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1 
Binnenkomen

1.1 Inleiding

Wanneer ik binnenkom en op mijn werkplek arriveer, volgen dezelfde handelingen elkaar altijd
snel op. Eerst doe ik het licht aan. Dan loop ik naar de computer en druk op de aan-knop. Ik
trek mijn jas uit en hang hem aan de kapstok. Vervolgens ga ik achter mijn computer zitten en
typ mijn wachtwoord in. De computer start op en ik begin met werken. 

Het gewone, het alledaagse, is snel merkbaar in een organisatie. Het werk wordt
‘gewoon’ gedaan en er worden geen vragen over gesteld. Alledaags is iets dat elke
keer terugkomt. Het staat voor wat niet meer bijzonder is. Voor iets wat misschien
wel banaal is geworden. Volgens de Van Dale (1995) betekent banaal: alledaags, plat
en afgezaagd. 

Nieuwe dingen zijn bijzonder. Bijvoorbeeld de eerste dag van het schooljaar of de
eerste werkdag in een nieuwe baan. Alles is onbekend. Maar langzaam gaat het
nieuwe er vanaf en raken dingen bekend. Het nieuwe gaat op in het alledaagse. Het
is gewoon geworden. Dezelfde handelingen volgen elkaar op. 
Wanneer iets ‘gewoon’ wordt en tot het alledaagse gaat behoren, is het de vraag of
alles wat gebeurt in een organisatie, het werken aan en het werken voor, nog opval-
len? Kost het niet enorme moeite om als werknemer in de dagelijkse en eigen prak-
tijk, het werk te beschouwen en daarover na te denken? 

Ik worstelde met deze vraag toen ik ongeveer twaalf jaar geleden werd uitgezonden
naar Vietnam voor de Franse non-profitorganisatie Médecins du Monde (MdM). Ik
vertrok naar een ver land waar ik niet eerder was geweest. Ook de organisatie kende
ik niet. Ik was alleen bekend met haar grote broer, Médecins Sans Frontières (MSF),
in Nederland bekend als Artsen zonder Grenzen (AzG). Toevallig was ik bij MdM
beland. 
In mijn bagage zat een projectplan voor het gezondheidsproject dat ik zou gaan op-
zetten. Het plan beschreef de gezondheidsproblemen in de Mekong-delta door ma-
laria, tbc, diarree, vies water en slechte toegang tot de gezondheidszorg voor
vrouwen en kinderen. Al snel kwam ik erachter dat het beeld dat het projectplan
van de situatie schetste totaal niet overeenkwam met wat ik zag en meemaakte. Op
een bromfiets en per boot reed en voer ik door de Mekong-delta. Ik ontmoette Viet-
namese gezondheidswerkers zoals artsen en verpleegkundigen, die nog niet voor
het ‘grote’ geld naar de steden waren getrokken, en vrijwilligers die voor commu-
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nistische organisaties zoals de vrouwenvakbond werkten. Deze mensen hadden
amper middelen om hun werk te doen. In de gezondheidsposten werden plastic
handschoenen gewassen en gedroogd voor hergebruik. In de medicijnkast lagen
een paar strippen paracetamol om uit te delen bij koorts. Andere geneesmiddelen
waren er niet. Net zo min als vaccinaties overigens, omdat er geen stroom was voor
koelkasten of sterilisatieapparatuur. 
In deze gebieden bestond een planmatige gezondheidszorg. De overheid bepaalde
per maand hoeveel mensen er aan verschillende ziektes moesten worden behandeld.
Dat getal werd doorgerekend naar aantallen per regio en de regio’s rekenden die
weer door naar de gebieden in de regio’s. Op grote vellen papier die waren opge-
hangen in de gezondheidsposten was te zien hoe het liep met de planning. Er was
te lezen hoeveel mensen er al behandeld waren aan malaria, tbc en knokkelkoorts
en hoeveel er nog behandeld moesten worden. De cijfers werden aangepast voor
het droge of natte seizoen. Kwam er iemand aan het eind van de maand binnen met
koorts en stond de kolom tbc op nul, dan werd de patiënt gediagnosticeerd met tbc. 
Deze praktijk werd niet vermeld in het projectplan. Er werd bijvoorbeeld gesteld
dat malaria nog een groot probleem was in de Mekong-delta, terwijl dat niet zo was. 

Een ander onderwerp uit het projectplan dat botste met de werkelijkheid was de
samenwerking met de partnerorganisatie. In het plan stond dat het project zou wor-
den uitgevoerd met de provinciale vrouwenvakbond. Dat is een organisatie die als
doel heeft de positie van vrouwen te verbeteren. Ze is gelieerd aan de communisti-
sche partij. Er werken vrouwen in loondienst, maar er zijn ook vele vrijwilligers ac-
tief. Het lidmaatschap is vrijwillig. Wanneer iemand in Vietnam carrière wil maken
in de regionale of nationale overheid, is lidmaatschap van een vakbond noodzakelijk. 
Het projectplan vermeldde niet dat de samenwerking met de vakbond nog niet was
uitgekristalliseerd; ik ontdekte dat ze zelfs nog opgezet moest worden. 
De voorzitster van de vrouwenvakbond was een ambitieuze vrouw. Ondanks haar
verzetswerk tegen de Amerikanen in de Vietnamoorlog, dat haar de status van oor-
logsheldin had opgeleverd, was ze niet bang om samenwerkingsverbanden aan te
gaan met internationale organisaties. Ze was een uitstekende onderhandelaarster.
Ze stond achter de doelen van het gezondheidszorgproject maar vocht ook hard
voor de belangen van haar organisatie: het project moest ook de arme vrouwen op
het platteland, die eveneens tegen de Amerikanen hadden gevochten, ondersteu-
nen.
Het projectplan beschreef deze groep niet als doelgroep. De doelgroep in het pro-
jectplan was de Khmer bevolking, oorspronkelijk afkomstig uit Cambodja. Maar de
vrouwenvakbond, zo ontdekte ik, wilde niet dat de activiteiten van het project ge-
richt waren op deze groep. 

Wat ik hier tegenkwam, kan gedefinieerd worden als de kloof tussen twee verschil-
lende logica’s. Annemarie Mol (2006) zet in haar boek De logica van het zorgen (2006)
die logica van het zorgen af tegen de logica van het kiezen. Zij doet dat aan de hand
van het leven van mensen met de aandoening diabetes. 
Mol constateert dat de logica van het kiezen een lineair model volgt, die zij als volgt
beschrijft: ‘(neutrale) feiten→ (waardegelaten) kiezen→ (technisch) handelen’ (Mol,
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2006:74). Er wordt informatie gegeven die op een neutrale manier is ontwikkeld
door wetenschappers. Hieruit maakt een patiënt een bewuste keuze en vervolgens
handelt ze hiernaar. 
Mol laat zien dat dit lineaire model in de alledaagse praktijk van het leven met een
aandoening als diabetes niet werkt. Ze schrijft: ‘Je kiest er niet voor voordat je iets
doet, je zoekt er al doende naar’ (ibid.:64). De aandoening moet ingepast worden
in het leven dat iemand leidt en dat is een zoektocht. Dit is volgens haar de kern
waar zorgen om gaat en dit noemt ze de logica van het zorgen. 

In de logica van het zorgen heeft iemand met diabetes niet veel aan een tijdschema
waarop staat wanneer de bloedwaarden moeten worden gecontroleerd, wanneer er
moet worden gespoten en wanneer er moet worden gegeten. Al deze activiteiten
hangen samen met het leven dat iemand met diabetes leidt. Hij moet het tijdschema
aanpassen aan zijn dagelijkse bestaan. Wanneer iemand op een dag verder fietst
dan normaal, moet hij anders eten en spuiten. Hetzelfde geldt wanneer iemand ver-
kouden is of minder beweegt. Deze activiteiten worden niet ingegeven door een
keuze, maar zijn inherent aan het leven. 
Mol constateert: ‘Alledaagse praktijken, heet het dan, plegen nu eenmaal niet aan
theoretische idealiseringen te voldoen’ (ibid.:60). Het leven voltrekt zich niet volgens
een vast tijdschema. Hierdoor moet elke dag weer gezocht worden naar het juiste
evenwicht in het omgaan met de aandoening.

De logica van het zorgen zet Mol daarom af tegen de logica van het kiezen. De logica
van het zorgen laat volgens haar zien hoe er met een dergelijke aandoening wordt
omgegaan. De aandoening vraagt iets van mensen. Daar bestaat geen blauwdruk of
keuze-instrument voor. Er moet worden gezocht hoe te handelen, niet alleen door
de patiënt, maar ook door zijn omgeving, door zowel familieleden als zorgverleners.
Het gaat in de logica van het zorgen om ‘verbanden waar mensen deel van uitma-
ken’ (ibid.:78). 
In de logica van het kiezen gaat het alleen om de autonome, onafhankelijke patiënt.
Deze logica staat voor het individu, terwijl Mol laat zien dat bij het zorgen veel meer
mensen zijn betrokken.   

Mol laat ook zien hoe banaal de logica van het kiezen kan worden. Dat doet ze aan
de hand van een advertentie voor een nieuw apparaat voor het meten van bloed-
suikerwaarden. De advertentie toont mensen die in de bergen wandelen. Maar in
de dagelijkse praktijk is het voor mensen met diabetes moeilijk om op reis te gaan.
Dat ontregelt het dagelijkse bestaan en daarom moeten ze voortdurend in de gaten
houden wat de nieuwe situatie betekent voor hun lichaam. Hoe moeten ze in deze
context het goede doen? Dat is een belangrijke vraag waar een technologische snufje
maar een kleine bijdrage aan levert. 

Ik zat met mijn projectplan en de daadwerkelijke situatie in Vietnam in twee logica’s
verstrikt. Het was de bedoeling om met het projectplan het goede te bewerkstelligen:
betere gezondheidszorg voor vrouwen en kinderen, minder infectieziektes, schoon
water en goed opgeleide gezondheidswerkers. Maar er stond niets in over de context
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waarin dat zou moeten gebeuren. En deze context ontbrak niet alleen in het pro-
jectplan, maar ook op het hoofdkantoor. Een artikel dat ik had geschreven voor do-
nateurs, waarin ik de omstandigheden beschreef waarin ik mijn werk moest doen,
moest ik herschrijven. Ik moest benadrukken hoeveel arme kinderen er ziek werden
door gebrek aan schoon water en medicijnen, en door slechte toegang tot de ge-
zondheidszorg. De context en de omstandigheden waren niet van belang voor de
donateurs of de organisatie. 

De vraag is of er in een organisatie ruimte is om aandacht te hebben voor het doen
van het goede en de context waarin dat gebeurt. Worden die niet vergeten in het
dagelijkse bestaan van een organisatie? Vergeet een organisatie die is opgericht om
het goede te doen niet gaandeweg waarvoor zij is opgericht? Komt het in stand hou-
den van een organisatie langzaam op de eerste plaats? En komen hierdoor ook een
projectplan en de doelen die daarin worden gesteld op de eerste plaats, en niet de
omgeving, de context waarin het plan uitgewerkt moet worden?

Er zijn veel organisaties in Nederland die net als Médecins du Monde of Médecins
Sans Frontières georganiseerd zijn rondom het doen van het goede. Dit goede kan
een algemene missie zijn, zoals het bevorderen van de gezondheid in ontwikkelings-
landen of werken aan een beter milieu, of een specifieke missie, zoals het bestrijden
van AIDS, het stimuleren van contacten tussen mensen met verschillende achter-
gronden of het mogelijk maken van sporten voor kinderen uit gezinnen met be-
perkte financiële middelen. De organisaties doen dat goede alleen in Nederland of
juist in het buitenland. Ze hebben geen winstoogmerk en worden non-profitorga-
nisatie, maatschappelijk middenveld, particulier initiatief of derde sector genoemd.
Volgens Paul Dekker van het Sociaal Cultureel Planbureau (2002:9) staan deze be-
grippen voor organisaties ‘waarin in Nederland vanouds het vrijwillige engagement
van burgers tot uitdrukking komt’.

Veel van deze organisaties ontstaan vanuit het initiatief van een of meerdere perso-
nen. Deze pioniers van het eerste uur breiden gaandeweg hun activiteiten uit, waar-
door het doen van het goede op grotere schaal mogelijk wordt. De organisatie krijgt
structuur door middel van een vereniging of stichting, er komen financiële middelen
voor huisvesting en er worden beroepskrachten aangenomen. Zo krijgt de organi-
satie een permanent karakter. 
Het aannemen van personeel betekent het aangaan van langdurige relaties die niet
zomaar ontbonden kunnen worden. Hiervoor is geld nodig, dat dus niet alleen meer
besteed wordt aan het doen van het goede. 
De rol van de initiatiefnemers, de pioniers, verandert eveneens. Door de uitbreiding
van de organisatie komen er mensen bij die ook ideeën hebben over het doen van
het goede. Deze mensen krijgen door hun rol eveneens zeggenschap. 
Over het algemeen verandert de oorspronkelijke kern, de missie van de organisatie
zoals aanvankelijk beoogd door de initiatiefnemers niet, maar de uitvoering daarvan
wel. In de geschiedenis van verschillende non-profitorganisaties verdwijnen de pio-
niers langzaam naar de achtergrond. Het nieuwe is ingebed geraakt en heeft een
duidelijke structuur gekregen. 
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Verantwoording wordt afgelegd aan donateurs en aan de maatschappij, en er moet
een meerjarig beleid worden uitgestippeld met Specifieke, Meetbare, Acceptabele,
Realistisch en Tijdsgebonden, oftewel SMART-doelen. Dit gebeurt via jaarplannen,
beleidsplannen en visiedocumenten. 
Met de omvorming van het initiatief tot organisatie is het bijzondere er vanaf. Het
is alledaags geworden. 

Toen ik al enkele jaren niet meer in Vietnam werkte, maar als beleidsmedewerker
werkzaam was voor het inmiddels opgerichte Nederlandse kantoor van MdM, werd
een ervaren chirurg op pad gestuurd voor een zogenaamde verkenningsmissie. In
een Afrikaans land waar oorlog was uitgebroken, moest hij onderzoeken of er een
medisch team nodig was. Na een week concludeerde hij van niet. Er was goed op-
geleid lokaal personeel aanwezig en er was ook voldoende voorraad aan medische
producten. De organisatie hoefde niet in actie te komen. Maar dit was niet wat ze
wilde horen. Er was in de media veel aandacht voor deze oorlog en de organisatie
wilde er per se naartoe. Ze negeerde het advies van de arts en stelde een team samen
dat naar het land vertrok. 

Het leek alsof de organisatie vergat waarvoor zij was opgericht. De pioniers van MSF
en MdM waren jonge, idealistische artsen geweest. De Franse journalist Olivier
Weber beschrijft in French Doctors (1995) hoe jonge Franse artsen in de jaren zestig
niet langer voor het Rode Kruis wilden werken. Ze wilden niet zwijgen over de oor-
log in Biafra en de misdaden die door de verschillende partijen werden gepleegd.
De artsen voelden zich gebruikt, omdat ze mensen oplapten die direct weer gingen
vechten. Ze vroegen zich af of ze daarvoor uitgezonden waren. Ze richtten daarom
Médecins Sans Frontières op en een paar jaar later Médecins du Monde. Een be-
langrijk doel van beide organisaties was om het zwijgen te doorbreken en te getuigen
over situaties waarmee de artsen werden geconfronteerd. 
Maar het in stand houden van de organisatie leek nu belangrijker geworden. De
organisatie zelf slokte de aandacht op en niet de nood waarvoor de organisatie des-
tijds was opgericht. Haar missie lijkt ergens onderweg kwijtgeraakt te zijn.

In 2003 startte ik als beleidsmedewerker voor het landelijk steunpunt van de ver-
eniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Deze organisatie heeft als
missie terminaal zieke mensen met hulp van vrijwilligers te ondersteunen, thuis of
in een hospice. De vereniging bestaat uit een landelijke organisatie waaraan een lan-
delijk steunpunt is verbonden, plus meer dan tweehonderd lokale organisaties die
verspreid over Nederland de missie uitvoeren. Er zijn meer dan vijfduizend vrijwil-
ligers bij betrokken. Daaronder vallen mensen die in een hospice of thuis terminale
patiënten helpen, maar ook de bestuurders van de lokale organisaties. Op het steun-
punt werken verder betaalde krachten die de aangesloten organisaties op verschil-
lende manieren ondersteunen. Binnen de lokale organisaties zijn voorts
coördinatoren werkzaam die, op een enkele uitzondering na, salaris ontvangen.
Deze coördinatoren krijgen de verzoeken binnen van mensen die ondersteuning
thuis nodig hebben of naar een hospice toe willen. Zij organiseren de zorg en vragen
vrijwilligers om steun te bieden. 
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Ook in deze organisatie werd er geworsteld met verschillende logica’s. De organisatie
was als thuiszorgorganisatie begonnen, vanuit het idee dat mensen graag thuis willen
sterven. Zo had de oprichtster, mevrouw Vriel, waarover ik in het derde hoofdstuk
meer zal schrijven, het bedoeld. Vanaf 2000 kwamen er echter steeds meer hospices
bij (cf. Bart, 2004). Initiatiefnemers die contact zochten met VPTZ, werden aange-
spoord te onderzoeken of er al een hospice in hun dorp of stad was. 
Bestuurders van lokale organisaties uitten hun zorgen over het groeiend aantal ini-
tiatieven. Het kon betekenen dat zij minder geld kregen. 
De vraag was hoe de landelijke organisatie hiermee om moest gaan. Moesten ze
nieuwe initiatiefnemers weigeren of juist via een cursus ondersteuning aanbieden?
Moesten ze hun eigen leden oproepen om open te staan voor nieuwe initiatieven?
Hoe moesten ze omgaan met de wens van patiënten? Was die wens van patiënten
überhaupt nog in beeld? Zoals in de zorg werd ook hier geroepen dat ‘de patiënt
centraal’ stond, maar stond die dat wel? Werd er wel gekeken naar wat de patiënt
wilde? Was de organisatie de patiënt niet kwijtgeraakt? 
Namen de dagelijkse beslommeringen van de organisatie niet zoveel tijd in beslag
dat het goede langzaam werd verloren? 
Een organisatie, of ze nu landelijk of lokaal opereert, vreet aandacht. Er moet ge-
zorgd worden voor de mensen die er werken, voor financiering van activiteiten,
voor het afleggen van verantwoording aan financiers en voor communicatieactivi-
teiten om bekendheid te geven aan het werk van de organisatie. Ik vroeg me af of
er door deze bezigheden nog wel tijd en aandacht over was voor het doen van het
goede. Gaan mensen niet zo op in het alledaagse bestaan en voortbestaan van hun
organisatie dat het goede buiten de boot dreigt te vallen? Het lijkt alsof er geen
ruimte meer is voor reflectie op wat het doen van het goede betekent. Als hier geen
ruimte voor is, dreigt dan niet het gevaar van een banale organisatie? Een organi-
satie die alleen maar is gericht op het in stand houden van de organisatie? Wordt
een organisatie dan niet als het ware gedachteloos? Een gedachteloosheid die niets
te maken heeft met kwaadaardigheid of met een kwade wil, maar met verlies van
aandacht of gebrek aan reflectie. 
Het is enorm moeilijk om ‘denken’ in organisaties te organiseren, om ruimte te
maken voor reflectie. Er zit een spanningsveld in organisaties: ze moeten aan de
ene kant zorgen voor borging, zodat het goede voor langere tijd kan worden ge-
daan, en aan de andere kant reflecteren op het doen van het goede. Hierbij moet
die borging juist worden losgelaten. 

In dit proefschrift wil ik dit spanningsveld nader onderzoeken. Hoe organiseren
mensen zich om de organisatie in stand te houden? Vraagt een organisatie zoveel
aandacht dat haar voortbestaan belangrijker wordt dan het doel waar ze destijds
voor is opgericht? Wordt daardoor het goede gebanaliseerd? De vraag is vervolgens
hoe het doen van het goede zo georganiseerd kan worden dat de ‘zin’ niet verloren
gaat en het doel van de organisatie niet vergeten wordt. 

Ik wil reflectie bieden op een praktijk waarin verschillende logica’s lijken te botsen,
namelijk de logica van de organisatie en de logica van het doen van het goede. Kun-
nen er voorwaarden worden geschapen om het goede niet uit het oog te verliezen? 
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1.2 Theoretisch kader

Voordat ik de opzet van het onderzoek beschrijf, wil ik dieper ingaan op het begrip
banaliteit. Dit begrip werd door de filosofe Hannah Arendt gebruikt in verband met
het proces tegen de oorlogsmisdadiger Eichmann, dat zij zelf bijwoonde. Ze schreef
hierover een reportage die later in boekvorm is uitgebracht onder de titel Eichmann
in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad (1963, 2009). Arendt kreeg veel kritiek op
haar boek, bij verschijning maar ook recent nog (cf. Wasserstein, 2010). 
Om te begrijpen hoe zij tot het begrip banaliteit kwam, volg ik het proces tegen
Eichmann zoals zij dat beschreef. Welke betekenis had deze rechtszaak volgens haar?
Welke conclusies trok zij over de oorlogsmisdadiger Eichmann? En welke over het
proces? Hoe kwam zij tot die conclusies? Vond ze alleen Eichmann banaal of ook
het proces? Vond Arendt het goed dat het proces tegen Eichmann werd gevoerd?
Of ging het goede verloren door de manier waarop het proces werd gevoerd? 

Het boek van Arendt wordt in verschillende studies gebruikt om een vergelijking te
maken met onze tijd (cf. Buijs, 2009 en De Schutter, 2007). Zo noemt Buijs haar
werk over Eichmann in een artikel over maatschappelijke organisaties die ‘sluipen-
derwijs vergiftigd’ worden doordat ze vervreemd raken van hun oorspronkelijke
doel. Buijs excuseert zich wel voor  het vergelijken van het moderne management
met Eichmann (Buijs, 2009). Aan de andere kant wordt het begrip banaal soms zo
groot gemaakt dat de hele wereld banaal wordt (De Schutter, 2007). Het probleem
bij deze studies is dat er geen verdieping plaatsvindt ten opzichte van het proces
zoals Arendt dat beschreef en becommentarieerde. Dat wil ik in dit onderzoek uit-
gebreid doen door nauwgezet haar verhaal van het proces te volgen. 
Ook wil ik onderzoeken of er volgens Arendt een manier is om het banale te over-
winnen. Of hoort banaliteit bij ons dagelijkse leven? Zijn wij als mensen constant ge-
neigd om te banaliseren, omdat denken te veel aandacht van ons vraagt? Houdt ons
dagelijkse leven ons af van het denken? In haar belangrijke werk Vita Activa (1958,
1994) keerde Hannah Arendt zich tegen de doelmatigheid van het handelen en riep
ze op tot reflectie. Kunnen we daar iets van leren? 

Behalve dat ik het werk van Arendt gebruik om het begrip banaliteit te onderzoeken
en om te bekijken of het overwonnen kan worden, wil ik met name het vroege werk
van de filosoof Martin Heidegger bespreken. 
Het alledaagse is een belangrijk thema in de filosofie en Heidegger onderzocht het
uitgebreid in zijn studie Zijn en Tijd (1927, 1998). Hij vroeg zich af wat de betekenis
is van het alledaagse en hoe het zich verhoudt tot het menselijke bestaan. Is het mo-
gelijk om uit het alledaagse te stappen? Of hoort het alledaagse bij het menselijke
bestaan? En als het bij het menselijke bestaan hoort, gaat er dan niet iets verloren?
Verliest de mens zich in het alledaagse, waardoor er niet meer wordt nagedacht
over zin? Is er volgens Heidegger een manier om zin niet te verliezen? 
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1.3 Opzet van het onderzoek

De vraagstelling van dit onderzoek leent zich voor een explorerend, kwalitatief on-
derzoek. Het gaat niet om het meten van zaken of om hoe vaak iets voorkomt, maar
om met andere ogen te kijken naar een dagelijkse praktijk. Een praktijk waar ik als
onderzoeker deel van uitmaak. Binnen de antropologie wordt dit etnografisch on-
derzoek genoemd. Het doel daarvan is om een praktijk van binnenuit te beschrijven
en daarbij ook de eigen context te vermelden. 

Dit onderzoek begon met het bijwonen van verschillende vergaderingen van de le-
denraad van VPTZ toen het meerjarenbeleidsplan voor de periode 2006-2010 werd
ontwikkeld. De ledenraad was een nieuw orgaan in de organisatie en had als taak
toezicht te houden op het centrale beleid van VPTZ. 
Ik heb deze vergaderingen bijgewoond als participerend observant. Aan de hand
van mijn ervaringen schreef ik een casus die ik presenteer in het derde hoofdstuk.
De casus laat een praktijk zien waar het goede verloren dreigt te gaan. Er werd in
clichés gesproken en het leek niet over de inhoud te gaan. Met inhoud bedoel ik de
centrale missie van de organisatie: de ondersteuning van de terminaal zieke patiënt.
Het leek in de vergaderingen vooral te gaan om het in stand houden van de orga-
nisatie. 
Wat ook opviel, was dat de aanwezigen meegingen in de taal die in de vergaderingen
werd gesproken. Er werd hier en daar wel gemopperd, een kritische vraag gesteld en
een beetje ruzie gemaakt, maar de aanwezigen leken de discussie lijdzaam te volgen. 
Er werd veel en lang gediscussieerd over definities. Alsof dit de enige ruimte was
om binnen te discussiëren. 
Nu kan er gezegd worden dat het maken van een beleidsplan gewoon hoort bij het
dagelijkse werk van een organisatie en dat dit niet wil zeggen dat er geen aandacht
is voor het goede. Waarom zou die missie, die voor alle betrokkenen duidelijk is,
het is hun dagelijkse werk tenslotte, in de vergadering aan bod moeten komen? 
Om dit te onderzoeken, heb ik de verschillende betrokkenen geïnterviewd. Ik wilde
niet alleen onderzoeken hoe zij de vergadering hadden ervaren, maar ook hoe zij
dachten over de missie van de organisatie. 
De geïnterviewden kwamen uit verschillende lagen van de organisatie. Het waren
zowel bestuurders van de landelijke vereniging als van de lokale organisaties. Ook
heb ik beleidsmedewerkers gesproken.
Om de context beter te kunnen begrijpen, heb ik ook mensen geïnterviewd die niet
bij de vergadering aanwezig waren maar wel actief waren in de organisatie, met
name binnen de lokale organisaties, zoals vrijwilligers en coördinatoren. De meeste
geïnterviewden noemden hen de mensen die binnen de vierkante meter om het bed
staan.
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1.4 Positie van de onderzoeker

In dit proefschrift reflecteer ik op een dagelijkse praktijk waar ik zelf deel van uit-
maak en van uit heb gemaakt. Dit betekent dat ik mijn eigen rol en positie moet ver-
duidelijken. Mijn betrokkenheid en ervaringen spelen een rol in die dagelijkse
praktijk die ik onderzoek. 
Wanneer een praktijk wordt geproblematiseerd, lijkt het alsof er een normatieve
keuze aan voorafgaat. De titel van dit proefschrift, De banaliteit van het goede, versterkt
wellicht die indruk. Het klinkt alsof het doen van het goede al bij voorbaat banaal
is. 
Maar wat ik vooral wil doen, is de praktijk waar ik deel van uitmaak als beleidsme-
dewerker op een andere manier bekijken en bestuderen. Ik wil weten of het bestu-
deren van die praktijk als een antropoloog mij ook aanzet tot een andere manier
van kijken naar die praktijk. 
In het positivistische onderzoek wordt een neutrale positie mogelijk geacht. In de
antropologie, maar ook in de filosofie, wordt deze geproblematiseerd (cf. Latour,
2005 en  Heidegger, 1998). Er zou dan namelijk een positie mogelijk zijn van waar-
uit alles kan worden geobserveerd en beoordeeld. Die bestaat volgens mij niet. 
Voor een goed begrip van deze studie moet duidelijk zijn hoe ik betrokken was bij
deze organisatie. Maar behalve dat ik mijn eigen positie en context uitleg, ga ik die-
per in op een lange etnografische traditie, met name in de antropologie en filosofie.
Hierin wordt gezocht naar de betekenis van de binnen- en buiten-posities. Bij het
doen van veldwerk ontstaat een betrokkenheid die de relatie tussen subject en object
verandert. 
Deze betrokkenheid kan niet verborgen blijven voor een goed begrip van een studie
en daarom zal ik haar uitgebreid beschrijven. In het laatste hoofdstuk zal ik hierop
terugblikken en mijzelf de vraag stellen of ik mijn werk als beleidsmedewerker na
het verrichten van deze studie en het schrijven van dit proefschrift anders zou doen. 

1.5 Opbouw van dit proefschrift

Dit proefschrift begint met een algemene inleiding, hoofdstuk één. In hoofdstuk
twee ga ik dieper in op de methode die ik heb gevolgd en reflecteer ik vanuit de an-
tropologische en filosofische discipline op de positie van de onderzoeker en in het
bijzonder op mijn positie. Ik ga in op de context waarin ik mij bevond toen ik dit
onderzoek begon en hoe die context en mijn positie in de loop van de periode zijn
veranderd. 
In hoofdstuk drie presenteer ik de casus die is voortgekomen uit het bijwonen van
verschillende vergaderingen waarin het meerjarenbeleidsplan werd ontwikkeld.
Ook ga ik in op de ontstaansgeschiedenis van VPTZ. Ik beschrijf hoe een persoon-
lijke ervaring van de grondlegger leidde tot een particulier initiatief en hoe dit ver-
volgens uitmondde in een nationale organisatie. 
Voordat ik de overgang maak naar de volgende hoofdstukken beschrijf ik de vragen
die opkwamen door de gepresenteerde casus. Deze vragen helpen om de zoektocht
te beginnen bij het bestuderen van het werk van de filosofen Arendt en Heidegger.  
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In hoofdstuk vier volg ik het proces tegen Eichmann zoals Arendt dat beschreef. Er
wordt vaak naar dit boek verwezen zonder dat de inhoud wordt weergegeven. In
mijn ogen is het niet mogelijk om iets over het begrip banaliteit te zeggen als niet
bekend is hoe Arendt tot haar conclusie over de banaliteit van het kwaad  kwam. 
In hoofdstuk vijf beschrijf ik wat volgens Heidegger de betekenis is van het alle-
daagse. Om het begrippenkader van Heidegger beter te begrijpen, gebruik ik een
boek van de journalist Louis Sinner, Vijf jaar leven met kanker (1976), waarin hij het
levensverhaal en de ziektegeschiedenis van Leendert Vriel beschrijft. Dit verhaal is
nauw verbonden met de organisatie VPTZ. In het tweede deel van dit hoofdstuk ga
ik dieper in op het begrip ‘alledaagsheid’ bij Heidegger. Is het mogelijk voor de
mens om uit het alledaagse te komen en na te denken over zin? 
In hoofdstuk zes analyseer ik de onderzoeksgegevens. Aan de hand van zeven the-
ma’s die de relatie weerspiegelen met het bed of de vierkante meter om het bed,
geef ik weer hoe de geïnterviewden omgaan met het spanningsveld tussen het doen
van het goede en het in stand houden van de organisatie. Ik laat zien hoeveel moeite
het kost voor de geïnterviewden om aandacht te hebben en te houden voor hetgeen
zij de centrale plek van de organisatie noemen, namelijk de vierkante meter om het bed.
Tegelijkertijd laat ik in mijn analyse zien hoe moeilijk het is om in die vierkante meter
om het bed te gaan staan. Komt dit doordat de organisatie zoveel aandacht vraagt? Is
de logica van de organisatie niet dezelfde als de logica van het doen van het goede?
Hoe verhouden deze logica’s zich tot elkaar?
In hoofdstuk zeven ga ik in op de vraag wat de analyse uit hoofdstuk zes betekent
voor de dagelijkse praktijk waarin het goede wordt gedaan. Kan de betekenis die
Heidegger geeft aan het alledaagse een reflectie bieden op wat er gebeurt in die da-
gelijkse praktijk? Kan het banale worden overwonnen door de oplossingen die
Arendt ons biedt? Kan dit helpen om om te gaan met het spanningsveld waarin
wordt gewerkt aan het doen van het goede en het behoud van zingeving? 
Kunnen we door hetgeen Arendt en Heidegger ons aanreiken ruimte maken voor
reflectie en denken, zodat een organisatie niet alleen maar in stand wordt gehouden
maar er ook aandacht blijft voor het doen van het goede? 
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2 
Het belang van betekenis

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leg ik uit welke wegen ik heb bewandeld bij mijn onderzoek. Ik ga
in op de etnografische onderzoekstraditie en vertel hoe er binnen de etnografie
wordt aangekeken tegen de positie van de onderzoeker. Binnen de etnografie gaat
het om aandacht voor de betekenis die mensen geven aan zaken. In dit hoofdstuk
leg ik dit nader uit. Verder ga ik in op hoe betekenis onderzocht wordt binnen or-
ganisatieonderzoek en hoe ik dit zelf heb aangepakt. In de etnografie spelen verha-
len een belangrijke rol. Ik leg uit hoe verschillende organisatie-etnografen vinden
dat die verhalen moeten worden gepresenteerd. Vervolgens beschrijf ik de fasen in
mijn onderzoek. Ik eindig met een reflectie op de methodologie en op de positie
van mijzelf als onderzoeker en beleidsmedewerker.

2.2 Etnografisch onderzoek

Er zijn verschillende disciplines binnen de wetenschap die het alledaagse tot object
van onderzoek hebben. Naast de filosofie is ook in de antropologie ‘het gewone’
hoofdthema van onderzoek. In het verleden stond daarbij het dagelijkse leven van
exotische volkeren centraal. Als onderzoeksmethode gebruikten antropologen daar-
bij de etnografie; ‘etno’ staat voor ‘folk’, ofwel ‘mensen’, en ‘grafie’ is afgeleid van
grafisch, dat naar schrijven of omschrijving verwijst. 
De etnografische beschrijving leverde uitgebreide studies op van het leven van men-
sen die in stammen woonden, ver van de bekende, bewoonde wereld. Maar langza-
merhand verschoof de interesse van onderzoekers naar het gewone leven van
mensen, groepen en organisaties in de eigen omgeving. 
Het probleem met etnografie als het beschrijven van een ander, was dat daarbij een
onderscheid ontstond tussen de ander en ik. Er werd daar lange tijd niet bij stilge-
staan, laat staan bij de gevolgen daarvan voor het onderzoek en de conclusies. 
Juist bij de antropologen die veldwerk verrichtten en daardoor betrokken raakten
bij de mensen die ze bestudeerden, ontstond er gaandeweg besef over dat onder-
scheid tussen de ander en ik, en hoe dit onderscheid hun beschrijvingen kleurden. 
Binnen de antropologie, maar ook binnen andere wetenschappelijk disciplines die
etnografisch onderzoek verrichten, worden deze (eigen) gezichtspunten sindsdien
niet meer voor ‘waar’ aangenomen maar bekritiseerd, geproblematiseerd en onder-
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zocht (cf. Clifford & Marcus, 1986). 
De etnografie is daarmee opgeschoven van het beschrijven van mensen naar het be-
vragen van het onderscheid tussen de ander en ik, het bevragen van de positie van
de onderzoeker en het kritisch bestuderen van categorieën waar mensen in worden
opgedeeld. 
Clifford beschrijft dat als: ‘Etnography is actively situated between powerful systems
of meaning. It poses its questions at the boundaries of civilisations, cultures, classes,
races, and genders. Etnography decodes and recodes, telling the grounds of collec-
tive order and diversity, inclusion and exclusion. It describes processes of innovation
and structuration, and is itself part of these processes’ (ibid.:2).

Het etnografisch onderzoek als route voor onderzoek staat vooral stil bij dagelijkse
praktijken die gemakkelijk voor waar worden aangenomen en daarom niet verder
worden onderzocht. Het problematiseren van die dagelijkse praktijk stuit op ver-
schillende problemen waar ik in dit hoofdstuk nader op inga. 

De tijd nemen is een belangrijk aspect binnen etnografisch onderzoek. Verbazing
en verwondering zijn in het eerste contact met de onderzoekssetting vaak het
grootst. Denk aan ervaringen als voor het eerst naar school gaan, arriveren in een
vreemd land of beginnen in een nieuwe werkomgeving: alles is dan nog ongewoon,
nieuw en zonder routine en alles kan aanleiding geven tot verbazing en verwonde-
ring. Bij een langer verblijf kunnen die omslaan in routine, in een gewone situatie.
Iemand raakt ingewerkt of ingeburgerd. En juist die positie wil een onderzoeker
die het alledaagse onderzoekt, bestuderen. Hij wil zowel die verbazing houden als
ook die verbazing nader onderzoeken, erin duiken en op zoek gaan naar de bete-
kenissen erachter.
Maar dat stuit op een probleem. Want waar bevindt de onderzoeker zich? Een on-
derzoeker zoals hierboven beschreven wil op zoek naar het binnen. Hij wil niet met
een verrekijker vanuit een uitkijktoren naar het leven van mensen kijken, maar hij
wil daarin opgenomen zijn. Hij wil aan dat alledaagse leven meedoen.
Zowel filosofen als antropologen vroegen zich af of dit mogelijk is. Heidegger schreef
dat een mens zich niet aan het alledaagse kan onttrekken. Hij was kritisch over de
positivistische wetenschappen, die de wereld onderverdeelden in subjecten en ob-
jecten, in een ik of een wij tegenover de ander. Hij bekritiseerde ook de positie die
een positivistische wetenschapper dacht in te nemen, namelijk erbuiten staan of er-
boven staan. Dit kon volgens Heidegger niet, omdat een mens is ingebed in het al-
ledaagse. In hoofdstuk vijf ga ik dieper in op Heideggers uitleg van het alledaagse. 
Binnen de positivistische wetenschappen wordt de positie van de onderzoeker en
met name de mogelijkheid om ergens boven of buiten te staan, niet in twijfel ge-
trokken. In het etnografisch onderzoek en in de antropologie wordt die positie van
de onderzoeker juist geproblematiseerd. Er wordt van de onderzoeker gevraagd
om niet alleen te beschouwen en te reflecteren op de ander, maar ook op de eigen
positie. Ik kom hier in paragraaf 2.6.1 op terug, wanneer ik reflecteer op mijn ver-
schillende posities in dit onderzoek, namelijk als beleidsmedewerker en als onder-
zoeker. 
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Het deelnemen aan een praktijk als onderzoeker wordt participerende observatie
genoemd. Hammersly en Atkinson (In: Silverman, 2006:68) geven als definitie daar-
van: ‘…in a sense, all social research is a form of participant observation, because
we cannot study the social world without being part of it. From this point of view,
participant observation is not a particular research technique but a mode of being-
in-the-world characteristic of researchers’.
De Zweedse film Kitchen stories uit 2003 illustreert dit. Een onderzoeksinstituut stuurt
hierin achttien onderzoekers naar afgelegen gebieden in Noorwegen om te onder-
zoeken wat de keukengewoontes zijn van alleenstaande mannen. Een onderzoeker
neemt zijn intrek in de keuken van de onderzochte. Hij zit op een keukentrap die
hij zelf heeft meegenomen. De onderzochte kijkt verbaasd en vraagt of hij koffie wil.
De onderzoeker bedankt want hij heeft koffie en broodjes meegenomen. Het doel
van het onderzoek is om te weten hoe de alleenstaande man dit soort zaken aanpakt.
De man in de keuken mompelt wat en vindt het allemaal maar raar. Hij blijft de on-
derzoeker koffie aanbieden, maar de onderzoeker zegt tegen hem: ‘Doe alsof ik hier
niet ben.’
De film laat zien hoe de onderzoeker zich neutraal wil opstellen en geen contact wil
met de onderzochte, terwijl dat in die kleine keuken onmogelijk is. Dit is een verhaal
over de relatie tussen onderzoeker en onderzochte en over afstand nemen in een
onderzoek. 
De film laat ook zien dat participerende observatie geen ongecompliceerde methode
is. Marvasti schrijft (In: Silverman, 2006:83): ‘I might have begun a day with the pe-
ripheral role of just listening to the clients’ conversations in the parking lot. I could
then go on to the more active role of a volunteer. The day could have ended with
me assuming the completely participant role of the shelter’s night manager.’
Uit dit citaat komt naar voren dat een participerende observant verschillende rollen
kan aannemen door het contact met de praktijk die hij observeert. Het observeren
van de onderzoeker kan overgaan in het overnemen van het werk. Een observe-
rende onderzoeker kan ook gewoontes overnemen van degene die wordt geobser-
veerd. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van de antropologe Anja Krumeich
(1994). Zij onderzocht hoe Dominicaanse vrouwen omgaan met zwangerschap en
het opvoeden van kinderen. Zwangere Dominicaanse vrouwen gaan het zeewater
niet in, omdat zij geloven dat de overgang van warm naar koud een slecht effect op
het kind heeft. Toen Krumeich tijdens haar verblijf op de Dominicaanse republiek
zelf zwanger werd en beviel, werd de praktijk die ze onderzocht anders voor haar.
Ze maakte onderdeel uit van deze gemeenschap. En zij nam het advies over van de
vrouwen om het zeewater niet in te gaan. 
De verschuiving van de grenzen van participerende onderzoekers is een belangrijk
thema geworden binnen de antropologie. De antropologen Athena McLean en An-
nette Leibing noemen dat  ‘the shadow side of fieldwork’ in hun gelijknamige boek
uit 2007. Met de benaming shadow vragen zij in de inleiding zich af: ‘Must we accept
the dichotomy of “life” and “work” that constitutes, yet also confounds, the experi-
ence of fieldwork?’ 
De vraag of het acceptabel is dat grenzen in elkaar overgaan of verschuiven sugge-
reert dat er een keuze gemaakt kan worden. Dit beeld hoort bij een positivistische
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wetenschap waarbinnen er een scheiding is tussen object en subject die niet gepro-
blematiseerd wordt. 
Het woord ‘schaduwkant’ lijkt eerder iets te zijn dat zich niet toont maar dat er wel
is. Het laat zien dat grenzen verschuiven en nooit stilstaan. Dit betekent dat de on-
derzoeker zich hier rekenschap van dient te geven.
Krumeich schetste in haar boek de levensverhalen van moeders. Naast het verhaal
van twee Dominicaanse moeders, beschreef ze in het derde hoofdstuk haar eigen
verhaal. 
In dit proefschrift zal ik mijn schaduw niet schuwen. Hoewel niet in een apart hoofd-
stuk, zal ik reflecteren op mijn rol in het onderzoek en op de verschuiving van mijn
posities. 

Naast participerende observatie hoort het afnemen van interviews bij etnografisch
onderzoek, zo stelt Max Travers: ‘Ethnography as a general term includes observa-
tion and interviewing. It is, however, often used in the more specific sense of a
method which requires a researcher to spend a large amount of time observing a
particular group of people, by sharing their way of life… the ethnographer should
be able to observe a wide range of activities, but also ask questions to draw out how
practitioners understand their routine activities’ (2001:3).

Deze laatste zin uit het citaat is zeer belangrijk. Hoe zien mensen uit de praktijk hun
dagelijkse routine? Na afloop van een interview zei een beleidsmedewerker tegen
mij dat het goed was dat ik zoveel vragen stelde. Het waren vragen waar hij in zijn
dagelijkse werkzaamheden niet mee bezig was. Dit heeft te maken met het begrip
betekenis. In de volgende paragraaf ga ik hier dieper op in.

