ze het begrip
compassie opnieuw in: het betekent niet ‘kritiekloos meeleven met anderen’, maar meer
‘een houding van meelevend wantrouwen’.
Ze wil mensen niet dwingen om andere keuzen te maken, maar proberen hen ‘te helpen
inzien dat hun keuzen schadelijk voor hen
zijn en dat ze andere keuzen kunnen maken’
(p. 33). Tegelijkertijd weet ze dat mensen
keuzen maken onder omstandigheden, die
ze niet vrij hebben gekozen. Ze voelt zich
ongemakkelijk omdat zij (als feminist) geen
paternalistische houding wil aannemen en
(als kenner van postkoloniale kritieken) niet
de indruk wil wekken dat ze denkt dat alleen
autochtone Nederlandse burgers over morele
‘agency’ beschikken. Bovendien is zij zich ervan bewust dat een oproep tot compassie onder ongelijke machtsverhoudingen ook perverse effecten kan hebben, omdat het risico
dan bestaat dat mensen zich ondergeschikt
maken aan wensen van een ander. Terwijl zij
deze mensen juist zou willen ‘opstoken’ om
‘meer voor hun vrijheid op te komen en wat
minder inschikkelijk te zijn’ (p. 34).
Het ongemakkelijke gevoel dat ze beschrijft
bekruipt mij als lezeres van de oratie aan het
eind ook een beetje. Want ik vraag me af of
er niet iets ontbreekt in de mooie woorden
waarmee Saharso haar verhaal beëindigt.
Haar oproep luidt als volgt: ‘Wanneer we elkaar spreken over onze morele verschillen,
zal dat een vurig spreken zijn. Onze waarden
zijn immers zaken, die ons aan het hart gaan.
Het zal schuren en botsen, waarbij we onze
compassie met elkaar nodig hebben om te
zorgen dat we onderwijl onze medemenselijkheid niet uit het oog verliezen. Gloedvol
zullen we samenleven, met passie en compassie’ (p. 34). Ik mis hier naast de waarden
een aantal belangrijke randvoorwaarden om
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gloedvol samen te kunnen leven en vurig
met elkaar te kunnen spreken. En dat zijn
(toevallig???) juist de Nederlandse kernwaarden uit de participatieverklaring – vrijheid,
gelijkwaardigheid en solidariteit – waarvan
Saharso zich aan het begin van haar rede afvroeg waarom mensen die eigenlijk zouden
moeten accepteren en met graagte zouden
moeten helpen uitdragen. Ik denk namelijk
dat dit niet zomaar een paar liberale waarden zijn maar fundamenteel humanistische
waarden die garanderen dat iedereen (migrant, moslim, vrouw en welke ‘minderheid’
dan ook) op een goede manier kan leven als
burger in ons land. Als we deze kernwaarden
niet uitdragen, zal er nooit een bewustwordingsproces op gang komen waardoor gelovigen (of het nu moslims zijn, of christenen,
of hindoes, of welke andere religie dan ook)
kritisch naar de dominante waarden van hun
traditie gaan kijken en vrouwen meer voor
zichzelf op gaan komen. Maar misschien is
dit nu juist wel zo’n onderwerp waar we met
elkaar eens een vurige waardige woordenstrijd over zouden moeten voeren…
Mariël Kanne combineert een functie als docent
ethiek & kritisch denken bij de Masteropleiding
Advanced Nursing Practice met een functie als
onderzoeker bij het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening aan de Hogeschool
Utrecht. Zij promoveerde in 2016 op een onderzoek naar de betekenis van moreel beraad voor
professionals, managers en cliënten/patiënten in
de zorg en het sociaal werk. Momenteel doet ze
onderzoek naar morele diversiteit en professionele identiteit.
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Geestelijke begeleiding bij
voltooid leven
Joachim Duyndam