2.3 Het belang van betekenis

Arthur Kleinman, medisch antropoloog, biedt in zijn boek Patients and Healers in the
Context of Culture (1980) een model voor het beschrijven van de betekenis van ziekte
en gezondheid. Zijn ‘explanatory model’ stelt dat er verschillende manieren zijn om
naar aspecten van gezondheid en ziekte te kijken. Dit heeft gevolgen voor de etio-
logie, de diagnose en de behandeling van aandoeningen. Deze worden anders geïn-
terpreteerd door respectievelijk de traditionele en westerse geneeskunde. Het model
maakt ook onderscheid tussen hoe leken en professionals naar ziekte kijken. Klein-
mans model geeft ruimte voor die verschillende interpretaties en laat zien waar de
verschillen met elkaar botsen. 
Het boek is veel gebruikt door antropologen en gezondheidswetenschappers in
zowel westerse als niet-westerse culturen om de betekenissen die mensen geven aan
gezondheid en ziekte te beschrijven. Maar het riep ook kritiek op. Krumeich vond
dat Kleinman vooral uitging van het westerse biomedische paradigma en Annemiek
Richters (1991) schreef dat hij geen rekening hield met sociale en economische fac-
toren die een grote invloed hebben op ziekte en gezondheid en daarmee ook op de
betekenis ervan. 
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Kleinman nam deze kritiek over. Hij schreef in Writing at the Margin (1995) dat hij
zijn model inmiddels afwees omdat het ‘…overcodes one side of experience at the
expense of all else and because it fits too neatly into rational choice models that I re-
ject’ (1995:6). 
Kleinman voelde zich niet comfortabel met het model omdat het betekenissen re-
duceerde tot hapklare brokken die pasten in de categorieën die hij destijds had be-
dacht. In de loop der jaren kwam hij erachter hoeveel er niet bekend is over
gezondheid en ziekte. Zoals over de relatie tussen sociaal lijden en ziekte en gezond-
heid. Hij schreef: ‘I… have become less impressed by systematic connections and
more by differences, absences, gaps, contradictions, and uncertainties’ (ibid.:9).
Kleinman realiseerde zich dat betekenissen in de marges, in de kantlijn worden toe-
gekend. En in zijn model was geen ruimte voor marges of kantlijnen. 

In organisatieonderzoek gaat het eveneens om die betekenissen die in de kantlijn
of in de marge staan. Hugo Letiche schrijft in zijn oratie (2001) dat in organisaties
betekenis meer ideologisch dan praktisch wordt opgevat  (2001:10). Betekenis ‘stond
op grote afstand van de dagelijkse activiteiten’ (ibid.:10). Hij laat dat zien aan de
hand van een profitorganisatie waar veel ‘tekst’ wordt geproduceerd: beleidsplan-
nen, actieplannen, jaarplannen en communicatieplannen. In deze teksten worden
wel betekenissen gegeven, maar niet op een heldere manier. Ze zijn verscholen. De
werknemer moet er naar op zoek gaan. Het lijken coherente teksten, maar de zoek-
tocht van de werknemer is minder coherent. Als de directie door veranderde om-
standigheden iets wijzigt, moet de werknemer zoeken naar wat dit betekent voor
zijn of haar acties. ‘De dagelijkse activiteiten worden vervreemd van de tekst’ (Leti-
che, 2001:11), zo concludeert Letiche, en de dagelijkse activiteiten ontaarden in si-
mulacra. Het is niet meer duidelijk wat er wordt bedoeld omdat de betekenissen in
de tekst geen relatie meer hebben met de dagelijkse activiteiten van werknemers.
Simulacra is een begrip van de Franse filosoof Jean Baudrillard (1981, 1994) en
duidt op de gevolgen van een proces waarin fictie de plaats inneemt van werkelijk-
heid. Deze nieuwe werkelijkheid of simulacra wordt dan als waar gezien. 
Volgens Letiche is het gevaar dat er door de hoeveelheid teksten en taal die orga-
nisaties produceren geen ruimte meer is voor betekenis om ‘zich te ontwikkelen in
de praktijk’. Die praktijk moet niet gezien worden als een helder, duidelijk te on-
derscheiden gebied of ruimte. Praktijk in organisaties of op andere plekken is juist
ondefinieerbaar. Het gaat om het ‘in-between’ (Letiche, 2001:13). 

Mieke Moor, organisatieadviseur en onderzoeker (2008, 2012) noemt dit ‘tussen-
zijn’, in navolging van Heidegger. Zij beschrijft hoe in haar organisatie werd gere-
ageerd op een schilderij van de kunstenaar Ad Gerritsse waarop een naakte vrouw
is afgebeeld. Het kunstwerk zorgde voor ophef. Het werd van de muur gehaald en
er slordig tegenaan gezet, met de afbeelding naar de wand zodat die niet meer te
zien was.
Via email woedde een felle discussie of dit kunstwerk wel of niet paste binnen de
collectie. Moor schrijft: ‘Terwijl – en het duurde een tijdje voordat dat doordrong –
juist in het “er-niet-uitkomen”, in het onbegrip en de “verkeerde humor” en de on-
gemakkelijkheid daarover, een waardevolle ervaring school. Want heel even lukt
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het ons om te komen tot een daadwerkelijke inter-esse in de meest letterlijke bete-
kenis van het woord (tussen-zijn), om open te staan voor dat wat tussen de zijnden
in gebeurde en daaruit oplichtte, voor dat wat tussen ons in gebeurde. Het lukte
ons om, al was het maar voor even, op de grens te kunnen staan van wat wij kunnen
begrijpen en niet begrijpen, en daar iets te ervaren van de grond waarin wij als men-
sen, als collega’s, als vakgenoten zijn ingebed, en die ons soms in een afgrondelijke
stilte aanstaart. Maar dat was geen gemakkelijke ervaring’ (2008:51). 
Het voorbeeld van Moor laat zien dat door een schilderij in een organisatie een dis-
cussie kan ontstaan over betekenissen en zingeving. Het is eveneens een discussie
die niet terug te vinden is in de annalen van een organisatie. Maar hier vond bete-
kenisgeving plaats. Juist in de gebeurtenissen die volgden op het weghalen van het
schilderij.

De vraag is hoe betekenis wordt onderzocht in organisatieonderzoek, vooral wan-
neer erkend wordt dat die niet terug te vinden is in tekst of in klaargemaakte mo-
dellen. 
Volgens Letiche is dialoog cruciaal. Het gaat niet om dialoog ‘die voortkomt uit het
organisatorische design of structuur, of eenzijdige controle, of regels of
autoriteit’(Letiche 2001:19), maar het gaat om een dialoog waarbij de ‘betekenis als
een gebeurtenis, als een mogelijkheid’ (ibid.:26) verschijnt. 
Letiche (2009) benadrukt dat er in de dialoog sprake moet zijn van ‘reflexivity’ en
een nadrukkelijke aandacht voor ‘anOther’. Dit kan in onderzoek op verschillende
manieren. Door participatief of responsief onderzoek (cf. Abma en Widdershoven,
2006) of door ervoor te zorgen dat er een dialoog ontstaat met de lezer (cf. Letiche,
2009). 

2.4 Het belang van verhalen

Verhalen zijn net als binnen etnografisch onderzoek belangrijk in organisatieon-
derzoek, omdat hierin aandacht is voor die ander. Het gaat hierbij om verhalen van
mensen uit een organisatie die worden verzameld door de onderzoeker. Er is dis-
cussie onder organisatieonderzoekers hoe die verhalen gepresenteerd moeten wor-
den.
Filosofe en organisatieonderzoekster Barbara Czarniawska (1997) is van mening dat
verhalen belangrijk zijn in de praktijk van organisaties en in het onderzoek naar or-
ganisaties. Zij vindt dat er bij de interpretatie van verhalen meer gebruik moet wor-
den gemaakt van de ‘literaire theorie’ (1997:6). Hiermee bedoelt ze dat er in de
verzamelde verhalen door onderzoekers meer aandacht moet komen voor de stijl-
figuren die worden gebruikt, bijvoorbeeld paradoxen en metaforen. Met behulp
van de literaire theorie zou er, volgens haar, meer betekenis aan een verhaal toege-
voegd kunnen worden. Hiermee kan ook het probleem van ‘institutional isomorp-
hism’ (ibid.:188), dat wil zeggen dat er een homogeen verhaal ontstaat,  worden
voorkomen. Door het gebruik van literaire middelen is er een betere dynamiek te
zien in het verhaal en wordt niet één verhaal dominant. 
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Czarniawska heeft bezwaar tegen de term ‘ethnography’, omdat juist het woord
‘ethno’ suggereert dat er iets ‘buiten’ de onderzoeker wordt onderzocht. Zij stelt een
nieuw literair middel voor: ‘ergonography’ (ibid.:202). Daarmee kan afgeweken wor-
den van het simpele verhaal dat chronologisch is opgeschreven of dat causaliteit ver-
onderstelt, zoals ook romanschrijvers andere manieren en middelen gebruiken om
de lezer mee te nemen in hun verhaal. De term ‘ethnography’ suggereert volgens
Czarniawska dat het gedrag van dieren wordt bestudeerd zoals biologen doen bin-
nen de ethologie. Ze vindt dat ‘wetenschap het leven navolgt’ (ibid.:202) en niet om-
gekeerd. Zoals zaken beschreven worden, lijkt het alsof er een chronologische
volgorde in zit, terwijl dat in de wereld niet zo gebeurt. Het is moeilijk om precies
te achterhalen wat er eerst gebeurde, wat een oorzaak was en wat een gevolg. Zij
omschrijft dat als: ‘The stream of events begins to flow, and as all streams do, it en-
counters various hurdles along the way’ (ibid.:79). Die hordes gelden als frictie en
juist deze frictie is van belang om te tonen. 
Het probleem bij het gebruik van de ergonografische methode van Czarniawska is
dat het onderscheid tussen feit en fictie vervaagt. Zij vindt dat zelf niet problematisch
want een narratieve aanpak leidt volgens haar: ‘to a redefinition of what research
produces’ (ibid.:202). Ook vraagt ze zich af wat het verschil is tussen een verhaal dat
is geschreven op basis van eigen ervaring en een verhaal dat is geschreven op basis
van interviews en observatie. Ook in fictie wordt volgens haar getracht om zaken
waarheidsgetrouw weer te geven. Wat volgens Czarniawska belangrijk is binnen de
narratieve methode in organisatieonderzoek, is dat de onderzoeker niet zozeer een
romanschrijver wordt, maar meer een soort recensent. Organisaties worden geschre-
ven en beschreven door de organisatieactoren. Wanneer een onderzoeker deze ver-
halen klakkeloos overneemt, vindt er geen wetenschappelijk onderzoek plaats. De
onderzoeker moet als een recensent kritisch kijken naar de verhalen en ze analyse-
ren. Czarniawska schrijft: ‘And as it is not the difference between fact and fiction
that distinguishes us from the novelists and critics, it must be the kind of texts we
analyze and the kind of texts we write’ (ibid.:204).  

Een belangrijke vraag als het gaat om verhalen is wat nu eigenlijk een verhaal is. Is
een verhaal wat Erving Goffman (1959, 1993) beschrijft in zijn studie De dramaturgie
van het dagelijks leven? Goffman vergelijkt de notie van ‘voorstelling’ met dat wat men-
sen doen in hun interactie met elkaar. Ze gedragen zich alsof ze verschillende rollen
uitvoeren. Het probleem met deze vorm van analyse is volgens Travers (2001) dat
mensen geportretteerd worden alsof ze rollen spelen terwijl zij zich daar zelf niet
bewust van zijn. Het verhaal dat vervolgens hierover wordt weergegeven laat een
bepaald moment zien van de interactie, terwijl het er binnen etnografisch onderzoek
om gaat meerdere kanten te laten zien in een verhaal. 
Organisatieonderzoeker Yiannis Gabriel (2000), zegt dat er een coherent verhaal te
maken is van de verhalen van de respondenten. Gabriel gebruikt technieken uit de
literatuur. Zoals het gebruik van de ‘protagonist’, het karakter die het verhaal
draagt. Ook is hij voor het gebruik van verschillende stijlen, zoals komisch, tragisch,
episch en romantisch (2000:84). De definitie die hij geeft van ‘storytelling’ is: ‘Stories
are narratives with plots and characters, generating emotion in narrator and audi-
ence, through a poetic elaboration of symbolic material. This material may be a
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product of fantasy or experience, including an experience of earlier narratives. Story
plots entail conflicts, predicaments, trials, coincidences, and crises that call for
choices, decisions, actions and interactions, whose actual outcomes are often at odds
with the characters’ intentions and purposes’ (2000:239).
De vraag die het werk en denken van Gabriel oproept is of verhalen in de alledaagse
werkelijkheid aan zijn eisen voldoen.

David Boje, eveneens organisatieonderzoeker, gebruikt het theaterstuk met de titel
Tamara als metafoor om aan te duiden wat volgens hem een narratief is. Dit theater-
stuk wordt op verschillende podia gespeeld. Er lopen meerdere verhaallijnen en
het publiek loopt langs de podia en vangt verschillende delen van het stuk op. Een
bezoeker heeft dus altijd maar een gedeelte gezien, want het is onmogelijk om het
hele stuk bij te wonen. Volgens Boje is ‘this fragmented, networking of audience
groups chasing actors and storylines, from room to room, floor to floor, and scene
to scene [...] the way I look at organization life’ (2005). 
Boje bekritiseert de verhalen die in organisatieonderzoek worden gepresenteerd
met een coherente verhaallijn en een plot. Het echte leven is volgens hem niet zo.
Een leven bevat geen lijn en plot. Wel mogelijkheden. 
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Gabriel en Czarniawska vindt Boje (2001) dat ver-
halen in organisaties bij voorbaat verhalen zijn zonder coherentie, gefragmenteerd
zijn, geen duidelijk plot hebben en geen einde. Boje noemt dit antenarrative en zegt
hierover: ‘I give “antenarrative” a double meaning as being before and as a bet.
First, story is “ante” to narrative; it is “antenarrative”. A “narrative” is something
that is narrated, i.e. “story”. Story is an account of incidents or events, but narrative
comes after and adds “plot” and “coherence” to the story line. Story is therefore
“ante” to story and narrative is post-story. Story is an “ante” state of affairs existing
previously to narrative; it is in advance of narrative. Used as an adverb, “ante” com-
bined with “narrative” means earlier than narrative’ (2001:1).
Boje zegt hiermee dat verhalen zoals ze gepresenteerd worden  in organisatieon-
derzoek door onderzoekers lijken op tekst zoals Letiche dat eerder noemde. Het gaat
niet om wat er in de kantlijn wordt gezegd of verteld. De vraag is volgens Boje of
het reflexieve, het nadenkende wel goed naar boven komt in het verhaal zoals dat
door Gabriel of Czarniawska wordt gepresenteerd. 
Verhalen worden vele malen herschreven om tot een coherent verhaal te komen.
In elk naslagwerk over verhalen schrijven staat het advies of waarschuwing dat een
verhaal, fictie of non-fictie, vele malen moet worden herschreven voordat het een
coherent en afgerond geheel is. 
Boje laat zien dat wanneer er een verhaal is dat is bedacht, of wordt verteld door ie-
mand anders, er nog veel aan geschaafd en bijgesteld moet worden voordat het een
verhaal is. De vraag volgens Boje is of het dan nog een verhaal is. Het verhaal lijkt
dan een afgerond en coherent geheel, maar zo was de oorspronkelijke staat niet.
Hierdoor kunnen ook aspecten aan het verhaal verloren zijn gegaan. Het gevaar
bestaat eveneens dat de frictie eruit wordt geschreven.
Zowel Boje als Gabriel zijn van mening dat verhalen een belangrijke functie hebben
binnen organisatieonderzoek. De vorming van die verhalen is bij beiden anders.
Gabriel erkent dat er bij de interpretatie van verhalen door de onderzoeker de oor-
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spronkelijke betekenis van degene die het verhaal vertelt, verloren kan gaan. 
Boje zegt dat verhalen slordig zijn omdat ze zo ook in de dagelijkse wereld worden
verteld. Verhalen zijn niet coherent en voor vele interpretaties vatbaar. Vooral dat
moet worden getoond, volgens Boje. Dat kan door niet alleen het verhaal te vertellen
dat de organisatie vertelt, maar juist ook te kijken wat anderen over de organisatie
vertellen. Een organisatie wordt hierdoor een ‘storytelling organization’ (Boje,
2008). Het gaat er volgens Boje om ‘how people and organizations make sense of
the world via narrative and story’ (ibid.:4).

Wat van belang is binnen de narratieve methode, of die nu etnografisch, auto-etno-
grafisch (cf. Ellis & Bochner, 1996) of ergonografisch wordt genoemd, is dat er een
ethische reflectie plaatsvindt in het wetenschappelijk onderzoek. Dit is onder meer
het pleidooi dat René ten Bos en Ruud Kaulingfreks (2003) houden in hun recensie
van het boek Writing Organization: (Re)presentation and control in narratives at work’ van
Carl Rhodes. 
Rhodes betoogt dat er literaire genres gebruikt kunnen worden binnen academisch
onderzoek. Zijn argument daarvoor is dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om de
ander, de respondent, of degene van wie het verhaal komt, werkelijk te presenteren
en te representeren. Het zou daarom niet uitmaken of het verhaal bewerkt wordt.
Maar, zo argumenteren Ten Bos en Kaulingfreks, ‘the I in research cannot be put
on a par with the I as it occurs in both modern and postmodern novels’ (2003). Zij
pleiten voor een verschil tussen het academische schrijven en het fictieschrijven. 
Het is van belang om duidelijk te maken hoe een verhaal tot stand is gekomen. Dat
zal ik in de volgende paragraaf beschrijven. Daarnaast is het ook van belang om
meerdere onderzoekstechnieken te gebruiken, waardoor de frictie is te zien. Wan-
neer ik alleen de casus had getoond zoals ik deze beschrijf in hoofdstuk drie, was
het niet duidelijk geworden hoe de betrokkenen de vergadering hadden ervaren.
Ik beschrijf de casus vanuit mijn positie van participerende observant. Het is van
belang om de opzet van de studie zo duidelijk mogelijk weer te geven en om te laten
zien hoe de verhalen zijn verzameld, maar ook om aan te geven wat het verhaal is
van de onderzoeker. 

2.5 Studieopzet en onderzoeksfases

2.5.1 Eerste fase; plek van onderzoek
Toen ik in 2005 begon aan de contouren van dit onderzoek, werkte ik als beleids-
medewerker communicatie en PR voor VPTZ. De directeur was enthousiast over
mijn verzoek om een promotieonderzoek te beginnen en ondersteunde dit initiatief,
juist ook om dit onderzoek in de organisatie te verrichten.
In de loop van dat jaar twijfelde ik. Deed ik er goed aan om in de organisatie als be-
leidsmedewerker te werken en daarnaast een andere positie als onderzoeker te be-
kleden? Hoe kon ik die twee rollen onderscheiden? Hoe konden anderen die rollen
onderscheiden? Was dit wel mogelijk? Als beleidsmedewerker had ik een ‘binnen’-
positie, kon ik daar wel ‘buiten’ stappen? Zou ik niet mijn ‘eigen labrat’ (cf. Steen,
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2007) worden? Contractueel had ik laten vastleggen dat ik als onderzoeker een on-
afhankelijke positie zou innemen en dat de vereniging via de directeur geen invloed
had op de uiteindelijke conclusies van het proefschrift. Maar mijn collega’s, de di-
recteur, de voorzitter en mensen actief binnen de vereniging waar ik via mijn werk-
zaamheden mee te maken had, zouden wel onderdeel gaan worden van mijn
onderzoek. 
Ik merkte hoe moeilijk ik het in de aanloopfase van het onderzoek vond om ‘duaal’
te zijn. In gesprekken over het onderzoeksvoorstel merkte ik enthousiasme vanuit
de directie maar tegelijkertijd voelde ik in die gesprekken ook een spanning. Bij
mogelijke onderzoeksvragen leek het alsof er al op de mogelijke conclusies werd in-
gegaan nog voordat er een onderzoek was geweest. Eind 2005 kreeg ik een andere
baan en ik merkte dat ik door die afstand zin kreeg om het onderzoek voort te zetten
binnen VPTZ. Ik begon anders te kijken naar de organisatie waar ik twee jaar werk-
zaam was geweest. Er vielen dingen op waar ik elke dag dat ik er had gewerkt aan
voorbij was gelopen. Ik kreeg weer de verwondering terug die ik had gevoeld toen
ik begon als beleidsmedewerker, maar die ik in de loop van de werkzame periode
was kwijtgeraakt. Ik noteerde zaken en flarden van gesprekken. Ik was geen be-
leidsmedewerker meer, maar onderzoeker.
De volgende vraag was waar ik het onderzoek zou starten. In 2004 vond er een fusie
plaats tussen de Vereniging Hospices Nederland (VHN) en de Vereniging Termi-
nale Zorg (VTZ) en vanaf 1 januari 2005 gingen ze verder als Vereniging Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) Nederland. In hoofdstuk 3 vertel ik meer over de histori-
sche achtergronden van beide organisaties. 
De organisaties waren geen onbekenden van elkaar. Er was altijd contact geweest
en samenwerking op het gebied van het aanbod van trainingen. Er was wel een ver-
schil merkbaar. De VHN was kleiner. Er werkten twee mensen voor deze vereniging,
terwijl er voor VTZ op dat moment ongeveer vijftien mensen werkzaam waren. De
VHN had als organisatievorm voor een vereniging gekozen, terwijl VTZ een stich-
ting was. Een van de uitkomsten van de fusie was dat de nieuw gevormde organisa-
tie, VPTZ, een vereniging zou worden. 
Er moest een manier worden gevonden om de lokale organisaties betrokken te hou-
den. Hiervoor werd vanuit het landelijke bureau een regio-indeling gemaakt. Uit
deze regio’s moest een afgevaardigde worden gekozen die in de ledenraad zitting
zou nemen. Deze ledenraad zou in de nieuw ontstane organisatie verschillende
taken krijgen, zoals de goedkeuring van jaarplannen, het bewaken van activiteiten
en de benoeming van bestuursleden.

Ik was verrast door het feit dat de nieuwe organisatie een vereniging zou worden.
Over het algemeen wordt aan nieuwe non-profitorganisaties geadviseerd vooral een
stichting te worden en geen vereniging, omdat ‘leden maar lastig zijn’. Ik merkte
dat het bestuur en de directie pragmatisch met de verandering omging. Hoewel er
vragen waren over hoe alles zou verlopen, was de teneur dat er eerst praktisch ge-
handeld moest worden: de vereniging moest opgetuigd worden. Later zou er geke-
ken worden naar de betekenis van de vereniging.
Ik was juist zeer nieuwsgierig naar dit laatste aspect. Welke betekenis zouden de
leden geven aan het feit dat deze landelijke organisatie een ledenorganisatie werd
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en wat betekende dit voor de vorm en inrichting van de organisatie? Was er ruimte
om de visie en de missie te bevragen? Hoe zouden de leden in de ledenraad hun
rol invullen en welke ruimte zou het landelijk steunpunt en het landelijk bestuur
aan de leden geven? Welke ruimte zouden de leden nemen om binnen een leden-
raad dingen aan de orde te stellen?
Zou een dergelijk moment, namelijk het instellen van een ledenraad, de organisatie
ook veranderen? Zouden er vragen worden gesteld bij de oorspronkelijke missie? 
Ik was nieuwsgierig naar hoe organisaties met een goededoelmissie zich ontwikke-
len. Hoe het door pioniers wordt gevormd tot een bepaalde organisatie. 
In 2005 werd de ledenraad gevormd. Het de bedoeling dat de ledenraad zich in
2006 als een van haar eerste concrete taken zou gaan bezighouden met de ontwik-
keling van een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de periode van 2006 tot 2010. Dit
leek mij een uitgelezen moment om dit proces te volgen. 
In mei 2006 vond een verkennende vergadering van de ledenraad plaats waar ik
bij aanwezig was. 

2.5.2 Tweede fase; de wording van de casus
De eerste vergadering die ik bijwoonde was bedoeld als een brainstorm met de leden
van de ledenraad. Ik nam haar niet op, het was een soort oriëntatie-observatie. Ik
maakte aantekeningen en deze gaven fragmenten weer van de vragen en opmer-
kingen die werden gemaakt over de stellingen waarover werd gediscussieerd. De
voorzitter leidde het gesprek en de directeur presenteerde de stellingen. Het was
een boeiende bijeenkomst. Er werd zoveel gezegd in de discussie dat de vraag op-
kwam hoe dit een bodem kon bieden voor een meerjarenbeleidsplan. Hoe kon een
dergelijk plan ontwikkeld worden en goedgekeurd worden door de ledenraad als
er zoveel verschillende visies waren op het werk van organisatie? 
Iemand werd kwaad op de directeur. Iemand anders liet duidelijk merken dat het
landelijk bureau niet wist waar het over had. Ik wilde weten waarom mensen kwaad
werden in de vergadering. Ik wilde weten waarom de een wel vond dat vrijwilligers
geschoold moesten worden en de ander niet. Ik wilde weten waarom het ene lid
niet zoveel zei en een ander wel. En ik wilde weten of het bestuur en directie tevre-
den waren met de discussie. Hoe gingen ze dit gebruiken voor een conceptmeerja-
renbeleidsplan?
Ik zat naast de directeur en zag hij dat verschillende opmerkingen in de kantlijn
had geschreven bij de stellingen. Deze kantlijnnotities waren stelliger dan de stel-
lingen die hij had geponeerd. Ook dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Durfde hij
deze stellingen niet te uit te spreken?
In deze bijeenkomst waren ongeveer vijftien mensen aanwezig: de directeur van het
landelijk bureau, twee beleidsmedewerkers, de voorzitter van VPTZ, twee  bestuurs-
leden en leden van de ledenraad. De meesten daarvan zaten in het bestuur van een
lokale organisatie, een hospice of een thuiszorgorganisatie. Er waren enkele coör-
dinatoren bij.

2.5.2.1 Brieven
In de dagen na deze vergadering was ik aan het nadenken over de volgende stap.
Ik wilde een manier zoeken waarop de ander, de respondent, ruimte zou krijgen
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om zijn of haar eigen verhaal te vertellen. In de zomer van 2006 ging ik brieven
schrijven. Dit idee ontleende ik aan Ton Bruining (2006). Aan het eind van zijn on-
derzoek schreef hij brieven naar betrokkenen waarin hij reflecteerde op de het pro-
ces en de uitkomsten. Hij nam de brieven op in zijn proefschrift. Hij schreef zen in
de laatste fase van zijn onderzoek en reacties werden niet meegenomen. Bruining
noemde ze ‘reflexieve brieven’ (2006:316). 
In mijn brieven, van ongeveer één a twee A4’tjes lang, stelde ik vragen over de ver-
gadering van mei 2006. Ik wilde weten waarover de betrokkenen zich zorgen maakte
en wat ze bedoelden met bepaalde uitspraken.
In totaal heb ik eenentwintig brieven verstuurd en vijftien reacties gekregen. Die
liepen uiteen van hele korte antwoorden die zich beperkten tot ja of nee, tot uitge-
breide, beschrijvende reacties. Ook kreeg ik een hoofdstuk uit een boek toegestuurd,
teksten van gegeven lezingen, een jaarplan van een lokale organisatie en een uitge-
schreven sketch, gemaakt en opgevoerd door enkele vrijwilligers van een lokale or-
ganisatie. De meeste brieven kreeg ik per email terug. Ik had de brieven getypt en
per post gestuurd en had zowel mijn e-mailadres als persoonlijk adres gegeven. 
In hoofdstuk zes, bij de analyse van het onderzoeksmateriaal, gebruik ik enkele van
deze bronnen. 

2.5.3 Wording van de casus; deel 2 
Nadat ik de brainstormvergadering had bijgewoond en de brieven had geschreven,
werd ik uitgenodigd voor de ledenraadvergadering waarin het meerjarenbeleids-
plan ter goedkeuring werd voorgelegd aan de ledenraad.
Nu is een ledenraadvergadering geen dagelijkse activiteit. Er vinden meestal maar
drie tot vier vergaderingen per jaar plaats. Aangezien er prijs op wordt gesteld dat
er altijd een afgevaardigde bij is, worden leden die verstek moeten laten gaan ver-
vangen door  plaatsvervangers die een stem hebben in de vergadering.
De samenstelling van de raad was hierdoor bij de twee vergaderingen verschillend.
Dit leverde geen problemen op voor het onderzoek, omdat ik vooral de totstandko-
ming van het meerjarenbeleidsplan volgde. Er waren deze keer veel meer mensen
aanwezig dan bij de brainstormvergadering in mei, rond de dertig. 
Tijdens de vergaderingen luisterde ik, keek ik of de voicerecorder nog genoeg ge-
heugen had en maakte ik aantekeningen. Ik leefde mee met wat er gebeurde en
lette op de reacties.
Tussen de eerste en de tweede vergadering zaten vier maanden. De tweede verga-
dering heb ik opgenomen en uitgeschreven. Deze bijeenkomst duurde ongeveer
twee en een half uur, waarbij het agendapunt over het meerjarenbeleidsplan een
uur duurde. Ik was wel aanwezig bij de andere agendapunten, maar heb de recor-
der uitgezet.
De weken erna heb ik de vergadering woord voor woord beluisterd en opgeschre-
ven. Vervolgens heb ik het transcript, dat uit meer dan vijftien pagina’s bestond,
verschillende malen herlezen.  
Al vrij snel nadat het af was, heb ik het materiaal van de twee vergaderingen gebruikt
om in een casus te beschrijven. 
Het concept heb ik aan verschillende mensen laten lezen: studiegenoten, promoto-
ren en andere belangstellenden. Ik kreeg verschillende reacties in de trant van: ‘Het
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lijkt wel Voskuil’. Iemand anders zei: ‘Het is zo herkenbaar.’ De boeken van Voskuil
heb ik nooit gelezen, hoewel ik er een paar keer in ben begonnen. Alle titels uit de
serie Het bureau staan in de boekenkast, maar het verhaal deprimeert te veel om erin
te beginnen.  
Ik had gemengde gevoelens bij de opmerking over Voskuil. Ik zag het als een com-
pliment voor een mooi verhaal, maar wat hadden de deprimerende figuren uit het
boek van Voskuil met mijn casus te maken? 
In de eerste versie had ik de leden namen gegeven, bedachte namen uiteraard, zoals
Barend Bat, mevrouw Eenhoorn, meneer van Dalen et cetera. Maar door die namen
kwam er een romansaus over de casus te liggen. In de versie zoals uiteindelijk ge-
presenteerd heb ik deze namen weggelaten. Vervolgens heb ik ze vervangen door
meer voorkomende namen zonder achternaam. Uiteindelijk heb ik alle namen weg-
gehaald en alleen de functie van de participanten genoemd.

Aan de casus is veel geschaafd. Maar de uitspraken van de mensen in de casus zijn
ook zo in de vergadering uitgesproken. Woorden die verkeerd werden gebruikt, of
in verkeerde volgorde werden gezegd, heb ik niet veranderd. Ik wilde er geen jour-
nalistieke verhalen van maken. 
Ik heb geprobeerd om voorbeelden van lange monologen van mensen in de casus
op te nemen. Maar ik heb niet alle monologen weergegeven zoals deze in de verga-
dering werden uitgesproken en in het transcript zichtbaar werden. 
Bij het schrijven van de uiteindelijke versie vroeg ik mij af  in hoeverre ik in moet
gaan op  details. Er zijn etnografen die oog hebben voor details. Zo viel het Bruno
Latour in zijn studie The making of law. An ethnography of the conseil d’état (2002, 2010)
op dat voor het tweehonderd jarig bestaan van de Franse Raad van State was geko-
zen voor het symbool van een Doriaanse zuil. Het ging om een afbeelding waarop
de zuil was getekend. ‘An impressive Doric column emerged from nowhere to sup-
port a piece of architrave upon which rested the detached fragment of a majestic
cornice, which jutted forward like the prow of a ship about to part the seas’ (2010:2). 
Latour vroeg zich af waarom er voor deze afbeelding was gekozen. Wat moest deze
oude zuil betekenen voor een instituut van de eenentwintigste eeuw? 
De afbeelding en het gedetailleerd beschrijven van de afbeelding waren voor Latour
belangrijk. Hij ontleende hier vragen aan die hij doortrok naar de instelling die hij
beschreef. In hoeverre is er een één-op-één relatie tussen het detail dat beschreven
wordt en de instelling die of het proces dat wordt geobserveerd? 
Zelf beschreef ik in een van de eerdere versies van de casus dat de vergadering
plaatsvond in een zaal zonder ramen. Met het weergeven van dit detail wilde ik de
omgeving schetsen waarin de vergadering zich afspeelde. In een fictieverhaal wordt
hierdoor een spanning opgebouwd. Het detail wekt een indruk die bepalend kan
zijn voor de loop van het verhaal. In het niet-fictieve leven was dit detail niet rele-
vant. Het geeft eerder een misplaatst beeld. Alsof door het geven van een dergelijk
detail naar iets toegewerkt wordt dat er niet is. 
Hoe saai het ook klinkt, deze vergaderplek was de enige ruimte die nog over was.
In de interviews was er niemand die hierover een opmerking maakte. 
Een ander detail dat ik heb weggelaten was dat een van de aanwezigen een stukje
speeksel de ruimte in schoot toen hij sprak. Ook dit detail is mooi in een fictief ver-
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haal, maar doet er niet toe in een casus. Het incident verwijst nergens naar. Het ge-
beurde gewoon. 

In 2007 heb ik nog een derde ledenraadvergadering bijgewoond. Deze heb ik even-
eens uitgeschreven, maar heb ik niet voor de casus gebruikt. Ze voegde niet veel
meer toe. Ik was vooral benieuwd of mensen naar aanleiding van het definitieve
meerjarenbeleidsplan en de notulen nog vragen of opmerkingen hadden. In 2010
heb ik tenslotte een ledenraadvergadering bijgewoond waarin het meerjarenbeleids-
plan 2010-2014 als concept werd gepresenteerd. Hiervoor was ik uitgenodigd om
te zien ‘hoe anders de ontwikkeling nu was’. Hierop kom ik terug in hoofdstuk zes
en zeven. 

2.5.4 Derde fase; interviews
Enkele maanden na de tweede ledenraadvergadering ben ik gestart met diepte-in-
terviews. Ik heb dit gedaan volgens een ‘semi-structured’ (Silverman, 2006:110) me-
thode. In de periode van november 2006 tot en met augustus 2007 heb ik in totaal
zestien mensen geïnterviewd.
In bijlage 1 geef ik een overzicht van de betrokkenheid van de respondenten en van
hun functie in de organisatie, en vermeld ik bij welke vergaderingen ze aanwezig
waren. Ook vermeld ik of ik ze een brief heb gestuurd, of ik antwoord heb gekregen
en of ze aanwezig waren bij de workshop die ik over het onderzoek heb gehouden. 

Het doel van de interviews was om met de respondenten terug te kijken op de ver-
gadering(en) en ze te vragen naar hun belevenissen. 

De vragen waren onder meer: 
• Hoe bent u bij dit werk betrokken geraakt?
• Wat vond u van de vergadering over het meerjarenbeleidsplan? 
• Hoe vond u de gevoerde discussie?
• Hoe vindt u het meerjarenbeleidsplan? 
• Welke thema’s vindt u belangrijk?
• Bent u van plan om met het meerjarenbeleidsplan iets te doen binnen uw eigen

(lokale) organisatie?
• Wat vindt u van de ruimte die er binnen de organisatie is om over verschillende

thema’s te praten? Zowel landelijk als binnen uw eigen (lokale) organisatie?

Mensen die niet bij de vergaderingen aanwezig waren geweest vroeg ik naar hun
betrokkenheid bij de organisatie, en daarnaast onder andere:
Op welke manier bent u betrokken bij het beleid op landelijk niveau of lokaal ni-
veau? 
Welke ruimte heeft u om vorm te geven aan uw organisatie?
Wat is uw betrokkenheid bij de landelijke organisatie?
Wat vinden mensen in uw organisatie van de ledenraad? 

De gesprekken duurde gemiddeld anderhalf tot twee en een half uur. Op twee na
zijn alle interviews uitgeschreven. Eén interview heb ik niet opgenomen en één in-
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terview was van slechte kwaliteit door het geluid uit de omgeving.
In totaal heb ik zestien mensen gesproken. Daarvan waren er acht bij de ledenraad-
vergadering in september 2006 aanwezig geweest. Hiervan waren weer zeven men-
sen ook bij de vergadering in mei geweest. De overige respondenten waren mensen
die als vrijwilliger of coördinator of op een andere manier betrokken waren bij de
organisatie. Deze gesprekken heb ik gevoerd omdat ik meer context wilde. Zo wilde
ik weten hoe er onder vrijwilligers over het beleid werd gesproken. Ook was ik be-
nieuwd of ontwikkelingen op landelijk niveau de vrijwilligers op de een of andere
manier bezighielden. 
Net zoals bij de brieven gebeurde, kreeg ik ook bij deze interviews materiaal van de
respondenten. Zo ontving ik een conceptboek dat een betrokkene had geschreven
over haar werk in een hospice, een stageverslag, lezingen die iemand had gegeven
en een lied dat was gemaakt voor een speciale dag. 

2.5.4.1 Bronnen van informatie
Het materiaal dat ik van de respondenten kreeg heb ik toegevoegd aan de verschil-
lende bronnen van secundair materiaal waar ik toegang tot had. Dit materiaal, se-
cundaire bronnen of ‘text’ zoals Silverman (2006:135) dat noemt, zijn ‘data
consisting of words and/of images which have become recorded without the inter-
vention of a researcher (e.g. through an interview)’. 
Naast hetgeen ik van verschillende respondenten had ontvangen, had ik de beschik-
king over:
• Het meerjarenbeleidsplan: concept 1, concept 2 en het definitieve plan;
• Agendastukken van vier vergaderingen die ik als toehoorder heb bijgewoond;
• Beleidsstukken en beleidsnotities;
• Het tweemaandelijks tijdschrift voor vrijwilligers.

Dit materiaal heb ik gebruikt bij de verwerking van het onderzoeksmateriaal. 

2.5.5 Vierde fase;  analyse van onderzoeksgegevens
Het is binnen kwalitatief onderzoek ingewikkeld om een geheel te maken van alle
verhalen die worden verteld en de betekenissen die daarin worden gegeven, juist
omdat het gaat om complexe maatschappelijke gebeurtenissen die voor de betrok-
kenen lastig zijn om te omschrijven. Daarnaast wil een onderzoeker niet alleen het
coherente verhaal tonen maar ook de marges, de fricties, tegengeluiden en span-
ningen, of juist de meegaandheid van betrokkenen. Daar ontstaat spanning met de
methodologische eis om er geen fragmentarische, uit citaten opgebouwd stuk van
te maken. Dan wordt het ‘anecdotalism’ (Silverman, 2006:279). 
Een ander probleem dat optreedt wanneer het onderzoek en de analyse van de ge-
gevens tot een leesbaar geheel worden, is dat er dan een orde in aangebracht wordt.
Die orde is noodzakelijk om iets aan te tonen en iets te laten zien, maar ze kan ook
zaken verbergen.
Een mooi voorbeeld van het probleem van ordening liet de filosoof Latour zien in
de tentoonstelling Making Things Public en in het gelijknamige boek (2005:20-21).
Hij toonde een foto van een hangar van NASA in Florida waar brokstukken liggen
van de spaceshuttle die in 2003 bij terugkeer naar aarde explodeerde. De brokstuk-
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ken werden verzameld en op een ontwerp op de vloer gelegd. Dit wordt ‘assembly
drawing’ (ibid.:24) genoemd. Latour schrijft: ‘But the word assembly sounds odd
once the shuttle has exploded and its debris has been gathered in a huge hall where
inquirers from a specially designed commission are trying to discover what hap-
pened to the shuttle. They are now provided with an “exploded view” of a highly
complex technical object’ (ibid.).
De brokstukken van de spaceshuttle laten zien hoe complex het ontwerp was. In
zijn ongeëxplodeerde vorm als vliegtuig was die complexiteit verborgen.
Bij de analyse van het onderzoeksmateriaal wil de onderzoeker de mogelijke com-
plexiteit naar boven halen. Zaken lijken simpel maar de complexiteit kan verborgen
zijn, net zoals bij de spaceshuttle. De etnografische analyse is daarom een cyclisch
proces. Boeije (2008) gebruikt de metafoor van de slang. De beweging van de slang,
het kronkelen, weerspiegelt de beweging van de etnograaf die langs de verzamelde
gegevens glijdt. De slang glijdt er niet een keer langs maar gaat er elke keer naar
terug. Het materiaal wordt zo tegelijkertijd geconfronteerd en gegenereerd (Maso
& Smaling, 1998:57). Het materiaal wordt opnieuw bekeken en geanalyseerd, waar-
door er nieuwe informatie naar boven komt. 
De metafoor van de slang laat ook zien dat de analyse van de gegevens al begint op
het moment dat het materiaal verzameld wordt. Uit observaties en interviews komt
informatie en die leidt tot nieuwe vragen en nieuwe ideeën, maar ook tot een op-
nieuw toetsen aan de centrale vraag. Boeije noemt dit het ‘uiteenrafelen’ (2008:83)
van data. 

In de analyse van het materiaal dat ik heb verzameld, nam ik zelf verschillende van
de hiervoor genoemde stappen. De observaties tijdens het bijwonen van de verga-
dering van de ledenraad en het uitgeschreven materiaal heb ik verwerkt in een casus
dat in hoofdstuk drie staat beschreven. 
Nadat ik tien mensen had geïnterviewd, heb ik een stuk geschreven voor de orga-
nisatie als een soort evaluatie van de ledenraad. Ik vond dat er uit de interviews veel
informatie was gekomen waar de organisatie iets aan zou kunnen hebben voor de
verdere ontwikkeling van de ledenraad. Ik beschreef in het stuk de volgende the-
ma’s:
In de ledenraad; over hoe mensen bij de ledenraad betrokken zijn geraakt;
• Het contact met de achterban; hoe mensen contacten onderhouden met hun

eigen regio of achterban;
• Terugkoppeling van leden naar achterban; hoe mensen informatie of besluiten

uit de vergadering weer teruggeven aan hun regio en hun organisaties daarbin-
nen;

• Het meerjarenbeleidsplan; wat zijn de leden van plan te doen met het stuk in
hun eigen regio of organisatie?

• Discussie in de ledenraad; hoe mensen de discussie vinden over het concept meer-
jarenbeleidsplan;

• Ondersteuning van de ledenraad; hoe vinden mensen de ondersteuning die
wordt geboden om in de ledenraad te functioneren?

• Verwachtingen over de ledenraad; welke verwachtingen hebben mensen over de
ledenraad?
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Het rapport werd lauw ontvangen. Ik kom hier nog op terug in de volgende para-
graaf, omdat dit gevolgen had voor de terugkoppeling van andere zaken. 
Het viel me op dat het centrale werk van de organisatie werd benoemd in termen
van afstand en nabijheid tot de ‘vierkante meter om het bed’. Wat er toe doet volgens
de geïnterviewden, is of iemand in die vierkante meter staat of er verder vanaf. Dit
is de basis geweest voor het analysehoofdstuk zes. Het beeld van het bed heb ik ver-
der terug laten komen in verschillende thema’s. 

2.6 Reflectie op de methodologie 

In deze paragraaf wil ik dieper ingaan op de praktische uitwerking van deze theo-
retische reflecties. Ik wil laten zien waar ik als het ware van de route ben afgeweken
en waarom. 
Zoals Gerrits aangeeft is het een belangrijke traditie binnen het etnografisch onder-
zoek om een ‘kritische houding’ (2008:39) te hebben ten opzichte van de data, maar
ook ten opzichte van de manier waarop die data tot stand is gekomen. Hierdoor
worden validiteit en betrouwbaarheid bereikt. 
In deze reflectie wil ik twee onderwerpen bespreken: de rol van de onderzoeker en
de terugkoppeling van het onderzoek naar de organisatie. 

2.6.1 Rol van de onderzoeker
Een belangrijk punt bij het reflecteren over de eigen positie van de onderzoeker is
‘The art of knowing when to confess and when to hold back…’ (Mclean & Leibing,
2011:184). Er bestaat het gevaar dat reflectie van de onderzoeker uitmondt in ‘na-
velstaren’. In een onlangs verschenen artikel in Medische Antropologie (2011) beschrij-
ven McLean en Leibing de stand van zaken voor wat betreft ‘Ethnography and
self-exploration’ en roepen ze op tot nadere reflectie op dit thema. Opvallend is dat
ze hierbij schrijven ‘... about this existential and sometimes disturbing aspect of our
work as anthropologists’ (2011:195). 
‘Disturbing’ of ‘shadow’: de vraag is waarom reflexiviteit over de positie van de on-
derzoeker  moeilijk is. Het doel van zijn onderzoek uit het oog verliezen en te zeer
betrokken raken bij zijn omgeving, ‘going native’ genoemd, is zo ongeveer het ergste
dat een antropoloog kan overkomen. Maar de omgeving waarin een antropoloog
onderzoek doet, vraagt aan de andere kant ook om betrokkenheid of leidt juist tot
betrokkenheid. De Amerikaanse Sharon Kaufman (2005), die onderzoek deed naar
hoe het einde van het leven in Amerikaanse ziekenhuizen vorm krijgt, omschrijft
haar werk als antropologe als volgt: ‘But every time I entered that strange world
[ziekenhuis] where treatments, rules, technologies, expertise, compassion and
tragedy combine, I felt caught in the conceptual conundrum that anthropologist
Clifford Geertz has described (now famously) as a “scientistic worry about being in-
sufficiently detached” and a simultaneous “humanistic worry about being insuffi-
ciently engaged” (Kaufman, 2005:10).  
Voor mij was de vraag wat mijn positie als onderzoeker betekende in een omgeving
waar ik al bij betrokken was. Het ‘going native’ had al plaatsgevonden. Moest ik, om
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een goede onderzoeker te worden, die betrokkenheid ongedaan maken? In een eer-
dere paragraaf beschreef ik hoe moeilijk ik het vond om als beleidsmedewerker ook
onderzoeker te zijn. Als beleidsmedewerker was ik ingebed in een hiërarchische re-
latie. Dat betekende dat ik verantwoording moest afleggen aan de directeur. Ik had
een zekere mate van vrijheid, maar die was marginaal. Met vrijheid bedoel ik ruimte
om te handelen. Mijn ruimte van handelen stond in dienst van de inrichting van de
organisatie en moest ondersteunend zijn aan beleid zoals dat was afgesproken door
de directie. 
De rol van onderzoeker bleek ruimte te scheppen binnen VPTZ. De hiërarchische
verhouding verdween en in interviews met met name de directie en voormalige col-
lega’s was tot mijn verbazing ruimte voor reflectie. De vrijheid die ik kreeg als on-
derzoeker was uitermate groot. Maar als beleidsmedewerker had ik daarentegen
minder ruimte. Dat wrong. Ik vroeg mij af of ik zo kon blijven werken in deze or-
ganisatie. Zoals ik al eerder vermeldde, heb ik de keus gemaakt om niet als beleids-
medewerker binnen VPTZ werkzaam te blijven.
Het belangrijkste punt voor de onderzoeker is om gedurende het onderzoek te blij-
ven reflecteren op zijn positie en te beschrijven wat er gebeurt in oude en nieuwe
verhoudingen. Ik heb dit gedaan door in de verschillende contacten met de orga-
nisatie mijn ervaringen op te schrijven. Deze ervaringen komen terug in het zesde
hoofdstuk.

2.6.2 Terugkoppeling 
Er zijn momenten geweest in het onderzoek dat ik voorlopige onderzoeksgegevens
wilde terugkoppelen naar de organisatie. Er zijn ook momenten geweest dat ik be-
paalde gegevens of de casus niet heb teruggekoppeld aan de organisatie. In deze
paragraaf licht ik dit toe. 
Al eerder noemde ik een rapport dat ik in de zomer van 2007 schreef. Ik had dit
gedaan omdat ik iets ‘terug’ wilde geven aan de organisatie. Het rapport werd lauw
ontvangen. Er werd gezegd dat het niet ‘bruikbaar’ was en dat er nog een formele
evaluatie van de ledenraad zou komen. Teleurgesteld legde ik het weg. (In hoofd-
stuk zes kom ik terug op enkele opmerkingen uit dit rapport.)
Een jaar later werd ik gebeld door een beleidsmedewerker. Hij merkte op ‘dat je
toch ook iets had geschreven over de ledenraad’ en vroeg of hij dat kon gebruiken.
Ik vertelde dat er een jaar eerder niet enthousiast op was gereageerd. De beleids-
medewerker moest lachen. Later vroeg ik hem wat hij ervan vond. Hij zei dat er
wel aardige dingen in stonden, maar dat hij de citaten van de geïnterviewden ‘ver-
moeiend’ vond. Hij vond ze niet lekker lezen en ze leidden hem af van de andere
zaken die erin stonden beschreven. Ik vond dat de citaten duidelijk illustreerden
waar de leden uit de ledenraad tegenaan liepen. De citaten gaven volgens mij ook
de kern van Boje’s betoog weer, namelijk dat een ‘verhaal’ niet een gladgestreken
en tot het uiterste geredigeerd verhaal moet zijn.
Een andere gebeurtenis betrof een workshop die ik gevraagd was te geven op een
landelijke beleidsdag. Hij zou moeten gaan over het onderzoek. Ik zat nog midden
in de uitwerking van de interviews en had afspraken voor nieuwe interviews. Twee
maanden voor deze dag moest ik opschrijven waar de workshop over zou gaan.
Over de relatie tussen vrijwilligers en professionals, schreef ik. In de verdere voor-
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bereiding vond ik het moeilijk om vanuit het materiaal hier iets over te zeggen en
ik wilde de workshop als een soort focusgroep gebruiken voor reflectie op verschil-
lende thema’s die boven kwamen drijven uit het onderzoek. 
Er kwamen vrij veel mensen op af, eigenlijk te veel om een groepsdiscussie op gang
te brengen. Daarnaast wilden mensen vooral iets horen over het thema en niet dis-
cussiëren over thema’s waar ze niet voor kwamen. Zo werd er gezegd dat ze niets
met de ledenraad hadden. Ik gaf een citaat van een bestuurder die zich afvroeg wat
de motieven van vrijwilligers waren. Maar de tijd was op en ik kon de context van
dit citaat niet goed meer uitleggen. Verschillende mensen waren kwaad en een
vrouw kwam op me af en begon mij te vertellen wat ze er van vond. Doordat ze heel
dicht bij mij stond en heel kwaad was, kwam dat voor mij zeer bedreigend over.
Deze groepsdiscussie heb ik opgenomen met toestemming van de aanwezigen en in
hoofdstuk zes zal ik op verschillende elementen van deze discussie terugkomen. 
Langzaam werd de afstand vergroot tussen mijn onderzoek en de organisatie. In
2010 heb ik in een gesprek met de directeur de stand van zaken van het onderzoek
vermeld en hem een concepthoofdstuk laten lezen. Naar aanleiding van dit gesprek
werd ik uitgenodigd voor een vergadering van de ledenraad waarin het nieuwe
meerjarenbeleidsplan werd gepresenteerd.  
In hoofdstuk zeven kom ik op het thema terugkoppeling terug en stel ik de vraag
wat het betekent wanneer een beleidsmedewerker als onderzoeker haar eigen prak-
tijk bestudeert. 
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3 
Een casus in de etalage

3.1 Casus deel 1; een brainstormsessie

Op een zaterdagmorgen in mei 2006 komt een tiental leden van de ledenraad van
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) bijeen in Utrecht. De locatie is een
vergadercentrum in het hart van Hoog Catharijne. Medewerkers van VPTZ instal-
leren de laptop en de beamer.
De voorzitter en de directeur verwelkomen de leden. Er staan koffie en thee met
koek klaar. De leden, die uit alle hoeken van het land naar Utrecht zijn gereisd,
lopen er direct op af. De versnapering biedt sommigen gelegenheid een gesprek
aan te knopen. Anderen nemen hun koffie mee naar de tafel en installeren zich met
de vergaderstukken.
De afgevaardigden zitten in de besturen van lokale organisaties die zorg bieden aan
terminale patiënten door middel van ondersteuning door vrijwilligers thuis of in
een hospice. Ook de bestuursleden, zowel landelijk als lokaal, zijn vrijwilligers. De
lokale organisaties zijn aangesloten bij de landelijke organisatie. 
Vandaag zijn er negen mannen en zes vrouwen in Utrecht aanwezig, onder wie twee
leden van het landelijke bestuur en drie medewerkers van het landelijk steunpunt.
Ook is er iemand aanwezig die in de vergadering benoemd moet worden tot be-
stuurslid. 
De opkomst valt de medewerkers van het landelijke bureau tegen. 
‘Gelukkig is het slecht weer, want anders waren er nog minder mensen gekomen,’
fluistert de directeur in mijn oor wanneer hij koffie voor mij inschenkt. 

Om tien uur opent de voorzitter de vergadering. Hij verontschuldigt zich voor het
feit dat ze in een kamer zonder ramen zitten. ‘Maar zonder afleiding zijn we mis-
schien sneller klaar,’ zegt hij. De vergaderzaal is gereserveerd tot vijf uur en in de
middag is er een uur vrijgemaakt voor de lunch. 
Na zijn welkomstwoord volgen de mededelingen en daarna het vaststellen van het
verslag van de vorige vergadering. Als vierde punt wordt het nieuwe bestuurslid
voorgesteld. Zijn cv hebben de leden met de vergaderstukken gekregen. Hierin
schrijft het toekomstige bestuurslid dat hij geïnteresseerd is in het spanningsveld
tussen vrijwilligers en professionals. Wanneer zijn benoeming wordt behandeld,
staat hij op en gaat de deur uit. Na vijf minuten wordt hij teruggeroepen met de
mededeling dat hij het nieuwe bestuurslid is van VPTZ. Dan begint de discussie
over het belangrijkste agendapunt van de dag, het meerjarenbeleidsplan voor de
periode 2006-2010. Het plan ligt niet op tafel, want de laatste versie van het concept
is gesneuveld tijdens een bestuursvergadering.
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‘Er zat geen visie in volgens het bestuur,’ zegt de directeur later tegen mij. Hij is
niet rouwig om de afwijzing. Ze geeft hem en zijn medewerkers de gelegenheid om
samen met de ledenraad te brainstormen over het beleid van VPTZ voor de ko-
mende jaren. Deze discussie zal worden meegenomen in het nieuwe beleidsplan.
Samen met zijn medewerkers van het landelijke bureau heeft de directeur een aantal
stellingen bedacht. Die enkele weken voor de vergadering naar de ledenraad ge-
maild, zodat  de afgevaardigden met hun achterban konden overleggen. 
De directeur neemt het woord over van de voorzitter en leidt de eerste stelling in.
In totaal zijn er acht stellingen. Elke stelling wordt geprojecteerd op een scherm.
De directeur begint met een toelichting en vervolgens vindt er onder leiding van
de voorzitter een discussie plaats over de stellingen. 
Het stuk ziet er als volgt uit: (zie hiernaast)

Als de directeur klaar is met de toelichting op de eerste stelling merkt een van de
afgevaardigden op: 
‘Het zijn algemene stellingen. Wij zijn het er mee eens maar wij missen alternatieven,
waardoor er geen keuzes zijn.’
Een ander lid merkt op dat ‘het niet mogelijk is om eisen te stellen aan vrijwilligers,
want ze doen het voor hun lol.’ Volgens haar zijn vrijwilligers niet geïnteresseerd in
trainingen. ‘Ze willen wel aan het bed staan, maar ze willen geen training volgen.’ 
‘Dat klopt toch echt niet wat u zegt,’ reageert de directeur. ‘Een vrijwilliger kan pas
ingezet worden wanneer hij de introductiecursus heeft gevolgd. Dat is de eis die ie-
dereen stelt. Vervolgens hebben wij als een van de weinige vrijwilligersorganisaties
een groot trainingsaanbod, waardoor per jaar meer dan drieduizend vrijwilligers
worden getraind. Onze vrijwilligers gaan juist graag naar onze training!’ 
De vrouw die de opmerking maakte, kijkt de andere kant op en reageert niet op
het betoog. 
Een andere afgevaardigde zegt dat ‘het vrijwilligers gaat om de inhoud. Ze zijn niet
geïnteresseerd in de dingen er omheen.’
De voorzitter discussieert mee en vindt dat veel professionals niet bezig zijn met het
primaire proces. Volgens hem zijn jonge mensen in de zorg onzeker over hun taken.
Hij concludeert dat toewijding niet meer bestaat. Het gaat alleen over protocollen
en niet over de zorg tussen mensen. Hij beëindigt zijn betoog door te wijzen op het
stuk Bewijzen van goede dienstverlening (2004) van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid. Niemand reageert op zijn uiteenzetting. 
De directeur gaat door met de discussie over de eerste stelling en vraagt de aanwe-
zigen: ‘Wat voor beeldvorming hebben mensen bij vrijwilligers? Hebben mensen
liever een verpleegkundige die vierentwintig uur per dag bij iemand aanwezig is?’
Niemand reageert en hij gaat naar de volgende stelling. De vraag is of een vrijwilli-
ger een lacune mag signaleren in de professionele zorg. De aanwezigen vinden van
wel. De directeur vraagt zich af voor wie de vrijwilliger er is. ‘Hij of zij moet de man-
telzorger ondersteunen en niet de leiding overnemen.’ 
Hier stemmen de aanwezigen mee in. Een lid concludeert dat er een ‘gezamenlijke
verantwoordelijkheid is waar afspraken over gemaakt moeten worden. Dan hoeft
er geen probleem te zijn.’ 
Bij de discussie over de derde stelling ontstaat een felle woordenwisseling tussen
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Stellingen met betrekking tot het meerjaren beleidsplan

Over het specifieke van het vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg

VPTZ Nederland staat voor het specifieke karakter van het vrijwilligerswerk in de pallia-
tieve terminale zorg: laagdrempelig en ingebed in de gemeenschap met ruimte voor de
vrijwilliger voor de invulling van de authentieke een-op-een relatie met de zorgvrager op
basis van tijd, aandacht, persoonlijke betrokkenheid en “er zijn”.

Vrijwilligers die de zorgvrager en mantelzorgers ondersteunen, maken het mogelijk dat
mensen in een huiselijke sfeer blijven en de geboden palliatieve terminale zorg aansluit
bij de levensstijl en wensen van de zorgvrager.

Over de rol van VPTZ Nederland en het Landelijk Steunpunt

VPTZ Nederland ondersteunt het werk van de lokale organisaties en de vrijwilligers door
een infrastructuur van het vrijwilligerswerk te ontwikkelen en in stand te houden met
een professionele grondslag in het belang van de continuïteit.

VPTZ Nederland en de lokale organisaties leggen verantwoording af over hun activitei-
ten, waarbij het Landelijk Steunpunt ervoor zorgt dat dit een toegevoegde waarde kan
hebben voor de kwaliteit van het werk waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de vrij-
williger wordt ondersteund.

Het Landelijk Steunpunt VPTZ verzorgt als expertisecentrum trainingen en analyses als
randvoorwaarden voor een goed functioneren van vrijwilliger, coördinator en bestuur
van de lokale organisatie. 

Over de relatie tussen het landelijke en het lokale en de eigen verantwoordelijkheid van
de leden

De lokale organisaties spannen zich in voor een goede inbedding in de lokale gemeen-
schap (lokale processen en netwerken, financieringsbijdrage) waarbij VPTZ Nederland
vanuit het belang van de totale vereniging ondersteunend kan zijn.

De lokale organisaties realiseren zich dat zij in de uitvoering van hun werk een verant-
woordelijkheid hebben voor het geheel van waar VPTZ Nederland en haar leden voor
staan.

De lokale organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het schep-
pen van voorwaarden voor financiële continuïteit voor lokale organisaties waarbij VPTZ
Nederland een aanvullende inspanning levert voor de financiële continuïteit van de werk-
soort.

Landelijk Steunpunt VPTZ 
Bunnik, 1 mei 2006
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een afgevaardigde en de directeur. Mag het landelijke bureau zich bemoeien met
de regionale organisaties? Bijvoorbeeld wanneer vrijwilligers vertrekken en een
nieuwe organisatie beginnen? Of wanneer een organisatie zichzelf wil opheffen?
Mag het landelijke bureau zich bemoeien met onenigheid tussen het bestuur en een
coördinator? Of tussen het bestuur en vrijwilligers? 
‘Daar heb je formeel niets mee te maken,’ reageert het lid. De overige leden be-
moeien zich niet met de discussie. 
‘De lokale organisaties steun je en niet de vrijwilligers,’ zegt hij. 
‘Dan zouden wij er alleen zijn voor de besturen. Nou, daar geloof ik niet in,’ ant-
woordt de directeur. Hij maakt zich zorgen over het ‘afbreukrisico’ dat de organi-
satie loopt. ‘Wij moeten ook op signalen van vrijwilligers ingaan. In organisaties kan
veel mis gaan. Tussen coördinatoren en vrijwilligers, tussen het bestuur en de coör-
dinatoren, of neem de organisatie waarbij de coördinator wegloopt en een nieuwe
organisatie wil beginnen. Wij krijgen op het landelijke bureau de pers aan de lijn
met de vraag wat ons beleid is.’
Hij gaat zitten en neemt een slok van zijn koffie. De voorzitter neemt de discussie
over en zegt dat het steunpunt een intermediaire functie heeft en dat alle betrokke-
nen gehoord moeten worden. 
De vierde stelling gaat over het registreren van gegevens, blijkt uit de toelichting
van de directeur. De afgevaardigden reageren huiverig op het woord registreren. 
‘Wat ga je dan registreren?’ vraagt iemand. Een ander lid zegt: ‘Wij geven al veel
cijfers. Moet dat nog meer worden?’ 
Een bestuurslid dat nog niet eerder sprak, steekt zijn vinger op en antwoordt: ‘Het
is belangrijk om gegevens te hebben. Ook al wordt er nog niet om gevraagd.’ 

De voorzitter stelt voor om te pauzeren. Nadat mensen verse koffie hebben inge-
schonken en er gelegenheid is geweest om naar het toilet te gaan, wordt de discussie
opgepakt. 
De directeur is veel aan het woord, en niet alleen door zijn inleidingen op de stel-
lingen. Hij reageert op de reacties van de afgevaardigden en voedt de discussie met
praktische voorbeelden.
Bij de laatste stellingen neemt de animo af om te discussiëren. Enkele punten die al
eerder genoemd zijn, komen terug, zoals de opmerking dat het vrijwilligers vooral
om de inhoud gaat. Er vallen ook opmerkingen als ‘ketenzorg is zo sterk als zwakste
schakel, dus als de  vrijwilliger er niet is dan stort de keten in elkaar.’ Iemand re-
ageert met ‘toewijding komt niet meer voor.’
Bij de laatste stelling maakt de directeur duidelijk dat hij niet meer geld wil vragen
aan de overheid. ‘Als hospices veel geld krijgen, gaan ze achterover hangen. Als hos-
pices weinig geld krijgen, gaan ze actief de gemeenschap in en dat is een goede zaak!’ 
Na een korte stilte reageert een vrouw met: ‘Wij vormen een maatschappelijk be-
lang. Dan moet er ook subsidie voor komen. De inbedding in de gemeenschap kun
je op een andere manier doen.’
Een andere deelnemer voegt daaraan toe: ‘Als je in de keten zit van zowel beroeps-
matige zorg als de vrijwilligers, dan moet er ook wat tegenover staan.’
De andere afgevaardigden knikken instemmend. Het onderwerp wordt niet verder
besproken. 
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Voor het einde van de vergadering lopen enkele mensen excuserend weg. ‘Ik heb
vanavond een andere afspraak,’ zegt een vrouw. Een ander lid loopt de deur uit
met de mededeling: ‘Ik moet nog twee uur in de trein zitten.’ 
De voorzitter sluit de vergadering niet veel later af en bedankt iedereen dat ze op
een zaterdag naar Utrecht zijn gekomen. Hij kijkt naar de mensen in de zaal en
naar de beleidsmedewerkers en zegt dat hij het een zinvolle discussie vond. Er is
volgens hem veel gezegd waarmee het meerjarenbeleidsplan geschreven kan wor-
den. De medewerkers knikken. De voorzitter verwijst naar de volgende vergadering
van de ledenraad, waar het nieuwe concept van het meerjarenbeleidsplan zal wor-
den voorgelegd en besproken. 

3.2 Mevrouw Vriel

Voordat ik dieper inga op bovenstaande casus en de organisatie die hierin wordt
genoemd, ga ik terug naar het jaar 1971. Een jonge vrouw was net een paar dagen
eerder bevallen van haar eerstgeboren zoon, toen zij te horen kreeg dat haar man
ernstig ziek was. Deze Leendert Vriel bleek de ziekte van Hodgkin te hebben.1 De
ziekte was vergevorderd en de behandelende arts vertelde dat haar man nog maar
een paar maanden te leven had. 
Mevrouw Vriel was verpleegkundige en tijdens de jaren dat haar man uiteindelijk
nog ziek was, volgde zij een opleiding voor wijkverpleegkundige. 
Zoals gebruikelijk in die tijd werd de diagnose aan mevrouw Vriel verteld en niet
aan haar man, de patiënt. Haar geheim heeft mevrouw Vriel een paar uur alleen
gedragen. Maar ze kon het niet voor zich houden en ze deelde het trieste nieuws
uiteindelijk met haar man. Vanaf dat moment gingen ze de strijd tegen de ziekte
samen aan. Samen maakten zij mee hoeveel onbegrip er bestond over wat het bete-
kende om met een terminale ziekte te leven. Er werd in feite amper over gesproken,
Het werd genegeerd. Er was ook weinig begrip voor, zowel van de kant van artsen
als van de omgeving waarin het echtpaar verkeerde. Om dit taboe te doorbreken,
maar ook om meer begrip te kweken voor hoe het is om te leven met een ongenee-
slijke ziekte, zocht het echtpaar contact met de media. Een journalist van het Alge-
meen Dagblad, Louis Sinner reageerde. Vanaf het moment dat hij het echtpaar leerde
kennen in 1974 had hij regelmatig contact met hen. Tot aan de dood van Leendert
Vriel in 1976 publiceerde hij veertig artikelen in zijn krant. 
De artikelen van Sinner zijn gebundeld in het boek Vijf jaar leven met kanker. Een ge-
sprek tot op de grens van leven en dood (1976). 

De ervaring rond het ziekbed van haar man motiveerde mevrouw Vriel om iets te
doen. 
In de zomer van 2005 ontmoette ik haar in het oosten van het land en vertelde zij: 
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1 Pseudoniem dat Louis Sinner gebruikte in zijn krantenartikelen. In dit proefschrift gebruik ik eveneens
dit pseudoniem. 
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‘Ik wilde iets doen na het sterven van Leendert. Thuis sterven kon toen eigenlijk
niet. Mensen snapten niet wat het betekende om terminaal ziek te zijn. Er werd niet
aan getwijfeld dat het ziekenhuis de enige plek was om te sterven. Maar mensen
keken weg, ook de artsen. De artsen waren bang. Uiteindelijk accepteerde de inter-
nist wel dat Leendert geen cytostatica meer wilde hebben. Hij respecteerde het maar
stond er niet achter. Ik bleef het gevoel houden in die periode dat ik er iets mee
moest doen. Dat gevoel was heel sterk. Ik sprak er met anderen over en het was een
verademing om te merken dat meer mensen behoefte hadden aan dergelijke zorg.
Ik werkte als verpleegkundige in de wijk en verzorgde een vrouw die terminaal ziek
was. Het gebeurde al vaker dat wijkverpleegkundigen thuis zorg boden aan termi-
naal zieke mensen. Maar de zorg was nog zo slecht voor terminaal zieken.’ 

De medestudenten van mevrouw Vriel, ook verpleegkundigen in opleiding, boden
aan om te helpen met de zorg voor haar man. ‘Het ei van Columbus,’ vertelde me-
vrouw Vriel. ‘Anders had Leendert toch naar het ziekenhuis moeten gaan.’
Maatschappelijke ontwikkelingen gingen snel. Er kwam ook voor terminale patiën-
ten wijkzorg. Hierdoor konden mensen thuis sterven en hoefden ze niet naar het
ziekenhuis toe. 
Mevrouw Vriel werkte als wijkverpleegkundige en zorgde ook voor terminale pa-
tiënten. Zij kwam bij een echtpaar waarvan de vrouw ernstig ziek was. De man had
vrij genomen om voor zijn vrouw te zorgen. Hierdoor realiseerde mevrouw Vriel
zich dat het belangrijk was om niet alleen voor de terminale patiënten te zorgen,
maar ook voor de naasten. Tijdens de ziekteperiode van haar man had ze ervaren
hoe zwaar deze zorg was en hoe prettig het was dat anderen, zoals haar medestu-
denten, haar gedeeltelijk overnamen. Hierdoor had haar man thuis kunnen blijven
tot aan zijn overlijden. 
Mevrouw Vriel onderhield het contact met de man nadat zijn vrouw was overleden.
Ze spraken over hun ervaringen en vroegen zich af op welke manier de zorg voor
terminale patiënten en hun naasten verbeterd kon worden. Er kwam weliswaar meer
zorg vanuit de reguliere hulpverlening, maar die was niet genoeg om het alleen of
met een paar mensen tot het sterven toe vol te houden. 
Mevrouw Vriel wilde graag iets doen met haar ervaringen en een van haar eerste
activiteiten was de oprichting van een rouwgroep. Ze zocht contact met anderen die
hetzelfde hadden meegemaakt en organiseerde bijeenkomsten. Naast het uitwisselen
van ervaringen, deelden ze daar ideeën over hoe ze de zorg voor terminale patiën-
ten konden verbeteren. 
Wat mensen vooral belangrijk vonden, was dat een terminale patiënt thuis moest
kunnen sterven. 
Uit de rouwgroep ontstond het initiatief om een organisatie op te zetten met als doel
dat thuis sterven mogelijk te maken. Dit wilden zij bereiken met hulp van vrijwilli-
gers. Deze vrijwilligers zouden bij de mensen thuis komen en helpen met zorgacti-
viteiten, zoals iemand naar de wc helpen, helpen met aankleden of eten of drinken
geven. Of zouden ze naast het bed van een terminale patiënt zitten, zodat de familie
even kon uitrusten. Ze zouden verder kleine huishoudelijke taken uitvoeren. 
Het idee van de rouwgroep was om alleen ondersteuning te bieden wanneer de fa-
milie op adem moest komen. Zij wilde geen taken overnemen of de zorg coördine-
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ren. Alle hulp die door de vrijwilligers gegeven werd, moest in overeenstemming
zijn met de zorg die de familie gaf. De vrijwilligers moesten zich aanpassen aan het
gezin. Ook wilde de groep dat een en dezelfde vrijwilliger bij het gezin zou blijven.
De idee was dat wanneer de familie uitgerust was, de vrijwilligers zich zouden te-
rugtrekken uit de zorg. 

In dezelfde tijd ontstonden er in Engeland nieuwe initiatieven voor terminale pa-
tiënten. Het betrof zorg die plaatsvond in een zogenaamd hospice. De journalist
Louis Sinner vertelde hierover aan mevrouw Vriel. 
Het idee van het moderne ‘hospice’ kwam van de Engelse verpleegkundige en arts
Cecily Saunders. Zij werkte na de Tweede Wereldoorlog in verschillende zieken-
huizen en hospices. Het woord hospice komt van het Latijnse woord ‘hospitum’ dat
gasthuis in een klooster betekende.2 In 1893 raakte het woord ‘hospice’ bekend als
huis voor ouderen en terminaal zieken. Het waren rooms-katholieke ordes die der-
gelijke huizen opzetten, zonder specifieke visie of missie achter. Saunders veran-
derde dat. Door haar contacten met doodzieke patiënten realiseerde zij zich dat er
andere zorg nodig was voor deze groep. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek was,
werd hij aan zijn lot overgelaten. Er werd de hoogstnodige zorg gegeven, maar er
was geen aandacht voor de verschillende behoeften van de mensen in deze levens-
fase. Er was kortom weinig oog voor de kwaliteit van de zorg voor deze groep. 
Op drieëndertigjarige leeftijd ging Saunders medicijnen studeren. Ze hoopte door
haar studie nog meer te kunnen betekenen voor terminale patiënten dan ze als ver-
pleegkundige al deed. 
In 1958, na haar afstuderen, schreef ze een artikel waarin ze een pleidooi hield voor
een nieuwe benadering van terminale patiënten. Er moest vanuit de medische hoek
meer aandacht komen voor deze groep. Artsen moesten deze patiënten niet negeren
omdat ze niets meer voor hen konden doen, maar een actief beleid voeren om de
pijn te verzachten. Deze specifieke zorg is palliatieve zorg gaan heten.3
In 1967 stond Saunders aan de basis van het eerste moderne hospice, St. Christop-
her’s in Londen. Het was een plek waar mensen konden sterven en waar zowel aan-
dacht was voor alle pijn en ongemakken die in deze fase voorkomen, als voor de
sociale, emotionele en spirituele gevolgen die ongeneeslijk ziek zijn met zich mee-
brengt.
Het hospice is op vele plekken in de wereld nagevolgd. Ook in Nederland. Echter
niet door de groep van mevrouw Vriel. Zij vond het belangrijk dat de zieke in zijn
eigen huis kon blijven. 

De palliatieve zorg heeft vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw tot nu belang-
rijke ontwikkelingen doorgemaakt. Saunders heeft hieraan een belangrijke bijdrage
geleverd. De palliatieve zorg is uitgegroeid tot een specialisatie. 
De World Health Organization (WHO) definieert deze zorg als volgt: ‘Palliatieve

2 Zie www.etymologie.nl geraadpleegd op 4 juni 2012 en www.etymonline.com geraadpleegd op 4 juni
2012.  
3 Palliatief betekent verzachten. Volgens www.etymonline.com, geraadpleegd op 4 juni 2012, komt  het
woord palliate van het Latijnse woord palliatus, dat ‘cloaked’ of verhuld betekent.
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zorg is de continue, actieve en integrale zorg voor patiënten en hun familie door
een interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien geen genezing meer
wordt verwacht. Het doel is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de
patiënt als zijn familie, waarbij de patiënt wordt benaderd als een gelijkwaardige
partner. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spiri-
tuele behoeften van de patiënt. Zo nodig strekt palliatieve zorg zich uit tot steun bij
rouwverwerking’ (In: Echteld, 2008:12). 
In Nederland heeft de ontwikkeling van de palliatieve zorg rond 1995 een belang-
rijke groei doorgemaakt door de inzet van de toenmalige minister van Volksgezond-
heid Els Borst. Zij heeft, naast de totstandkoming van wetgeving rond euthanasie,
gezorgd voor regionale centra rond palliatieve zorg. Deze hadden tot doel de pal-
liatieve zorg in Nederland te verbeteren door middel van palliatieve teams die huis-
artsen ondersteunden bij de zorg voor terminale patiënten. Er was in Nederland in
die tijd veel aandacht voor en onderzoek naar het vraagstuk rondom het levens-
einde, en minder voor de palliatieve zorg. 

Een ander opvallend aspect aan de ontwikkeling van palliatieve zorg is volgens Szabo
(2007) dat Saunders, maar ook Elisabeth Kübler-Ross, een Zwitserse-Amerikaanse
psychiater die in 1969 onderzoek verrichtte naar de ervaringen van terminale pa-
tiënten en hun familie, bijdroegen aan de romantisering van een goede dood. Een
goede dood was volgens hen niet mogelijk in het ziekenhuis, maar wel in een hospice
of thuis. De paradox die volgens Szabo in deze gedachte zit, is dat terminale patiën-
ten hierdoor verstoken blijven van deskundige technologische zorg. Juist ontwikke-
lingen op dit gebied droegen volgens Szabo bij aan de ontwikkeling van de
palliatieve geneeskunde. De paradox zit ook in het feit dat vooral in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw er geen aandacht was voor de terminaal zieke patiënt
in het ziekenhuis terwijl er volgens Szabo in het hospice weer minder aandacht was
voor deskundige technologische zorg. 

Mevrouw Vriel richtte in 1980 samen met haar rouwgroep de eerste stichting in Ne-
derland op die tot doel had zorg te bieden aan terminaal zieke patiënten en hun
naasten. De stichting werd opgericht in Enschede onder de naam Leendert Vriel. 
De oprichtingsvergadering vond plaats in de huiskamer van mevrouw Vriel. Op
mevrouw Vriel na betwijfelden de groepsleden of ze nog veel andere vrijwilligers
zouden vinden om de missie van de stichting te realiseren. Ze zetten een oproep in
de plaatselijke krant en twintig mensen reageerden. Mevrouw Vriel vroeg naar hun
motieven. Iemand vertelde dat zijn leven van een leien dakje was gegaan en dat ze
iets anders wilde doen. Een ander gaf als motief dat zij haar terminaal zieke moeder
had verzorgd en vond dat er betere zorg moest komen voor terminale patiënten.
Er waren ook mensen die geen specifieke motivatie hadden, maar zich uit algemene
interesse had aangemeld. Deze groep viel snel af. 
Er reageerden ook mensen op de oproep die onlangs iemand hadden verloren. Me-
vrouw Vriel vond dat zij er nog niet aan toe waren om aan anderen te denken. Ze
zaten midden in het rouwproces. Ze wees hen af als vrijwilligers.
Tien mensen bleef over. Met deze vrijwilligers startte de rouwgroep van mevrouw
Vriel om haar visie te realiseren. 
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Ze begonnen in een dorp dichtbij Enschede waar een goede eerstelijnszorg aanwezig
was. Vrijwilligers gingen patiënten en hun familie ondersteunen. 
Geleidelijk aan kreeg de organisatie meer vorm (Besteman, 1984). Er werd een coör-
dinator aangesteld. Deze werd het eerste aanspreekpunt voor de families die een
vrijwilliger zochten. De coördinator vroeg vervolgens een vrijwilliger om ondersteu-
ning te bieden. De vrijwilligers konden hun verhaal ook kwijt bij de coördinator. 
Al snel slaagde de stichting erin om met behulp van fondsen een betaalde coördina-
tor in te schakelen. Volgens mevrouw Vriel was dit van groot belang voor een goede
continuïteit van de zorg.
De vrijwilligers die zich aanmeldden, kregen een training. Door hun inzet en de re-
acties hierop kwam er meer zicht op wat deze groep aan vaardigheden nodig had.
Dat bleken niet alleen verzorgende taken te zijn. De vrijwilligers moesten ook leren
de zorg niet over te nemen. Ze moesten zich aanpassen aan de wensen van de patiënt
en de familie. De zorg moest niet bepaald worden door de vrijwilliger. 
De stichting kreeg lokale en daarna landelijke bekendheid. Mevrouw Vriel gaf le-
zingen in het hele land, werd geïnterviewd door landelijke bladen en kwam op radio
en televisie. Mensen die een gelijksoortig initiatief wilden beginnen, vroegen haar
om hulp. Het aantal organisaties met dezelfde missie groeide. 

3.3 Particulier initiatief wordt koepelorganisatie

De verschillende initiatieven en lokale organisaties met dezelfde missie, het bieden
van ondersteuning door middel van vrijwilligers aan terminale patiënten en hun
naasten, vormden in 1984 een stichting onder de naam Vrijwilligers Terminale Zorg
(VTZ). Deze organisatie stelde zich tot doel de lokale organisaties en nieuwe initia-
tieven op verschillende manieren te ondersteunen. Dit gebeurde via een landelijk
steunpunt, waarvoor werknemers werden aangesteld. Hun activiteiten waren onder
meer het opzetten van trainingen voor nieuwe vrijwilligers. Dit werd in de loop der
jaren uitgebreid met aanvullende trainingen voor vrijwilligers die al langer actief
waren. Onderwerpen van de trainingen waren onder meer spiritualiteit en rouw-
zorg. Ook kwamen er cursussen voor ondersteunende groepen als coördinatoren
en bestuurders van lokale organisaties. 
Daarnaast konden de organisaties bij het steunpunt terecht met vragen over finan-
ciering, vrijwilligersbeleid, PR en organisatorische zaken. 
Het steunpunt fungeerde als belangenbehartiger en aanspreekpunt naar officiële
instanties, zoals het ministerie van VWS. De stichting organiseerde activiteiten om
het taboe op de dood te doorbreken en meer bekendheid te geven aan het werk
van de aangesloten organisaties.
De lokale VTZ-organisaties, zoals de stichting Leendert Vriel in het oosten van het
land, bleven autonoom. Door middel van hun lidmaatschap kregen ze wel kortingen
op de trainingen en op publicaties zoals het organisatiehandboek. De stichting had
geen bevoegdheid om besluiten op te leggen aan de aangesloten organisaties. 
De autonomie van de organisaties in Nederland die zich bezighouden met de on-
dersteuning van terminale patiënten door vrijwilligers is terug te zien in de verschei-
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denheid aan namen. Er zijn maar een paar organisaties in Nederland die de lande-
lijke naam ‘Vrijwilligers Terminale Zorg’ of later, na de fusie in 2005 (zie verder in
dit hoofdstuk), ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ in hun stichting hebben
verwerkt. 
Er is ooit geprobeerd om vanuit het steunpunt met behulp van direct marketing
fondsen te werven, maar dit werd geen succes. Er was weinig respons. Er werd geen
link gelegd door potentiële donateurs tussen de landelijke organisatie en het werk
van de lokale organisaties. Wel heeft de landelijke organisatie een huisstijl ontwik-
keld die door de aangesloten organisaties gebruikt kan worden. Bij deze huisstijl
hoort de slagzin ‘Er zijn’. Deze komt voort uit de missie, waarin het standpunt als
volgt is geformuleerd: ‘Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden
opgeleide vrijwilligers, daar waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteu-
ning.’ 4 

In 2012 zijn er meer dan tweehonderd organisaties in Nederland die met behulp
van vrijwilligers zorg bieden aan terminale patiënten. In 2009 bestond het steunpunt
vijfentwintig jaar. 

3.4 Hospice

Het hospice werd in Nederland geïntroduceerd door de huisarts Pieter Sluis. In
1988 begon hij een zogenaamde bijna-thuis-huis in Nieuwkoop. Hiermee bena-
drukte hij dat thuis de ideale plek is om te sterven. Maar als dat moeilijk werd van-
wege de complexe zorg of omdat de naaste omgeving te belast was, dan kon een
dergelijk huis een mogelijkheid bieden. 
In 1992 volgden twee hospices op religieuze grondslag: in Amsterdam (Kuria) en
in Vleuten. 
Sinds 2000 verschijnen er steeds meer hospices in Nederland. Deze ontwikkeling
gaat zo snel dat er nu debat is over de vraag of er niet teveel bedden komen en of
dit niet ten koste gaat van de zorg die thuis wordt geboden (cf. Bart, 2004).   
De verschillende plaatselijke organisaties met een bijna-thuis-huis of hospice vorm-
den samen de Nederlandse Hospice Beweging (NHB) en later de Vereniging Hos-
pices Nederland (VHN). In 2005 vond er een fusie plaats tussen de VHN en de
VTZ en sindsdien is de naam Vereniging Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Ne-
derland. 

3.5 Casus deel 2; het meerjarenbeleidsplan 

3.5.1 Inleiding
Het was de eerste keer dat ik een vergadering van de ledenraad bijwoonde. Hoewel
ik op dat moment niet meer werkzaam was als beleidsmedewerker bij VPTZ her-

4 Bron: www.vptz.nl geraadpleegd op 5 september 2011.
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kende ik verschillende mensen. Ze kwamen uit verschillende regio’s van Nederland
en waren betrokken bij het werk van VPTZ als coördinator of lokale bestuurder.
Daarnaast kende ik de landelijke bestuurders en voormalige collega’s. 
In de zomer van 2006 ging het landelijk bureau verder met de ontwikkeling van
het beleidsplan. Eind augustus lag er een nieuw concept. Dit werd naar alle leden
gestuurd.
In deze paragraaf beschrijf ik het tweede deel van de casus. Hierin wordt vergaderd
over het concept meerjarenbeleidsplan 2006-2010. 

3.6 Het conceptplan 

De vergadering van de ledenraad is niet overdag, maar op een doordeweekse avond,
op dezelfde vergaderlocatie als in mei. Het meerjarenbeleidsplan is niet het enige
agendapunt. Het subsidiestelsel verandert en dat staat eveneens op de agenda. 
Wanneer de voorzitter de vergadering wil beginnen, loopt een medewerker van het
zalencomplex binnen en zegt dat de andere zaal met ramen vrij is en dat de groep
deze zaal mag gebruiken. De voorzitter kijkt de zaal rond, kijkt dan naar de direc-
teur en vraagt: ‘Gaan we nog verhuizen?’
Niemand heeft zin om op te staan en te verplaatsen. De voorzitter meldt dat ze blij-
ven zitten. 
De tafels in de zaal zijn opgesteld in een langwerpige rechthoek. De voorzitter zit
aan de ene korte kant en de directeur aan de andere. Ze zitten tien grote passen
van elkaar verwijderd. De afgevaardigden hebben zich aan beide kanten gevoegd.
De medewerkers van het steunpunt zitten in de buurt van de voorzitter. De twee
stoelen aan weerszijden van de directeur blijven leeg. De tafel ligt vol met vergader-
stukken en papier. Niemand schuift aan op deze plekken.  
Er zijn meer mensen aanwezig dan in mei en in het eerste half uur van de vergade-
ring blijven er mensen binnenlopen. Er zijn uiteindelijk ongeveer twintig aanwezi-
gen. De directeur, die dicht bij de deur zit, verwelkomt ze zachtjes, wijst ze een stoel
aan en schenkt koffie of thee voor ze in. Ook zorgt hij ervoor dat de laatkomers de
presentielijst tekenen.
Voordat de discussie over het beleidsplan begint, bijt een afgevaardigde de spits af.
‘Ehm, een algemene opmerking is dat de stukken erg omvankelijk [sic] waren. Men
had gehoopt dat er een samenvatting zou zijn waardoor het gemakkelijk te behap-
pen was, maar dat even terzijde.’ 
De andere afgevaardigden leggen de opmerking niet terzijde en gaan erop door.
Een dame met een witte blouse met daarop een grote gouden broche bekrachtigt
de woorden. Zij kreeg van haar achterban de opmerking: ‘Wat moeten wij met al
die stukken?’
Ze pakt het beleidsplan op en bladert het door. ‘Kan niet gewoon in een uittreksel
de essentie worden weergegeven?’
‘Ik wil daar wel graag iets over zeggen,’ reageert de directeur met een blik naar de
voorzitter. ‘De essentie van het beleidsplan staat in die dertien pagina’s. Die essentie
gaat over vier jaar. Als we over vier jaar dertien pagina’s te veel vinden en daar nog
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eens een samenvatting op een A4’tje van moeten hebben, dan denk ik ja dan krijgen
we wel een heel slap aftreksel zo langzamerhand. Maar als we als vereniging vragen
onze leden om zich uit te spreken op basis van een bladzijde dan heb ik daar mijn
aarzeling over en dan denk ik waar zeggen we ja of nee tegen? Dus ik hoop toch dat
dertien pagina’s dan te doen zijn? Maar misschien is mijn verwachting verkeerd?’
‘Ik denk dat er toch een onderscheid gemaakt moet worden,’ merkt een andere af-
gevaardigde op. ‘De ledenraad krijgt natuurlijk het volledige verslag maar aan de
andere kant heb ik er toch een beetje moeite mee als er een samenvatting wordt ge-
maakt want dan heb je kans dat de kern van het gebeuren weg gaat vallen. En hoe
meer mensen het zien en lezen hoe beter het is. Ook ten aanzien van de stukken als
acceptatie.’ 
Een bestuurslid discussieert mee en wil tegemoetkomen aan de wens van de aange-
sloten organisaties en zegt dat het misschien wel op een of twee A4’tjes kan. 
‘Ja, met alle respect voor het voorstel maar ik vind dat nu iets Hollands,’ zegt een
afgevaardigde. ‘Als je met zijn allen iets wil bereiken dan moeten de anderen er ook
maar wat moeite voor doen. Er is geen pistool bij?’ 
‘Nee,’ zegt de voorzitter, ‘maar als je wordt gevraagd om te reageren dan voel je je
(sic) toch verplicht. Ik wens jullie, met name alle leden van de raad, heel veel sterkte
om toch de kracht te hebben om zoveel mogelijk respons te krijgen op de stukken.
Het gaat ons om het optimaal sonderen van het gedachtegoed.’ 