Dit artikel levert een aanvulling op het ‘Voorstel van wet van het Tweede Kamerlid Pia
Dijkstra, betreffende de toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, en
tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet
toetsing levenseindebegeleiding van ouderen
op verzoek)’
Deze aanvulling richt zich voornamelijk op
de rol van de levenseindebegeleiding, respectievelijk de in het wetsvoorstel genoemde ‘levenseindebegeleider’. Deze heeft in het wetsvoorstel een eigen rol, naast die van de arts.
Strekking van mijn interventie is:
I. dat de levenseindebegeleiding een
taak voor de geestelijke verzorging
is;
II. dat het niet nodig is aparte ‘kopstudies’ voor levenseindebegeleiding
in te richten, zoals het wetsvoorstel
wil, omdat er in Nederland reeds
goede opleidingen voor geestelijke
verzorging bestaan, met name de
driejarige ambtsopleidingen van
de levensbeschouwelijke universiteiten;
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III. dat in de bestaande driejarige opleidingen van geestelijk verzorgers
zo nodig aanvullende specifieke
onderdelen moet worden opgenomen die nodig zijn om de taak van
levenseindebegeleider goed te kunnen vervullen.
Om duidelijk te maken dat de voltooid leven
problematiek bij uitstek thuishoort bij de
geestelijke begeleiding, sluit ik aan bij het recente onderzoek van Els van Wijngaarden, en
de ervaringen van ouderen met een voltooidleven wens die in dit onderzoek naar voren
komen. Vervolgens laat ik zien dat deze complexe en vaak lastig hanteerbare ervaringen
goed aansluiten bij de expertise van geestelijke begeleiders.

Ervaringen van voltooid leven
Wetenschapper dr. Els van Wijngaarden
heeft als eerste in de wereld onderzoek gedaan naar de problematiek van voltooid leven. Zij promoveerde in 2016 op een onderzoek onder 25 Nederlandse wilsbekwame
ouderen (met een gemiddelde leeftijd van 82
jaar) zonder terminale ziekte of (gediagnosticeerde) psychische aandoening, waarin de
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nadruk lag op de beleving van voltooid leven.1 Van Wijngaarden vat deze beleving samen als ‘een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met
het leven.’ Zij onderscheidt in deze kluwen
vijf kernervaringen, door Van Wijngaarden
thema’s genoemd, die bij de betrokkenen
spanning en verzet veroorzaken en het verlangen versterken het leven te beëindigen 2:
1. een diep gevoel van existentiële eenzaamheid;
2. het gevoel er niet meer toe te doen;
3. een groeiend onvermogen tot zelfexpressie, onvermogen om uiting te geven aan
de eigen identiteit;
4. existentiële en lichamelijke moeheid;
5. een afkeer van en weerstand tegen (gevreesde) afhankelijkheid en controleverlies, vaak gepaard gaande met een diepe
schaamte over hun aftakelende lichaam.
Wanneer we deze kernervaringen proberen
te begrijpen, valt het op dat zij allemaal een
relationeel karakter hebben.
1. Het lijden aan existentiële eenzaamheid
betekent dat het blijkbaar niet lukt om
voldoende zinvolle of anderszins bevredigende contacten met anderen te onderhouden.
2. Het gevoel er niet meer toe te doen wijst
op een losgeraakt zijn van zingevende relaties waarin men, op welke manier dan
ook, van betekenis kan zijn voor anderen
of kan bijdragen aan de samenleving
3. Hiermee hangt ook de derde genoemde
kernervaring samen, onvermogen tot
zelfexpressie. Als je niet meer erkend en
gewaardeerd wordt, niet alleen om wat je
betekent of bijdraagt voor anderen of de
samenleving, maar om wie je bent, dan is
deze ervaring er een van extreme verlatenheid.
4. Ook de ervaring van existentiële en lichamelijke moeheid is in privatieve zin relationeel. Het lijkt de ervaring van wachten zonder dat er iets of iemand is om op
te wachten. Het is als in een wachtka-
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mer zitten zonder dat iemand je naar de
spreekkamer roept.
5. Door de schaamte over aftakeling en
controleverlies is ook de vijfde kernervaring relationeel. Schamen doet men zich
immers in de ogen van (veronderstelde)
anderen.
Schaamte lijkt echter ook aanwezig in de andere kernervaringen. Schaamte zal, indien
aanwezig, deze ervaringen alleen maar intenser maken. Als men al het gevoel heeft
tekort te schieten in het hebben en onderhouden van voldoende zinvolle contacten
met anderen (1), zal schaamte daarover dit
gevoel en het isolement alleen maar versterken, omdat schaamte de neiging voedt zich
terug te trekken. Dat geldt ook voor mogelijke schaamte in het gevoel er niet meer toe te
doen (2), in het niet meer gezien of gehoord
te worden als degene die je bent (3), en in
het gevoel eindeloos te wachten (4). Hevige
schaamte kan de relaties die erdoor worden
belast zodanig onder druk zetten dat de relationaliteit van de betrokkene zelf in het
geding komt. In een relationeel mensbeeld
betekent dit zoveel als dat men ophoudt te
bestaan, terwijl men nog wel in leven is.
Naast schaamte blijken ook schuldgevoelens
een rol te spelen in de ervaring van voltooid
leven bij ouderen. Hoewel schuld en schaamte niet hetzelfde zijn, treden zij dikwijls wel
samen op. Beide zijn relationele emoties.
Maar terwijl schaamte de relaties zelf onder
druk zet waarin iemand leeft, tast schuld
eerder de balans in deze relaties aan. Zo kan
een oudere zich schuldig gaan voelen over de
‘kostenpost’ die hij of zij meent te zijn voor
de samenleving, en daardoor menen ‘in het
krijt’ te staan bij de maatschappij: hoe kan hij
of zij, aan de zijlijn staand, en er niet meer
toe doende, dit ooit ‘terugbetalen’? Hoe onterecht ook, dergelijke schuldgevoelens tonen pijnlijk aan hoe ouderen soms hun plek
in de samenleving ervaren.
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De toegankelijkheid tot deze ervaringen en
gevoelens wordt bemoeilijkt doordat er niet
altijd een goede, breed geaccepteerde taal
voorhanden is. In onze maatschappij domineert – zeker ook bij de generatie waarover
het hier gaat – een discours van presteren, gezond en gelukkig zijn als moreel kader. Binnen dit kader moet er voor ieder probleem
een oplossing zijn. Maar wil men echt recht
doen aan de weerbarstigheid en de ernst van
de hier besproken ervaringen en gevoelens,
dan moet er een plaats zijn waar deze ervaringen en gevoelens er mogen zijn, en betekenis kunnen krijgen in verbinding met andere
ervaringen en met ervaringen van anderen.
Een veilige plaats zoals de geestelijke begeleiding die biedt, waar men met dergelijke ervaringen en gevoelens weer tot zichzelf kan
komen.