Als de voorzitter door wil gaan met de bespreking van het meerjarenbeleidsplan en
naar pagina één verwijst, verbetert een afgevaardigde hem. 
‘Ja, er is geen pagina één maar pagina drie.’ 
De voorzitter excuseert zich en begint aan de bespreking van de derde bladzijde. 
Een andere afgevaardigde neemt het woord en zegt dat er verschillende benamin-
gen in het stuk voorkomen en dat dit verwarrend is. Een ander lid is het met daar
mee eens en zegt: ‘Ja qua terminologie. Soms zie je palliatieve zorg en dan palliatief
terminale zorg.’ 
‘Nou,’ begint de voorzitter, ‘het zit wel logisch in elkaar maar ik ben het met je eens
dat we daar consequent in moeten zijn en desnoods ook op gegeven moment afkor-
ten. Dat kan iemand op kantoor doen.’ Hij vraagt of er nog andere reacties zijn naar
aanleiding van pagina drie.
Een afgevaardigde uit het noorden van het land heeft een vraag over de getallen
die worden genoemd in het conceptplan. Hij leest: ‘Met ruim 6.200 vrijwilligers en
375 coördinatoren werd in 2004 aan 14.500 cliënten advies en ondersteuning ge-
boden’ (VPTZ, 2006:3). De man wil weten of onder de genoemde getallen ook hos-
pices vallen. 
‘Nee,’ zegt de directeur. ‘In de laatste definitieve versie van het conceptplan zullen
we ook de cijfers over 2005 geven.’ Hij licht dit nader toe. ‘Je ziet dat de positie van
de vrijwillige thuiszorg enorm aan het achteruitlopen is. Zowel qua aantal bijgestane
mensen in hun laatste levensfase als in qua aantal ingezette vrijwilligersuren. Als je
kijkt naar mogelijke oorzaken, want je weet het niet, het zijn mogelijke oorzaken,
speelt er natuurlijk het toenemende aantal bedden een rol bij. Het aantal hospice-
voorzieningen is enorm toegenomen. Het aantal bedden is toegenomen. Dus ga nu
eens uit van zestig procent bezetting van alle hospicebedden, dan heb je dus een hele
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lage bezetting en dat betekent dus ook dat de beroepsmatige zorg zal proberen de be-
zettingspercentage zo hoog te krijgen dus om ook letterlijk klanten binnen te halen.’ 
Een lid vraagt: ‘Doen we daar nou nog iets mee of constateren we dat alleen maar?’
‘Ehm,’ antwoordt de directeur, ‘Wij kunnen nooit voorkomen dat er particuliere
initiatieven zijn om nieuwe hospices op te zetten. Wat wij kunnen voorkomen is dat
ze wel of niet lid kunnen worden van ons. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee
niet zichzelf kunnen oprichten. Ik bedoel, rondom de omgeving van Utrecht is er
ook weer een nieuw initiatief. Laten we heel helder zijn, wij stimuleren dat absoluut
niet want er zijn genoeg bedden in de omgeving van Utrecht. Maar als die mensen
doorgaan dan hebben wij geen poot om op te staan. Ze krijgen misschien geen
CVTM subsidie maar die mensen gaan echt wel door hoor! Ik bedoel dat is ook de
vorm van het particuliere initiatief. Zo zijn we allemaal begonnen.’5
Alle leden knikken. 
‘Maar...’ begint dezelfde man, maar de directeur onderbreekt hem. 
‘En dat zijn de volgende stappen die we nu aan het voorbereiden zijn, je gaat met
VWS om tafel, je gaat met Zorgverzekeraars Nederland om tafel zitten. Maar wat
zegt Zorgverzekeraars Nederland? Die heeft nu een plan neergelegd met een aantal
andere organisaties om de hele hospicevoorziening maar in een zorgverzekeringswet
onder te brengen.’
Er gaat een zucht door de zaal. 
‘Nou,’ gaat de directeur verder, ‘dan kun je het wel schudden als particulier initia-
tief, want dan ben je gewoon een zorginstelling!’
De man die al eerder wat wilde zeggen probeert het opnieuw. 
‘Het is een kwestie van een wat langere termijn.’ 
‘Ja, absoluut,’ bevestigt de directeur. 
‘Maar dat was de vraag van mij. Hoe gaan we op langere termijn daarmee om?’ 
De directeur antwoordt: ‘De lange termijn is er eentje om inderdaad uit te gaan van
de behoefte die te constateren is op basis van gedegen behoeftenonderzoek. Op basis
daarvan zal het netwerk palliatieve zorg ook een advies moeten geven. Dat komt
ook in de nieuwe CVTM-regeling. Tenminste niet in de huidige subsidieregeling,
want dat is een voortzetting van 2006, maar in de nieuwe regeling zoals die in 2008
voorzien wordt, zal er nadrukkelijk ook een rol worden weggelegd voor de, voor
een adviesfunctie van de netwerken palliatieve zorg. Ook een adviesfunctie voor
VPTZ en zo proberen wij natuurlijk iets meer de stroom te geleiden en juist die di-
versiteit die zo mooi is in Nederland op dit gebied ook te waarborgen. En niet dat
we allemaal met palliatieve units te maken krijgen. Maar dat is wel iets wat inderdaad
een langere adem is en daar heb je en VWS bij nodig en de politiek bij nodig maar
daar heb je ook de zorgverzekeraars bij nodig.’
De voorzitter van een hospice uit een grote stad vraagt of bekend is waarom de pal-
liatieve units bij verpleeghuizen een lage bezetting hebben. De directeur weet het
niet. Daarop vraagt de man: ‘Want ook de opkomst van de hospicebeweging is een
soort kritiek zal ik maar zeggen op het ontbreken van goede palliatieve zorg in in-
stituten.’ 

5 Dit is een subsidieregeling en staat voor Coördinatie Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg. Deze regeling
bestaat niet meer.
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‘Ja,’ beaamt de voorzitter. 
‘Want als het daar nu verbetert dan bereik je toch een doel?’ 
‘Nee, precies. Zo kun je ook redeneren hè,’ antwoordt de directeur en hij vervolgt
met een toelichting. 
‘Kijk wat we wel weten uit een ander onderzoek is dat palliatieve units bij verzor-
gingshuizen nauwelijks financieel rendabel zijn want de verpleegprijs in een verzor-
gingshuis ligt vele malen lager [hoger] dan in een verpleeghuis. Dus die
vierennegentig euro toeslag is in een verzorgingshuis niet voldoende om palliatieve
zorg te verlenen. Wat je daar dus ziet ontstaan, is vaak een beweging om het hospi-
cegedeelte of palliatieve unit te verzelfstandigen naar een soort hospice. Voor de
verpleeghuizen is het wel degelijk aantrekkelijk om een palliatieve unit te hebben.
We zien natuurlijk ook de fusiebewegingen tussen verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Dus ja als het grote conglomeraten zijn dan heet het geen palliatieve unit meer bij
een verzorgingshuis maar dan is het een palliatieve unit geworden bij een verpleeg-
huis. Ze hebben het allemaal in eigen beheer dus. Kwestie van boekhoudkundig
schuiven.’
De voorzitter breekt in en stelt voor om de discussie voor deze bladzijde te sluiten. 

Hij probeert de volgende pagina van het meerjarenbeleidsplan te bespreken. Het
lijkt te lukken, maar dan wil een lid uitleg over de zin: ‘Principieel vindt VPTZ dat
op termijn de palliatieve zorg en haar uitgangspunten ook daadwerkelijk binnen
de gehele zorg en bij alle zorgaanbieders voldoende bekend en geïntegreerd moet
[sic] zijn in handelen en organisatie (VPTZ, 2006:4).’ 
‘Er wordt dus gezegd dat wat er staat,’ zegt de voorzitter en kijkt nog een keer naar
de tekst die voor hem ligt. 
De directeur pakt het op en zegt: ‘Er lijken op dit moment twee tendensen te zijn.
De ene tendens is naar het specialisme palliatieve zorg en dan hebben we het dus
eigenlijk over de beroepsmatige zorg. En de andere tendens is van laten we ook heel
erg kijken naar eh waar sterven nu de meeste mensen. En dat is nog steeds niet in
een PTZ zoals we dan genoemd worden, want maar een heel klein percentage van
de mensen sterft in speciaal palliatief terminale zorgvoorzieningen.6 De meeste men-
sen sterven inderdaad op de reguliere afdelingen van verpleeg- en verzorgingshui-
zen en thuis! Thuis daar sterven de meeste mensen. Als je nu kijkt naar onze rol, is
niet zozeer een rol om daar iets over te vinden in de zin van hoe die beroepsmatige
zorg zich zou moeten ontwikkelen. Wat je wel zou mogen verwachten, gewoon ook
als burger van de samenleving, is dat huisartsen, wijkverpleegkundigen voldoende
goed op de hoogte zijn van wat palliatieve, goede palliatieve zorg is. Zodat die zo
breed mogelijk gegeven kan worden. En in feite zeggen we dat hiermee met die
laatste zin van je zou moeten zorgen dat alle zorgaanbieders ook thuis dat een huis-
arts niet met ideeën rondloopt over wel of niet morfine of wat dan ook maar dat
ook getoetst is en ook gecheckt is bij een consultatieteam en noem maar op. Dus je
mag hopen dat de reguliere zorgaanbieders waar de meeste mensen komen te over-
lijden dat daar de goede palliatieve zorg goed is.’

6 Palliatieve Thuis Voorziening.
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‘De onbekendheid is erg groot aanwezig,’ vult de voorzitter aan.
Hiermee sluit hij de discussie en gaat naar de volgende pagina van het conceptstuk. 

Een afgevaardigde wil weten waarom het werk van VPTZ onmogelijk is als huisarts
en thuiszorg ontbreken. Want in het plan staat: ‘Vanuit deze unieke positie is het
werk van de vrijwilligers in de terminale zorg onlosmakelijk verbonden met dat van
beroepskrachten. Wanneer deze ontbreken, is ook het werk van VPTZ onmogelijk
(VPTZ, 2006:5).’ 
‘Als er geen voldoende medische zorg is in de thuissituatie dan kun je je afvragen of
je daar als vrijwilliger nog een plek hebt of dat je beter kan kiezen voor de opname
van iemand,’ antwoordt de directeur.
Verschillende mensen die nog niet eerder hebben gesproken, reageren. Een vrouw
zegt met zachte stem: ‘Ik vind, het is ondersteuning van de mantelzorg en je moet
als vrijwilliger en als organisatie moet je ervoor waken dat vrijwilligers geen taken
overnemen of de grens overschrijden ten aanzien van deskundigheden.’ 
Een andere vrouw beaamt dit. ‘Als er iets gebeurt dat op geen enkele manier juri-
disch is afgedekt. En ik denk dat wij daar ook voor op moeten passen. Dat we daar
onze vrijwilligers niet aan mogen blootstellen.’ 

‘Zijn dan niet de bestuurders verantwoordelijk als er iets gebeurt?’ vraagt een jonge
vrouw. 
In de zaal wordt geknikt. 
Het is even stil, alsof de leden die bijna allemaal een bestuursfunctie hebben binnen
een lokale organisatie beseffen wat dit kan betekenen. Dan zegt een vrouw: ‘Maar is
het niet echt een beetje een fictief verhaal?’
Er wordt hier en daar wat gemompeld. 
De directeur geeft een voorbeeld. ‘Nee, maar als er geïndiceerd wordt voor zes uur
beroepsmatige thuiszorg en de thuiszorg levert maar twee uur en je komt in de pro-
blemen daardoor dan moet je op dat moment afvragen of je als vrijwilligersorgani-
satie, nou ja dan heb je een zware afweging te maken, vind ik.’ 
De discussie over dit onderwerp stopt, als de vrouw die eerder vroeg of het geen
fictie is, zegt: ‘Dat is een taak voor de coördinator om dat te beoordelen.’ 

Op de volgende pagina staan de doelen en ambities van VPTZ, ook met betrekking
tot kwaliteit en registratie. Er staat geschreven: ‘Het kwaliteitsbeleid in de beroeps-
matige zorg is vooral gericht op de proces- en outputkant van kwaliteitsbeheersing
in de zorg. VPTZ streeft naar een relatief eenvoudig te hanteren kwaliteitszorgsys-
teem dat met name op de menselijke dimensie is gericht… Een gemeenschappelijk
norm wordt ontwikkeld in samenspraak met de praktijk (VPTZ, 2006:6).’ Twee af-
gevaardigden schrikken van de tekst. 
‘Kan er gestreven [sic] worden om de eigenheid van de organisaties, de plaatselijke
organisatie met een eigen kleur enzovoorts toch te garanderen? Of is het noodza-
kelijk om met het oog op subsidiegeving dat je een soort gelijkschakeling krijgt die
op alle aangesloten organisaties van toepassing is,’ vraagt een afgevaardigde. 
‘Het is juist het tegendeel proberen te bewerkstelligen,’ zegt de directeur. ‘Juist die
eigenheid en die lokale kleur van organisaties die proberen we zoveel mogelijk te
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laten staan. Het is nu een papieren systeem en als dat een wat meer geautomatiseerd
systeem kan zijn dan is dat gemakkelijk.’
Twee bladzijden verderop in het plan, waar actiepunten en realisatie worden be-
noemd, merkt dezelfde man op: ‘Als ik dit lees, lijkt het alsof het registratieformulier
doel op zich is.’
De directeur stelt de man gerust. ‘Het formulier geen doel is op zichzelf.’ 
Een vrouw zegt: ‘Er staat landelijke kwaliteitseis bij. Dat vind ik vrij zwaar klinken
en ik kan me er eigenlijk weinig bij voorstellen.’
‘Waar zit u nu precies?’ vraagt de voorzitter.
Ze citeert: ‘Onderaan pagina 8. Daar staat: “Invoering van de landelijke verplichting
tot het werken met intercollegiale toetsing op deze kwaliteitseisen” en daarboven:
“De eisen van lidmaatschap voor nieuwe leden en de eisen die gaan worden samen-
gesteld aan reeds aangesloten leden zijn gesynchroniseerd en gebaseerd op zorg-
vuldig samengestelde waarden en normen en op meetbare punten. De leden hebben
dit stelsel van eisen geaccordeerd als zijnde minimale eisen voor VPTZ lidmaatschap
(VPTZ, 2006:8).” Waar zitten jullie dan aan te denken?’ vraagt ze. 
‘Nou, jullie niet, kijk…’ wil de directeur beginnen.
‘Nou, wij dan met zijn allen…’ reageert de vrouw. 
‘De vraag die daar aan ten grondslag ligt,’ legt de directeur uit, ‘is: wat betekent het
lidmaatschap van VPTZ? Vinden wij dat VPTZ een soort keurmerk is? Waarmee je
ook naar buiten kunt laten zien van wij leveren in ieder geval op een bepaalde ma-
nier kwaliteit van onze vrijwilligers en het vrijwilligerswerk wat wij doen. Als je dat
wil waarmaken, als je ook wil dat je lidmaatschap ook niet iets is van administratief
lidmaatschap zo van eigenlijk vinden we alles wel goed eh kom er maar bij, hoe gro-
ter de club hoe mooier, nee, je wilt er ook een kwaliteit aan toedichten dan moet je
met elkaar ook wel iets gemeenschappelijks afspreken.’
Een afgevaardigde geeft het advies ‘om in samenwerking met Civiq, de club voor
de vrijwilligersorganisaties, om die iets te eh, eh, om daar iets voor mekaar te krijgen
waar, waar je als instelling aan moet voldoen.7 Waardoor je dus ook een keurmerk
hebt richting meer professionele zorg.’
‘Dat is het voorstel,’ reageert de directeur.
Het gesprek gaat verder over keurmerk en kwaliteit. Dan zegt dezelfde man: ‘Bij
ons is er een club die bezig is met ISO 9001 certificering.’ 8 
‘O, god!’ roept een vrouw. Ook een andere vrouw schrikt en roept uit: ‘Nee, toch!’
en slaat vervolgens haar hand voor haar mond. 
De directeur reageert minder geschrokken. Alsof hij het al weet. ‘Dat is natuurlijk
ook de druk die ontstaat door de omgeving,’ zegt hij. 

De discussie over de inhoud stopt als een lid de opmerking maakt dat bij alle actie-
punten hetzelfde jaar staat vermeld, namelijk 2010.

7 Civiq was een organisatie met als doel om vrijwilligersorganisaties te adviseren op verschillende gebie-
den. Per 1 januari 2007 is dit Movisie geworden. 
8 De ISO 9001 norm staat voor een bepaald kwaliteitssysteem dat op papier beschreven moet staan en
dat bij alle medewerkers van de betreffende organisatie bekend moet zijn. Deze norm heeft te maken
met processen rondom management, beheersing en borging.
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‘Die discussie hebben wij ook in het bestuur gehad,’ zegt de voorzitter knikkend,
‘en toen is de discussie een beetje omgebogen naar de prioriteitstelling van het ver-
haal. Dus dadelijk bij het activiteitenplan. Daar komen we straks op terug.’
‘Jawel, dat is me ietsje te gemakkelijk,’ reageert de man. ‘Ik wil graag bij een aantal
punten een ander jaar zien zodat we dat met elkaar kunnen bewaken want dat is
een van de taken van de ledenraad.’
‘Nou, je moet ook reëel blijven,’ reageert een bestuurslid. 
‘Ja, ja, maar goed dit is op zijn zachtst gezegd een heel erg belangrijk stuk en ook
naar de presentatie naar de andere leden toe die hier niet zijn en dan zou ik hier
andere jaartallen in willen zien. Ik kan me ook wel voorstellen dat ze niet allemaal
op 2007 gerealiseerd kunnen worden maar allemaal 2010 vind ik iets te ruim.’
‘Het wekt in ieder geval de indruk alsof het op de langere baan wordt geschoven.
Dat ben ik met je eens. Dat ligt aan de tekst,’ erkent de voorzitter. 
De directeur is het er niet mee eens. ‘Ik ga liever voor datgene wat we waar kunnen
maken,’ reageert hij. 
Een andere afgevaardigde valt hem bij en zegt: ‘Als ik kijk hoe ons eigen hospice
een beetje op niveau begint te komen om bekendheid te krijgen, dan praat je ook
toch over vijf tot tien jaar.’ 
‘Ja, maar wat is dan de functie van de ledenraad?’ vraagt het lid dat dit punt aan de
orde heeft gesteld. ‘Het bewaken van een aantal zaken. Bewaken van een aantal af-
spraken,’ concludeert hij zelf. 
De afgevaardigden praten door elkaar heen, maar de voorzitter neemt met harde
stem het woord terug. 
‘Ik wil het nog wel een keer zeggen, maar wij hebben dat ook in het bestuur aan de
orde gehad en ik denk wel dat het voortdurend realisatie 2010 aan één stuk door je
gevoelsmatig op het verkeerde been zet. Maar je moet in het activiteitenplan prio-
riteiten aangeven en dus misschien kun je hier wel aangeven waar de prioriteiten
liggen. Maar ik durf nu niet aan te geven waar de prioriteiten in 2008 liggen. Dat is
schijnzekerheid waar je niks aan hebt. Die moet je bijstellen en dan gaan we in de
ledenraad voortdurend spreken over het bijstellen van de onderdelen van het acti-
viteitenplan. Daar ben ik ook bang voor.’ 
‘Ik kan me voorstellen dat we inderdaad zeggen waar willen we in 2010 staan,’ re-
ageert de directeur, ‘want dat is eigenlijk meer het verhaal.’
Weer is er geroezemoes in de zaal.
De voorzitter stelt voor om in de tekst te zetten dat het gaat om realisatie in de loop
van de periode. Vervolgens kijkt hij naar het lid dat de discussie aanroerde en vraagt
of hij dit goed vindt. 
‘Ja, met die opmerking kan ik inderdaad verder,’ zegt deze.

Er is vijfenveertig minuten over het plan gesproken en er zijn nog vijf bladzijden te
gaan. Bladzijde negen levert geen commentaar op, maar op bladzijde tien staat het
onderwerp rouwzorg en daar hebben verschillende leden vragen over. 
Een afgevaardigde wil weten of er extra geld voor rouwzorg komt.
‘Nazorg,’ verbetert een andere vrouw.
‘Wij denken dat het niet gerealiseerd kan worden, als er ook niet financiële middelen
komen. Van het organiseren van rouwzorg,’ zegt de directeur.
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‘Nazorg,’ herhaalt dezelfde vrouw.
‘Nazorg,’ echoot de man. 
‘Ik vind het zeker een zinvolle opmerking,’ reageert de directeur.
Maar de vrouw noemt een andere ontwikkeling, namelijk de Wmo, waarin ook
taken zijn opgenomen over rouwzorg. De directeur erkent dat rouwzorg op het snij-
vlak zit van palliatieve zorg en de Wmo.9
‘Nu krijgen organisaties opdracht om dat bij de gemeente aan te vragen,’ vertelt
een vrouw. 
‘Dat is het eerste signaal dat ik hierover krijg,’ reageert de directeur. 
‘Het gaat dan wel over intensieve…’
‘Ja, rouwbegeleiding,’ vult de directeur aan. 
‘Geen nazorg,’ zegt een vrouw. 
De voorzitter vraagt aan de vergadering wie  goed het verschil tussen nazorg en
rouwzorg kan formuleren. 
De directeur geeft aan dat de Landelijke Stichting Rouwzorg definities heeft voor
de verschillende vormen van zorg en verwijst naar de website. ‘Ik denk dat we de
LSR-definities even scherper neer moeten zetten en op basis daarvan moeten zeggen
“dit doen we wel en dat doen we niet per se” en als het toevallig al ontstaan is, prima
maar dan is het een taak die [we] ook waarschijnlijk bij de gemeentes aan moet[en]
vragen.’
De voorzitter pakt de discussie weer op door naar de volgende pagina te gaan. De
rest van het stuk levert geen discussie op en de voorzitter bedankt iedereen voor
zijn reacties en vraagt: ‘Mag ik vaststellen dat het plan is goedgekeurd?’ 

Wanneer de voorzitter het agendapunt wil afsluiten, geven verschillende aanwezigen
een algemene reactie op het plan. Iemand geeft aan dat ‘de vrijwilliger meer centraal
is komen te staan.’
De directeur wil van de aanwezigen weten of ‘dit een voldoende stuk is?’ 
‘Ja, met name die intrinsieke factor appellerend op menszijn om er gewoon te zijn
bij de mensen zonder dat je op technische voorzieningen verlaat. Dat je de mens
ziet als mens. En ik denk dat dat ook de meerwaarde is want dat heb ik wel gelezen
in dit stuk maar het werd geloof ik niet genoemd. Ik ben er dus wel even bij stil blij-
ven staan. En ja daar doe ik het voor. Ik denk dat dat naar buiten toe ook sterk is,’
geeft een afgevaardigde als reactie. 
De voorzitter reageert zelf ook en zegt: ‘Ja, misschien zit het er ook een beetje in
maar dat het nog niet goed is vormgegeven?’
Een lid wil eerst van de directeur weten ‘wervend naar wie?’
‘Nou, ik denk dat het daarnaast ook naar buiten toe sterk staat als je iets kan laten
zien van dit zijn wij als vereniging, hier maken wij deel van uit, en in zekere zin, wij
zijn trots dat we hier deel van uit maken. Of dat nou is in het netwerk palliatieve
zorg, of dat nou is in bij gemeentes, provincies of noem maar op, dat is wel een

9 Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd in 2007 ter vervanging van de Welzijnswet, de Wet
Voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Deze wet heeft als doel om mensen in staat te stellen zelfstandig te wonen. Zie www.minvws.nl geraad-
pleegd op 5 maart 2010.
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beetje het wervende karakter wat je van dit ook dit geeft duidelijk weer wat bij ons
leeft en waar we voor gaan!’ 
‘Nou ik denk dat we een goed stuk hebben,’ zegt een mevrouw uit het zuiden van
het land.
‘Maar, maar ik heb…’ 
Het lid komt er niet tussen. De vrouw is nog niet uitgesproken. ‘Het is vrij gedetail-
leerd. Ik vind het gewoon… leesbaar Nederlands en ik ben er erg bij mee.’
‘Maar voorzitter, de verenigingen zelf hebben neem ik aan ook een beleidsplan?’
vraagt een lid. 
‘Hebben wij ook,’ reageert de vrouw, ‘Dit sluit mooi aan.’
‘Dit beleidsplan is meer een beleidskader voor de komende periode. Het biedt vol-
doende ruimte zeker voor plaatselijke initiatieven,’ zegt de voorzitter. 
‘Mag ik dan toch nog een opmerking maken,’ vraagt een lid en richt zich tot de di-
recteur. ‘Ik eh heb respect voor de kwaliteit en de inhoud als je zegt wervend dan
zou ik je adviseren om een keer goed te praten met een communicatiedeskundige
en, want ik betwijfel even als je sec dit stuk ziet, dan praat ik niet over de inhoud of
je eh dat ergens op een bureau kunt neerleggen of zoiets.’
‘Maar laten we heel helder zijn over, hier is nog niets gedaan aan vormgeving,’ re-
ageert de directeur. 
‘Misschien kan de inhoud op twee of drie A4’tjes worden gepresenteerd,’ suggereert
hetzelfde lid. 
De directeur geeft aan dat ‘we hier verrassend mee voor dag zullen komen.’

Hiermee wordt het onderwerp over het meerjarenbeleidsplan afgesloten. De ver-
gadering gaat door met andere onderwerpen op de agenda. 

3.7 De casus bevraagd

De casus ligt op tafel. Hij heeft een centrale plek in dit proefschrift. Hij ligt als het
ware in de etalage. Iedereen kan hem lezen en iedereen kan er iets over vinden.
Hij ligt er open en bloot. 
In organisaties wordt een dergelijke vergadering niet op deze manier uitgelicht en
vergroot. Veel van de woorden die in deze vergadering zijn gesproken, zijn niet
terug te vinden in notulen of in een product als een beleidsplan, notitie of, zoals in
deze casus, een meerjarenbeleidsplan. 
Een dergelijke vergadering komt terug als een kort onderdeel van een volgende
vergadering   in de notulen. De tijd tussen de vergadering waarin het onderdeel is
besproken en die waarin de weergave daarvan wordt behandeld, varieert van twee
maanden tot een half jaar. 
In deze organisatie zaten er zeven maanden tussen. De vergadering zoals die in de
casus werd gepresenteerd, werd in de notulen op één pagina (VPTZ, 2006) weer-
gegeven. De discussie werd minimaal weergegeven. In mijn casus heb ik de discussie
weliswaar ook bekort, maar in de uiteindelijke notulen bleef er nog minder tekst
over. 
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Bij de ledenraadvergadering zeven maanden later, waarin de notulen werden be-
sproken, was het meerjarenbeleidsplan afgerond en als product verschenen. Het had
de vorm van een bureau-agenda met de titel: Verbinding maken (VPTZ 2007). 
In dit stuk was weinig terug te vinden van de discussie. Ook fricties over discussie-
punten waren weggelaten. 

Zoals ik eerder schreef, was ik benieuwd wat er zou gebeuren wanneer de organisatie
een vereniging zou worden. Zou dit betekenen dat er meer ruimte zou zijn voor de
leden om hun organisatie te ‘vormen’? Of was er geen belangstelling om mee te wer-
ken of te denken aan het landelijke beleid van de organisatie? Waren mensen vooral
bezig met hun lokale en plaatselijke aangelegenheden? 
Het landelijke bestuur en de directie zagen in de omvorming van stichting naar ver-
eniging grote kansen. Ze wilden manieren zoeken om de plaatselijke organisaties te
betrekken bij de landelijke organisatie. Er leefde hoop dat een groter gevoel van
betrokkenheid zou ontstaan. 
De lokale organisaties hechtten aan hun autonome status en de landelijke organisatie
kreeg snel kritiek op plannen en ideeën. Door het creëren van een vereniging
hoopte men op meer draagvlak. 
Ik voelde dat enthousiasme van de medewerkers van het landelijk bureau en met
spanning keek ik uit naar de eerste vergadering in mei. Ik had het gevoel dat er
nieuwe dingen zouden kunnen gebeuren. 
Maar tijdens de eerste vergadering raakte ik dat gevoel snel kwijt. De stellingen
waren algemeen en boden weinig ruimte voor een discussie. Ze leken vooral ge-
schreven om de ruimte en positie van het landelijk bureau te verkennen. De voor-
beelden hadden hier grotendeels betrekking op. 
Zo werd er het voorbeeld gegeven van een organisatie waarvan de coördinator met
de vrijwilligers was ‘weggelopen’ uit ontevredenheid met het bestuur. Ze wilden een
nieuwe organisatie oprichten. Dit zou tot gevolg hebben dat er in een dorp twee
soortgelijke organisaties zouden bestaan. Dit vond de landelijke organisatie niet wen-
selijk en ze had ingegrepen door tussen de organisaties te bemiddelen. 
Een ander voorbeeld ging over een organisatie die zichzelf wilde opheffen. Hierdoor
zou er in een groot gebied geen gelijksoortige organisatie meer zijn. Ook hier greep
het landelijk bureau in, om te voorkomen dat de organisatie werd opgeheven. De
bijeenkomst werd spannend toen een lid de discussie aanging met de directeur en
zei dat het landelijk bureau hier niets mee had te maken. Ik schrok van de heftigheid
van de woorden en de gebaren van deze man. Hij maakte duidelijk dat zijn organi-
satie autonoom is en dat niemand er iets over te zeggen had. De discussie werd ge-
sust, met woorden en nog meer woorden. Er werd echter niet ingegaan op de vraag
van deze man. Er werd ook geen poging gedaan om erachter te komen wat hij pre-
cies bedoelde en waar de boosheid of de heftigheid van zijn uitspraken vandaan
kwamen. Andere leden negeerden de discussie. Ze bogen zich over hun stukken,
maakte een aantekening of dronken een kop koffie. Mensen keken naar de voorzit-
ter om een eind aan de discussie te maken. 
Een dergelijke discussie verstoorde de rust en de orde waarin iedereen zat als in
een gemakkelijke en comfortabele stoel. Het verzitten, het overgaan naar een andere
stoel die anders is en vreemd zit, vergde moeite. En die werd niet opgebracht. 
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De laatste stelling leverde wel discussie op: ‘De lokale organisaties hebben een eigen
verantwoordelijkheid als het gaat om het scheppen van voorwaarden voor financiële
continuïteit voor lokale organisaties waarbij VPTZ Nederland een aanvullende in-
spanning levert voor de financiële continuïteit van de werksoort.’ De directeur vond
dat organisaties minder afhankelijk moesten worden van subsidies van de overheid.
Het geld moest uit de eigen gelederen worden gehaald. Met name de hospice-ini-
tiatieven bleken hier goed in te zijn. 
Organisaties die thuis hulp boden, hadden het moeilijk met acquisitie omdat er geen
huis was dat getoond kon worden. 
Donateurs willen geven aan tastbare zaken. 
Er ontstond naar aanleiding van deze stelling een discussie in de vergadering die
niet verhullend was. Er werd gezegd: ‘Als hospices veel geld krijgen, hangen ze ach-
terover, het is goed wanneer ze minder geld krijgen want dan gaan ze de gemeen-
schap in.’ 
Een vrouw reageerde hierop en zei dat het werk dat zij doen juist goed is en dat
hier subsidie voor moet komen.
Wat mij opviel was dat de discussie hier werd gestopt. Er ontstond met andere woor-
den helemaal geen discussie. 
Zou een dergelijke opmerking niet juist het begin van de discussie moeten zijn? 

Ondanks dat er in de eerste vergadering weinig werd gediscussieerd over de orga-
nisatie, had ik de hoop dat dit in de volgende vergadering wel zou gebeuren. Juist
omdat het beleidsplan in een concrete vorm, namelijk in een tiental A4’tjes op tafel
zou liggen. Dit zou de discussie kunnen vergemakkelijken. Ik hoopte op een debat
over hoe er invulling en vorm werd gegeven aan de organisatie.

In de tweede vergadering waar het concept meerjarenbeleidsplan op tafel lag, zijn
enorm veel woorden over de tafel gegaan. Er werd veel gesproken. Het leek op wat
Heidegger Gerede noemde, ofwel geklets. 
Er leek geen gedachtewisseling te zijn over de vormgeving van de organisatie. Er
werd vooral uitgelegd hoe de dingen waren ingevuld door de organisatie. Met woor-
den. Heel veel woorden. Er werd ook veel gepraat over de vraag of er niet teveel
tekst zat in het conceptplan en over de strekking van definities. 
Op zich kan een discussie over wat iets betekent, over de strekking van een definitie,
aanleiding geven tot een inhoudelijke discussie, maar dat gebeurde niet in deze ver-
gadering. 
Wat mij eveneens opviel waren de clichés waarin werd gesproken. Zoals: ‘wat bete-
kent dit voor de lange termijn?’ Of: ‘wil je er kwaliteit aan toedichten dan moet je
met elkaar ook iets gemeenschappelijks afspreken’, of: ‘dit moeten we bewaken’. 
Het leek alsof de hele vergadering meeging in die clichétaal. Niemand vroeg wat er
werd bedoeld. In het volgende hoofdstuk kom ik terug op de betekenis van clichétaal.
De vraag is waarom het zo moeilijk is om uit die clichétaal te breken en op zoek te
gaan naar andere woorden, naar een andere taal. Waarom is het zo moeilijk om de
dagelijkse gang van zaken, of de wijze waarop dingen gebeuren, te veranderen?
Waarom lukt het niet om die gewoontes of alledaagsheid te doorbreken en beteke-
nisvol te maken?
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Het leek niet te gaan om degene voor wie de organisatie is opgericht, namelijk de
terminale patiënt. Deze ontbrak in de discussie. 
Er werd niet gesproken over wat het betekent om het goede te doen. Is de betekenis
van het goede in deze organisatie er zijn voor de terminale patiënt? En zo ja, op
welke manier? Ik vroeg mij af waarom die vragen niet werden gesteld. Had dit te
maken met het feit dat de afgevaardigden bestuurders zijn van een lokale organisatie
en niet in contact zijn geweest met stervenden? Of kwam het omdat ze meegenomen
werden in een werkvorm waar ze weinig over te zeggen hadden? Praatten ze mee
in de taal die op tafel lag, waardoor ze hun eigen taal en woorden als het ware ver-
gaten? 
De vraag die bij mij opkwam was of het doen van het goede niet werd vergeten.
Kon het niet net zo goed gaan om het verkopen van zeep in deze organisatie? 
Wanneer het doen van het goede zo georganiseerd wordt dat het doel van de orga-
nisatie wordt verloren, gaat de ‘zin’ ervan dan ook niet verloren? Wordt het dan
niet alledaags en banaal, in de zin van: alleen nog maar de organisatie in stand hou-
den? Alleen nog maar doorgaan met de dingen die mensen gewoon zijn te doen in
de organisatie, zonder daarbij stil te staan? Waarbij het belangrijker is om definities
goed te omschrijven, nieuwe doelen te bedenken, en nieuwe ambities te verwoorden
en te verkopen, maar waarbij het niet van belang is om in te gaan op een vraag die
een van de leden stelde: of de organisatie haar doel niet had bereikt? 
Zo’n vraag kreeg amper aandacht. Ze werd bedekt met gepraat, gevuld met taal om
maar niet te hoeven nadenken over haar betekenis. Zo leek het te gaan in de casus. 

Nu kan er gezegd worden: Een beleidsplan hoort er gewoon bij! Een beleidsplan
hoort bij een organisatie. Elke organisatie, of het nu een profit- of een non-profit-
organisatie is, steekt tijd in het maken van plannen, in het uitdenken van strategieën.
Dat hoort bij de dagelijkse werkzaamheden van een organisatie. Er kan niet elke
dag worden nagedacht over diepere betekenissen, er moet ook gewerkt worden. 
Ik vraag mij echter af of dat in een non-profitorganisatie, een organisatie met een
duidelijke geschiedenis en een duidelijk doel voor ogen, niet anders zou moeten
zijn. Moet er niet constant aandacht zijn voor de dingen die gedaan worden? 
Moet het in stand houden van de organisatie niet losgelaten worden en moet men
niet vooral vragen of het goede nog wordt gedaan? Gaat anders niet alles waar de
organisatie voor staat, verloren in een vervreemdende taal? De taal van organisaties,
waarin het normaal is om doelen op te stellen, plannen te maken, definities te om-
schrijven, het werkveld af te bakenen en duidelijk te maken met welke organisaties
er wel en niet samengewerkt moet worden? 
Moet in een dergelijke organisatie niet eerder constant aandacht zijn voor de bete-
kenis van het doen van het goede? Leiden een beleidsplan en andere plannen niet
af van het doen van het goede? Staan deze het doen van het goede niet in de weg? 
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4a 
Banaliteit

4a.1 Inleiding 

Als verslaggever voor The New Yorker vertrok de van oorsprong Duitse filosofe Han-
nah Arendt in 1961 naar Jeruzalem om het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf
Eichmann te volgen. Het boek dat zij hierover schreef heette Eichmann in Jerusalem.
A report on the banality of evil (1963). In 1969 verscheen de vertaling in het Neder-
lands.
Het werd een omstreden boek. Het begrip banaliteit, dat Arendt in relatie tot Eich-
mann noemde, gaf aanleiding tot heftige discussies en replieken. En nog steeds is
het boek omstreden. Op de jaarlijkse Hannah Arendt-lezing in Nijmegen in 2008
sprak de Amerikaanse historicus Bernard Wasserstein niet over zijn eigen onlangs
uitgekomen boek, maar uitte hij kritiek op het werk van Arendt. De lezing en de
daaropvolgende discussie zijn uitgebracht in het boek Hannah Arendt en de geschied-
schrijving. Een controverse (Wasserstein, Schutter et al, 2010). 
Er wordt vaak naar Eichmann in Jeruzalem verwezen zonder dat er wordt ingegaan
op de inhoud. Ik wil daarom in dit hoofdstuk Arendts boek volgen en per hoofdstuk
onderzoeken wat zij beschreef. Door meer kennis van het proces en van wat Arendt
over het proces schreef, kunnen we volgen hoe zij uitkomt bij haar conclusies over
Eichmann en de banaliteit van het kwaad. Een begrip van het proces en wat daarin
werd besproken is namelijk onmisbaar voor wie wil begrijpen hoe zij tot haar ‘bana-
liteit van het kwaad’ kwam. 

4a.2 Hannah Arendt 

Hannah Arendt werd in 1906 in Duitsland geboren in een Joods gezin. In 1933 ver-
zamelde ze antisemitische artikelen van Duitse organisaties. Deze wilde zij tonen op
een congres van  zionisten in Praag om de toenemende haat tegen Joden te illustre-
ren en om te laten zien hoe het antisemitisme werd overgenomen door Duitse or-
ganisaties. Maar samen met haar moeder werd zij tijdens een lunch gearresteerd.
Haar moeder werd snel vrijgelaten. Hannah had het geluk een ‘sympathieke’ poli-
tieman tegen te komen. Deze beloofde dat ze snel vrijgelaten zou worden en dat ge-
beurde na acht dagen ook. Arendt realiseerde zich dat ze zo snel mogelijk moest
vertrekken uit Duitsland. Met haar moeder ging ze naar Parijs. 

In 1964 vertelde ze in een tv-interview met de Duitse journalist Günter Gaus dat de
Duitse Joden zich politiek gezien al voordat Hitler aan de macht kwam in een slechte

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 61



situatie bevonden. 10 In 1933 realiseerde zij zich wat dit betekende voor haar per-
soonlijke leven. ‘Het probleem, het persoonlijke probleem, was niet wat onze vijan-
den deden, maar wat onze vrienden deden. Die golf van medewerking, die geheel
vrijwillig was, of ten minste niet opgelegd zoals dat onder een terreurregime het
geval is, die medewerking maakte dat je je geïsoleerd voelde, omgeven door een
lege ruimte’ (Young-Bruehl, 2007:175). 
In Duitsland maakte ze deel uit van een intellectueel milieu. Ze had gestudeerd bij
de filosoof Martin Heidegger, was gepromoveerd bij de psychiater en filosoof Karl
Jaspers en was bezig met academische activiteiten. 
Toen Hitler aan de macht kwam, werd ze politiek actief. Ze wilde geen toeschouwer
zijn, ook niet nadat ze naar Frankrijk was gevlucht. Ze hielp daar met de emigratie
van Joodse vluchtelingen naar Palestina. In 1941 vertrok ze samen met haar tweede
man Heinrich Blücher, die ze in Frankrijk had ontmoet, naar de Verenigde Staten
toen het haar duidelijk werd dat Frankrijk niet langer veilig was voor Joden. 
Achttien jaar na haar vlucht uit Duitsland, in 1951, kreeg ze een Amerikaanse ver-
blijfsvergunning. Al die tijd was ze ‘statenloos’ geweest. 
Deze ervaringen, het leven in een totalitair regime, moeten vluchten en statenloos
zijn, nam Arendt mee toen ze in Amerika haar filosofische werk oppakte. In 1951
schreef ze The origins of totalitarianism (1951, 2005), het resultaat van een studie naar
de gevolgen van het leven in totalitaire regimes. Toen zij in 1960 hoorde dat de be-
kende nazi Adolf Eichmann was opgepakt, bood ze het tijdschrift The New Yorker aan
een reportage te maken over zijn proces in Jeruzalem. Arendt was inmiddels een
bekend politiek filosofe.11 Ze wilde het proces volgen omdat ze in haar werk over
totalitaire regimes het nazisme uitgebreid had bestudeerd, maar ook om persoon-
lijke redenen: ‘Het bijwonen van dit proces is, zo voel ik het, op de een of andere
manier een verplichting tegenover mijn verleden,’ zo schreef Arendt aan een vriend
(Young-Bruehl, 2007:427).

4a.3 Nazimisdadiger Eichmann opgepakt

In 1960 werd de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann in Argentinië opgepakt en ont-
voerd door de Israëlische geheime dienst. Eichmann stond bekend als de ‘architect’
van de uitroeiing van de Joden. Hij had na de Tweede Wereldoorlog even vastge-
zeten in een Amerikaanse krijgsgevangenis, maar de geallieerden wisten niet wie ze
voor zich hadden. Op een vals paspoort reisde de misdadiger naar Argentinië. 
Pas tien jaar na de oorlog kwam er meer duidelijkheid over zijn daden en de rol die
hij had gespeeld bij de genocide. 
Eichmann gaf in 1955 een interview aan de Nederlandse ex-SS’er Willem Sassen,
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10 Dit interview is opgenomen in: Hannah Arendt (2005) Ich will verstehen. Selbstauskunfte zu Leben und
Werk. Serie Piper; München, Zurich.
11 In het gesprek met de Duitse journalist Günter Gaus noemt ze zich politiek theoreticus. Zie: Hannah
Arendt (2005) Ich will verstehen. Selbstauskunfte zu Leben und Werk. Serie Piper; München, Zurich. In hoofd-
stuk 3, pagina 46 is het interview uitgeschreven waarin zij deze uitspraak doet.
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dat in verschillende tijdschriften werd gepubliceerd. Hierdoor werd duidelijk waar
Eichmann zich bevond en onder welk pseudoniem hij leefde. Al snel werd hij opge-
pakt door de Israëliërs. 
Toen wereldwijd bekend werd dat Eichmann was gearresteerd en naar Israël was
gebracht, ontstond er discussie over zijn berechting. Er werd gezegd dat er eerst
een internationale rechtbank opgericht moest worden en dat Eichmann daar ver-
volgens voor moest worden berecht. Maar een rechtbank zoals het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag bestond toen nog niet. 
Ondanks de internationale discussie ging Israël door met de voorbereidingen om
Eichmann voor een Joodse rechtbank te berechten. 

4a.4 De schouwburg

Vanuit de hele wereld was belangstelling voor het proces tegen Eichmann. Harry
Mulisch maakte een reportage voor Elseviers Weekblad. Hij beschreef zijn ervaringen
in De zaak 40/61 (1962, 1999). 
De rechtszaak vond plaats in een schouwburg. Op foto’s is te zien hoe de schouw-
burg was omgevormd tot rechtszaal.12 De rechters zaten op het podium achter een
lange tafel. Aan beide kanten zaten notulisten. De tribunes, waar normaal de toe-
schouwers van de schouwburgvoorstellingen zaten, waren nu bestemd voor publiek.
Dit bestond uit journalisten en geïnteresseerden uit de hele wereld, maar ook men-
sen die de Duitse concentratiekampen hadden overleefd. 
In een glazen hok voor een ingang zat Eichmann. Schuin achter hem zaten twee
soldaten. 
Arendt vergeleek het proces in de rechtszaal met de opvoering van een toneelstuk.
Een slecht toneelstuk, want Arendt begreep de tolken die het Duits van Eichmann
moesten vertalen in het Hebreeuws niet. Ze vroeg zich af waarom er geen betere
tolken te vinden waren in een land met zoveel Duitse Joden. De vertalingen duur-
den ook lang. 
Ook de roep van de parketwachter, elke keer als de rechters binnenkwamen, asso-
cieerde Arendt met de start van een toneelstuk. 
Het viel haar verder op dat de rechters geen theatrale houding aannamen en alles
deden om te voorkomen dat het een ‘showproces’ (Arendt, 2009:53) zou worden.
Toch kreeg Arendt de indruk dat het zo’n proces was. 
Zo sprak de openbare aanklager regelmatig met de pers, een zaak die de gerechtig-
heid volgens haar geen goed deed. Ook de Israëlische president David Ben-Goerion
speelde een verdachte rol. Ben-Goerion zat achter de ontvoering van Eichmann en
dit riep wereldwijd vragen op. Er was zoals gezegd een discussie ontstaan over de
vraag of er niet een internationaal gerechtshof opgericht moest worden. Maar Ben-
Goerion wilde Eichmann niet kwijt. Het leek er volgens Arendt op dat de Israëlische
president van de rechtszaak een les wilde maken. ‘Het proces moest hen [jonge
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12 In 2011 heeft Yad Vashem alle beelden van het Eichmann-proces online gezet via www.yadvashem.org.
Het was in 2011 vijftig jaar geleden dat het proces tegen Eichmann begon.  
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Joden en oriëntaalse Joden] ervan doordringen wat het betekende tussen niet-Joden
te leven, hen ervan te overtuigen dat een Jood alleen maar in Israël een veilig en
eerzaam leven kon leiden’ (ibid.:58). 
De getuigen die werden opgeroepen en vertelden over de meest verschrikkelijke
misdaden, leken in dienst van dit doel te staan. Het waren getuigen die niet direct
in contact hadden gestaan met Eichmann. Toch wees de aanklager na elke getuige-
nis in de richting van Eichmann. 
Hierdoor kreeg het proces volgens Arendt het karakter van een dramavoorstelling,
terwijl het volgens haar in een rechtszaak moest gaan om de dader en zijn hande-
lingen. 
In Jeruzalem leek het er op alsof er een daad gesteld moest worden namens alle
vermoorde Joden in Nazi-Duitsland. Het ging niet meer om Eichmann als persoon
en om wat hij had gedaan. 
In het recente proces tegen de oorlogsmisdadiger John Demjanuk, dat Trouw-jour-
nalist Wim Boevink (2011) volgde, waren overigens alle getuigen nabestaanden van
mensen die in het vernietigingskamp Sobibor waren omgebracht. Zij mochten spre-
ken tijdens het proces. Ook hier hadden de getuigen dus geen directe verbinding
met de vervolgde, hun getuigenis kreeg betekenis door hun verwantschap met de
omgekomenen in het kamp.
Arendt vroeg zich af waarom het proces, als het inderdaad om meer ging dan alleen
de berechting van Eichmann, dan niet ging over ‘de betrokkenheid van alle Duitse
instanties en autoriteiten bij de Endlösung?’ (Arendt, 2009:74). Er waren zoveel
mensen, instanties en ministeries bij de vervolging van de Joden betrokken. Waarom
werden deze niet genoemd en aangeklaagd in Jeruzalem?

4a.5 Niet schuldig 

Op ieder van de vijftien punten van de aanklacht gaf Eichmann als antwoord: ‘Im
Sinne der Anklage nicht schuldig’ (ibid.:78). Arendt vroeg zich af of hij zich ergens
anders dan wel schuldig over voelde. 
En het verbaasde haar dat niemand die vraag stelde. Eichmanns verdediger, de
Duitse advocaat Robert Servatius, zei in een interview: ‘Eichmann voelt zich schuldig
voor God, niet voor de wet’ (ibid.:78). De verdediging ging ervan uit dat wat Eich-
mann deed niet strafbaar was onder de toen geldende wetten in Nazi-Duitsland.
Eichmann vond dat hij bij had gedragen aan de uitroeiing van Joden, maar dat hij
niet aansprakelijk was. Wel beweerde hij de uitroeiing te zien als ‘een der allergroot-
ste misdaden uit de geschiedenis der mensheid’ (ibid.:80). 
De aanklager verloor volgens Arendt veel tijd met zijn pogingen te bewijzen dat
Eichmann eigenhandig Joden had omgebracht. Hij wilde daarmee laten zien dat
Eichmann niet alleen bevelen van hogerop gehoorzaamde, maar uit vrije wil
moordde. 
Er was één bewijs, de notitie ‘doodschieten’ op een telegram. Die was door iemand
opgeschreven die was gebeld door Eichmann en die zijn bevel had genoteerd.
Arendt vond dit een mager bewijs. Ze schreef: ‘Bij een normaal proces had men na-
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tuurlijk wel geaarzeld op dergelijke gronden een opmerking door de telefoon als
een bevel te interpreteren, vooral ook omdat deze constructie impliceerde dat Eich-
mann in staat was geweest generaals van de Wehrmacht orders te geven’ (ibid.:82). 
Het opvallendste aan Eichmann vond Arendt dat hij telkens ontkende dat hij schul-
dig was. Hij was geen ‘Schweinehund’ (ibid.:84), zoals hij zelf zei. 
Arendt verbaasde zich ook over de psychiaters die Eichmann hadden onderzocht
en hem als volkomen normaal beschouwden. De aanklager, Gideon Hausner, ver-
anderde dit beeld na het proces. Hij zei dat de psychiaters vonden dat Eichmann
‘iemand met een gevaarlijke en onverzadelijke moordlust was ’(ibid.:85).13 Arendt
concludeerde hierop: ‘Het komediespel der zielkundigen kon zich helaas op het
trieste feit beroepen, dat dit inderdaad geen geval van morele, laat staan van wette-
lijke ontoerekeningsvatbaarheid was’ (ibid.). 
Eichmann pretendeerde dat hij niets tegen Joden had, maar dat kwam niet geloof-
waardig over. Ook geloofde niemand, de aanklager noch de rechters, dat Eichmann
‘normaal’ (ibid.) was. Dit was volgens Arendt het ‘grootste ethische probleem’
(ibid.:86) van dit proces. De rechters en de aanklagers waren ervan overtuigd dat
Eichmann had beseft wat hij deed. Ze gingen er ook vanuit dat hij goed van kwaad
kon onderscheiden. 
Arendt was ervan overtuigd dat Eichmann dat juist niet kon. Dit kwam mede door
het beeld dat hij van zichzelf had. Zo omschreef Eichmann op een pathetische ma-
nier zijn leven. Neem het moment van zijn geboorte en wat zijn ouders hierbij vol-
gens hem ervoeren: ‘De uitbundige vreugde om de komst van hun eerstgeborene
zou waarschijnlijk heel wat minder groot zijn geweest als zij toen, in het uur van
mijn geboorte, de draden van kommer en leed hadden kunnen zien die de boze
schikgodin… in mijn leven weefde. Maar een barmhartige, ondoorzichtige sluier
van het noodlot benam mijn ouders de blik in de toekomst’ (ibid.:87). 
Daarnaast toonde het levensverhaal van Eichmann dat hij niet in staat geweest was
om iets af te maken. Zijn studie en zijn carrière mislukten. 
In 1932 trad hij toe tot de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij (NSDAP).
Eichmann was zijn hele leven actief geweest in bonden en clubs, zoals een christelijke
jeugdclub. Moeiteloos stapte hij daarom over naar de Duitse jeugdbeweging en ver-
volgens naar de Schutzstaffel, ofwel de SS. Hij deed dat ‘niet uit overtuiging’
(ibid.:86), zo vertelde hij in het proces. Eigenlijk kon Eichmann niet goed uitleggen
waarom hij lid was geworden. Hij kwam met clichés aan, zoals frustratie over de
werkeloosheid na de Eerste Wereldoorlog en over het verdrag van Versailles. 
Opmerkelijk was dat Eichmann zich verloren voelde toen hij na de Duitse overgave
in 1918 verder moest leven zonder verbonden te zijn aan een organisatie. Hij zei
hierover: ‘Ik besefte dat mijn persoonlijke leven moeilijk zou worden nu ik geen lei-
der meer had, dat ik geen richtlijnen, geen bevelen meer kreeg om op te volgen,
dat er geen duidelijke verordeningen meer bestonden – kortom, dat er een tot dus-
ver onbekend leven voor mij lag’ (ibid.:93). 

13 Dit is een voorbeeld van het gebruik van bronnen waar Arendt kritiek op kreeg, want het waren niet ‘psy-
chiaters’ waar Hausner naar bleek te verwijzen maar één psychiater. Hausner noemde deze met naam in
het bewuste artikel. Het ging om de psychiater L. Szondi die een psychologische test had ontworpen. Deze
test heeft ook Eichmann gedaan en hier kwam uit dat het een gevaarlijke man betrof (cf. Ezorsky, 1963). 
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4a.6 Een idealist

Tijdens het proces werd duidelijk hoe Eichmann een expert was geworden op het
gebied van het ‘Jodenvraagstuk’. Vanaf 1933 werden Joden uitgesloten van het
openbare leven en van openbare functies. Het naziregime wilde vooral via emigratie
van deze Joden afkomen en Eichmann moest dit gaan regelen. Hij spande zich in
om een specialist te worden: hij verdiepte zich in de Joodse cultuur en leerde zelfs
Hebreeuws. Er werd hem ook opgedragen om het werk van de zionist Theodor
Herzl te lezen.14 Hierdoor raakte hij geïnteresseerd in de zionistische beweging.
Gaandeweg begon hij zichzelf een idealist te vinden, net zoals de zionisten. 
Een idealist was volgens Eichmann (in de woorden van Hannah Arendt): ‘…hij die
voor zijn idee leefde – dus ook geen ander beroep kon hebben dan een dat onder-
geschikt was aan die idee – en die bereid was alles (en meer speciaal: allen) aan zijn
idee te offeren’ (ibid.:106). Eichmann beweerde dat hij desnoods zijn vader zou op-
offeren, niet om te laten zien dat hij gehoorzaam was aan bevelen, maar om te tonen
hoever hij wilde gaan voor een idee. 
In 1938 veranderde het werk van Eichmann en moest hij de gedwongen emigratie
van Joden organiseren. Dit deed hij in samenwerking met Joodse organisaties. Dat
was niet Eichmanns idee, maar kwam van zijn baas Reinhard Heydrich. Arendt be-
schreef hoe Eichmann echter pochte dat hij het allemaal zelf had bedacht. De Israë-
lische autoriteiten gingen er volgens Arendt ook vanuit dat de gedwongen
emigraties het werk waren van één man, namelijk Eichmann. 
Er waren meer zaken die Eichmann claimde als zijn eigen bedenksels. Hoewel Eich-
mann goed kon ‘organiseren en onderhandelen’ (ibid.:110), was het volgens Arendt
niet waar dat hij het ‘gettosysteem’ had bedacht of het plan om alle Joden naar Ma-
dagaskar af te voeren. 
Volgens Arendt waren die leugens en opschepperij nog wel als ‘ondeugd’ (ibid.:114)
aan te voeren. Wat zij erger vond was dat hij niets vanuit een ander oogpunt kon
zien. Dit bestempelde zij als een ernstige ‘karakterfout’ (ibid.). Zo sprak Eichmann
in het proces over samenwerking met Joden of hij zei dat Joden zelf wensten te emi-
greren – iets wat gezien de situatie in Nazi-Duitsland tamelijk absurd was. Spreken
in termen van ‘samenwerking’ of van zelf een keuze maken voor emigratie, deed
totaal geen recht aan de situatie en verhulde wat hij met zijn zinnen en woorden
bedoelde. Arendt concludeerde: ‘Door zijn mond gesproken klinkt het gruwelijke
vaak niet eens meer macaber, maar ronduit komisch’ (ibid.:115). 
De rechter wees Eichmann hier ook op. Die verontschuldigde zich dan en zei: ‘Amts-
sprache ist meine einzige Sprache‘ (ibid.). Arendt concludeerde: ‘…die ambtelijke
taal was juist daardoor zijn taal geworden, omdat hij werkelijk niet in staat was ook
maar een enkele zin uit te stoten die niet uit clichés bestond’ (ibid.). Ze vroeg zich af
of dit de reden was dat psychiaters hem zo ‘normaal en verheugend’ (ibid.) vonden.
Alle uitingen van Eichmann waren hetzelfde. Zonder enige reflectie uitte hij lange,
betekenisloze zinnen. Wanneer hij antwoordde, leek het volgens Arendt of er een

14 In de negentiende eeuw ontstond het zionisme, waarvan de aanhangers pleitten voor een terugkeer
naar Zion, de berg waarmee Jeruzalem wordt aangeduid. Het was een beweging die bij seculiere Joden
ontstond, vanuit het gevoel dat de emancipatie van Joden in Europa was mislukt.
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mechaniek op gang kwam, ‘een bandrecorder’ (ibid.:122) die niet meer te stoppen
was. Dat maakte het volgens haar een lachwekkend proces, hoe verschrikkelijk de
feiten ook waren. 
De manier waarop Eichmann praatte, zorgde ook voor problemen. Want hoe kon
er recht gesproken worden wanneer iemand zich zo lachwekkend gedroeg? Hoe
viel zo iemand serieus te nemen? Kon er wel gesproken worden van een ‘monster’
(ibid.:123). Was Eichmann niet eerder een ‘clown’ (ibid.). Kon men een clown wel
veroordelen en terechtstellen? 
Het proces leek volgens Arendt wel op een klucht. Zij verbaasde zich erover dat nie-
mand aandacht besteedde aan de taal van Eichmann. En ze vroeg zich af of mensen
zo gewend zijn aan clichés dat ze niet meer opvallen. 

4a.7 Van kleine ambtenaar naar meester over leven en dood

Voordat Arendt dieper inging op de gedwongen emigratie die in het proces tegen
Eichmann aan de orde kwam, legde zij uit wat volgens haar ‘normaal’ (ibid.:126)
behoorde te zijn in een proces: ‘…dat het OM en de verdediging in voortdurend
dispuut de feiten aan het licht brengen en zo het hof in staat stellen tot een recht-
vaardig oordeel te komen’ (ibid.:126). 
Volgens Arendt was dit geen normaal proces, omdat van te voren al vaststond wat
de uitkomst zou zijn, namelijk dat Eichmann schuldig was en ter dood veroordeeld
moest worden. 
Er was daardoor geen aandacht voor feiten die in Arendts ogen van belang waren,
zoals de samenwerking van de Duitsers met zionistische organisaties. Het was in het
belang van beide geweest om te zorgen dat Joden, vooral jonge Joden, het land uit
konden komen. In ruil daarvoor kreeg Duitsland buitenlandse valuta. De ‘vijand’
(ibid.:133) van deze organisaties was eerder Engeland dan Duitsland, omdat Enge-
land de emigratie hinderde. Arendt erkende dat niemand toen wist welke gruwelijke
gebeurtenissen er later zouden volgen. Maar dat de zionistische organisaties onder-
handelden met de nazi’s en mensen selecteerden voor de opbouw van nederzettin-
gen in Palestina, was voor haar wel een van de ‘…paradoxaalste episoden uit het
hele tijdperk van het nazi-bewind: de man die als een der ergste beulen van het
joodse volk de geschiedenis zou ingaan, trad aanvankelijk op als actief medewerker
aan de redding van de joden uit Europa’ (ibid.:134).
Even wrang was het taalgebruik van de zionistische organisaties, zo concludeerde
Arendt. Net als Eichmann spraken zij in clichés en verhullende taal. Zo zeiden zij
dat de zionisten ‘bruikbaar materiaal’ (ibid.:133) zochten, namelijk Joden die mee
konden helpen aan de opbouw van Israël. 
Een getuige vertelde hoe de samenwerking met Eichmann omstreeks 1939 veranderde.
In de jaren daarvoor was Eichmann een onderhandelaar geweest. Wel een ‘kleine amb-
tenaar’ (ibid.:138), maar een ‘goede bureaucraat’ (ibid.). De getuige vertelde hoe de
nazi daarna was veranderd. ‘…plotseling een man die in zijn onbeschaamdheid heer
over leven en dood was, een grove figuur die ons afsnauwde...’ (ibid.). 
Een andere periode was aangebroken. 
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4a.8 Verhullen

Het leek alsof de verdediger van Eichmann zich missprak toen hij het had over ‘…
medizinische Angelegenheiten, zoals vergassingen en de levering van skeletten’
(ibid.:144). De rechter wees hem op het feit dat vergassen geen medische procedure
genoemd kon worden. De Duitse verdediger hield vol en zei: ‘Het is in zoverre een
medische aangelegenheid, dat het door artsen werd voorbereid, denn es geht ja um
die Tötung, auch die Tötung ist eine medizinische Angelegenheit’ (ibid.:145). 
Voor Arendt bewees dit hoe er in Duitsland, vijftien jaar na het einde van de oorlog,
over de misdaden werd gedacht en gesproken: zakelijk en in termen die verhulden
wat er daadwerkelijk was gebeurd. 
Een belangrijk onderdeel in het proces tegen Eichmann was het onderzoek naar
zijn verantwoordelijkheid. Veel diensten hielden zich bezig met de uitroeiing van
de Joden, niet alleen Eichmanns organisatie. Eichmann stond ook laag in rang, ver-
geleken met de bevelhebbers van de andere verantwoordelijke organisaties. Daar-
naast beconcurreerden de organisaties elkaar. Ze waren vijanden van elkaar,
ondanks dat ze hetzelfde doel nastreefden. 
Tijdens de processen tegen nazimisdadigers in Neurenberg hadden de verdachten
elkaar de schuld gegeven. Eichmann deed hetzelfde. Het waren ‘de anderen’ die
verantwoordelijk waren geweest. 
Arendt zag dat het ingewikkeld was om te begrijpen hoe de verschillende organisa-
ties van de nazi’s werkten. Ze begreep daarom niet waarom het OM gebruik maakte
van getuigenverklaringen van andere nazi’s uit onder meer het Neurenbergproces.
Veel nazi’s hadden toen al naar Eichmann verwezen, maar volgens haar waren deze
verklaringen volkomen ‘aanvechtbaar’ (ibid.:148). 
Arendt ging ook dieper in op het zogenaamde Madagaskar-plan om Joden te eva-
cueren. Volgens Eichmann was dit zijn idee, maar Arendt liet zien dat dit plan ont-
worpen was door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Tijdens het proces moest Eichmann een document voorlezen waarin stond dat het
ondanks de voorbereidingen voor de evacuatie duidelijk was wat er moest gebeuren
met de Joden: ze moesten uitgeroeid worden. Hoewel Eichmann de tekst voorlas,
bleef hij ontkennen dat het Madagaskar-plan een leugen was. Hij deed of hij actief
aan de uitvoering van dit plan had gewerkt. Arendt schreef: ‘Het was alsof zijn ta-
perecordergeheugen voor deze geschiedenis een apart bandje liet aflopen, volledig
afgeschermd tegen eventuele storende krachtvelden van informatie, argument en
rede’ (ibid.:156). 

4a.9 Camouflagetaal 

In 1941 gaf Hitler het bevel tot de fysieke uitroeiing van de Joden. In het proces
gaf Eichmann aan dat hij hierdoor was verrast. ‘…aan een dergelijke gewelddadige
oplossing had ik nooit gedacht’ (ibid.:165). 
Wat Arendt opvallend vond was dat er door bevelhebbers al veel eerder naar ‘uitroei-
ing’ was toegewerkt. Maar Eichmannn behoorde niet tot deze groep. Vreemd genoeg
en tekenend voor zijn domheid gebruikte Eichmann dit feit niet voor zijn verdediging. 
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De maatregelen werden geheimgehouden en er werd in verhulde taal of ‘camou-
flagetermen’ (ibid.:166) zoals Arendt dat noemde, over gesproken. Woorden als
‘Endlösung’ (eindoplossing), ‘Aussiedlung (evacuatie)’ en ‘Sonderbehandlung’ (bij-
zondere behandeling) werden als benamingen gebruikt. 
Volgens Arendt had deze ‘geregelde’ (ibid.:167) taal tot gevolg dat de nazi-mede-
werkers een andere voorstelling kregen van moord. 
Eichmann, die zijn hele leven al in dergelijke vage en verhullende taal had gespro-
ken, kon daar volgens Arendt moeiteloos in meegaan. ‘Eichmanns grote ontvanke-
lijkheid voor frasen en slogans en zijn onmacht zich normaal uit te drukken maakten
hem natuurlijk tot een ideaal spreker van “geregelde” taal’ (ibid.:168), zo conclu-
deerde Arendt. Met deze vage taal werd de bedoeling bewust verhuld.  
Tijdens het proces in Jeruzalem schortte het volgens Arendt aan kennis bij het OM
over de methode van de bureaucratische nazi-organisaties. Zo werd Eichmann er
volgens haar ten onrechte van beschuldigd dat hij opdracht gegeven had tot het ge-
bruik van gas in de vernietigingskampen.

Eichmann vertelde dat hij, zeer tegen zijn zin, getuige was geweest van het doden
van Joden. Hij weigerde om door een kijkgat in een gaskamer te volgen wat er ge-
beurde. ‘Daar heb ik toen voor bedankt. Ik kon het niet, ik kon geen woord meer
uitbrengen… ik moest gewoon weg’ (ibid.:171). 
Eigenlijk, concludeerde Arendt, was Eichmann amper getuige geweest van de
moordpartijen door de nazi’s. Zijn verantwoordelijkheid betrof vooral het transport
van de Joden. Hij had echter wel iets gezien, zo bleek uit zijn getuigenis voor de
rechtszaal. Weliswaar niet via het kijkgat, maar hij had er wel met zijn neus bovenop
gestaan.
Arendt vroeg zich af of Eichmann eigenlijk wel had geweten wat hij deed. En of hij
in staat was om de ‘gruwelijkheid van zijn handelingen te beseffen?’ (ibid.:175). 
Waren er ‘verzachtende omstandigheden?’ (ibid.) of was hij misschien gedwongen?
Eichmann zei dat dit niet het geval was. Hij had met trots bevelen uitgevoerd en
zijn werk goed gedaan. 
De grootste vraag die aan Arendt knaagde, was ‘…wat ervoor nodig is om een ge-
middeld mens zijn aangeboren afschuw van misdaden te laten overwinnen en wat
er precies met hem gebeurt wanneer hij op dit punt is aangeland?’ (ibid.:179). Dit
punt was niet alleen vanuit juridisch, maar ook vanuit politiek opzicht van belang.
Arendt concludeerde dat er geen geweten meer was geweest in Duitsland. Iedereen
had volgens de nazi-maatstaven geoordeeld. Er was een klimaat ontstaan waarin ie-
dereen geloofde in de verhullende naziwoorden, die zeiden dat de gaskamers ‘on-
nodige hardheid’ (ibid.:200) verhinderden. 

4a.10 Uitzondering

Tijdens de beruchte Wannseeconferentie op 20 januari 1942 werden maatregelen be-
sproken voor de vernietiging van de Joden in Europa. Eichmann had deze conferentie
voorbereid en functioneerde er als een ‘secretaris’ (ibid.:206), oordeelde Arendt. 
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Eichmann had het een voorrecht gevonden om met zoveel prominenten aanwezig
te zijn. Hij zei: ‘En ik ervoer iets als de tevredenheid van een Pilatus…, want ik
voelde mij volslagen schuldeloos’ (ibid.:207). Die schuldeloosheid verwees naar zijn
aanvankelijke twijfel over de uitroeiing. Door de vergadering zag hij dat iedereen
achter het plan stond en dat nam zijn twijfels weg. 
In het hoofdstuk waarin ze begon met de Wannseeconferentie en wat Eichmann
zich daarvan herinnerde, stelde Arendt de vraag hoe het kon dat zoveel mensen
zich schijnbaar gewillig lieten deporteren. Dat er zo weinig vluchtpogingen werden
ondernomen. 
Haar boek nam hier een wending, een die haar later door veel mensen kwalijk is
genomen. Ze beschreef de rol van de Joodse raden in de verschillende landen. Deze
raden bestonden uit Joodse leiders, maar ze waren opgezet door de nazi’s. Volgens
Arendt was dit ‘…het drama van de vernietiging…’ (ibid.:212) van het Joodse volk,
want de Joodse raden hadden hun medewerking aan de deportaties verleend. 
In het proces werd hier tot grote verbazing van Arendt geen aandacht aan besteed.
Het leek wel alsof het Israëlische OM een scherpe scheidslijn trok tussen ‘…vervol-
gers en slachtoffers…’ (ibid.:216). 
Arendt vestigde er wél aandacht op, met verregaande consequenties bleek later,
omdat ze wilde laten zien dat de ‘morele instorting’ (ibid.:223) die de nazi’s bewerk-
stelligden op iedereen invloed had gehad, ‘…niet alleen onder de vervolgers, maar
ook onder de vervolgden’ (ibid.). 
Arendt wilde weten of er mensen waren geweest, onder zowel de vervolgers als de
vervolgden, die op de een of andere manier het geweten van Eichmann hadden
kunnen beïnvloeden. Enkele nazimisdadigers die in Neurenberg waren berecht,
verklaarden ‘innerlijk oppositie’ (ibid.:225) te hebben gevoerd. Arendt liet zien dat
die niet veel voorstelde en dat de goede bedoelingen die uit deze oppositie voort-
kwamen opvallend slechte gevolgen hadden gehad. Iemand die goede bedoelingen
had, moest zich immers nog ‘nazistischer’ (ibid.:225) opstellen dan gewone nazi’s
om te voorkomen dat zijn oppositie tegen Hitler werd ontdekt. Wat betekenden
deze goede bedoelingen dan nog, vroeg Arendt zich af. 
Een ander voorbeeld betrof een getuige, Propst Gruber. Deze protestante geestelijke
legde tijdens het proces een verklaring af over zijn samenwerking met Eichmann. Op
verschillende manieren had de geestelijke hulp willen bieden aan Joden en hij had
daarover met Eichmann onderhandeld. De verdediging had aan deze getuige gevraagd
of hij ook had geprobeerd Eichmann te beïnvloeden. Dat had Gruber niet gedaan. Hij
verklaarde: ‘Daden zijn belangrijker dan woorden’ (ibid.:232). Dit liet volgens Arendt
zien dat er niet meer werd nagedacht. De man sprak in zulke algemene termen dat ze
clichés werden. Ze waren volgens haar bespottelijk, gezien de situatie. 
Eichmann zei dat niemand hem aangesproken had op het feit dat hij zijn werk niet
goed deed. Er waren alleen maar mensen bij Eichmann gekomen om een ‘bevoor-
rechte’ positie te krijgen. Arendts conclusie was dat het accepteren van deze uitzon-
deringen in moreel opzicht ‘noodlottig was’ (ibid.:233). Het vragen om een
‘Sonderfälle’ (ibid.) ofwel uitzondering, betekende vragen om een bevoorrechte po-
sitie, om een bijzondere verzorging. Arendt stelde dat wanneer er om een uitzon-
dering werd gevraagd, de regel werd erkend dat er zonder uitzondering gemoord
kon worden. 
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4a.11 Kant als voorbeeld

Tijdens het politieverhoor vertelde Eichmann ‘…dat hij zijn leven lang aan de ethi-
sche eisen van Kant had gehoorzaamd en had gehandeld volgens de Kantiaanse
plichtsopvatting’ (ibid.:239). Een van de rechters vroeg om nadere uitleg. Tot ver-
bazing van Arendt en andere aanwezigen begon Eichmann het categorisch impera-
tief van Kant uit te leggen: ‘Daarmee bedoel ik, dat het principe van mijn willen en
streven zo moet zijn dat het te allen tijde verheven kan worden tot het principe van
een algemene wetgeving’ (ibid.). Hij gaf toe dat hij niet meer naar dit principe had
gehandeld toen hij zich bezighield met de uitroeiing. 
Arendt trok de conclusie dat door het systeem in Duitsland, door de dictator Hitler,
het principe van algemene wetgeving was vervangen door de wil van Hitler. Het
leek er volgens haar op dat ‘…trouw aan wet en gezag niet alleen maar betekent dat
men zich aan de wetten houdt, maar tevens dat men dient te handelen alsof men
die wetten zelf gemaakt heeft’ (ibid.:240).
Dit werd bevestigd door het feit dat tegen het einde van de oorlog, toen de geal-
lieerde troepen steeds grotere delen van Duitsland bezetten, Himmler beval de
Joden goed te behandelen. Maar Eichmann ging door met de deportaties. 
Arendt vroeg zich af wat dat betekende. Het leed geen twijfel dat Eichmann er alles
aan had gedaan om de uitroeiing van het Joodse volk zo ver mogelijk door te voeren.
Ze vroeg zich af of hij dat deed als een fanatiek Jodenhater. Of was het eerder, zoals
Eichmann zelf beweerde, dat hij alleen maar bevelen opvolgde. 
Arendt onderzocht hoe Eichmann, en de Duitse nazi-generaals die eerder in Neu-
renberg terecht waren gesteld, aankeken tegen gehoorzaamheid aan bevelen en
wetten. Zij kwam tot de conclusie dat er in Duitsland veel moeite was gedaan de be-
velen om te zetten in wetten. Deze wetten werden gemaakt door juristen. Hierdoor
ontstond een ‘schijn van legaliteit’ (ibid.:257) van de bevelen. Arendt concludeerde
dat het gebod ‘Gij zult niet doden’ was vervangen door een ander gebod, namelijk
‘Gij zult doden’ (ibid.:260). 
Het legaliseren van het doden had tot gevolg gehad dat het kwaad niet meer werd
herkend. Het doden werd normaal. Mensen herkenden volgens Arendt het kwaad
aan de verleiding, maar door die verleiding weg te stoppen in een wet, werd ze niet
meer herkend. De kennis van goed en kwaad verdween. 

4a.12 Transport

Het bureau van Eichmann was verantwoordelijk voor het transport van de Joden.
SS-leider Himmler gaf bevelen over de behandeling van de gedeporteerden, maar
zei ook hoeveel er in leven mochten blijven en welke mensen direct naar de gaska-
mers moesten. Dit was allemaal in de Neurenbergprocessen aan de orde gekomen.
Volgens Arendt negeerde het OM dit proces en vergrootte het daardoor Eichmanns
verantwoordelijkheid. 
Wel fungeerde het bureau van Eichmann als een logistiek centrum van het vervoer
van de Joden.
De gedachte in Duitsland was geweest dat als de vervolging van de Joden in eigen
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land ‘goed’ zou gaan, die als voorbeeld zou kunnen dienen voor de andere Europese
landen. Dit bleek niet zo te werken. In andere landen was er namelijk veel meer
verzet tegen de Jodenvervolging. 
Frankrijk was een van de eerste landen waar de deportaties in de zomer van 1942
op gang kwamen. Zonder al te veel problemen en zelfs met hulp van de Franse
Vichy-regering werden de Joodse statenloze burgers, dus degenen die uit Duitsland
waren gevlucht, als eersten met treinen naar het oosten van Duitsland vervoerd.
Toen de Franse Joodse burgers aan de beurt kwamen, volgde er echter protest. Met
succes, zo concludeerde Arendt. De Duitsers hielden niet van weerstand. 
Ook in de andere landen werden de statenlozen als eersten gedeporteerd. In Ne-
derland dachten de Nederlandse Joden daarmee aan hun lot te ontkomen en werd
er door de Joodse raad medewerking verleend aan deze deportaties, zo beschreef
Arendt. Maar dat weerhield de nazi’s er niet van om ook de Nederlandse Joodse
burgers op te pakken. Daar waren veel protesten tegen, zoals de Februaristaking.
Helaas was er in Nederland met de NSB een sterke macht aanwezig die hulp bood
bij de deportaties en bij het opsporen van vluchtelingen. Hierdoor is het aantal Ne-
derlandse Joden dat werd vermoord erg hoog in vergelijking met andere landen.
In andere landen bestond zo’n partij niet. In Denemarken durfden de burgers in
te gaan tegen de bevelen van de Duitsers. Ook in Zweden, Italië en Bulgarije werden
bevelen genegeerd of gesaboteerd. 
In Oost-Europa verschilde de medewerking aan de deportaties van Joden per land.
In Bulgarije werd dankzij de steun van de bevolking niet één Jood gedeporteerd.
In Griekenland heerste er grote onverschilligheid over het lot van de Joden en zijn
velen weggevoerd. In Roemenië was de medewerking aan de vervolging zo groot
en zo gruwelijk, dat de SS ingreep. 
In het begin van 1944 ging Eichmann naar Hongarije om daar de deportaties te coör-
dineren. Tot die tijd had Nazi-Duitsland dit land met rust gelaten. De Hongaarse be-
velhebber verleende eerst medewerking, maar stopte daarmee onder internationale
druk: de Amerikaanse president Roosevelt dreigde met een bombardement. Eich-
mann ging toch door met de deportaties. Toen het niet lukte om mensen per trein
te vervoeren naar de concentratiekampen, organiseerde de nazi’s voettochten onder
leiding van de zogeheten Pijlkruisers, een fascistische Hongaarse beweging. Hier-
door zijn vele Joden omgekomen. 

4a.13 Bewijzen

Het OM stelde ook aanklachten op tegen Eichmann die betrekking hadden op de
uitroeiing van de Joden in Polen. In Polen hadden zich de meeste vernietigings-
kampen bevonden. Tijdens het proces kwamen veel getuigen aan het woord. Arendt
vond dat onnodig. Eichmann had immers weinig verantwoordelijkheid gedragen
voor wat daar was gebeurd. De rechters zeiden dat zij bewijzen verzamelden om
mee te kunnen nemen in het vonnis. Een ander argument van de rechters was dat
Eichmann constant loog over zaken. De rechters wilden duidelijkheid over de wer-
kelijke rol die Eichmann had gespeeld. 
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Arendt erkende dit probleem. Eichmann was een enorme opschepper en hij maakte
zijn rol in de uitroeiing alleen maar groter. 
Tijdens het Neurenbergproces hadden de nazi-generaals en Eichmanns superieuren
bovendien alle schuld bij hem neergelegd. Maar eigenlijk, zei Arendt, was Eichmann
‘een subalterne functionaris met uitvoerende bevoegdheden’ geweest (ibid.:338). 
Het belangrijkste bewijsmateriaal tegen Eichmann, zo constateerde Arendt, kwam
van hemzelf. In de lange kruisverhoren sprak hij graag. Hij zei: ‘Ik ben eigenlijk
blij dat het kruisverhoor zo lang geduurd heeft’ (ibid.:355). Blijkbaar had Eichmann
behoefte om te praten. Een enkele keer in het proces dreigde hij te zwijgen, maar
hij hield dat nooit lang vol. 
Arendt vond de zaak ‘kunstig geconstrueerd’ (ibid.:350). Het OM had veel moeite
gedaan getuigen te vinden die Eichmann hadden gezien. Die getuigen, voornamelijk
in Israël wonende overlevenden, leverden echter alleen zeer indirect bewijs. Tege-
lijkertijd vond Arendt dat deze mensen, die verschrikkelijke verhalen vertelden over
wat ze mee hadden gemaakt, niet aan een kruisverhoor konden worden onderwor-
pen. 
De getuigenverklaringen namen maanden in beslag. Weinige getuigen waren vol-
gens haar in staat om hun verhaal op een duidelijke manier naar voren te brengen.
Er was een man die in tien minuten vertelde over zijn deportatie en dat van zijn fa-
milie. Arendt was aangedaan door deze getuigenis en vond dat iedereen de gele-
genheid zou moeten krijgen om zijn of haar verhaal te doen. Paradoxaal genoeg
schreef ze eveneens: ‘Maar in de eindeloze zittingen die volgden gaf men die ge-
dachte wel prijs’ (ibid.:364). 
Arendt merkte op dat de aanklager regelmatig aan de getuigen vroeg waarom ze
niet in opstand waren gekomen. Een andere vraag die terugkwam was of niemand
de Joden had geholpen.
Arendt schreef: ‘Daden als deze worden nooit voorgoed vergeten, daarvoor zijn er
doodgewoon te veel mensen op de wereld. Een zal er altijd overblijven om het ver-
haal te vertellen. Daarom kan er ook nooit iets “in praktisch opzicht nutteloos” zijn,
tenminste niet op den duur’ (ibid.:368).15
Zij hoopte dat er meer getuigenissen zouden worden afgelegd, vooral in Duitsland,
om te laten zien dat sommigen onder het juk van terreur buigen, maar sommigen
ook niet.16

15 Hiermee verwees Arendt naar een Duitse arts die schreef in zijn memoires dat het gewoon in praktisch
opzicht nutteloos zou zijn geweest om iets tegen de deportaties en het moorden te doen. 
16 Van belang in dit opzicht is het boek Remnants of Auschwitz. The Witness and the Archive (2002) van de
Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Hierin schrijft hij over de zogenaamde Muzelman in de Duitse con-
centratiekampen. Dit was een gevangene die volgens overlevenden het leven had opgegeven. Hij liep
met gebogen hoofd, negeerde iedereen en sprak niet meer. De Muzelman werd door andere gevangen
genegeerd, alsof zijn toestand besmettelijk was. Volgens Agamben was de Muzelman de perfecte getuige.
Hierin zit een paradox want de toestand waarin de Muzelman zich bevond maakte het niet mogelijk om
te getuigen. De reden dat Agamben de Muzelman als perfecte getuige opvoert, is dat de Muzelman ge-
tuigt van een toestand die niet menselijk is maar daarom juist laat zien dat de mens niet te verwoesten
is. Er blijft altijd iets over en dit overblijfsel is getuigenis.

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 73



4a.14 Het vonnis

Eichmann kreeg de doodstraf. De rechters hadden vijf zittingen nodig, verspreid
over twee dagen, om het vonnis te lezen. Het vonnis bestond uit twaalf aanklachten.
De eerste vijf betroffen misdaden die Eichmann tegen het Joodse volk had bedreven,
de overige zeven betroffen misdaden tegen de mensheid. Op al deze aanklachten
stond de doodstraf. Deze straf werd in het vonnis over Eichmann uitgesproken. De
rechters concludeerden ook dat Eichmann niet eigenhandig had gemoord. Er stond:
‘…dan moeten wij ze karakteriseren als aanstichting, advisering en instruering van
anderen, assistering van anderen, of het mogelijk maken van handelingen van an-
deren… zodat de administratief-organisatorische afstand die er bestond tussen wil-
lekeurig welke van deze vele misdadigers en de man die het slachtoffer werkelijk
doodde hoegenaamd geen invloed kan hebben op de omvang van de verantwoor-
delijkheid’ (ibid.:387-388).
Na het uitspreken van het vonnis kreeg Eichmann de gelegenheid om te spreken.
Hij zei dat hij niet zo verantwoordelijk was geweest als uit het vonnis naar voren
kwam. Hij was gehoorzaam geweest en dat was volgens hem toch eerder een deugd.
Hij vond dat hij moest boeten voor anderen. 
Eichmanns advocaat ging in beroep tegen het vonnis, maar dat werd bekrachtigd
door het hooggerechtshof. Het scherpte het vonnis zelfs aan. Het stelde dat Eich-
mann ‘zijn eigen chef’ (ibid.:391) was geweest en volkomen verantwoordelijk was
geweest voor wat hij had gedaan. 
Er volgde een gratieverzoek van Eichmann, maar deze werd afgewezen en nog de-
zelfde dag werd hij opgehangen.
De laatste woorden van Eichmann troffen Arendt: ‘Wij zullen hem, de dode, niet
vergeten’ (ibid.:396). Deze woorden sloten volgens Arendt aan bij zijn cliché-manier
van praten. Zelfs oog in oog met de dood sprak hij deze taal. Voor haar was dit: ‘…
een resumé van het lange college over de menselijke boosaardigheid dat wij hadden
bijgewoond – de les van de onuitsprekelijke, hoofd en hart verbijsterende banaliteit
van het kwaad’ (ibid.:397). 
Arendt eindigde haar verslag van het proces met een eigen vonnis over Eichmann.
De straf verschilde niet met de rechtbank. Ook zij vond dat Eichmann ter dood ver-
oordeeld moest worden. 
In haar vonnis ging ze dieper in op het begrip ‘collectieve schuld’ (ibid.:432). Dit
bestond niet volgens haar, want iemand is persoonlijk schuldig of onschuldig. 
Ze ging ook in op Eichmanns stelling dat hij een pechvogel was. Arendt schreef:
‘Maar zelfs als wij zouden willen aannemen dat het enkel en alleen uw onfortuin-
lijkheid is geweest die u tot een willig werktuig ten dienste van de organisatie van
de massamoord heeft gemaakt, dan blijft toch het feit bestaan dat u hebt meegehol-
pen aan de uitvoering van de politiek die de massamoord beoogde en bewerkstel-
ligde en dat u derhalve deze politiek actief hebt ondersteund’ (ibid.:433). 
Ook ‘gehoorzaamheid’ was volgens haar geen verzachtende omstandigheid. Politiek
vindt niet plaats ‘in de kinderkamer’ (ibid.) zo schreef ze. Eichmann had duidelijk
meegewerkt aan een politiek waarin Joden niet mochten overleven. Dat recht had
niemand en ook Eichmann niet. Ze eindigde haar vonnis met: ‘Van geen lid van het
menselijk geslacht kan de bereidheid worden verlangd de aarde te bewonen teza-
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men met hen die zulks willen en die wil in daden omzetten. Dit, en dit alleen, is de
reden waarom u sterven moet’ (ibid.:434).

4a.15 Controverse

Arendts verslag van het proces kreeg enorm veel kritiek, zoals ik aan het begin van
dit hoofdstuk al schreef. Ze benadrukte dat ze vooral een reportage had geschreven
en dat ze het proces had beschreven vanuit het gezichtspunt van een toeschouwer.
Ze erkende dat ze niet volledig was geweest in haar boek.
De publieke opinie en de discussie werden volgens haar gemanipuleerd door de-
batten over zaken waar zij niets over had vermeld. Arendt werd verweten dat zij had
gesteld dat Joden zich niet hadden verdedigd tegen de deportaties. De vraag die de
openbare aanklager daarover in het proces had gesteld, had Arendt juist ‘dwaas’
(ibid.:32) en ‘wreed’ (ibid.) gevonden. Ook niet-Joden hadden immers geen verzet
gepleegd. 
Het feit dat er zo werd gediscussieerd over haar boek was voor haar een bewijs dat
alles wat er was gebeurd ten tijde van Hitler-Duitsland niet was vergeten en zeker
niet was verwerkt. Ze vond dat het debat over haar boek de echte discussie vertroe-
belde. Er mochten blijkbaar geen vragen over het proces worden gesteld. Niet of
Eichmann wel schuldig was, niet of de vorm die het proces had gekregen wel ade-
quaat was geweest, en niet wat er gedaan moest worden met de paradoxen die tij-
dens het proces waren opgetreden. Er mochten blijkbaar ook geen discussies zijn
over de wijze waarop Eichmann was opgepakt, over het bewijsmateriaal en over de
getuigen die hadden moeten verschijnen. Deze vragen waren taboe. Eichmann werd
gepresenteerd als een monster. Als hét kwaad. Arendt wilde dat juist ter discussie
stellen, maar dat leverde haar veel commentaar en kritiek op.  
Arendt schreef: ‘in een verslag van een proces kan slechts datgene ter sprake komen
wat in het proces aan de orde is gesteld of in het belang van de gerechtigheid aan
de orde gesteld had moeten worden’ (ibid.:33-34). Het moest gaan over de mens
Eichmann en zijn daden. Andere zaken waren volgens haar niet van belang geweest
in het proces. Bij een symbolisch proces had niemand belang en daarvoor was ze
waarschijnlijk ook niet naar Jeruzalem vertrokken. 
Ze benadrukte dat het proces ‘een les’ (ibid.:37) was geweest en zeker ‘geen verkla-
ring van het fenomeen en evenmin een theorie erover’ (ibid.). De les die volgens
haar uit het proces in Jeruzalem volgde, was: ‘Dat een dergelijk gebrek aan werke-
lijkheidszin en een dergelijke gedachteloosheid in een mens meer onheil kunnen
aanrichten dan alle boze driften die het mensenhart eigen zijn tezamen...’ (ibid.).
Waarmee ze wilde aanduiden dat Eichmann geen monster was en geen schurk van
enorme proporties maar: ‘Hij heeft er alleen maar nooit bij stilgestaan wat hij ei-
genlijk deed’ (ibid.:36). Alles draaide om Eichmanns gedachteloosheid. Hij stopte
met nadenken en reflecteren. En hierom noemde ze Eichmann banaal. 