Geestelijke begeleiding
Het voorgaande maakt duidelijk dat het
bij de ervaring voltooid leven gaat om een
complexe thematiek, met lichamelijke, sociaal-maatschappelijke, psychologische en
vooral existentiële dimensies. De expertise
van geestelijk begeleiders ligt vooral bij de
existentiële aspecten, maar dankzij hun
brede opleiding en ervaring kunnen zij deze
existentiële dimensie goed verbinden met
andere, meer sociale en maatschappelijke
aspecten. Dat is ook nodig, omdat existentiële kwesties en levensvragen van individuen
niet los gezien kunnen worden van hun sociale en maatschappelijk context.
Wat is geestelijke begeleiding? De Beroepsstandaard humanistische geestelijke begeleiding
(2013) omschrijft deze professie als volgt:
Geestelijke begeleiding is de professionele en ambtshalve begeleiding
van en hulpverlening aan mensen bij
zingeving aan hun bestaan, vanuit
en op basis van een geloofs- en levensovertuiging, en de professionele
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advisering inzake ethische en/ of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming3
In de humanistische geestelijke begeleiding,
zo vervolgt de Beroepsstandaard, komen
vragen aan de orde over wat het [in de verschillende situaties en fasen van het leven]4
betekent mens te zijn, een menswaardig bestaan te leiden en zichzelf te verwezenlijken,
en hoe mensen kunnen bijdragen aan een
menswaardig leven van medemensen en een
duurzame samenleving.5Het gaat, kortom,
om de begeleiding bij levensvragen van mensen in hun concrete situatie.
Het doel van geestelijke begeleiding kan als
volgt worden omschreven:
Humanistische geestelijke begeleiding is erop gericht de geestelijke
weerbaarheid van mensen te bevorderen – dat wil zeggen bij mensen,
in hun specifieke context, hun vermogen te activeren om in situaties
van kwetsbaarheid, tegenslag of druk
duurzaam een menswaardige eigenheid (autonomie) in denken en handelen te realiseren, bij zichzelf en bij
anderen. De rol van de humanistisch
geestelijk begeleider ten opzichte van
de cliënt varieert van diverse (hierna
te noemen) vormen van interventie
tot aan enkel bijstaan.6
Wat kan geestelijke begeleiding, zo opgevat
naar inhoud en doel, betekenen voor ouderen die kampen met de bovengenoemde
‘kernervaringen’ van voltooid leven? Ik zal
deze vraag beantwoorden aan de hand van
enkele basiselementen van de geestelijke
begeleiding. Ook al is iedere geestelijke begeleiding uniek, even uniek als de cliënt die
wordt begeleid, toch kunnen er met het oog
op voltooid leven wel degelijk basis-ingrediënten worden genoemd die tezamen een patroon vormen, en die de geestelijke begelei-