Het proces vond ze eveneens banaal. In het proces was er ook geen reflectie geweest
en bovendien had de rechtsgang niet bevraagd mogen worden. 
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Er mochten ook geen vragen worden gesteld bij de heersende theorieën over
waarom Duitsers, en Eichmann in het bijzonder, van brave burgers moordenaars
waren geworden. Er was volgens haar met twee maten gemeten. Wat betreft het ‘het
bevel van hogerhand’ (ibid.:42) kon er volgens Arendt worden gesteld dat Eichmann
zich ‘onberispelijk’ (ibid.:43) had gedragen. Hiermee legde zij de vinger op de zere
plek: de moeilijkheid lag juist in het feit dat de misdaden in Nazi-Duitsland gepleegd
waren vanuit een geldende rechtsorde. 
Ook de radertjestheorie verwierp ze. Deze theorie ging ervan uit dat Eichmann
maar een radertje was geweest in het hele systeem en daarom niet alleen verant-
woordelijk kon zijn. Vanuit deze theorie kan geen juridisch strafproces gevoerd wor-
den, want dan lijkt het alsof er wordt gesproken over de ‘grote Niemand’ (ibid.:39)
en dan is niemand aansprakelijk. 
Volgens Arendt ging dit proces over: ‘…een van de centrale ethische vraagstukken
van alle tijden...’ (ibid.:45). En daarmee doelde zij op de vraag ‘naar het wezen en
het functioneren van het oordelende verstand’ (ibid.). 
Hoe moet er over de daden van Eichman geoordeeld worden? Kan er geen oordeel
geveld worden wanneer iemand er niet bij is geweest? Of kan er geen oordeel ge-
geven worden op basis van het feit dat iedereen zou kunnen zwichten onder de ver-
leiding, zoals Eichmann deed? Volgens Arendt moesten deze vragen negatief
beantwoord worden. Ze steunden volgens haar op ongeldige argumenten. ‘Van het
bijzondere, documenteerbare buigt men af naar de algemeenheid, waarin alle katten
grauw zijn en wij allen even schuldig zijn’ (ibid.:48). Details van daden van mensen
zijn dan niet meer van belang en slaan om in collectieve schuld. Dat zou inhouden
dat niemand schuld heeft en dat was volgens Arendt niet waar. In elk strafproces
gaat het om onschuld en schuld van een individu en dat is ook waar het in het Eich-
mannproces om ging of had moeten gaan.
Hannah Arendt vond de misdaden van Eichmann en van andere nazi’s uitzonder-
lijk. En zij vond dat de rechtbank had gedaan alsof het vergrijpen waren die in een
rechtszaak konden worden ‘afgehandeld’. 
‘Zowel aanklagers als rechters zagen deze genocide niet anders dan als de vreselijkste
pogrom uit de joodse geschiedenis’ (ibid.:418). Voor Arendt was zij echter een on-
gekende misdaad in de geschiedenis van de mensheid. Discriminatie en antisemi-
tisme bestonden al langer, maar nieuw was volgens haar: ‘…de misdaad tegen de
mensheid in eigenlijke zin, namelijk de “status van het menszijn”‘ (ibid.:419).
Daarom vond Arendt dat deze strafzaak in een internationaal gerechtshof had moe-
ten plaatsvinden. Onder de voorwaarde dat er een wet opgesteld werd, gericht op
het berechten van ‘…nieuwe administratieve massamoordenaars’ (ibid.:424). 
Ze vreesde dat het nieuwe moorden zoals dat in Duitsland was gebeurd, geen unieke
gebeurtenis zou blijven. Het was waarschijnlijker dat het nogmaals zou gebeuren,
juist omdat het al een keer had plaatsgevonden. 
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4b 
Het banale overwinnen

4b.16 Inleiding

In het tweede deel van dit hoofdstuk onderzoek ik hoe Arendt omging met de kri-
tiek die haar boek teweegbracht. Vervolgens ga ik dieper in op haar boek The Human
Condition (1958) of Vita Activa (1994), zoals de Nederlandse titel luidt. Arendt on-
derzocht hierin de condities van het menselijk bestaan en de betekenis van het po-
litieke leven van de mens. Ze laat hierin ook zien hoe het banale volgens haar
overwonnen kan worden. Vervolgens ga ik dieper in op de banaliteit van het goede
en als afsluiting en overgang naar het volgende hoofdstuk onderzoek ik welke relatie
banaliteit heeft met het alledaagse. 

4b.17 Het kwade 

Hannah Arendt schreef in verschillende brieven, onder meer met haar man Hein-
rich Blücher maar ook haar leermeester, de filosoof Karl Jaspers, over het proces.
Ze reflecteerde over wat er gebeurde in het proces en dacht verder na over haar
conclusies. Zo schreef ze aan Jaspers: ‘Hij [Eichmann] was eigentlich dumm,… maar
op de een of andere manier ook weer niet’ (Young-Bruehl 2007:429). Later voegde
ze eraan toe dat Eichmann niet in staat was tot denken (ibid.). 
Blücher wees Arendt op de mogelijkheid dat het kwaad ook een ‘oppervlakkig feno-
meen’ (ibid.) zou kunnen zijn. Hij was een groot kenner van de toneelschrijver Ber-
told Brecht en volgens Young-Bruehl was hij een passage tegengekomen waarin
Brecht het kwaad met het oppervlakkige associeerde. Hierdoor kwam Arendt op
het idee om het boek de ondertitel ‘De banaliteit van het kwaad’ te geven. Arendts
biograaf Elisabeth Young-Bruehl schrijft dat dit boek: ‘…leende zich meer voor kri-
tiek dan welk ander boek dat Arendt schreef: de conclusies waren schokkend, er
stonden talrijke kleine feitelijke vergissingen in, het was vaak ironisch van stijl en
dwingend van toon en enkele van de meest controversiële passages waren zelfs bui-
tengewoon ongevoelig’ (ibid.:437). 
Een goede vriend van Hannah Arendt, Gershom Scholem, verweet haar dat ze geen
liefde toonde voor het Joodse volk. Zij had ook geen recht van spreken omdat zij er
niet bij geweest was. Arendt zat toen in Amerika en niet in Duitsland of in de bezette
landen van waaruit Joden werden gedeporteerd. Ook verweet hij haar dat: ‘…haar
“stelling” over de banaliteit van het kwaad niet meer dan een slogan was’ (Arendt,
2008:571).
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In een uitgebreide brief aan Scholem ging ze daarop in. Ze schreef: ‘Je hebt volko-
men gelijk: ik ben van mening veranderd en spreek niet meer van het “radicale
kwaad”. … Ik ben nu inderdaad van mening dat het kwaad nooit “radicaal” is maar
wel dat het extreem is en dat het geen diepte of een demonische dimensie bezit. Het
kan alles overwoekeren en ruïneren, juist omdat het zich als een schimmel over de
oppervlakte verspreidt. Het “tart het denken”, zoals ik zei, omdat denken een zekere
diepte wil bereiken, tot de wortels wil gaan, en het op het moment waarop het op
het kwaad stuit daar niets mee aankan, omdat er niets is. Dat is de “banaliteit” van
het kwaad. Alleen het goede heeft diepte en kan radicaal zijn’ (ibid.:577). 
Over de term ‘radicaal’ in haar antwoord naar Scholem was haar mentor Karl Jas-
pers niet helemaal gelukkig. Hij schreef haar: ‘The point is that this evil, not evil
per se, is banal. …What evil is, stands behind your phrase of characterizing Eich-
mann. And that question is indeed one we will probably never be quite able to an-
swer adequately’ (Arendt & Jaspers 1992:542).

Over de radicaliteit van het kwade en zijn relatie met het banale gaf Arendt nader
uitleg aan een journalist die haar de volgende vragen stelde: ‘Denkt u dat het kan
zijn dat het woord ‘banaliteit’ sommige lezers gekwetst heeft, of hen op het verkeerde
been gezet heeft, doordat ze de conclusie trokken dat u wellicht hun leed “banaal”
vond? Het woord banaal betekent zoveel als “gewoon”, “alledaags”. Denkt u dat het
mogelijk is dat de ondertitel te algemeen en te apodictisch klinkt? Het kwaad was
natuurlijk heel gewoon bij de nazi’s. Maar heeft uw toepassing van het woord banaal
bij een aantal lezers niet de indruk gevestigd dat dit inhoudt dat het kwaad overal
banaal en alledaags was?’(Arendt, 2008:580)
Arendt antwoordde: ‘U plaatst “banaal” op één lijn met “gewoon” en ik vrees dat u
de woordenboeken aan uw kant hebt. Maar voor mij is er een heel belangrijk verschil.
Gewoon is wat vaak, wat gewoonlijk gebeurt, maar iets kan banaal zijn ook al is het
niet gewoon. Bovendien, zoals de uitdrukking nu luidt – “de banaliteit van het
kwaad”- staat deze tegenover “het radicale kwaad” (Kant) en, gewoner gezegd, te-
genover de breed gedeelde mening dat er iets demonisch, iets geweldigs, in een groot
kwaad besloten ligt, dat er zoiets bestaat als de macht van het kwaad om iets goeds
voort te brengen… Ik bedoel te zeggen dat het kwaad niet radicaal is, niet tot de wor-
tel (radix) gaat, dat het geen diepte heeft, en dat het daarom zo vreselijk moeilijk te
doordenken is, omdat denken per definitie tot de wortel wil gaan. Kwaad is een op-
pervlakkig verschijnsel, en het is niet zozeer radicaal, het is slechts extreem. We weer-
staan het kwaad door ons niet door het oppervlakkige der dingen te laten meeslepen,
maar door stil te staan en te gaan nadenken, dat wil zeggen door ons naar een andere
dimensie te verplaatsen dan die van het leven van alledag. Anders gezegd, hoe op-
pervlakkiger iemand is, hoe waarschijnlijker hij zal toegeven aan het kwade. Een aan-
wijzing van zulke oppervlakkigheid is het gebruik van clichés, en Eichmann was daar
bij uitstek een volmaakt voorbeeld van. Elke keer dat hij getart werd zelf te denken,
zei hij: wie ben ik om een oordeel te hebben als iedereen om mij heen – dat wil zeggen
de sfeer waarin we zonder erbij na te denken leven – van oordeel is dat het goed is
om onschuldige mensen te vermoorden? Of, om het enigszins anders te zeggen: elke
keer dat Eichmann probeerde zelf te denken, dacht hij onmiddellijk aan zijn carrière,
die tot het laatste toe heel zijn denken in beslag nam’ (ibid.:586-588).
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Het gebruik van het begrip radicaal heeft tot verschillende discussies geleid. Het
probleem zoals Bernstein dat schetst is dat Arendt verschillende ‘thought-trains’
(Bernstein, 2002:206) gebruikte. Daardoor lijkt het alsof begrippen door elkaar heen
lopen, terwijl deze thought-trains volgens hem eerder getuigen van Arendts ‘com-
plex fabric of thinking’ (ibid.:207).
Het probleem bij Arendts uitleg over het verschil tussen het radicale kwaad en het
banale kwaad is volgens Bernstein (2002) dat wanneer er radicaal wordt gebruikt,
het lijkt alsof er ‘denken’ aan vooraf gaat. Arendt toont volgens Bernstein aan dat
er een grote gedachteloosheid in het kwaad zit. Dat komt terug in het begrip bana-
liteit. Het woord gedachteloosheid betekent volgens Arendt niet dat kwaad niet ex-
treem kan zijn –  kwaad dat gedachteloos wordt uitgeoefend is juist het grootste
probleem van de twintigste eeuw. Volgens Bernstein zijn we er in onze maatschappij
altijd vanuit gegaan dat ‘…evil deeds presuppose evil intentions and evil motives,
and that the degree of evil manifested in the deed corresponds to the degree of
wickedness of the motives’ (ibid.:219). Arendt toont met Eichmann als voorbeeld
aan dat er geen kwade motieven aan kwade gebeurtenissen ten grondslag hoeven
te liggen.
Naast het feit dat Eichmann geen monster bleek maar eerder een clown, had hij ook
geen slechte of kwade intenties. Zijn monstrueuze daden leken niet vooraf te zijn
gegaan door een extreme haat tegen Joden of een lange periode van antisemitisme.
Dit was een enorme schok voor Arendt en wierp een belangrijke vraag op. Hoe had
Eichmann zo gemakkelijk mee kunnen gaan in dit regime zonder dat daar een ra-
dicaliseringproces aan vooraf was gegaan?
In haar boek over totalitaire regimes concludeert zij dat dergelijke regimes alle spon-
taniteit, spontaan ontstane vriendschappen en pluraliteit vernietigen. De vraag is
volgens Arendt hoe plichtsgetrouwe burgers stoppen met nadenken en meegaan in
een systeem van moorden, terwijl iedereen het er eerst over eens was dat ‘moorden’
geen daad was waar een plichtsgetrouwe burger aan mee zou doen. 

In het voorwoord van de Nederlandse uitgave van Arendts boek staat een citaat van
Abel Herzberg, die voor de Volkskrant het proces tegen Eichmann versloeg. Ook hij
schreef dat Eichmann ‘niets ontstellends vertoonde, maar juist de indruk maakte in
niets af te wijken van het patroon van de gewone, om niet te zeggen de banale, man’
(Arendt, 2009:23). Net als Arendt zag hij dat er geen sprake was van fanatisme of
van een heilig ideaal om de Joden uit te roeien, of van een monster dat bezeten was
van een zeer foute missie. Harry Mulisch (1962, 1999), die eveneens het proces bij-
woonde, vond dat Eichmann niet de indruk maakte van een meedogenloze massa-
moordenaar. 
Ook verschillende wetenschappers worstelen met de vraag hoe het mogelijk is dat
gewone mensen moordenaars worden. De Amerikaanse psycholoog Stanley Mil-
gram voerde een experiment uit waarbij proefpersonen op bevel van iemand die
naast hen stond anderen een elektrische shock moesten toedienen. Milgram wilde
kijken hoever mensen konden gaan op bevel van een ander, waarbij het bevel strij-
dig kon zijn met hun morele kompas. Uit zijn experiment blijkt dat maar weinig
proefpersonen tegen het bevel in durfden te gaan, ondanks het feit dat er de steeds
hogere en uiteindelijke dodelijke elektrische schokken werden toegediend. 
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In een ander experiment, het Stanford Prison Experiment of gevangenisexperi-
ment, werden studenten willekeurig ingedeeld in groepen gevangenen en gevan-
genbewaarders. De psycholoog Philip Zimbardo wilde onderzoeken wat er in een
gevangenissysteem gebeurde. Zonder dat tegen de bewaarders gezegd was wat ze
moesten doen, legden ze de gevangenen een harde tucht en discipline op. Toen hij
zich na zes dagen realiseerde wat er in zijn experiment gebeurde, stopte Zimbardo
het experiment. Aardige studenten waren veranderd in hardvochtige bewakers die
hun gevangenen intimideerden, sloegen en vernederden. Opvallend was dat Zim-
bardo die transformatie wel zag, maar zich niet meteen realiseerde dat er een grens
was overschreden. In Het Lucifer Effect (Zimbardo, 2007, 2010) beschrijft hij: ‘Gaan-
deweg bleek echter, dat dit experiment een treffende illustratie biedt van de schade-
lijke invloed die slechte systemen en kwalijke situaties kunnen hebben op goede
mensen die als gevolg daarvan pathologisch gedrag gaan vertonen dat hun oor-
spronkelijke aard vreemd is. Het verhaal… toont op levendige wijze aan in welke
mate gewone, normale, gezonde jongemannen – evenals ikzelf en veel andere vol-
wassenen en deskundigen die het onderzoeksterrein betraden – bezweken aan, of
verleid werden door de intrinsieke sociale krachten van die gedragsmatige context’
(ibid.:285). 
Er is nog steeds veel debat over wat deze experimenten aantonen. Haslam en Reich-
ner schrijven (2007: 615-622) dat kwaad doen niet zomaar een glibberig pad is waar
mensen op glijden. Mensen maken wel degelijk een actieve keuze om kwaad te doen.
Daniel Goldhagen schrijft in zijn boek Hitler’s gewillige beulen (1996) dat commando’s
die Joden moesten oppakken werd gevraagd of zij dit wel wilden doen. Ook hier
ging het dus niet om het opvolgen van een bevel en werd een keuze gegeven.

Arendts leerling Jerome Kohn schrijft: ‘Voor Arendt was de belangrijkste verdienste
van het proces in Jeruzalem, net als die van elke rechtszaak, dat de verdachte Eich-
mann niet werd behandeld als een radertje, maar als een specifiek individu, over
wiens specifieke verantwoordelijkheid voor de moord op miljoenen mensen een
oordeel moest worden geveld’ (In: Arendt, 2004:18). 
Voor Arendt (ibid.:62) ging het inderdaad niet om de vraag of hij een radertje was
in de bureaucratie. In de rechtszaal geldt dit argument niet. De vraag was wat Eich-
mann zelf deed. Waarom werd hij een radertje en waarom bleef hij dat? Dat waren
volgens Arendt de wezenlijke vragen. Want Eichmann bleef, ondanks dat het-rader-
tje-zijn, een mens. En juist hierdoor, het mens-zijn, kon de vraag naar zijn persoon-
lijke verantwoordelijkheid worden gesteld. De mens Eichmann stond terecht voor
de rechtbank en niet Eichmann het radertje. 
Natuurlijk erkende Arendt dat het systeem waarin de Holocaust kon plaatsvinden
niet geheel buiten beschouwing gelaten kon worden. Maar ze verzette zich tegen
het heersende idee dat het niet mogelijk is om weerstand te bieden aan de verleiding
van het kwaad. 
Haar vriendin, de schrijfster Mary McCartney, zei hierover: ‘Als iemand je onder
schot houdt en zegt: “Vermoord je vriend of ik schiet je dood”, dan brengt hij je in
verzoeking, dat is alles’ (ibid.:52). Arendt was het hiermee eens. Zij schreef: ‘En al kan
de verleiding een gewettigd excuus voor een misdaad zijn als je leven op het spel
staat, een morele rechtvaardiging is ze beslist niet’ (ibid.). De mensen die voor het
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kwaad kiezen, ook al is dat het minste kwaad van twee kwaden, lijken zich niet te
realiseren dat ze toch voor het kwaad kiezen. De vraag is of iemand met zichzelf kan
leven wanneer een dergelijke keuze gemaakt wordt. De vraag die Arendt stelt in re-
latie tot het systeem waarin iemand zogenaamd geen andere keuze had dan mee-
gaan in het kwaad, is dan niet: ‘Hoe functioneerde dit systeem?’, maar: ‘Waarom
hebt u ondersteuning verleend?’ (ibid.:74). 
Deze vragen zijn belangrijk in het licht van de analyse van Arendts banaliteit van
het kwade en ook als we kijken naar hoe zij deze banale gedachteloosheid dacht te
kunnen overwinnen. De kracht en de oplossing daarvoor zocht Arendt in het han-
delen. 
Dit zal ik nader toelichten in de volgende paragraaf, waarin ik inga op Arendts boek
The Human Condition (1958) of Vita Activa (1994), de Nederlandse titel. 

4b.18 Het menselijk bestaan

Het proces tegen Eichmann en Arendts conclusies moeten gezien worden in het
licht van haar belangrijkste politiekfilosofische werk, The Human Condition. 
In de inleiding van dit boek schrijft ze dat ‘…gedachteloosheid een van de opval-
lendste kenmerken van onze tijd is’ (Arendt, 1994:16). In het vorige deel liet ik zien
dat dit de voornaamste reden was waarom ze zowel het proces als Eichmann banaal
vond. 
Arendt onderzoekt in haar boek de condities van het menselijk bestaan. Ze beschrijft
de theorie die bekendstaat als de handelingstheorie. In de volgende paragraaf zal
ik deze theorie toelichten. Eerst ga ik in op het politieke leven zoals Arendt dat be-
schrijft. 

Arendt was zeer geïnspireerd door het leven in de stadstaat, of polis bij de oude Grie-
ken. In deze stadstaat was er ruimte voor burgers om te discussiëren en mee te den-
ken over de inrichting van de polis. Wat Arendt bijzonder aansprak, was het verschil
dat de Grieken maakten tussen het politieke leven en het domein van het gezin. In
dit laatste was zelfbehoud van belang. De financiële zaken die van belang waren voor
het in stand houden van het gezin en het gezinsleven, werden bij de oude Grieken
niet gemengd met zaken in het leven van de polis. De huishouding of oikia, waarvan
het woord economie is afgeleid, hoorde niet tot het domein van de polis omdat er
bij de vorming en inrichting van de polis geen drang tot zelfbehoud mocht zijn. Er
moest ruimte zijn om na te denken over het ‘goede leven’. Arendt schrijft: ‘Het
“goede leven”, zoals Aristoteles het leven van de burger noemde, was daarom niet
slechts beter, vrijer of edeler dan het gewone dagelijkse bestaan, maar van een ge-
heel andere orde. Het was “goed” omdat het, verlost van de zorg om het naakte be-
staan, bevrijd van arbeid en werk, en verheven boven de alle levende wezens
ingeboren drang tot zelfbehoud, niet langer aan het biologische levensproces was
gebonden’ (ibid.:44). 
Arendt beweert niet dat het huishoudelijke leven minder waard is. Ze constateert
in navolging van Griekse filosofen als Plato en Aristoteles dat het huishouden er is
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voor de dagelijkse behoeften. ‘Zonder een bevredigende vervulling van die taak is
noch het leven noch het “goede leven” mogelijk maar de politiek is er nooit ter wille
van het leven’ (ibid.:45), zo verduidelijkt ze. Dit betekent dat het politieke leven niet
gezien moet worden als het bevredigen van dagelijkse behoeften, noch gebruikt kan
worden voor zelfbehoud. Volgens Arendt is een politieke discussie niet een discussie
waarin het vooral over (economische) kosten en baten gaat, maar een discussie
waarin wordt gereflecteerd en nagedacht over een bepaald onderwerp. 
Het woord politiek wordt in onze tijd anders uitgelegd. Voor een goed begrip van
Arendts denken is het van belang om te beseffen dat voor Arendt het politieke leven
net zo belangrijk is voor het menselijke bestaan als de dagelijkse behoeften. 
In onze samenleving wordt politiek meer gezien als een keuze in de zin van ‘de po-
litiek in gaan’. Iemand kan er voor kiezen lid te worden van een partij en de ‘poli-
tiek’ in te gaan. Voor de Grieken en ook voor Arendt geldt dat het politieke leven
deel uitmaakt van het menselijk bestaan. Het is iets waar een mens zich niet aan kan
onttrekken. De verwarring rond het begrip politiek heeft volgens Arendt te maken
met de vervagende grenzen in de moderne wereld tussen het huishouden en het
politieke leven. Dit noemt Arendt de vermaatschappelijking van de samenleving. Alles
draait uiteindelijk om zelfbehoud en om  in stand houden, net zoals bij het biologi-
sche leven. Dit is zeker van belang voor het gezin, maar in het politieke leven moet
het volgens Arendt niet om de instandhouding van zaken gaan. Er wordt dan vol-
gens haar niet meer nagedacht of iets wel nodig is. En dat is volgens haar alleen
voorbehouden aan het domein van het huishouden. Ze vindt dat er in de maat-
schappij wordt geëist dat iedereen deel uitmaakt van een ‘reusachtig groot gezin’
(ibid.:47-48). 
De vermaatschappelijking zorgt ervoor dat het politieke leven opzij wordt gezet. Er
is geen ruimte meer om na te denken en te reflecteren op betekenisvolle zaken die
voor iedereen van belang zijn. 
In de Griekse polis kreeg de gemeenschap vorm doordat de leden ervan samen
spraken en handelden. Dit is volgens Arendt kenmerkend aan het politieke leven.
Het handelen ziet Arendt als iets dat ‘…uitsluitend aan de mens [is] voorbehou-
den…’ (ibid.:34). Het gaat om de mogelijkheid dat mensen samenleven en de mo-
gelijkheid waarin dat met elkaar wordt ingericht. 
Door de vermaatschappelijking van de moderne maatschappij is er volgens Arendt
oppervlakkigheid ontstaan. ‘Een leven, geheel en al geleefd in de openbaarheid, in
de aanwezigheid van anderen, wordt, zouden wij kunnen zeggen, ondiep, blijft aan
de vlakte’ (ibid.:77). Ze bedoelt dat het niet meer mogelijk is om daar bovenuit te
stijgen. Niet in de zin van ergens in uitblinken of ergens boven staan, zoals misschien
als kenmerk genoemd kan worden van onze hedendaagse politiek, maar in de zin
van elkaar ontmoeten rondom allerlei zaken die mensen bezighouden en daarover
met elkaar in gesprek gaan. In de context van de onderlinge relatie en het gesprek
wordt de gemeenschap opgebouwd. In de maatschappij doet die relatie er niet meer
toe, maar gaat het vooral om de financiën. Deze zijn het maatschappelijk leven gaan
sturen en beheersen. Dit doelrationele handelen betekent volgens Arendt dat alles
en iedereen op de vlakte blijft en dat er apathie en onverschilligheid optreden. Er
blijft maar één perspectief over, terwijl het handelen van mensen juist een diversiteit
aan perspectieven laat zien.
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Het politieke leven wordt hierdoor niet meer beschouwd als iets waar iedereen aan
kan deelnemen. Tegenwoordig lopen mensen weg of keren zich af van de politiek.
Die wordt niet meer gezien als iets waar mensen deel van uitmaken. Er bestaat geen
actieve participatie meer aan de gemeenschap. Zij wordt van bovenaf beheerst en
bestuurd. 

4b.19 Het goede doen

Arendt vindt dat er bepaalde zaken zijn die verborgen moeten blijven. Het doen
van het goede is volgens haar zo’n activiteit die niet openbaar mag worden. Haar
argument is dat het goede doen te maken heeft met de noodzakelijke behoeften van
de mens, namelijk in leven blijven en het leven op aarde in stand houden. Ze schrijft:
‘Wanneer goedheid in het licht der openbaarheid treedt, is ze niet langer goedheid,
al kan ze nog altijd van praktisch nut zijn als georganiseerde liefdadigheid of als een
uiting van saamhorigheidsgevoel’ (ibid.:80). 
Wanneer het goede in het publieke domein treedt, dus in de openbaarheid, dan
wordt het volgens Arendt ‘vernietigd’ (ibid.:82). Het wordt vernietigd omdat het
goede dan aan de buitenwereld wordt getoond. En het goede moet volgens haar
niet getoond worden.
Ze vindt dat elk van de activiteiten van de mens zijn eigen plek heeft. Goede werken,
zo vindt zij, zijn activiteiten die zijn ontstaan onder invloed van het christendom.
De christenen in het Romeinse rijk hielden zich ver van de publieke zaak en volgens
Arendt was dat een direct gevolg van het specifieke karakter van het doen van het
goede. Ze schrijft: ‘Goedheid kan slechts bestaan wanneer ze niet wordt opgemerkt,
zelfs niet door wie goed doet; wie van zichzelf weet dat hij een goede daad verricht,
is niet langer goed, maar op zijn hoogst een nuttig lid van de maatschappij of een
gehoorzame zoon van de Kerk’ (ibid.:80).
Dat heeft volgens Arendt te maken met haar opvatting dat het goede relationeel is.
Er kan niet worden gesteld wat het goede is, omdat het zich in een relatie openbaart.
Deze relatie speelt zich af in het privé-domein. Daarnaast kan volgens Arendt goed-
heid niet opgevat worden als een absoluutheid. Iemand kan niet als zodanig goed
zijn. Dat was volgens haar absurd. Het moeilijke aan het doen van het goede is vol-
gens haar dat het goede niet getoond kan worden en in het verborgene blijft. Dit is
lastig, omdat het menselijk bestaan is ingebed in relaties. Dit betekent volgens haar
niet dat iemand als een kluizenaar moet leven, maar anderen waarmee iemand sa-
menleeft, mogen niet weten dat hij het goede doet. Arendt schrijft hierover: ‘De fi-
losoof heeft altijd zijn gedachten om hem gezelschap te houden, maar goede daden
kunnen iemand nooit gezelschap houden; ze moeten reeds zijn vergeten op het mo-
ment dat ze worden verricht, omdat zelfs de herinnering ze het predicaat “goed”
zal ontnemen’ (ibid.:81). 
Dat betekent volgens Arendt dat het goede nooit een ‘concrete gestalte’ kan krijgen.
Een filosoof kan zijn gedachten nog omzetten in een boek maar iemand die het
goede doet of heeft gedaan, kan dat niet omzetten in iets tastbaars.
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De vraag is wat dit denkbeeld van Arendt betekent voor mijn onderzoek en de kwes-
tie die ik in hoofdstuk één heb opgeworpen. In onze hedendaagse maatschappij
staat het doen van het goede in de volle openbaarheid. Er wordt over gecommuni-
ceerd, mensen van goede werken krijgen een gezicht, er zijn keurmerken waar een
non-profitorganisatie aan moet voldoen en er is een transparantieprijs voor goede
doelen. Staat dit het doen van het goede niet in de weg? Ik kom hier in hoofdstuk
zeven op terug, nadat ik in hoofdstuk zes de resultaten van mijn etnografisch on-
derzoek heb beschreven.

4b.20 Kernactiviteiten van het menselijk bestaan 

Tekenend voor het menselijk bestaan vindt Arendt het begrip ‘nataliteit’. Dat houdt
volgens haar in dat ieder mens de mogelijkheid heeft om iets nieuws te beginnen.
Ze doelt daarmee op de menselijke eigenschap om te kunnen handelen. Naast het
handelen onderscheidt zij arbeiden en werken. Deze drie activiteiten bestaan naast
elkaar, er is geen hiërarchie. 
Arendt vindt dat elk van de verschillende activiteiten van de mens ‘…haar eigen,
door haar karakter bepaalde plaats in de wereld heeft’ (ibid.:79). Ze ziet arbeiden
als het leven zelf en werken als zijn in de wereld. Het handelen staat voor pluraliteit
en het politieke leven. 
Arbeiden onderscheidt zich van werken en handelen omdat het een proces is zonder
begin en einde. Arendt vergelijkt dit met het eindeloos herhalende kringloopproces
in de natuur. Het arbeiden ligt daarom aan de basis voor het bestaan van de mens.
Het kent groei maar ook verval, evenals het vermogen om opnieuw te beginnen.
Arbeiden laat geen sporen achter. Het is daardoor ook een activiteit die weinig duur-
zaamheid kent. 
In de moderne wereld is volgens Arendt alles arbeid geworden. Hiermee bedoelt
ze dat het de overheersende activiteit van de mens is geworden om middelen van
bestaan te verkrijgen om zichzelf mee in stand te houden. Ze vindt dat de mens de
wereld hierdoor verbruikt en dat de mens hierdoor niet in staat is een ‘duurzame
wereld’ op te bouwen. De samenleving is hierdoor volgens haar een consumptie-
maatschappij geworden.

Werken is wel tastbaar. Een product komt tot stand door mensenhanden. Wanneer
het product af is, stopt het proces. Werken is een middel om tot een doel te komen.
Werken is, in tegenstelling tot arbeiden, niet gericht op het in stand houden van
zaken of op zelfbehoud. Het kenmerkende van de homo faber, de makende mens, is
volgens Arendt dat deze ‘werktuigen en gereedschappen uit[vond] om er een wereld
mee te bouwen en niet… om het levensproces van de mens te helpen verlichten’
(ibid.:149). Dit is voor Arendt een cruciaal onderscheid tussen werken en arbeiden. 
Helaas, zo schrijft Arendt, raakt werken in de moderne maatschappij verloren door-
dat het verstrikt raakte in ‘de eindeloze keten van doel en middel’ (ibid.:152). Het
gevolg is dat er niet meer over zingeving wordt nagedacht. Er wordt volgens haar
in de moderne maatschappij niet meer nagedacht over de betekenis van zaken. An-
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dere maatstaven worden belangrijker. Het gaat niet meer over het vervaardigen van
zaken en het denken en waarnemen dat hiermee gepaard gaat. Het is volgens haar
belangrijker geworden om in een eindeloze herhaling zaken te produceren, zonder
na te denken of deze nog van belang zijn voor het zelfbehoud van de mens. De vraag
of en wat iets kan bijdragen aan een duurzame wereld gaat volgens Arendt verloren. 

Het handelen is de derde activiteit die Arendt onderscheidt. Het kenmerkende aan
het handelen is volgens Arendt dat het start met ‘initiatief nemen’ (ibid.:175). Er
wordt een ‘begin’ (ibid.) gemaakt, waarbij het gaat om het ‘verrassend onverwachte’
(ibid). Arendt verwoordt dat als: ‘Het feit dat de mens in staat is tot handelen, bete-
kent dat het onverwachte van hem kan worden verwacht, dat hij kan waarmaken
wat in de hoogste mate onwaarschijnlijk is’ (ibid.:176). 
Arendt laat zien dat handelen twee betekenissen heeft, te weten beginnen en voltooien.
Dit zijn twee verschillende soorten handelingen. Arendt wijst erop dat handelen
ontstaat tussen mensen en daarom is een handelend persoon niet alleen iemand die
iets begint of doet maar ook iemand die iets ondergaat. Zij noemt dat ‘keerzijden’
(ibid.:188) van de medaille. Beginnen en voltooien zijn twee verschillende hande-
lingen, maar ze horen wel bij elkaar. Dit heeft volgens haar te maken met het feit
dat handelen over kan gaan in regeren of het in stand houden van iets. Dit is juist
niet de bedoeling van de activiteit van het handelen. Handelen wordt gekenmerkt
door ‘het onvoorspelbare van de uitkomst, de onomkeerbaarheid van het proces en
anonimiteit van wie het aan de gang heeft gebracht’ (ibid.:218). Met de twee ver-
schillende betekenissen wil ze laten zien dat wanneer iemand een actie op gang heeft
gebracht, iemand anders er weer een re-actie op kan geven. Een actie vanuit han-
delen blijft nooit op zich zelf staan als initiatief. Acties werken op elkaar in. 
Tegelijkertijd vindt Arendt dat het spreken bij het handelen hoort omdat het hier-
door mogelijk wordt dat iemand laat zien wie hij is. Hierdoor wordt het handelen
‘zinnig’. Volgens Arendt wordt in het handelen het ‘unieke persoonlijke zelf’
(ibid.:177) onthuld. Dit geldt echter niet voor ‘de verrichter van goede werken’
(ibid.:178). Deze moet anoniem blijven en kan zichzelf niet tonen.
Het zelfonthullende in het handelen leg ik nog iets nader uit, omdat het een ander
karakter heeft dan wat er in het huidige denken onder wordt verstaan. Met het zelf-
onthullende karakter bedoelt Arendt niet dat  iemand zich laat voorstaan op wat hij
zegt of doet. In de huidige politieke praktijk is dit juist wel van belang. Een politicus
moet zich constant laten zien en horen, of liever gezegd: zich laten gelden, bij voor-
keur in de media. In Arendts denken over zelfonthulling gaat het niet om het zich
doen gelden. Het gaat erom dat iemand zich in een relatie of in een netwerk van men-
selijke relaties laat zien. Volgens Arendt kan er anders geen relatie opgebouwd wor-
den. In een relatie is het niet mogelijk om je te verschuilen. Een relatie is alleen
mogelijk wanneer er moeite voor wordt gedaan. Dan ook wordt volgens Arendt de
verscheidenheid van mensen zichtbaar. 
Wel maakt Arendt dus een uitzondering voor mensen die het goede doen. Ze schrijft
daarover het volgende: ‘Ofschoon niemand weet wie hij onthult wanneer hij zich in
woord en daad kenbaar maakt, moet hij bereid zijn het risico van zelfonthulling te
aanvaarden, en aan dit risico kan noch de verrichter van goede werken, die geen
identiteit mag hebben en een volstrekte anonimiteit moet bewaren, noch de misda-
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diger, die zich voor anderen moet verbergen, zich blootstellen. Beiden zijn vereen-
zaamden, de een voor, de ander tegen alle mensen, bijgevolg blijven zij buitenstaan-
ders met betrekking tot het intermenselijke verkeer en zijn zij, politiek gesproken,
randfiguren die gewoonlijk slechts voor het voetlicht van de geschiedenis komen in
tijden van corruptie, desintegratie en politiek bankroet’ (ibid.:178). 
Zij bedoelt hiermee dat mensen die het goede doen, zich hierop niet kunnen laten
voorstaan in de politieke gemeenschap. Het goede wordt gedaan omdat iemand dit
vanuit een intrinsieke motivatie belangrijk vindt. Er wordt door iemand die het
goede doet indirect bijgedragen aan de inrichting van de gemeenschap. Het gaat
er niet om dat het goede wordt gedaan om zichzelf te laten zien in de gemeenschap.
Dit doet juist afbreuk aan het goede en daarmee ook aan de gemeenschap.

Arendt geeft met haar beschrijving van het menselijke bestaan weer wat zij vindt
van de huidige maatschappij. Het grootste probleem volgens haar is dat er geen
ruimte meer lijkt te zijn voor het ‘beginnen’. Een begin staat voor het onverwachte
en het onvoorspelbare. Zoals je van te voren niet weet hoe het leven verloopt, zo
weet je ook niet hoe een begin uit zal pakken. Het probleem in onze maatschappij
is juist dat het onvoorspelbare beheersbaar wordt geprobeerd te maken. Er wordt
gewerkt met plannen die van begin tot eind worden uitgedacht en waarin het on-
verwachte wordt uitgebannen. Hierdoor is er geen ruimte voor andere mogelijkhe-
den. Er kan geen andere weg ingeslagen worden dan de weg die van tevoren is
bedacht. Hierdoor wordt het begin een uitgemaakte zaak en gaat de nadruk op het
in stand houden liggen. De mogelijkheid om iets niet in stand te houden is niet aan
de orde volgens het plan dat van te voren is bedacht en uitgewerkt. 
Het probleem is volgens Arendt dat uitwerken niet planmatig gedaan kan worden.
Het werken aan, dus het middel om tot een doel te komen, kan niet omgedraaid wor-
den. De omkering in onze maatschappij, waarin het doel belangrijker wordt dan
het middel, voorziet in de behoefte van mensen om de wereld te beheersen en te
regeren. En daarin moet het onvoorspelbare voorkomen worden. 
Mieke Moor (2012) noemt het doelrationele denken van hedendaagse organisaties
gewelddadig. Zij schrijft: ‘Het organisatiekundig discours [geeft] zich nauwelijks re-
kenschap van de onmogelijkheid van wat ze belooft: een maakbare, planbare, stuur-
bare wereld (ibid.:260). 
De kritiek die Arendt geeft op de maatschappij is dat er niet meer actief deelgeno-
men wordt aan de gemeenschap, omdat ook de gemeenschap het doelrationele den-
ken heeft overgenomen. Daarin is geen plek voor handelende mensen. 

4b.21 Reflecteren en beschouwen

Het denken als vermogen wordt kwetsbaar, concludeert Arendt en zij vraagt zich af
wat dit betekent voor de toekomst van de mens. 
In het proces tegen Eichmann had ze gezien wat er gebeurt wanneer er niet wordt
nagedacht. Er moet stil worden gestaan bij zaken, waarschuwt Arendt, want alleen
dan kan er nagedacht worden. 
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Ze vraagt zich af: ‘…zou de werkzaamheid van het denken als zodanig, de gewoonte
om wat toevallig voorvalt of de aandacht trekt, te onderzoeken, de resultaten of bij-
zondere inhoud ervan buiten beschouwing gelaten – zou deze werkzaamheid tot de
voorwaarden kunnen behoren waaronder de mensen zich van wandaden onthou-
den, of hen zelfs werkelijk daartegen kunnen “conditioneren”?’ (Arendt, 1980:14-
15).
Dit is een belangrijke vraag voor Arendt, waarop ze zeker na het proces tegen Eich-
mann geprobeerd heeft een antwoord te vinden. 
Volgens de filosofe gaat het om het doen van het denken. Dat is een beweging naar
twee kanten. Iemand ziet iets, wordt zich daarvan bewust en doet er iets mee. Er
wordt gespeeld met het weten. Vervolgens komt iemand tot een oordeel. Dit is een
interne dialoog die niet ophoudt. Wanneer deze interne dialoog wel stopt, stopt het
denken en ligt gedachteloosheid of banaliteit op de loer. Het denken is niet alleen
een solitair proces, want het gaat ook om het bevraagd worden door anderen. 
Dit was de bekende werkwijze van Socrates die Arendt heeft geïnspireerd. Het be-
vragen zoals Socrates deed en de antwoorden die werden gegeven weer bevragen,
laat een dialoog zien die intern en extern wordt gevoerd. Want iemand die een vraag
krijgt, gaat daarover nadenken. 

Arendts oordeel over Eichmann, zo zagen we al eerder, is haar niet in dank afgeno-
men. Maar voor Arendt is het ‘oordelen’ een van de belangrijkste vermogens van
de mensen. Zij zet het oordelen tegenover onverschilligheid, waarbij de laatste vol-
gens haar ‘het gevaarlijkst [is], hoe algemeen ze ook voorkomt’ (Arendt, 2004:150).17
Ook de weigering van mensen om überhaupt een oordeel te geven, ziet ze als een
gevaarlijk, ‘modern verschijnsel’ (ibid.). 
Hoe komt Arendt tot een oordeel? Ze gaat hiervoor terug naar Socrates, die in de
Gorgias een paradoxale uitspraak doet: ‘Het is beter het kwaad te ondergaan dan
kwaad te doen’ (ibid.:102). Zijn vrienden zijn het hiermee niet eens, waarop Socrates
zegt: ‘Zelf zou ik er toch de voorkeur aan geven, m’n beste, dat mijn lier ontstemd
was en vals klonk, en dat een koor op mijn kosten zong en danste, en dat massa’s
mensen precies het omgekeerde zeiden van wat ik zeg, liever dan dat ik in mijn een-
tje (ik die één ben) in disharmonie was met mijzelf en mijzelf tegensprak’ (ibid.:107-
108). 
De kern voor Arendt ligt in de woorden ‘eentje’ en ‘ik die één ben’. Die betekenen
volgens haar: ‘hoewel ik één ben, ben ik niet simpelweg één, ik heb een zelf en ben
verbonden met dit zelf als mijn eigen zelf’ (ibid.:108). Dit eentje is namelijk in staat
om de dialoog aan te gaan met ik en mijzelf. In deze dialoog vindt het denken plaats,
volgens Arendt. Er worden gedachten uitgewisseld en er ontstaat een dialoog en
een mening. 
Deze mening hoeft volgens Arendt niet hardop uitgesproken te worden om een me-
ning te zijn. Maar deze mening of dit oordeel is wel cruciaal. Want wanneer in deze

17 Het boek waar ik hier naar verwijs, Hannah Arendt (2004) Verantwoordelijkheid en oordeel, bestaat uit
verschillende teksten en lezingen van Hannah Arendt die bij elkaar gebracht zijn door Jerome Kohn.
De tekst die ik citeer staat in het stuk ‘Enkele problemen uit de moraalfilosofie’, dat is gebaseerd op een
serie van colleges die zij gaf in de periode van 1965 en 1966.
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dialoog een mening of een oordeel is gegeven moet iemand, namelijk diegene zelf,
hiermee leven. Wanneer je kwaad doet, dan betekent dat je met dit kwaad zelf moet
leven. Zij constateert dat iemand dan in disharmonie moet leven. Arendt schrijft
hierover: ‘Als je niet met jezelf in harmonie bent, is het alsof je wordt gedwongen
met je eigen vijand samen te leven en dagelijks met hem om te gaan. Als je kwaad
doet, leef je samen met een boosdoener, en al geven velen er de voorkeur aan ten
eigen bate kwaad te doen in plaats van kwaad te ondergaan, niemand zal er de voor-
keur aan geven met een dief, een moordenaar of een leugenaar samen te leven’
(ibid.:108-109).  

Arendt zoekt naar een vorm van politieke activiteit waarin het oordelen zijn beslag
krijgt. Voor haar zijn de debatten over kwaad en goed teveel verstopt in een discus-
sie over moraal en ethiek. Moraal en ethiek gaan volgens haar niet over denken en
over hoe dat denken vorm krijgt, maar over gewoonten en gebruiken, zoals de re-
spectievelijke Latijnse en Griekse woorden mores en ethos aangeven. 
Het oordelen is volgens Hannah Arendt een politieke activiteit. Hierbij is van belang
dat er de vrijheid is om na te denken zonder dat andere zaken zoals de economie
deze discussie belemmeren.
In het boek Politiek van goede bedoelingen beschrijft de filosoof Hans Achterhuis (1999)
zijn gedachten over de NAVO-interventie in het voormalig Joegoslavië aan de hand
van onder meer het werk van Arendt. Een belangrijk punt in zijn essay is dat de
mensheid telkens weer middelen zoekt om haar doel te bereiken. De vraag is volgens
Achterhuis hoe ver je hierin mag gaan. Mag een bombardement, wat in zichzelf een
slecht doel is, wel als middel gebruikt worden? De vraag is eveneens of doelen be-
reikt worden door middelen te gebruiken. Dit verraadt een planmatige aanpak en
een geloof in maakbaarheid. Terwijl de geschiedenis ons telkens weer laat zien dat
de dingen anders lopen dan oorspronkelijk de bedoeling was. 
Wordt er wel goed nagedacht? Wordt er nagedacht zonder de intrinsieke behoefte
van het huishoudelijk leven, waarin het in stand houden op de eerste plaats komt?
Is er ruimte voor oordelen en voor reflectie? 

4b.22 De banaliteit van het goede

Na de casus aan het einde van hoofdstuk drie noemde ik verschillende redenen
waarom ik het verloop van de vergadering banaal vond, zoals het praten in clichés,
de oppervlakkigheid, het geklets en het negeren van vragen. Het leek vooral alsof
de aanwezigen waren vergeten wat er wordt beoogd met de vereniging. 
Banaliteit wordt vaker genoemd in relatie tot organisaties. De Nederlandse filosoof
Govert Buijs schreef in Trouw bijvoorbeeld over ‘De banaliteit van managers’.18 Hij
stelt dat middenveldorganisaties, organisaties die vanuit particulier initiatief zijn
ontstaan maar die in de loop der tijden zijn uitgegroeid tot grote organisaties, van

18 Dagblad Trouw 30 januari 2010. Dit opiniestuk is gebaseerd op zijn tekst in: Voorbij de crisis (2009) ‘Oude
tradities bieden nieuw ABC voor het middenveld’.
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zichzelf vervreemd zijn. Deze organisaties hebben managers aangetrokken die den-
ken in termen van marktwerking en niet in sociaal maatschappelijke termen. Buijs
betrekt hierbij het begrip ‘banaal’: ‘Begrijp me goed: ik wil managers van vandaag
niet met Eichmann vergelijken. Het gaat me erom dat er verschillende vormen van
kwaad bestaan. Er is satanisch kwaad, er is banaal kwaad, verbonden met vergeet-
achtigheid en achteloosheid. Dicht tegen dat laatste aan ligt wat we wellicht bureau-
cratisch kwaad zouden kunnen noemen. Het is geen kwaad dat iemand bewust als
zodanig plant en uitvoert, maar meer iets wat zich sluipenderwijs invreet in het nor-
male gedrag van normale mensen, werkend bij normale organisaties’ (Buijs,
2009:156). Buijs noemt naast de gedachteloosheid, die bij Arendt terugkomt als
teken van banaliteit, ook de vergeetachtigheid. Mensen vergeten iets sluipenderwijs
en daardoor wordt iets banaal. 
Ik ben het niet oneens met Buijs’ conclusie. Maar ik vind het onterecht om Arendts
begrip van banaliteit te gebruiken buiten de context van het proces. Het is te ge-
makkelijk dat te hanteren in relatie tot organisaties en bureaucratie en daarbij alleen
een excuus te maken voor het feit dat dit begrip naar Eichmann verwijst. 
De filosoof Dirk de Schutter (2007) maakt het helemaal bont door, nadat hij een
korte omschrijving heeft gegeven van het leven en werken van Arendt, een betoog
te houden tegen de bureaucratie aan de hand van Arendts banaliteitsbegrip. Hij
schrijft: ‘Ze richt deze kritische pijl op het hedendaagse politieke regime: de bureau-
cratie. Ze heeft voor dit regime een afschrikwekkende naam bedacht: het niemands-
bewind. De bureaucratie stelt niemand verantwoordelijk en toont zo haar
onmenselijke, meedogenloze wezen. Wie is verantwoordelijk voor de dagelijkse hon-
gerdood wereldwijd van 17.000 kinderen? Niemand toch, want is er iemand die
weet dat de kostprijs om deze kinderen een jaar lang aan voedsel te helpen gelijk-
staat met wat de inwoners van Europa en de Verenigde Staten jaarlijks aan parfum
en cosmetica uitgeven?’ (De Schutter, 2007:32). 
De Schutter haalt meer mondiale problemen aan, die hij allemaal wil oplossen zon-
der erbij stil te staan dat complexe mondiale problemen ook om ‘denken’ vragen.
Dat denken staat juist centraal in Arendts werk. Het niet verder bestuderen van het
begrip banaliteit in het licht van het Eichmann-proces is het tegenovergestelde doen
van wat Arendt wil, namelijk aandacht geven aan zaken die verhuld worden, die
niet uitgelegd worden. Aandacht geven aan zaken die verborgen worden achter
woorden en theorieën, met andere woorden aandacht voor denken. 
Het probleem is dat ‘bureaucratie’ ook een camouflageterm wordt. Het verwordt tot
het grote niemand, waardoor niemand schuld heeft en verantwoordelijkheid draagt,
zoals Arendt ook in haar boek over het proces tegen Eichmann stelde. De manier
waarop De Schutter probleem en oplossing benoemt, wordt ook een niemandsland
waarin uiteindelijk niemand verantwoordelijk is en niemand schuldig is.

De socioloog Zygmunt Bauman (1989, 2011) bestudeert in zijn boek Modernity and
the Holocaust de rol van de bureaucratie bij de misdaden van Nazi-Duitsland. Het
viel hem op dat nog geen enkele socioloog hierover had gereflecteerd. Bauman wil
in zijn boek de Holocaust bestuderen als ‘a rare, yet significant and reliable, test of
the hidden possibilities of modern society’ (2011:12). Hij vindt dat de genocide niet
gezien moet worden als iets dat opeens kan gebeuren. Bauman vindt dat er op de
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maatschappij gereflecteerd moet worden om de Holocaust te begrijpen. Hij stelt dat
de manier waarop moderne organisaties georganiseerd zijn dat wil zeggen rationeel,
dus georganiseerd naar het doel dat bereikt moet worden, ervoor kunnen zorgen
dat er een blindheid ontstaat voor ethische en morele normen. Dit betekent niet dat
bureaucratie of moderne organisaties bij voorbaat leiden tot verschrikkingen als de
genocide op Joden, maar er bestaat wel een mogelijkheid dat iets dergelijks gebeurt.
Bauman schrijft: ‘Modern civilization was not the Holocaust’s sufficient condition;
it was, however, most certainly its necessary condition’ (ibid.:13). Hij stelt dat het ra-
tionale aspect van een bureaucratie daarbij een belangrijke rol speelt en ook van in-
vloed was op de Holocaust. Een bureaucratie begint, zo stelt hij, met het formuleren
van een duidelijke taak en doel. Wanneer dit duidelijk geformuleerd is, dan zorgt
de bureaucratie ervoor dat het ook tot uitvoering wordt gebracht. De routine van
de bureaucratiemachine is moeilijk te stoppen wanneer ze eenmaal in gang is gezet.
Maar wanneer routine en taakgerichtheid de belangrijkste doelen worden van een
organisatie en niet meer bevraagd mogen worden, dan kunnen mensen vervreemd
raken van hun eigen moraal, stelt Bauman: ‘In a system where rationality and ethics
point in opposite directions, humanity is the main loser’ (ibid.:206). 
René ten Bos neemt dit argument over in zijn boek Merkwaardige moraal. Goed en
kwaad in management en organisatie (1998). Hij schrijft dat de mogelijkheid van het
ontstaan van verschrikkingen als de Holocaust optreedt wanneer er geen interesse
meer is voor een debat over de doelen van de organisatie, maar alleen voor de taak
die uitgevoerd moet worden. Wanneer er dus niet meer wordt nagedacht over de
betekenis van de woorden die in de hedendaagse organisaties gebruikt worden.
Woorden als ‘professionalisme’, ‘communicatie’ en ‘leiderschap’, die niet verhelde-
ren maar eerder verhullend werken. 
Ruud Kaulingfreks (2005) vergelijkt Baumans boek met Paul Du Gay’s In praise of
bureaucracy (2000). Du Gay stelt onder meer dat we bureaucratie ook nodig hebben.
Iedereen wil bijvoorbeeld dat de treinen op tijd rijden en dat het eten op tijd wordt
uitgedeeld aan mensen in een ziekenhuis. Ook wil een klant snel geholpen worden
wanneer hij een schade moet opgeven bij zijn verzekeringsmaatschappij. Tegelij-
kertijd wordt er snel geklaagd over de bureaucratie van organisaties. Kaulingfreks
stelt dat we organisaties nodig hebben omdat ze van nature ambigu zijn. Die am-
biguïteit zit ook in de mens. ‘We are constantly thrown between our rational world
and the empathy of morality. This ambiguity makes our lives.’ (ibid.:42). Kaulingf-
reks bedoelt dat mensen met hun morele impuls niet alleen kunnen leven in een
gemeenschap. De bureaucratie van organisaties kan ook behulpzaam zijn en voor
rechtvaardigheid zorgen. Het probleem van de rationaliteit is dat het gemakkelijk
is om je er achter te verschuilen. Net zoals de woorden die zo vaak aangehaald wor-
den in organisaties om dingen zogenaamd te verbeteren, zoals communicatie, lei-
derschap of professionalisme. 

Je kan je eveneens achter het goede verschuilen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de
gevangenneming van Eichmann en het proces dat daarop volgde. Velen vonden dit
een goede zaak. Het probleem was dat daardoor de vragen die Arendt stelde over
de gevangenneming, maar ook de rechtszaak, niet gesteld mochten worden. 
Het bijzondere aan het boek Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad van
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Hannah Arendt is dat zij daarin al denkende probeert te formuleren wat zich had
afgespeeld. Ze ging naar Jeruzalem om iets te begrijpen van de vervolging tegen de
Joden waaraan zij ternauwernood was ontsnapt. Ook wilde ze weten hoe en waarom
voorheen vreedzame burgers op een systematische manier aan die vervolgingen
meewerkten. Haar beschouwingen durfde ze te publiceren, hoewel deze confronte-
rend waren en indruisten tegen het gangbare denken. 
Het ging Arendt niet om een filosofische beschouwing over kwaad en goed. Het
ging haar om het waarnemen van wat er plaatsvond en om daar vragen bij te stellen.
Haar boek is een reflecterend essay. 
Het waarnemen van wat er gebeurt in een non-profitorganisatie was ook mijn be-
doeling. Ik was er niet op uit om iets banaal, kwaad of goed te noemen. Ik wilde
dieper in een non-profitorganisatie duiken omdat ik wilde begrijpen wat er plaats-
vond. Ik wilde daarover nadenken en reflecteren. Ik vind niet dat het goede op zich
banaal is, zeker niet op basis van de casus zoals ik die schetste in hoofdstuk drie. Wel
ontstaat het gevaar dat het gedachteloos doen van het goede verhult wat er gebeurt
in een organisatie. Er kan gedachteloos met het goede worden omgesprongen als
het niet ter discussie staat. De vraag is of dat goede ter discussie staat en mag staan.
Hier kom ik in hoofdstuk zes en zeven op terug. 

4b.23 Banaliteit en het alledaagse 

In dit hoofdstuk heb ik aan de hand van het werk van Hannah Arendt laten zien
wat er volgens haar gebeurt wanneer er niet wordt nagedacht. Wanneer het doen
het denken overheerst en er gedachteloosheid ontstaat. De oorlogsmisdadiger Eich-
mann belichaamde volgens Arendt een extreme mate van deze gedachteloosheid. 
Maar niet alleen vond ze Eichmann gedachteloos, ook het proces tegen Eichmann
was volgens haar niet vrij van banaliteit. Ondanks dat Arendt vond dat Eichmann
de doodstraf verdiende, had ze kritiek op de rechtsgang. Er was daar volgens haar
niet goed over nagedacht. Het belangrijkste was geweest dat Eichmann in Jeruzalem
berecht moest worden. Of de ontvoering, het proces en de andere zaken eromheen
wel gerechtvaardigd waren, was niet van belang. Daar mocht het niet over gaan. Dit
toonde volgens Arendt eveneens gedachteloosheid of banaliteit. 

Banaal of banaliteit heeft alles met het gewone te maken, met het alledaagse. Volgens
de Van Dale betekent banaal: hinderlijk alledaags en weinig hoogstaand. 
We zijn omgeven door het alledaagse. Hoe kan het denken en handelen waar Arendt
voor pleit ons helpen betekenis te geven aan het alledaagse, zodat dat niet banaal
wordt? Wat is de betekenis van het alledaagse?
Om hier een antwoord op te kunnen geven, zal ik in het volgende hoofdstuk het
vroege werk van de Duitse filosoof Martin Heidegger bestuderen. 
Ik wil onderzoeken of die alledaagsheid, die kan omslaan in gedachteloosheid of
banaliteit, wel uit ons leven verbannen kan worden. Is het alledaagse geen onderdeel
van ons leven en daarmee ook van ons werkzame leven? Hoe valt er te leven met
dit spanningsveld? En hoe helpt dit spanningsveld bij het denken? 
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5a 
Het alledaagse in de etalage

5a.1 Inleiding

In dit hoofdstuk werk ik het begrip alledaagsheid uit aan de hand van het vroegere
werk van de Duitse filosoof Martin Heidegger (1889-1976). 
De alledaagsheid is een thema van de filosofie. Dit lijkt een paradox, omdat filosofie
lijkt te gaan over thema’s die ver weg staan van het dagelijkse leven van mensen.
Maar het tegenovergestelde is het geval. Het gaat in de filosofie juist over zaken die
dicht bij het leven van mensen staan. Zo dichtbij dat er niet over nagedacht wordt.
Ze zijn er gewoon. Zoals zijn bijvoorbeeld. ‘Zijn’ is een werkwoord dat elke dag ge-
bruikt wordt. Bijvoorbeeld ‘Ik ben wakker’ of ‘Ik ben op mijn werk.’  Het zijn geeft
een plaatsbepaling aan. De Duitse filosoof Martin Heidegger vraagt zich af wat de
betekenis is van dat zijn. Het gaat bij Heidegger niet om de betekenis van het werk-
woord zijn maar om het wezen van ‘het zijn’. Dit wordt ook wel de leer van de me-
tafysica genoemd.  
In Zijn en Tijd (1927, 1998) onderzoekt Heidegger de betekenis van het zijn en de
relatie van dat zijn met tijd. In dit boek introduceert Heidegger een niet-alledaagse
taal om zich in uit te drukken. 
Omdat deze taal moeilijk te begrijpen is, wil ik het proberen te vertalen. Daarvoor
wil ik Leendert Vriel opvoeren als ‘huisvriend’. Ik beschreef Leendert Vriel in het
derde hoofdstuk. Hij was de man van mevrouw Vriel, de oprichtster van de eerste
organisatie van vrijwilligers in de terminale zorg. In 1971 werd er bij hem kanker
gediagnosticeerd en vertelden de artsen hem dat hij nog maar een paar maanden
te leven had. 
Heideggers boek Hebel – de huisvriend (1957, 2009) wijkt af van zijn gebruikelijke
werk. Het is een kort gelegenheidsschrift en gemakkelijk toegankelijk voor mensen
die onbekend zijn met zijn werk. 
Heidegger vindt kunstenaars en dichters erg belangrijk. Hij ziet ze als ‘vertolkers’
omdat zij spelen met woorden en beelden. Hierdoor geven zij een andere voorstel-
ling van zaken. Deze andere vorm zet aan tot denken. 
Heidegger ziet de dichter Hebel als een dergelijke vertolker. Johann Peter Hebel
werd geboren in 1760 en kwam uit de streek rond het Zwarte Woud in Duitsland.
Hij schreef over zijn geboortestreek in het plaatselijke dialect. Rond 1800 maakte
hij een kalender met verhalen en gedichten uit deze streek. Heidegger noemt dit
een ‘Schatzkastlein’ (Heidegger, 2009:19). Dit betekent juwelenkistje, maar ook bloem-
lezing. In de bloemlezing die in de kalender werd gepresenteerd, kwam een betove-
rende wereld naar boven. Een wereld van eenvoudige dingen die werden verheven
tot iets bijzonders. Dit gebeurde door de taal die Hebel gebruikte, namelijk de
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streektaal van de mensen. Hierdoor gebeurde er iets met de taal en de zintuigen en
werd de taal toegankelijk voor veel mensen. Heidegger schrijft: ‘Het woord ver-
mengt als de zintuiglijke zin de uitgestrektheid van de speelruimte tussen hemel en
aarde’ (ibid.:37). 
Het idee van deze kalender vindt Heidegger ‘opheffend’ (ibid.). Hiermee bedoelt
hij dat iets wat voor het oprapen ligt omhoog wordt getild. Wat voor mensen gewoon
was en niet opvallend, viel op voor Hebel en dat pakte hij letterlijk op. Heidegger
ziet het opheffen als ‘omhoog heffen, verklaren, veredelen en omvormen’ (ibid.).
Hebel was daarmee volgens Heidegger een kunstenaar die in staat was om in ge-
dichten en in de taal van de streek, die als gewoon werd gezien, betovering op te
roepen. 

Nadat hij te horen had gekregen dat hij ernstig ziek was, probeerde Leendert Vriel
met woorden zijn veranderende wereld te beschrijven. Hij merkte dat mensen an-
ders met hem omgingen. Ze spraken óver hem in plaats van met hem. Ook werd
hij genegeerd. Zijn relaties met mensen veranderden en daarmee zijn wereld. Hij
had behoefte om dit te duiden en om hier betekenis aan te geven. Wat betekende
zijn wereld nu hij met de dood voor ogen moest leven? Het zicht op leven verdween
en er kwam een uitzicht op de dood voor in de plaats. Dit was zijn nieuwe werke-
lijkheid. Hij vroeg zich af hoe hij hiermee om moest gaan. Onder mensen van zijn
leeftijd kwam doodgaan niet ter sprake. Het stond ook ver van hem af. Hij stond
juist aan het begin van een werkend leven, hij was net getrouwd en hij had een kind
van nog geen twee weken oud.
Leendert Vriel wilde ook iets anders bereiken. Hij wilde dat er meer over de ziekte
kanker werd gesproken. In die tijd, begin jaren zeventig van de vorige eeuw, werd
deze ziekte als ‘K’ aangeduid, omdat mensen het woord kanker niet durfden te zeg-
gen. Leendert Vriel wilde de ziekte ter sprake brengen zonder dat mensen wegke-
ken of hem negeerden.
Dat ter sprake brengen, zegt Heidegger, is een kunst op zich. Een kunst of zelfs een
geheim. Een geheim dat ook Hebel kende. Heidegger schrijft dat ter sprake brengen
vooral werd gezien als iets ter discussie stellen. Een diepere analyse van deze bete-
kenis laat volgens hem zien dat ter sprake brengen betekent: ‘iets wat voorheen onuit-
gesproken en nooit gezegd was, voor het eerst onder woorden brengen en het tot
dan toe verborgene door het spreken te voorschijn doen komen’ (2009:33). 
Het probleem met de taal is, volgens Heidegger, dat een mens zijn weg moet zoeken
binnen al bestaande taal. Hij concludeert: ‘Eigenlijk is het de taal die spreekt, niet
de mens. De mens spreekt pas in zoverre hij telkens met de taal overeen-stemt’
(ibid.:34). 
Betekenis geven aan iets is zoeken binnen de taal naar de juiste woorden. Het is een
in spraak brengen van het verborgene ofwel opheffen. De taal is iets dat al vastligt.
Terwijl betekenis geven, of het zoeken naar wat de betekenis is, nog niet in taal gevat
kan worden. Hiervoor moet gezocht worden naar woorden. Leendert Vriel zocht
naar woorden om aan te geven wat het betekende voor hem om dood te gaan. Dit
zoeken naar die woorden deed hij in gesprekken met zijn vrouw en met de journalist
Louis Sinner. Deze laatste gesprekken verschenen als krantenartikelen in het Alge-
meen Dagblad. Na de dood van Leendert Vriel werden ze gebundeld in het boek Vijf
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jaar leven met kanker. Een gesprek tot op de grens van leven en dood (1976, 1977). Dit boek
is overgebleven van die zoektocht. 
Aan de hand van de laatste levensjaren van Leendert Vriel zoals Sinner ze opte-
kende, wil ik nadere uitleg geven over belangrijke begrippen van Heidegger uit Zijn
en Tijd. In het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik dieper in op de betekenis van het
alledaagse. 

5a.2 De diagnose

In het najaar van 1971 leek het goed te gaan met Leendert Vriel. Hij had net zijn
nieuwe bakkerszaak geopend en zijn vrouw was bovendien zwanger van hun eerste
kind. Toen kreeg hij last van rugpijn en hoge koorts. De huisarts dacht dat een vi-
rusinfectie de oorzaak was van de koorts en dat de rugpijn het gevolg was van Vriels
harde werken. De periode daarvoor had Vriel zijn zaak verbouwd. De dokter gaf
pijnstillers. Het leek beter te gaan. Maar toen de bakkerszaak werd geopend, lag
Leendert Vriel met veertig graden koorts in bed.
Het was een verwarrende tijd, vertelde Leendert Vriel aan Sinner. Hij probeerde
in zijn zaak te werken, maar hij bleef koortsig en hoestte veel. De huisarts gaf andere
medicatie, maar wist ook niet wat er aan de hand was. Op röntgenfoto’s was niets te
zien. Leendert Vriel werd doorgestuurd naar een specialist en opgenomen wegens
zijn aanhoudende klachten. Vriel was ‘optimistisch’ (Sinner, 1977:27). ‘Bij de ingang
van het ziekenhuis gaf ik mijn vrouw het pakje sigaretten dat ik bij mij had. Ik wilde
er met volle kracht tegenaan gaan: niet meer roken! Binnen het half jaar wilde ik
beter zijn’ (ibid.). Maar de situatie verbeterde niet en gaandeweg de opname voelde
Leendert Vriel dat het niet goed zou gaan. ‘Dit wordt mijn dood, ik word niet meer
beter’ (ibid.), zo vertelde hij. Er werd meer medisch onderzoek verricht. In de tus-
sentijd beviel zijn vrouw in hetzelfde ziekenhuis van hun zoon.  
Tien dagen nadat hun kind was geboren sprak mevrouw Vriel met de behandelde
specialist. Na enige aarzeling gaf de arts toe dat Leendert Vriel kanker had. Het
bleek de ziekte van Hodgkin te zijn in het laatste, terminale, stadium. 

Deze diagnose was niet aan Leendert Vriel verteld. Wel had hij een vermoeden
gehad. Tegen een vriendin zei hij: ‘Het is met me gedaan. Ik zal straks mijn vrouw
moeten gaan troosten’ (ibid.:19). Zijn vrouw vertelde eerst niets. 
Ze kwam op bezoek na afloop van het gesprek met de arts maar ze vond hem ‘zwak
en te benauwd’ (ibid.:24). Ze was bang dat hij ‘zo’n bericht niet zou overleven’
(ibid.:24). Met de specialist had ze afgesproken om niets aan Leendert te vertellen.  
Maar Leendert Vriel merkte wel degelijk iets aan zijn vrouw toen zij bij hem zat. Ze
was niet opgelucht. Dat versterkte zijn indruk dat hij dodelijk ziek was. Hij wilde
meer weten, maar zowel zijn vrouw als zijn arts zwegen. 
Enkele dagen later, toen zijn vrouw op bezoek was, deed hij alsof de arts hem de
diagnose had verteld. Hierop zei zijn vrouw dat zij het ook wist. Het werd een be-
langrijk gesprek. Ze konden weer met elkaar praten. Er was weer openheid. On-
danks de diagnose, die ze nog nauwelijks konden bevatten. 
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Leendert Vriel wilde met meer mensen over zijn ziekte praten. Maar al in het zie-
kenhuis merkte hij dat mensen daar niet mee om konden gaan. Familie en vrienden
niet, maar ook de artsen en verpleegkundigen niet. 
‘Nog voordat het officiële resultaat van het medisch onderzoek bekend was, voelde
ik dat men mij anders ging behandelen in het ziekenhuis. De verpleegsters werden
geforceerd opgewekt en de gewone gesprekjes over alledaagse dingen lukten niet
meer zo goed... Achteraf gezien was het toen net alsof ik door hen al was afgeschre-
ven, alsof ik er niet meer helemaal bijhoorde’ (ibid.:29). 
In die tijd vertelden artsen een dergelijke diagnose niet aan patiënten. Ze deelden
hem wel mee aan de familie. Het gevolg was dat de patiënt werd buitengesloten. Er
werd een grens getrokken tussen de patiënt en de wereld. De wereld van de patiënt
werd klein gemaakt. Door iedereen op de hoogte te stellen behalve de patiënt, werd
de patiënt aangewezen op zichzelf. Er liep een scheidslijn tussen de twee werelden,
namelijk die van het-op-de-hoogte-zijn van de diagnose en van het-niet-op-de-
hoogte zijn. Deze grens is ondoordringbaar. Het is immers niet mogelijk om contact
te hebben wanneer de een wel op de hoogte is van een diagnose en de ander niet. 
Vriel beschreef aan Sinner hoe dit voor hem voelde. Het leek alsof hij er niet meer
bij hoorde. Dit was voor Vriel de belangrijkste reden dat hij over zijn ziekte wilde
vertellen. Met de daad van het vertellen wilde hij die grenzen openen. Hij legde dit
als volgt uit: ‘Ik werd er min of meer toe gedwongen. Ik voelde mij plotseling buiten
het echte leven geplaatst en dat moest ik verwerken. Ik moest mezelf vertrouwd
maken met de gedachte dat ik niet meer beter zou worden. Het is een heel merk-
waardige ervaring als je hoort dat het leven voor jou is afgelopen. Daar moest ik
mezelf mee vertrouwd maken en dat ging alleen als ik mezelf kon horen praten over
alledaagse dingen. Het horen van mijn eigen stem gaf me de zekerheid dat ik nog
niet dood was, dat ik nog mee deed’ (ibid.:30). 

Het gevoel van buiten worden gesloten is ook een ervaring die de psycholoog Jan
Hendrik van den Berg beschreef in Psychologie van het ziekbed (1952). Hij beschreef
wat het voor hem betekende om ziek te worden: 
‘Ik verlaat het bed met de bedoeling de dag op de gebruikelijke wijze te beginnen,
maar bemerk al spoedig, dat het niet gaat…Ik heb een ziekte onder de leden. Ik zie
af van boterham en thee zoals ik afzie van alles wat die dag zou brengen, van alle
plannen en plichten, en ten bewijze daarvan, dat ik dit alles volledig verlaat, draai
ik mij naar de muur. Dan, langzaam maar onverbiddelijk, voltrekt zich een veran-
dering, die karakteristiek is voor het ziektebed…Van beneden dringen de geluiden
der huishoudelijke bedrijvigheid door tot de slaapkamer…Ik sta erbuiten’ (Van den
Berg, 1952:6-7). 
Van den Berg beschreef wat hij voelde toen hij ziek werd en wat dit met hem deed.
Hij benoemde het buitengesloten zijn van de wereld. De toegang tot de gewone we-
reld, althans wat eerst de gewone wereld voor hem was, werd afgesloten. Een andere
wereld deed zijn intrede en dat was een onzekere wereld. Een wereld waarin de
zieke afhankelijk werd van zijn lichaam. 
Het meest karakteristieke van het ziekbed was, volgens Van den Berg, het isolement
en het buitengesloten worden. Het was alsof hij in een andere wereld leefde. 
‘De zieke wordt van het ogenblik af, dat hij weet ziek te zijn en in bed gaat liggen,
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uit het gewone bestaan weggenomen. Het leven stroomt door, maar hij neemt niet
meer deel. Het panorama waarbinnen zijn bestaan werkelijkheid werd, vloeit van
hem weg, het vloeit verder en blijft achter. De mensen die in zijn leven betekenis
hebben, worden eveneens met deze stroom van hem weggevoerd. Allen gaan “met
de tijd mee”, de zieke is gestrand op een tijdloze oever. Hij is degene die achterblijft,
de geïsoleerde, de wereld wordt hem merkwaardig ver weg en vreemd’ (ibid.:44). 

In de hedendaagse gezondheidszorg is al veel geschreven over wat het proces van
diagnosestelling doet met mensen.19 Het is een onzekere tijd. Er kan nog niets ge-
daan worden, omdat de uitslag nog niet bekend is. Er is wel een vermoeden dat het
om een ernstige ziekte gaat, zoals in het geval van Leendert Vriel. Maar er moet ge-
wacht worden op de definitieve diagnose.  

In de praktijk van artsen worden aan de hand van symptomen op een structurele
manier ziektes uitgesloten.20 Door het elimineren van ziektes die het niet zijn, blijft
er de ziekte over die naar alle waarschijnlijkheid de patiënt heeft getroffen. De pa-
tiënt, de niet-specialist, wordt ingedeeld in de categorie van de ziekte die bij het in-
en-uitsluitingproces van de specialist is overgebleven.21
Het indelen in een klinische categorie, zoals dat bij Vriel gebeurde, is niet het enige
proces dat de patiënt ondergaat. Er zijn meer categorieën waarin een zieke geplaatst
wordt en van afhankelijk wordt gemaakt. 
Leendert Vriel verkocht zijn zaak toen hij wist dat hij terminaal ziek was en nog
maar een paar maanden had te leven. Hij kreeg een uitkering omdat hij een ziek-
teverzekering had, maar toen hij na een jaar nog niet was overleden, verlaagde de
verzekeraar het bedrag. Ook werd Vriel arbeidsongeschikt verklaard. Vriel werd
door verschillende instanties in een bepaalde categorie geplaatst, waarmee hij als
het ware werd ingesloten. Vervolgens werd hij ook weer uitgesloten van bepaalde

19 Zie bijvoorbeeld het boek van Gonny ten Haaft Dokter is ziek uit 2010, waarin zij artsen en verpleeg-
kundigen interviewt die zelf ziek werden. Opvallend is de grote onzekerheid die naar voren komt wan-
neer de patiënten moeten wachten op de uitslag. Dit is ook een belangrijk thema in fictieverhalen over
gezondheid en ziekte. Zie Sofie Vandammes Koele minnaars (2007), waarin zij autobiografische verhalen
onderzoekt op verwoording van ziekte, of de verzameling van fictieve en non-fictieve verhalen bijeenge-
bracht door Arko Oderwald, Koos Neuvel en Willem van Tilburg in Opname. Ziek tussen vier muren (2009).
20 Zie het boek van de Amerikaanse arts Jerome Groopman, How Doctors Think uit 2007. Hij beschrijft
hoe hij pijn krijgt aan zijn hand en hiermee naar collega’s ging. Het was niet precies duidelijk wat de
oorzaak was van zijn pijnlijke hand, maar drie afzonderlijke collega’s stelden een totaal andere diagnose
en conclusie. Een chirurg zei dat hij het ‘open’ wilde maken en dan wel zou zien wat hij tegen zou komen
en wat hij er mee ging doen. Groopman ging in eerste instantie mee met het advies van de chirurg maar
heeft de operatie toch afgezegd. 
21Dit thema is een terugkerend element in het werk van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. In zijn
boek Homo Sacer. De souvereine macht en het naakte leven werkt hij dit thema uit aan de hand van een histo-
rische figuur uit het Romeinse rijk, de homo sacer. Dit was een persoon die werd verbannen. Hij mocht
niet geofferd worden, maar wanneer iemand hem vermoordde werd deze niet schuldig bevonden. Aan
de hand van de homo sacer bestudeert Agamben de moderne wereld en concludeert hij dat machthebbers
voortdurend grenzen verschuiven en mensen in- en uitsluiten. Het probleem in onze moderne wereld
is dat die grenzen niet meer zichtbaar zijn. In het artikel De patiënt bestaat niet! Of wel? Een pleidooi voor een
ethiek van de getuigenis (2011) werk ik dit uit aan de hand van de positie van de patiënt in de hedendaagse
gezondheidszorg. 
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categorieën. Na twee jaar, toen hij nog niet was overleden, veranderde zijn status
van arbeidsongeschikt. Hij werd door een arts geschikt verklaard om voor vijftig
procent te werken. Dit werd niet met Vriel overlegd. Hij was ook te ziek om te wer-
ken, omdat hij veel last had van de symptomen van de ziekte. 
Heidegger maakt zich zorgen over onze gewoonte om de wereld steeds in verschil-
lende categorieën in te delen. De positivistische wetenschappen lijken zich vooral te
bekommeren over de juiste indeling van de wereld, zonder zich te buigen over de
indeling zelf en de vraag waarom we de wereld indelen. Binnen de wetenschap en
de afzonderlijke disciplines, constateert hij, werden er alleen maar vragen gesteld
vanuit een kader dat al omlijnd en vastgesteld was. Heidegger vraagt zich af: ‘…wat
valt er nog te vragen als wordt voorondersteld dat het kennen al bij zijn wereld is…?
(Heidegger, 1998:89). 
Wanneer dingen worden onderscheiden, is bekend wat er gescheiden moet worden.
Er is dan al kennis. Volgens Heidegger kan er geen onderscheid gemaakt worden,
als niet bekend is in wat voor onderscheidingen iets geplaatst kan worden.
De meest bekende wetenschappelijke onderscheiding, tussen object en subject, is
volgens hem achterhaald. Dit levert volgens hem ‘…evenveel “waarheid”  als leegte’
(ibid.:88) op. 
Dit is terug te zien bij de diagnosestelling rond Leendert Vriel. De diagnose ‘termi-
nale ziekte’, die door de behandelende specialist werd gesteld, riep vragen op over
wat een terminale ziekte is. Leendert Vriel moest rekening houden met een levens-
verwachting van ‘tussen de drie maanden en drie jaar’ (Sinner, 1977:20). Hierbij
werd gesteld dat Vriel eerder aan drie maanden moest denken dan aan drie jaar.
Uiteindelijk leefde Leendert Vriel nog vijf jaar. 
Sinner interviewde de specialist hierover. Hij vroeg wat hij ervan vond dat Leendert
Vriel tweeënhalf jaar na de diagnosestelling nog niet was overleden. De specialist
antwoordde: ‘Als ik het verloop van de ziekte bij de heer Vriel bij benadering had
kunnen voorzien, dan had ik hem tweeënhalf jaar geleden liever gezegd dat hij niet
meer volledig genezen zou, maar dat hij waarschijnlijk wel in staat zou zijn om met
beperkingen van een redelijk leven te genieten’ (ibid.:45). 
Binnen de palliatieve terminale zorg is er voortdurend discussie over hoe de tijd ge-
noemd moet worden die iemand nog rest nadat een ziekte is vastgesteld die niet
meer behandeld kan worden. 
In een van de volgende paragrafen ga ik hier dieper op in, door uit te leggen wat
het volgens Heidegger betekent om met de dood voor ogen te leven. 

5a.3 Het toedekken van de waarheid of ‘Toe de waarheid graag!’

In de vorige alinea schetste ik hoe het diagnoseproces van Vriel met geheimzinnig-
heid was omgeven. Leendert Vriel moest onwetend blijven omtrent de waarheid en
mocht niet achter de werkelijke oorzaak komen van zijn pijn, hoesten en koorts. Die
moest geheim blijven voor hem. 
De specialist van Leendert Vriel zei over het moment dat de diagnose moet worden
verteld: ‘Het sterven is meestal niet zo moeilijk bij kankerpatiënten. Het zwaarste
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ogenblik voor een kankerpatiënt, voor de naaste familie en voor mij is, als ik hun
moet vertellen dat de dodelijke ziekte is vastgesteld’ (ibid.:45). 
Het feit dat deze specialist het moeilijk vond om de mededeling te doen, zou kunnen
verklaren waarom hij er niet mee naar de patiënt ging. Volgens Vriels specialist was
het niet om te ‘betuttelen of gewichtdoenerij’ (ibid.:44) maar omdat hij mensen niet
wilde ‘belasten’ (ibid.). De vraag is natuurlijk in hoeverre mensen ‘belast’ worden
wanneer het de waarheid betreft. 
Uit het verhaal van Leendert Vriel bleek dat de belasting groter was toen de waar-
heid over de diagnose voor hem werd verzwegen. 
Die verborgenheid, het toedekken van de diagnose en daarmee van de waarheid, is
een belangrijk thema in het werk van Heidegger. Heidegger ontwikkelt zijn gedach-
ten of theorie over waarheid aan de hand van het woord dat de Grieken gebruikten
voor waarheid, aletheia. Dat betekent ‘onverborgenheid’. 
Heidegger bestudeert waarheid in het licht van de vraag naar wat zijn is. Die vraag
wordt volgens hem niet gesteld in de moderne wetenschappen. Er worden geen
vragen gesteld bij dat de mens er is, maar men vraagt alleen wat de mens is. Wanneer
er alleen wordt gevraagd wat iets is, dan is dat een ontische vraag. Maar wanneer er
wordt gevraagd naar dat er iets is, dan is dat een ontologische vraag. De ontologische
vragen, de vragen naar het dat, dat zijn de vragen die Heidegger stelt. Hij vindt dat
de wetenschappen zich eigenlijk al sinds Plato vooral met ontische vragen bezighou-
den. Volgens Heidegger is het niet stellen van de ontologische vraag, vragen om moei-
lijkheden. 
Het probleem dat Heidegger hiermee aanduidt is dat zaken niet onverborgen zijn.
De dingen zijn verborgen. Ze zijn toegedekt. Heidegger geeft een voorbeeld rond
mineralen. Het mineraal dat diep in de grond zit, is niet met het blote oog te zien
of waar te nemen. De mens heeft het uit de grond gehaald en daarmee onthuld en
benoemd als zijnde een mineraal. Dit onthullen gaat niet vanzelf, maar gebeurt door
waarnemingen. Een waarneming is letterlijk het voor waar nemen van iets en dat
tot zich nemen. Het wordt dus binnen het menselijke genomen. Heidegger laat zien
dat het Griekse woord fenomeen  (Heidegger, 1998:50)  letterlijk betekent ‘wat-zich-
op-zichzelf-toont’ (ibid.:51). Iets waarnemen is geen onproblematisch verschijnsel.
Denk maar aan het opnemen van getuigenverklaringen door een politieagent. Bij
een voorval zoals een aanrijding neemt een politieagent getuigenverklaringen af.
Elke verklaring geeft een ander verhaal. Elke omstander nam iets anders waar. Dit
komt doordat iets zich op verschillende manieren toont. 
Wanneer we teruggaan naar het voorbeeld van het mineraal, kan volgens Heidegger
gesteld worden dat er iets is in het mineraal, in het ding zoals Heidegger dat noemt,
dat zich laat tonen. Het is mogelijk om de mineraal waar te nemen omdat er iets is
in het ding zelf wat het mogelijk maakt dat het zich toont. Het ding zelf geeft de
mogelijkheden tot waarnemen of zich laten tonen.  
Heidegger noemt een fenomeen ook een ‘uitzonderlijke ontmoetingswijze van iets’
(ibid.:53). Het is een ontmoeting van het ding met ons.
Naast het fenomeen is er ook het ‘verschijnsel’. Hun betekenissen liggen dicht bij
elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Heidegger schrijft: ‘Fenomenen zijn dan ook nooit
verschijnselen, maar het is wel zo dat ieder verschijnsel is aangewezen op fenome-
nen’ (ibid.:52). 
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De pijn die bij een ziekte optreedt is bijvoorbeeld een verschijnsel. De pijn is op te
merken maar de onderliggende oorzaak niet. Ziekteverschijnselen zoals koorts, pijn
en hoesten, waar Vriel last van had, worden door de patiënt en door artsen opge-
merkt. De oorzaak, in Vriels geval kanker, is het fenomeen. Het is iets dat zelfstandig
is en zichzelf toont. Weliswaar niet direct, want er moet naar gezocht worden, maar
wanneer de kanker of kankercellen gezien zijn, heeft de kanker zichzelf getoond. 
Het fenomeen is in tegenstelling tot het verschijnsel iets dat zich toont. Doordat het
fenomeen zich toont, kan het verschijnsel verklaard worden. 
De vraag is wat deze opvatting van Heidegger betekent in het licht van de diagnos-
estelling bij Leendert Vriel. 
Leendert Vriel voelde dat er iets voor hem verborgen werd. Mevrouw Vriel had last
van het zwijgen over de diagnose. Dat zette hun relatie onder druk. Nooit eerder
hadden ze zaken voor elkaar verborgen. Toen Leendert Vriel deed alsof hij wist wat
er aan de hand was, en zijn vrouw daarop vertelde wat de ware diagnose was, waren
beiden opgelucht. 

Voordat ik verder ga op die opluchting, wil ik terug naar het woord ‘verborgenheid’.
Verborgenheid verwijst naar het omvattende, naar het dat er iets is. De vraag is wat
dit betekende voor Leendert Vriel. Er gebeurde iets bij hem toen de diagnose aan
hem werd geopenbaard. Hij was opgelucht toen de deksel werd opgelicht en de toe-
dekking verdween. Leendert Vriel ont-dekte de diagnose. Het werd on-verborgen.
Voor het ont-dekken van iets, om ‘iets uit het verborgene’ te halen is een ontdekker
nodig. Iemand die het toedekken ont-dekt. Vriel ontdekte iets van wezenlijk belang.
Vriel ont-dekte de dood. 

De huisarts van Leendert Vriel vertelde aan Sinner dat hij het een plicht vond om
mensen de waarheid te vertellen. Toch vond hij ook dat er patiënten waren die daar
niet mee om konden gaan. Hij zei: ‘Sommige mensen blijven tot het allerlaatste ver-
stoppertje met zichzelf spelen. Er komt een moment dat ik ze met de werkelijkheid
bekend maak, omdat ik vind dat elke mens, zo dat mogelijk is, aan het eind van zijn
leven de kans moet hebben om bepaalde zaken te regelen, om met hun gezin of fa-
milie te praten’ (Sinner, 1977:20-21). 
Dit is een opmerkelijke uitspraak, want de huisarts bepaalde dus of een patiënt de
waarheid kreeg te horen. Eerst zei hij dat het zijn plicht was om de waarheid te ver-
tellen, maar daarna gaf hij ook aan dat sommige mensen er niet mee om konden
gaan en dat ze verstoppertje speelden door de waarheid te ontkennen. Hij vond dat
Leendert Vriel en zijn vrouw het nieuws wel mochten weten en het goed zouden
kunnen verwerken. 
Volgens Heidegger gaat het er niet om of iemand de waarheid aankan. De waarheid
is juist ont-dekkend. Het ontdekken van de dood door Vriel is een existentieel ge-
geven. Dat wil zeggen dat het aan het bestaan raakt. Het is een essentiële zaak. Het
ontdekken van de dood is het meest omvattende en raakt het menselijk bestaan in
zijn wezen. 
Elk mens kan zowel iets toe-dekken als ont-dekken. Dat wil zeggen dat de waarheid
volgens Heidegger ont-dekkend is. Dat werkt als een golfbeweging. Dit zal ik in een
volgende paragraaf ook laten zien als ik vertel hoe Vriel omging met het besef dat
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hij zou doodgaan. Soms dekte hij toe en deed hij alsof hij nog alle tijd had. Maar er
waren ook momenten dat hij heel goed besefte dat zijn bestaan op korte termijn zou
eindigen.
Wanneer een arts, zoals bij Vriel, tussen de waarheid en de diagnose in gaat staan,
wordt de waarheid hiermee apart gezet. Alsof ze niet meer bij de patiënt hoort. Dit
apart zetten is niet mogelijk. Het is niet mogelijk omdat de dood voor een mens niet
verborgen kan blijven. 