© 2018 B.V. Uitgeverij SWP
Amsterdam
Recensies

133

3-5-2018 15:10:22

ding onderscheiden van andere vormen van
begeleiding en hulpverlening.
Professionele empathie
Een eerste kernelement is empathie, of beter: professionele empathie. Empathie is het
vermogen van de geestelijk begeleider om
zich in te leven in de belevingen en gevoelens
van de cliënt. Met de term ‘beleving’ wordt
zowel naar cognitieve als affectieve aspecten
verwezen, en dat geldt ook voor de mee- of
inlevende empathie. Essentieel is dat empathische geestelijk begeleider niet ‘hetzelfde’
voelt of beleeft als de cliënt, maar dat hun belevingen zich verhouden als potentieel tot actueel. Empathie is potentieel voelen wat de ander actueel voelt.7 Als de cliënt actueel lijdt aan
ontreddering en verlatenheid, aan het gevoel
er niet meer toe de doen, dan voelt en beleeft
de empathische geestelijk begeleider dit in de
modus van het potentiële. Precies daardoor
ondersteunt de empathie van de een de beleving van de ander, omdat de empathie de
soms verwarrende, soms overweldigende,
soms ontregelende emoties van de cliënt een
realiteit van stevigheid en structuur biedt,
waardoor de cliënt deze gevoelens beter kan
overzien en hanteren, en er niet meer in hoeft
te ‘verdrinken’. (De verhouding van actueel
en potentieel in het zijnde is al bij Aristoteles
de definitie van de werkelijkheid.) Daarmee
is empathie onderscheiden van het zonder
meer ‘delen van gevoelens’ en van verschijnselen als emotionele besmetting.
Maar de erkenning die empathie geeft is
iets anders dan de cliënt gelijk geven. Of de
gevoelens van de cliënt terecht zijn of niet,
goed of fout, overdreven of onderdrukt,
gepast of niet, enzovoort, kan pas worden
onderzocht nádat deze gevoelens door empathie zodanig reëel geworden zijn dat ze
onderzoekbaar zijn. Empathie is zelf zonder
oordeel. In verband hiermee moet worden
benadrukt dat empathie vrijwel nooit de gehele begeleidingssituatie uitmaakt. Gevoelens treden zelden afzonderlijk op; meestal
zijn zij gemengd, en wisselen ze elkaar snel
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af. Ook de geestelijke begeleider kan besprongen worden door twijfels of door irritatie over de cliënt. Dat is helemaal niet erg,
mits hij of zij de empathie – het potentieel
voelen wat de cliënt actueel voelt – maar
veiligstelt of overeind houdt. Precies hierin
is de professionaliteit van de empathie van
de geestelijk begeleider gelegen. Empathie
is om zo te zeggen het ‘werkzame stofje’ te
midden van heel veel andere zaken die spelen in een begeleidingssituatie.
Narratieve competentie
Een tweede element, samenhangend met
de professionele empathie, is de narratieve
competentie van de geestelijk begeleider. In
de geestelijke begeleiding wordt geprobeerd
het verhaal waarin de cliënt op dat moment
leeft, en ruimer: zijn of haar levensverhaal,
of delen daarvan, te reconstrueren, heel te
maken. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt
zelf zeggenschap heeft over zijn of haar eigen
verhaal, zeg maar het auteurschap. Voor zover de cliënt deze zeggenschap (gedeeltelijk)
is kwijtgeraakt, is de geestelijke begeleiding
erop gericht dat hij of zij deze zeggenschap
weer kan hernemen. De geestelijk begeleider
is daarbij ondersteunend, dankzij de professionele empathie en de narratieve competenties die hij of zij in de opleiding heeft verworven. De ervaring van voltooid leven, zoals
hierboven genoemd, heeft bij uitstek een
narratief karakter. Een dergelijke ervaring
valt waarschijnlijk alleen maar te begrijpen
en te hanteren in het licht van het (levens)
verhaal van de cliënt. Geestelijk begeleiders
zijn goed toegerust de cliënt te helpen zich
zijn of haar (levens)verhaal weer toe te eigenen.
Geestelijke weerbaarheid
Hierboven is geestelijke weerbaarheid of
veerkracht genoemd als het doel van geestelijke begeleiding.8 Wanneer we de diepte en
de zwaarte van de ervaring van voltooid leven in aanmerking nemen, is het belang van
geestelijke weerbaarheid voor het omgaan
met deze ervaringen, en het kunnen hante-
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ren daarvan door de cliënt, zeer aannemelijk.
Volgens de hiervoor gegeven omschrijving is
geestelijke weerbaarheid het antwoord op (1)
de kwetsbaarheid van het leven (daarom is
geestelijke weerbaarheid niet alleen iets voor
‘mensen met problemen’ maar voor iedereen), op (2) adversity, met welk term allerlei
vormen van tegenslag worden samengevat
(armoede, ziekte, af hankelijkheid, verslaving,
misbruik, geweld, verlies van lichamelijke en
geestelijke vermogens, ongeluk en pech), en
op (3) druk op onze wil. Al deze drie zaken
spelen een rol in de voltooid leven ervaringen. Als de kwetsbaarheid van het leven érgens wordt gevoeld is dat bij het (naderende)
einde daarvan. Wat betreft adversity maakt
geestelijke weerbaarheid de ellende daarvan
niet ongedaan, maar kan wel helpen deze te
overkomen of te overwinnen, of als dat niet
lukt, het uit te houden en ermee te leven. Niet
iedereen is echter vanzelf of vanzelfsprekend
geestelijk weerbaar. Vandaar het belang van
geestelijke begeleiding.
Ook de druk op de wil valt in de complexe
voltooid-leven-ervaringen niet te onderschatten. Het wetsvoorstel legt terecht sterk
de nadruk op de autonomie en de onafhankelijkheid van de beslissing van ouderen dat
hun leven voltooid is. Maar hoe kan hierover
zekerheid worden verkregen? De invloed van
anderen op ons denken en handelen, op onze
voorkeuren, keuzes en beslissingen, kortom
op onze wil, is veel groter dan vanuit het
vandaag in het westen dominante mensbeeld
wordt aangenomen of toegegeven. In deze
mensopvatting worden belangrijke waarden als autonomie en authenticiteit eenzijdig
subjectivistisch geïnterpreteerd. De zogeheten mimetische theorie9 wijst er echter overtuigend op dat intersubjectiviteit vooraf gaat
aan subjectiviteit. Anders gezegd, en enigszins provocerend: het zijn eerst en vooral
anderen die bepalen wat ik wil, voordat ik
ertoe kom zelf iets te willen. De mimetische
theorie kent een stellige stroming: er bestaat
niet zoiets als een onafhankelijke eigen wil;
willen is mimetisch (van mimesis = naboot-
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sing): wij willen wat anderen willen, omdát
anderen datzelfde willen.
Het onderzoeksprogramma Humanism, Resilience, and Aging Well van de Universiteit voor
Humanistiek legt zich niet bij een dergelijke
conclusie neer. Het erkent de ‘heteronome’
druk van anderen op onze wil, maar zoekt
autonomie als een veerkrachtig antwoord
op deze druk. De veerkracht-metafoor is
als synoniem voor geestelijke weerbaarheid
zeer passend. Een veer doet niets totdat je
erop drukt, pas dan geeft hij zijn kracht. Uit
ons onderzoek blijkt dat autonomie – als letterlijk relatieve (versus absolute), relationele
(versus subject-centrische) autonomie – mogelijk is als veerkrachtig antwoord op heteronome druk van meningen, opvattingen,
interesses, wensen, voorkeuren, smaak van
anderen – individuele anderen, groepen (peer
groups, bijvoorbeeld), of de samenleving als
geheel.10 Anders gezegd: autonomie is mogelijk door geestelijke weerbaarheid. Waar
de mimetische theorie zegt: ‘het zijn eerst
en vooral anderen die bepalen wat ik wil,
voordat ik ertoe kom zelf iets te willen’ blijkt
uit ons onderzoek dat ‘ertoe komen zelf iets
te willen’ mogelijk is door geestelijke weerbaarheid.
Omdat autonomie zo’n cruciale plaats inneemt in het wetsvoorstel, is het van het
grootste belang dat de autonomie van degene met een voltooid leven wens ook écht
autonoom is. De veilige plaats die de geestelijke begeleiding biedt, is noodzakelijk om
deze autonomie te sauveren. Daarbij moet de
geestelijk begeleider uiterst zelf kritisch zijn
ten aanzien van zijn/haar eigen invloed op de
besluitvorming van de betrokkene. Het gaat
er om dat de betrokkene dankzij de professionele empathie en de narratieve competenties
van de geestelijke begeleider voldoende geestelijke weerbaar is om werkelijk ‘tot zichzelf ’
te komen.
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Conclusie
Niet iedereen is vanzelf of vanzelfsprekend
geestelijk weerbaar. Dat geldt ook voor de
ouderen met een voltooid leven wens. Vandaar het belang van geestelijke begeleiding
in situaties van voltooid leven. Het wetsvoorstel legt zoals gezegd terecht nadruk op
de autonomie en de onafhankelijkheid van
de beslissing van ouderen dat hun leven voltooid is. Geestelijke begeleiding is gericht op
de geestelijke weerbaarheid en veerkrachtige
autonomie van cliënten. Daarom is zij bij uitstek de professie om invulling te geven aan
de begeleiding van mensen die zich geconfronteerd zien met de ‘kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding met
het leven.’
(met dank aan Rosanna van Oudenaarden voor
haar zinvolle commentaar)
Joachim Duyndam is hoogleraar Humanisme en
Filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek

Noten

1 Wijngaarden, E.J. van (2016), Ready to give up
on live. A study into the lived experience of older
people who consider their lives to be completed
and no longer worth living. Amsterdam: Atlas
contact.
2 Wijngaarden, Els van (2017), Oud & der dagen
zat. Kanttekeningen bij voltooid leven, De Hel-

136

BW-2018_WaardenWerk_nr-72.indd 136

3
4
5
6

7
8

9

10

ling, Tijdschrift voor Politiek en Cultuur, GroenLinks, lente 2017, p. 57-61.
Beroepsstandaard humanistische geestelijke
begeleiding. Een uitgave van het Humanistisch
Verbond, Amsterdam 2013, p. 4
Toevoeging JD
Beroepsstandaard, p. 4
Omschrijving JD. Kan deze omschrijving van het
doel van humanistische geestelijke begeleiding
ook voor geestelijke begeleiding in het algemeen
gelden?
Duyndam, Joachim (2013), De kennis van emoties. Waardenwerk nr. 54/55, p. 183-191.
In de Engelstalige wereld (en de wetenschappelijke wereld ís Engelstalig) wordt de term resilience gebruikt voor geestelijke weerbaarheid.
Resilience betekent veerkracht. Het woord stamt
van het Latijnse werkwoord re-salire (letterlijk:
terug-opspringen).
Zie bijvoorbeeld: Girard, René (2008), Mimesis
and Theory. Stanford CA: Stanford University
Press; Duyndam, Joachim (2017), Humanism
as a Positive Outcome of Secularism. In Ph.
Zuckerman & J.R. Shook (Eds.), The Oxford
Handbook of Secularism (pp. 706-720). Oxford:
Oxford University Press.
Duyndam, Joachim (2017), Resilience Beyond
Mimesis. Humanism, Autonomy, and Exemplary
Persons. In B.E.J.H. Becking, A.J.A.C.M. Korte
& L. van Liere (Eds.), Contesting Religious Identities. Transformations, Disseminations and Mediation (pp. 175-193). Leiden, Boston: Brill.

© 2018 B.V.
Uitgeverij SWP Amsterdam
Pleidooi

Waardenwerk, mei 2018

3-5-2018 15:10:22