5a.4 Tussen vrees en angst

Toen Leendert Vriel tweeënhalf jaar met de diagnose kanker leefde, vroeg Sinner
of hij bang was voor de dood. Hij antwoordde: ‘Ik heb geen angst voor de dood
maar wel een sterke hang naar het leven. Ik zal tot het allerlaatste toe voor mezelf
blijven volhouden dat er nog een levenskans is, als ik blijf vechten. Ik vermoed
daarom dat de dood voor mij toch nog als een volslagen verrassing zal komen. Ik
heb het idee dat ik tot het allerlaatste moment niet zal kunnen geloven dat ik wer-
kelijk zal sterven’ (Sinner:37).  
Mevrouw Vriel vertelde dat zij eveneens bang was geweest, vooral in de periode dat
haar man al ernstig ziek was en de diagnose nog niet duidelijk was. De bakkerij was
net geopend en ze zag dat er iets ernstig aan de hand was met haar man. Ze werkte
hard omdat haar man minder kon doen en ze was onzeker en bang over de moge-
lijke gevolgen van het harde werken voor haar ongeboren kind. 
Toen de diagnose bekend werd, ervoer mevrouw Vriel een afname van de angst. 
Die angst in de periode ervoor, toen de diagnose nog niet bekend was, ervoer zij als
een ‘helse tijd’ (ibid.:54).  
Angst is volgens Heidegger bepalend voor het menselijk bestaan. Wanneer er angst
is, komt volgens Heidegger een mens oog in oog te staan met zichzelf. Hij komt in
aanraking met zijn eigen bestaan. Volgens Heidegger heeft de mens de neiging om
zich af te keren van de angst die het bestaan bedreigt. Bijvoorbeeld door wanneer
iemand doodziek is, juist dat dodelijke aspect van de ziekte te ontkennen. 
Het kenmerkende van angst is volgens Heidegger dat het bedreigende of hetgeen
dat de angst oproept, onbekend is. Angst is volgens Heidegger angst voor het niets.
Het dreigende gevoel van angst zonder dat bekend is uit welke richting hij komt,
versterkt het gevoel van angst. Heidegger maakt een onderscheid tussen angst en
vrees. Vrees is volgens Heidegger angst voor iets. Bij vrees weet je waar je bang voor
bent. 
Heidegger schrijft: ‘Het dreigende kan dus ook niet uit een bepaalde richting van
dichtbij dichterbij komen, het is ‘er’ al, en toch is het nergens, het is zo dichtbij dat
het benauwt en je de adem beneemt, en toch is het nergens’ (Heidegger, 1998:242).
Wat Heidegger beschrijft, klopt met de ervaringen van Leendert Vriel en zijn
vrouw. Op het moment dat er zekerheid was, door middel van het bekend worden
van de diagnose, was er opluchting. Het onzichtbare werd zichtbaar. En hoe vreselijk
dat zichtbare ook was, namelijk een onbehandelbare kanker, toch was er sprake van
opluchting. Er valt te leven met een bekende dreiging. 
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Heidegger maakt dus onderscheid tussen vrees en angst. Hij spreekt over vrees wan-
neer iemand bang is voor bekende zaken. Angst daarentegen had voor hem betrek-
king op het onbekende, of voor het niets of nergens.  
Voor Heidegger is angst existentiaal. Daarmee bedoelt hij dat angst de basis is van
het menselijke bestaan. Het menselijk bestaan is doordrongen van angst. Heidegger
wil aangeven dat angst iets anders doet bij mensen dan vrees. Angst brengt ons oog
in oog met het naakte bestaan. Angst haalt iemand uit het alledaagse bestaan. Hij
verschuift de aandacht van de dagelijkse besognes naar de naakte kern van het
leven. Naar het bestaan zonder dat het leven op een bepaalde manier is ingevuld.
Het legt bloot dat we er zijn.  

5a.5 De zorg

In een interview heeft Sinner verteld hoe hij in contact kwam met de familie Vriel
en hoe de reportages tot stand kwamen. Elke zes weken ging hij naar het echtpaar.
Tijdens deze ontmoetingen voerden ze lange gesprekken. Het contact werd gaan-
deweg intiemer. Toch hield Sinner afstand. Hij gebruikte ‘u’ en ‘meneer’ of ‘me-
vrouw’. Na een halfjaar wilde het echtpaar Vriel die formaliteit niet meer. Ze vonden
dat Sinner hen benaderde als een psychiater en dat wilden ze niet. Die afstand moest
weg, anders wilden ze niet meer geïnterviewd worden.  
Sinner had bewust voor die afstand gekozen. ‘Uit zelfbescherming’ (Sinner,
1977:10), zo vertelde hij. Zonder die afstand zou hij voor zijn gevoel een journalis-
tieke grens overschrijden. Maar uiteindelijk gaf hij die afstand toch op. Hij veran-
derde van een journalist in een ‘deelnemer’ (ibid.). Ook vertelde hij meer over
zichzelf, wat vertrouwen gaf aan het echtpaar Vriel. Vanaf dat moment werd er ge-
tutoyeerd. De relatie hield stand en het echtpaar ging door  met de interviewserie. 
Een half jaar voordat Leendert Vriel zou sterven, belde mevrouw Vriel Sinner met
de mededeling dat haar man een nieuwe ziektecrisis doormaakte en dat ze vreesde
dat hij deze niet zou overleven. Ze zei ook dat ze de huisarts had verteld: ‘U bent er
voor de medische begeleiding, want voor de stervensbegeleiding hebben we Louis
[Sinner]’ (ibid.:11).
Sinner schrok van deze opmerking. Hij vroeg zich af wat hij aan het doen was. Kon
hij door zijn betrokkenheid en de relatie die had opgebouwd met het echtpaar zijn
werk als journalist nog doen? Hij was geen stervensbegeleider. Wel kwam hij vaak
bij het gezin. Over de laatste zes weken van Vriels leven vertelde hij: ´In die dagen
werd ik deel van het gezin. Ik deed de afwas, schilde aardappelen, zette koffie, zat
bij Leendert, hielp hem als hij nog zelf naar de wc wilde’ (ibid.:13).  
Over zijn relatie met het echtpaar en over deze betrokkenheid vertelde hij: ‘Er was
iets heel griezeligs aan de hand: een volstrekte discorrelatie tussen wat je als mens
meemaakte en wat je als journalist moest doen… Als twee mensen je zo’n vertrouwen
geven en als je zo’n sterven kunt meemaken, is dat natuurlijk menselijk een verrij-
king. Maar journalistiek gezien ben ik in die serie ver van huis geraakt’ (ibid.:12-
13). 
De vraag is wat hij met deze opmerking bedoelde. Waarom vond hij dat hij ver van
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huis was geraakt? Vond Sinner dat zijn betrokkenheid te ver ging? Stond zijn be-
trokkenheid in de weg bij de uitvoering van zijn werk als journalist? 
De lezers van het Algemeen Dagblad reageerden positief op de serie en ook de directie
van het blad was zeer tevreden. Was zijn relatie met het echtpaar te intensief gewor-
den voor Sinner zelf? Toen hij begon met de interviews dacht hij dat Vriel nog een
jaar zou leven. Uiteindelijk leefde Vriel nog anderhalf jaar langer. De relatie duurde
dus veel langer dan Sinner had verwacht.
Sinner laat een dubbele beweging zien. Aan de ene kant wilde hij betrokken raken
bij het verhaal van Leendert en zijn vrouw. Er werd geen onderwerp of vraag ge-
schuwd. Hiervoor moest een onderlinge relatie opgebouwd worden. Tegelijk laat
de journalist zien dat hij ook worstelde met die betrokkenheid: ‘Als ik geweten had
dat het contact zo lang en zo intens zou worden, had ik er nooit aan durven begin-
nen’ (ibid.:13).

In die betrokkenheid en dat intense contact zit zorg. In de laatste weken van Vriel
zorgde Sinner voor hem, net als Leenderts vrouw dat deed, en hun vrienden. 
Om deze zorg gaat het bij Heidegger. Zorg is een kernbegrip voor Heidegger. Ze
vormt de basis van het menselijk bestaan. 
Nu wordt er bij zorg al snel gedacht aan het werkwoord zorgen. En een werkwoord
hangt samen met een activiteit. Iemand zorgt voor het eten of zorgt voor een kind.
Het werkwoord zorgen duidt een activiteit aan. Er moet iets voor gedaan worden. 
Voor Heidegger geldt zorg echter niet als activiteit maar als iets dat daaraan vooraf
gaat. Het begrip staat voor iets dat er al was voordat de mens bestond. Het bestaan
wordt volgens Heidegger gekenmerkt door zorg. Het menselijk bestaan is niet zon-
der zorg denkbaar. De mens is niet alleen, maar is altijd in relatie met anderen. In
een oude fabel komt dit volgens Heidegger terug:

‘Toen Cura eens een rivier overstak, nam zij bedachtzaam wat slijk op en boetseerde
een menselijk wezen. Terwijl ze nadacht over wat ze eigenlijk had gedaan, kwam
Jupiter langs. Cura vroeg hem aan dit wezen levensgeesten te schenken, waarmee
Jupiter direct instemde. Cura wilde het wezen haar eigen naam geven, maar Jupiter
stond er op dat de mens zijn naam kreeg. Terwijl Cura en Jupiter aan het redetwis-
ten waren, stond Terra op en zei dat de mens haar naam zou krijgen; zij had de
mens immers haar eigen lichaam gegeven. Tenslotte gingen alle drie er mee ak-
koord dat Saturnus als rechter zou optreden. Saturnus besloot dat Jupiter, die het
wezen levensgeesten gegeven had, de ziel na de dood mocht terugnemen, en omdat
Terra haar lichaam aan de mens gegeven had, mocht ze dat na de dood terugheb-
ben. Maar, zei Saturnus, ‘omdat Cura de mens als eerste vorm gaf mag zij de mens
houden zolang hij leeft’, en zo besloot Saturnus om het wezen dan ook maar mens
(homo) te noemen, omdat hij van humus lijkt te zijn gemaakt’ (Schilderman, 2009).22
Deze fabel laat volgens Heidegger zien dat de mens aan Cura, oftewel de zorg, toe-
behoorde omdat zij de mens heeft vormgegeven. Cura had uit aarde voor de mens
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een lichaam geboetseerd. Jupiter had de mens levensgeesten gegeven. Cura, de
zorg, stond hiermee aan de basis van de mens. En dan niet als een activiteit, maar
als zijn fundament. 
Volgens Heidegger staat zorg voor de relatie van het ‘Dasein’ of erzijn (zoals dit be-
grip in het Nederlands is vertaald) met de wereld. Het erzijn is een ingewikkeld be-
grip. Heidegger verwijst ermee naar het menselijke bestaan op zich zoals het er is,
maar ook zoals ‘we te zijn hebben’, zoals de Nederlandse vertaler van Zijn en Tijd
Mark Wildschut toelicht in zijn nawoord. Heidegger wil laten zien dat de mens be-
staat en heeft te zijn aangezien de mens ‘geworpen’ is op aarde. Niemand heeft aan
de mens gevraagd of hij wil bestaan. De mens is er. En omdat de mens er is wordt
zijn bestaan op een bepaalde manier ontwikkeld. Het bestaan is ‘extatisch’. Dat wil
volgens Heidegger zeggen dat het bestaan naar buiten treedt op een bepaalde ma-
nier. De mens is er op een bepaalde wijze. Het bestaan is altijd hier en nu en niet
abstract. Het bestaan doet zich voor in een wereld in een bepaalde tijd op een be-
paalde wijze. Het gaat er steeds om hoe de mens leeft. Dit noemt Heidegger het ‘ge-
worpen ontwerp’. 

Ik keer weer terug naar de zorg en naar het woord cura. Dit heeft volgens Heidegger
een dubbele betekenis. Het kan aan de ene kant ‘angstvallige moeite, zorgvuldigheid
of toewijding’ (Heidegger, 1998:256) betekenen. In deze zin kan zorg betekenen:
een mens die kan zijn, dus die alle mogelijkheden heeft meegekregen. Dit noemt Hei-
degger het ontwerp. Hiermee bedoelde hij dat het bestaan niet is vastgelegd en dat
het nog alle kanten uit kan. De mens kan aan de andere kant worden ‘overgeleverd
aan een bezorgde wereld’ (Heidegger, 1998:257). Hiermee bedoelt Heidegger geen
bezorgdheid zoals wij die kennen in de zin van ‘ik ben bezorgd dat het morgen gaat
regenen’ of ‘ik maak mij zorgen of mijn kind wel genoeg drinkt’. Dit is een ontische
bezorgdheid, want er is bekend waarom iemand bezorgd is. Heidegger bedoelt een
ontologische bezorgdheid. Dat is een bezorgdheid die hoort bij een bestaan waarin
van alles gebeurt. Iemand kan wel zeggen ‘zorgen is niets voor mij’ maar op het mo-
ment dat er iemand zorg nodig heeft, dan is er bij die ander de mogelijkheid tot
zorg. Sinner was niet voorbereid op de ‘zorg’ die hij uiteindelijk gaf aan Leendert
Vriel en het gezin. Hij was er wel toe in staat. 
Zorg is voor Heidegger iets anders dan toewijding. Dat een mens alles opzij zet om
met hart en ziel voor iemand te zorgen, heeft volgens Heidegger te maken met de
relaties die mensen met elkaar onderhouden. Dit noemt hij ‘voorzorg’ (ibid.:163).
Deze voorzorg heeft twee mogelijke vormen: een ‘inspringende’ (ibid.:164) en een
‘vooruitspringende’ (ibid.). Van een inspringende vorm van voorzorg is volgens Hei-
degger sprake wanneer iemand de zorg voor een ander overneemt. Wanneer iemand
letterlijk voor de ander inspringt. Bij vooruitspringende vorm van zorg gebeurt het te-
genovergestelde. Dan neemt iemand de zorg niet uit handen maar geeft haar terug.
Heidegger geeft aan dat de vooruitspringende vorm van voorzorg eigenlijk is en de
inspringende vorm oneigenlijk. Deze termen gebruikt Heidegger veel en hij wil er
niet mee zeggen dat de oneigenlijke vorm niet bij het menselijk bestaan hoort. In-
tegendeel zelfs. Het zijn twee vormen die juist bij het menselijk bestaan horen. Ze
moeten niet opgevat worden als gradaties, waarbij oneigenlijk lager op de trap staat
dan eigenlijk. Ze moeten gezien worden als een toonladder waarin de tonen allemaal
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hun functie hebben en het geheel een muziekstuk vormt. 
De dimensies van tijd spelen een kenmerkende rol in de zorg. Heidegger onder-
scheidt drie vormen van zorg in de tijd: zelfzorg, dat vooral gericht is op de toe-
komst; het bezorgen, dat gericht is op het verleden; en de voorzorg, gericht op het
heden. Deze dimensies duiden als het ware een golfbeweging aan van het menselijk
bestaan. 
Deze drie dimensies koppelt Heidegger aan de fundamentele karakteristieken van
het erzijn, te weten existentialiteit, facticiteit en vervallenheid. Het gaat hierbij om
de manieren waarop het menselijk bestaan zich verhoudt tot de wereld. Bij existen-
tialiteit gaat het om de mogelijkheden. Hiermee bedoelt hij dat er bewustzijn is en
dat iemand in staat is om te zijn. Facticiteit heeft te maken met het feit dat iemand
al in de wereld is. Het menselijk bestaan is geen geïsoleerd subject. Met vervallenheid
bedoelt Heidegger dat iemand in de wereld is opgegaan. 
Al deze kenmerken zijn volgens Heidegger terug te vinden in het begrip zorg. 

Wat kan Heideggers filosofisch concept van zorg betekenen in onze samenleving?
Zorg wordt vanuit verschillende hoeken geconceptualiseerd, dat wil zeggen, er
wordt vanuit verschillende domeinen nagedacht over het concept zorg. Daarbij legt
de politiek bijvoorbeeld andere accenten dan de economische wetenschap. Politici
denken na over hoe de zorg moet worden ingericht in de samenleving. Economen
zullen nadenken over welke middelen er naar de zorg toe moeten. 
Een belangrijk domein waarin het concept van de zorg een rol speelt is de ethiek.
Vooral de zorgethiek, een stroming ontwikkeld door Joan Tronto (1993), houdt
zich bezig met het zorgconcept. De zorgethiek vindt haar oorsprong in een feminis-
tische afwijzing van een onderzoek van de ontwikkelingspsycholoog Lawrence Kohl-
berg naar de manier waarop vrouwen een moreel oordeel vormen. Kohlberg
concludeerde dat de morele ontwikkeling van vrouwen op een bepaald moment
stopte, terwijl de ontwikkeling van mannen doorging. Een leerlinge van Kohlberg,
Carol Gilligan, verwierp deze theorie. Zij ontdekte dat de morele ontwikkeling van
vrouwen anders gaat dan die van mannen. Het gaat bij vrouwen om relaties en niet
om principes. 
Tronto ontwikkelde de aanname van Gilligan verder uit in het concept zorg. Vol-
gens haar heeft zorg in relaties een grote betekenis. In een artikel (Slager, 1996)
over zorgethiek heb ik dit nader uitgelegd aan de hand van het boek Een zachte dood,
dat Simone de Beauvoir schreef over de ziekte en de dood van haar moeder. Dit
boek werd gezien als een pleidooi voor euthanasie vanuit het begrip autonomie: ie-
mand mag zelf weten wanneer hij een einde aan zijn leven maakt. Het verhaal van
De Beauvoir laat juist zien hoe de zorg die de dochter aan de moeder gaf centraal
stond in hun relatie en dat dit gegeven ook gevolg had voor de keuzes die ze maak-
ten, zoals de keuze om de euthanasie uit te stellen. De weken daarna had De Beau-
voir niet willen missen. Tot haar grote verbazing, want ze had altijd een zeer
complexe verhouding gehad met haar moeder. 
In een discussie tussen Jozef Keulartz (2003) aan de ene kant en Marian Verkerk
(2003) en Jan Vorstenbosch (2003) aan de andere kant, poneert Keulartz de vraag
waarom de zorgethiek niet nader ingaat op het concept zorg zoals Heidegger dat in
Zijn en Tijd uitwerkte.
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Keulartz vindt dat de zorgethiek blijft steken in relaties, terwijl hij juist de inbreng
van Heideggers concept van zorg relevant vindt. Hij betoogt dat er wel degelijk een
‘ethische relevantie’ uit Zijn en Tijd te halen is, en dan met name voor wat betreft de
‘zorg voor de dingen, de zorg voor anderen en zorg voor zichzelf’ (ibid.:14). Keulartz
vindt dat de zorg voor de dingen en de zorg voor anderen niet meer in de juiste
verhouding tot elkaar staan. Ze zijn oneigenlijk geworden. In de thuiszorg zijn men-
sen bijvoorbeeld ondergeschikt geworden aan de productie: ze moeten namelijk zo-
veel mogelijk mensen helpen in een bepaalde tijd. 
Vorstenbosch gaat dieper in op de moralistische manier waarop Keulartz Heideg-
gers zorgconcept gebruikt. Zo schrijft deze: ‘De huidige organisatie van zorg is zo-
danig productgericht dat verzorgenden dit als oneigenlijk voor de zorg ervaren’
(ibid.:19). Volgens Vorstenbosch hebben dergelijke uitspraken niets met Heideggers
filosofisch concept van zorg te maken. Het lijkt volgens Vorstenbosch alsof Keulartz
het eigenlijke en het oneigenlijke op één schaal zet, waardoor er een rangorde ont-
staat. Dat is niet wat Heidegger bedoelt. 
Verkerk beargumenteert dat het op zich interessant is om Heideggers concept van
zorg mee te nemen, maar dat er niet voorbij moet worden gegaan aan het politieke
karakter van de zorgethiek. Hiermee bedoelt ze dat het concept van zorg zoals Tr-
onto dat ontwikkelde in de zorgethiek, rekening houdt met het feit dat de dagelijkse
zorg die met name vrouwen bieden ‘maatschappelijk ondergewaardeerd’ wordt.
Heidegger staat daar volgens Verkerk niet bij stil.  Kleinman en Van der Geest
(2009:159-168) beargumenteren dat het begrip zorg van Heidegger ondersteuning
biedt bij het ‘Remaking the moral world of medicine’. Zij vinden dat er een oriëntatie
moet zijn naar de toekomst, naar wat er mogelijk is. Dat betekent  volgens hen dat
er een kritische reflectie moet zijn op de praktijk en op praktijken van individuen.
Hiermee stopt hun verwijzing naar Heidegger en zijn begrip van zorg. 
Dit kan komen omdat Heidegger geen heldere definitie van zorg geeft, en daardoor
niet duidelijk aangeeft hoe er invulling moet worden gegeven aan zorg in het men-
selijke bestaan. Hij geeft geen specifieke handelingsrichtlijnen. Dat is volgens mij
tegelijkertijd ook het kenmerkende aan het menselijke bestaan. Het menselijk be-
staan heeft mogelijkheden, krijgt mogelijkheden en biedt mogelijkheden. Mensen
geven daar invulling aan in een relatie of in relaties. Hoe dat gebeurt kan van te
voren niet worden voorspeld. Het concept zorg zoals Heidegger dat beschrijft, wil
aangeven dat een mens niet alleen is maar altijd samen met anderen en hierin speelt
zorg zich af.  
Sinner had een bepaald beeld van hoe hij in de relatie met Leendert Vriel en zijn
vrouw stond. Hij zag zichzelf als een journalist met een betrokkenheid op afstand.
Toch stond hij op gegeven moment in de keuken om eten te maken en onder-
steunde Vriel bij dagelijkse zorg. Dit gebeurde in de relatie. 

5a.6 Zijn-ten-dode

Heidegger staat oog in oog met de dood. Net zoals Leendert Vriel. Niet omdat Hei-
degger een levensbedreigende ziekte had, maar omdat hij stilstaat bij het feit dat de
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mens uiteindelijk doodgaat. Voor Heidegger is het ophouden van het menselijk be-
staan cruciaal. Hij vraagt zich af wat deze eindigheid, deze tijdelijkheid voor het
menselijke bestaan betekent, niet psychologisch gezien, maar filosofisch. 
Dit kan volgens hem alleen door te onderzoeken wat het einde van erzijn betekent.  
Heidegger vraagt zich af wat het zegt dat de dood of het einde niet ervaren kan wor-
den. Kan iets dan wel heel-zijn? Met die vraag naar het heel-zijn bedoelt Heidegger
of het bestaan en het einde van het bestaan, dat volgens hem eveneens bij het men-
selijk bestaan hoort, in een geheel onder is te brengen. Is er een manier om het
einde van het erzijn en het bestaan van het erzijn samen te brengen? 
Leendert Vriel leefde vijf jaar met het besef dat zijn einde heel nabij was. Hij praatte
daarover met zijn vrouw en Louis Sinner. Vriel zei, toen hij net bekend was met zijn
diagnose en weer uit het ziekenhuis kwam, dat de wereld er heel anders uitzag. ‘Het
was alsof het buiten ineens anders was… Een koe, een grassprietje, alles had een to-
taal andere betekenis voor me gekregen. Het was alsof ik dat allemaal voor het eerst
in mijn leven pas echt zag’ (Sinner:29). 
Hij kende ook depressieve periodes. Na drie jaar te hebben geleefd met zijn ‘doods-
vonnis’ zei hij: ‘Voor mij mag het wel afgelopen zijn. Ik heb toch geen toekomst’
(ibid.:57).
Maar nog geen maand later gaf Vriel aan dat hij behoefte had aan ruimte en stilte
omdat hij ‘nog lang niet klaar [was] met de dood’ (ibid.:60).
Het nog niet klaar zijn met de dood, zoals Vriel dat omschreef, onderzoekt Heide-
gger. Hij vraagt wat ‘het-aan-zijn-einde-komen’ (Heidegger, 1998:308) betekent.
Hij benoemt hierbij een drietal kenmerken: het voortdurend uitstaande, het er-niet-
meer-zijn en het onvervangbare.
Met het onvervangbare bedoelt Heidegger dat niemand anders het aan-zijn-einde-
komen kan ervaren dan degene die het overkomt. 
Leendert Vriel realiseerde zich dat. Hij zei: ‘Toch zijn er momenten dat ik me er
helemaal alleen voor voel staan. Ik zie dan opeens haarscherp dat de naderende
dood een strikt persoonlijke ontmoeting wordt’ (Sinner:33).  
Het uitstaande legt Heidegger uit aan de hand van een schuld die nog vereffend
moet worden. Wanneer er een schuld openstaat en een gedeelte al betaald is, maar
een ander gedeelte nog niet, dan is dat wat betaald moet worden nog niet beschik-
baar. Het is er nog niet. Het openstaande moet nog ‘binnenkomen’. Het nog-niet,
dus de optelling van de hele schuld, moet nog aangevuld worden totdat het reste-
rende bedrag ‘bij elkaar is’. Met uitstaan bedoelt hij dus ‘het nog-niet-bij-elkaar-zijn
van wat bij elkaar hoort’ (Heidegger, 1998:309). 
Het gevaar is dat wanneer de twee dingen bij elkaar zijn, namelijk de openstaande
schuld en de rest, het lijkt alsof er een geheel is. Dat is volgens Heidegger niet het
geval met het menselijk bestaan. Dit is volgens hem nooit een geheel en dat is vol-
gens hem typerend voor het menselijk bestaan. Het bestaan is meer een wordings-
proces. Het bestaan is extatisch en nooit af, het is altijd in wording.  
De vergelijking die Heidegger trekt met het rijp worden van een vrucht geeft weer
wat hij met het wordingsproces bedoelt. In een vrucht zit zowel het rijpe als het on-
rijpe. Hiermee bedoelt hij dat de rijping, het proces van rijping, al in de vrucht zit.
‘Al rijpende is zij de onrijpheid’ (ibid.:310) schrijft Heidegger en hij trekt deze ver-
gelijking door naar het menselijk bestaan. Hij ziet dit als het nog-niet.  
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Nu betekent dat niet dat de dood gezien moet worden als een voltooiing, zoals een
vrucht rijp wordt en ‘geplukt’ kan worden. 
Het erzijn is niet op zijn hoogtepunt wanneer het dood is. Het is dan niet voltooid.  
Het er-niet-meer-zijn is een raar iets omdat het op zich niet ervaren kan worden. 
De vraag is dan volgens Heidegger wat het zijn-ten-dode betekent wanneer het geen
voltooiing is, zoals binnen religies. Daar leeft de idee dat de mens volmaakt is wan-
neer hij dood is, omdat hij dan bij God is. 
Volgens Heidegger moeten we voor een filosofisch begrip van de dood of het zijn-
ten-dode terug naar de zorg. 
De dood is een mogelijkheid. Een mogelijkheid die iemand ‘op moet nemen’. Hier-
mee bedoelt Heidegger dat iemand er oog-in-oog mee kan staan. Het kunnen duidt
op de mogelijkheid. Iemand kan er ook niet oog-in-oog mee staan. De dood kan
worden ontkend en worden weggeduwd uit het bestaan alsof het er niet is en alsof
het er nooit van zal komen. 
Betekent het oppakken van die mogelijkheid om er oog-in-oog mee te staan, dat de
dood  beheersbaar wordt? Dat er invloed op uitgeoefend kan worden? Nee, als er
iets uit het verhaal van Leendert Vriel naar voren komt, dan is het wel dat dit niet
mogelijk is. Zijn geworstel met het zijn-ten-dode was constant aanwezig. Soms ver-
telde hij dat hij de komende dood had geaccepteerd. Maar later kwam hij er weer
op terug en zei meer tijd nodig te hebben. Dat hij er nog niet klaar voor was. Enkele
maanden voor zijn dood zei hij: ‘Je voelt je dan heen en weer getrokken tussen leven
en dood, want ergens heel diep in mijn hart blijf ik natuurlijk toch nog een heel
klein beetje hopen. Soms betrap ik me erop dat ik als in een flits denk: Als ik 1 mei
nog haal dan sterf ik toch nog fijn in het nieuwe huis’ (Sinner:118). 
Zorg en het zijn-ten-dode hebben te maken met ‘het ontwerp’. Dit woord gebruikt
Heidegger om aan te geven dat er een voortdurend geworstel is met alle mogelijk-
heden die zich voordoen. Door het geworstel is er de mogelijkheid, een ‘uitgelezen’
(Heidegger, 1998:331) mogelijkheid, om zorg te dragen voor een verwerkelijking.
Het verwerkelijken noemde Heidegger vooruit-lopen. Vooruitlopen op de toekomst
zoals in het voorbeeld van de vrucht. Het accepteren van de dood betekent volgens
Heidegger dat iemand accepteert wie hij is geworden en wat hij met zijn mogelijk-
heden heeft gedaan. 
Het besef van doodgaan komt dicht bij het heel-zijn. Hierin kan vrijheid ontstaan.
Het rijpingsproces wordt immers geaccepteerd. Het maakt dan niet meer uit welke
vorm de vrucht krijgt. 

5a.7 De zekerheid van de dood

In de voorgaande paragraaf beschreef ik wat het zijn-ten-dode betekent volgens
Heidegger. Hierbij moet nog een belangrijk kenmerk daarvan genoemd worden,
namelijk de zekerheid dat de dood er is. Deze zekerheid heeft wel een tweeledige
betekenis. 
Ongeveer een jaar voor zijn dood kreeg Leendert Vriel van zijn artsen te horen dat
de ziekte onderdrukt was. Er was een mogelijkheid, zo hoorde Leendert Vriel met
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verbazing aan, dat de kanker bestreden kon worden. Zijn reactie hierop was: ‘Ik
leef nu al bijna vier jaar met de grootste onzekerheden. Telkens komen er nieuwe
verwikkelingen. Ik ben zo moe, zo intens moe van alles. Jarenlang heb ik me verzet
tegen de naderende dood. Jarenlang was ik van plan me tot het uiterste te verzetten
tegen de dood. In wezen ontkende ik voor mijzelf de dood. Ik had de opgeschroefde
zekerheid dat ik het telkens opnieuw zou redden. Dat was natuurlijk geen verstan-
delijke redenering van me, want als ik nadacht, wist ik dat ik bijvoorbeeld geen tien
jaar meer te leven had. Voor mijn gevoel was de dood echter weg te drukken, elke
keer als hij zou naderen. (…) Heel geleidelijk heb ik leren inzien dat dit een ver-
keerde instelling is. Ik leerde om de dood niet als mijn vijand te zien, maar als een
redelijk en noodzakelijk einddoel van het leven, dus ook het einddoel van mijn eigen
leven. Tijdens de zeereis kreeg ik de zekerheid dat ik vrede met mezelf had gevon-
den. Nu zegt de dokter ineens: “Misschien ga je voorlopig nog niet dood”’ (Sin-
ner:86).
Leendert Vriel worstelde met deze nieuwe informatie. Dat klinkt vreemd, want ze
zou evengoed ervaren kunnen worden als een wonder. Maar Vriel werd er niet
hoopvoller door. Het tegenovergestelde gebeurde, hij werd depressief. 
‘Natuurlijk kan niemand enige zekerheid krijgen over de duur van zijn leven maar
er is nu al zoveel met mijn levenseinde gegoocheld dat ik er verschrikkelijk moe van
ben geworden’ (ibid.:86).   
Zijn artsen gaven Vriel hoop. Ze zeiden dat ze hem zouden gaan redden. Een red-
ding waardoor hij ‘gewoon’ verder kon met zijn leven en niet in die afschuwelijke
onzekerheid hoefde te leven. Maar deze redding gaf Vriel geen hoop. 
Dit komt door de dubbele betekenis van zekerheid die de dood geeft. Het is niet be-
kend wanneer ze zal komen, wel dat ze zal komen. Met dit gegeven kunnen mensen
slecht omgaan, zeker de artsen die in het geval van Vriel nog alles wilden doen om
hem te redden. Terwijl Vriel al wel met de zekerheid van de dood kon leven.
Heidegger schrijft hierover: ‘Dat het overlijden als voorkomende gebeurtenis
“slechts” empirisch zeker is, zegt niets over de zekerheid van de dood’ (Heidegger,
1998:327). 
Met empirisch bedoelde hij dat het doodgaan een feit is. Doodgaan kan worden ver-
werkt in statistieken waaraan gezien kan worden dat iedereen uiteindelijk zal ster-
ven. Maar dit empirisch gegeven wil niet zeggen dat die zekerheid als zodanig wordt
ervaren. We willen niet nadenken over onze dood. We leven alsof we nooit dood
zullen gaan. Wanneer het zijn-ten-dode wordt ontweken, is er volgens Heidegger
sprake van ‘oneigenlijkheid’. Hiermee bedoelt hij dat het typisch is voor het men-
selijk bestaan om de dood te ontkennen. 

Uiteindelijk bleek dat de kanker bij Leendert Vriel niet was onderdrukt. Nadat hij
een experimentele behandeling had ondergaan, koos hij ervoor om de hele behan-
deling te stoppen. Het deed teveel pijn. Hij wil zich niet ‘tergend langzaam kapot
laten spuiten’ zoals hij vertelde aan Sinner (Sinner:123). 
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5a.8 Het ervaren van de dood van een ander 

Nadat de specialist aan mevrouw Vriel had verteld wat de diagnose van haar man
was, keerde ze terug naar hun huis en zag een foto van hun trouwdag. Ze zei: ‘Toen
pas drong het tot me door wat er aan de hand was. Ik rende naar het kastje, greep
de foto en smeet hem in een la’ (ibid.:25). 
Heidegger vraagt zich af wat het betekent om de dood van een ander te ervaren.
De dood kan niet zelf ervaren worden, maar de dood van een ander wel. Hoe vindt
dit ervaren plaats? Wanneer iemand overlijdt, is het menselijk bestaan weg. De
ander is verdwenen. Er is alleen een stoffelijk ding overgebleven. Er is nog wel een
lichaam, maar zonder leven. Toch is wat overblijft niet alleen maar stoffelijk volgens
Heidegger. Het is meer dan ‘levenloos materieel’ (Heidegger, 1998:304). Wat is
overgebleven, vertegenwoordigt een heel leven, waar familie of vrienden zeer dicht-
bij waren. Het is niet alleen maar een lichaam dat overblijft, het zijn ook de herin-
neringen, het gedeelde leven, de uitstraling van een persoon, zijn karakter, kortom
alles wat inhoud gaf aan het stoffelijke lichaam. Maar de persoon zelf, de overledene,
is er niet meer. Hij heeft de wereld verlaten en zijn inhoud achtergelaten, of nage-
laten. Heidegger stelt dat de nabestaanden misschien juist door dit achtergelaten
zijn nog met de overledene kunnen zijn. Hij noemt dit mede-zijn. Het is een andere
manier van met een ander zijn dan toen de persoon nog in leven was, maar vanuit
die dood, vanuit die herinnering kunnen mensen nog ‘met elkaar zijn in dezelfde
wereld’ (ibid.:304) volgens Heidegger. 
De vraag is wat het verlies van iemand betekent en welk fenomeen hier aan ten
grondslag lag. Het verlies wordt door nabestaanden ervaren, maar degene die is
overleden kan geen verlies ervaren. Kun je door dit verlies dichter bij de dood
komen? Heidegger vindt van niet. 
Het doodgaan is een persoonlijke ervaring die niet kan worden naverteld. Het moet
zelf ervaren worden en laat geen ervaring achter. 
Dit realiseerde Leendert Vriel zich ook. Hij zei, nadat hij al een paar jaar met zijn
ziekte leefde, dat de dood een strikt persoonlijke ontmoeting zou worden, hoeveel
hij er ook over praatte met anderen. Hij moest haar zelf onder ogen komen. 

Nog steeds is er discussie over op welke manier de dood ervaren kan worden. Tij-
dens het jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde in 2009
kwam dit thema aan de orde; de bijdragen werden later gebundeld (2011). 
De ethicus Den Hartogh (2011) is het niet eens met de oude Griekse filosoof Epicu-
rus, die stelt dat de dood niet erg is omdat niemand weet dat hij dood is. Den Har-
togh vindt dit een boude stelling, vooral in het licht van de geneeskunde. Artsen
doen namelijk alles om de dood af te wenden, zoals ook terug te zien is in het verhaal
van Leendert Vriel. Volgens Den Hartogh gaat het niet om de ‘slechte’ ervaring van
de dood, maar om het feit dat de dood levenslijnen doorsnijdt. Bij iemand op leeftijd
zijn die levenslijnen lang en wordt de dood door anderen als minder erg ervaren.
Bij een jong iemand zijn die levenslijnen kort en dan wordt de dood als erg ingrij-
pend ervaren.  
Volgens Ruud Welten (2011) ligt het ervaren van de dood vooral in de rouw. Hei-
degger had volgens hem niet naar dit aspect gekeken. Welten zegt dat rouw betrek-
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king heeft op de relatie met de dode en dat de rouw gaat over het gevoel een on-
aanvaardbaar verlies te hebben geleden. De dood van een naaste is een unieke ge-
beurtenis. Wanneer je iets dergelijks overkomt onderga je een onbekend gevoel. De
dood van een naaste is onomkeerbaar.
Mevrouw Vriel zei twee maanden na het sterven van haar man: ‘Ik heb ontdekt dat
verdriet waaraan je te veel toegeeft als een put kan worden waar je niet meer uit-
komt. Je moet dikwijls hard zijn voor jezelf en je duidelijk voor ogen stellen dat het
leven gewoon doorgaat, en dat je in dat gewone leven mee moet gaan’ (Sinner:157).
Het leven zonder de ander, de herinnering die gedragen wordt en het verdriet van
het verlies is een ervaring die op zich staat en die niet vergeleken kan worden met
het ervaren van de dood.  

5a.9 Thuis sterven

Het echtpaar Vriel sprak af dat Leendert thuis zou sterven. Ze vroegen zich wel af
wat dit zou betekenen voor hun zoon. Hoe zou het zijn voor een kind van vier jaar
om het sterven van zijn vader mee te maken? Ze spraken hierover met een kinder-
psycholoog. Die vond dat het meemaken van het stervensproces niet geschikt was
voor kinderen, en zeker niet voor een kind van vier jaar. 
Leendert Vriel zei daarop: ‘Als het zover is dat ik het kind nog alleen maar kan scha-
den, dan moet ik maar naar het ziekenhuis om daar te sterven’ (Sinner:84). Dit vond
de psycholoog niet nodig. Hij had waardering voor het feit dat het stervensproces
in hun eigen huis zou plaatsvinden en vond dat niet alles hiervoor hoefde te wijken.
Er werd afgesproken dat hun zoon bij de grootouders zou logeren maar wel regel-
matig langs zou komen. Een jaar later, toen het zover was, ging hun toen vierjarige
zoon naar zijn opa en oma. 
Het thuis sterven werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw niet gefaciliteerd.
Dit leverde een probleem op voor de verzorging van Leendert Vriel. Vooral in de
laatste weken had hij veel zorg en verpleging nodig. Dat zou een reden voor opname
zijn geweest, maar Leendert Vriel kreeg hulp van studiegenoten van mevrouw Vriel.
Zij waakten ’s nachts en hielpen hem. Overdag waren er ook mensen aanwezig. Sin-
ner schreef: ‘Hierin is Leendert Vriel duidelijk bevoorrecht boven vele duizenden
anderen stervende kankerpatiënten. Het sterven thuis zou onmogelijk zijn als er
niet een groep geschoolde verpleegsters uit vriendschap de dag-en nacht verpleging
mogelijk maakt’ (ibid.:149).

In Heideggers boek Hebel de huisvriend, waar ik dit hoofdstuk mee begon, noemt
Heidegger de dichter Hebel een huisvriend. Hij geeft hiervoor verschillende rede-
nen. De taal van Hebel is toegankelijk. Zijn gedichten liggen dicht bij de taal die
mensen gebruiken. In de taal vindt hij woorden voor zaken die moeilijk onder woor-
den te brengen zijn. Juist voor dingen die dichtbij zijn als de natuur, de streek en
de gewoontes en gebruiken van een bepaalde streek. 
Ten aanzien van het woord huis heeft Heidegger een filosofische opvatting. Voor
hem betekent een huis meer dan alleen een noodzaak, meer dan alleen een plek
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om te wonen. Juist het wonen zegt iets over de plek waar er wordt geleefd en waar
men thuis is. Hierover schrijft Heidegger: ‘Doordenken we het werkwoord wonen
voldoende diep en wezenlijk, dan benoemt het de manier waarop de mensen op de
aarde en onder de hemel de vlucht van geboorte naar dood volbrengen’ (Heidegger,
2009:21).  
Het wonen kan vergeleken worden met het wordingsproces van het menselijk be-
staan. Het wordingsproces is volgens Heidegger het proces tussen leven en dood,
dat naar heel zijn toe wil. Heidegger vergelijkt dit met het wonen. Een huis stelt vol-
gens Heidegger de mens in staat om te wonen en daarin mogelijkheden te vinden
om het wonen op een bepaalde manier in te vullen. 
Dit, deze invulling, laat zien waarom thuis sterven voor mensen zo belangrijk is. Het
geeft aan waarom het voor mensen zo belangrijk is om de afronding van het leven
daar te laten plaatsvinden, waar er geleefd is. Op de plek waar er samenzijn is ge-
weest met anderen en waar veel van het mensenleven plaatsvond.
Leendert Vriel betrok met zijn gezin een nieuw huis na de geboorte van zijn zoon.
Het was ook het huis waarin hij terugkeerde na zijn opname in het ziekenhuis en
nadat hij te horen had gekregen dat hij terminaal ziek was. Ze zouden weer een
nieuw huis betrekken. Even dacht Vriel nog dat hij dat mee zou maken. Maar uit-
eindelijk berustte hij erin dat hij niet mee zou verhuizen. Hij stierf vlak voor de ver-
huizing in zijn vertrouwde woning.
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5b 
Kwijtraken en terugvinden

5b.10 Inleiding

In het eerste deel heb ik enkele belangrijke concepten uit Heideggers werk Zijn en
Tijd uitgelegd. Ik wilde de lezer vertrouwd maken met het denken en de taal van
Heidegger en met het leven van Leendert Vriel. 
In dit deel onderzoek ik de betekenis van het alledaagse aan de hand van het werk
van Heidegger. Het begrip alledaagsheid is geen afgebakend of een op zichzelf
staand begrip. Het heeft alles met het begrip zijn te maken en met de concepten
zoals ik die in het eerste deel verklaarde. 
Ik richt mij hier vooral op de vraag die overbleef aan het einde van hoofdstuk drie,
namelijk of het mogelijk is om uit het alledaagse te komen. 

5b.11 Een belangrijke vraag

In het eerste deel ben ik voornamelijk ingegaan op het menselijke bestaan, het erzijn
zoals Heidegger dat noemt, een begrip waarmee hij aangeeft dat de mens er is. Maar
de wereld bestaat niet uit alleen mensen. Voordat er iets gezegd kan worden over
het alledaagse, is het van belang om terug te gaan naar het begrip zijn en naar een
vraag die al eeuwen oud is: ‘Waarom is er eigenlijk iets en niet eerder niets?’ (Hei-
degger, 2003:17). Deze vraag werkt Heidegger uit in Inleiding in de metafysica (2003)
maar hij begint er ook mee in het eerste hoofdstuk van Zijn en Tijd.23 Ik gebruik
beide werken om inzicht te geven in het begrijp ‘zijn’. 
Heidegger vindt de vraag ‘Waarom is er eigenlijk iets en niet eerder niets’ de ‘ruim-
ste’ en de ‘diepste’ vraag. Tegelijkertijd zit bij het stellen van deze vraag ook een
adder onder het gras. Het is namelijk alleen de mens die deze vraag kan stellen. De
mens lijkt hierdoor een uitzonderlijke positie in te nemen. Het kenmerk van het
zijn is volgens Heidegger dat ook de mens eronder valt. Een mens kan de vraag naar
het zijn wel stellen maar dat wil niet zeggen dat de mens anders is dan ‘Een wille-
keurige olifant in een willekeurig oerwoud in India’ (ibid.:20) of  ‘een willekeurig
chemisch verbrandingsproces op de planeet Mars of wat je verder maar wilt’ (ibid.).
De mens is een zijnde te midden van zijndes die zich bewust is van zichzelf. De mens
stelt zich de filosofische vraag waarom is er iets en niet niets. De mens is een zijnde
en heeft weet van zijn bestaan. 

23 Dit was een serie van colleges die Heidegger gaf in 1935. In 1953 is ze in boekvorm uitgekomen. De
Nederlandse vertaling is van de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven
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De filosofie, zo stelt Heidegger, is de enige discipline waarin deze vraag wordt ge-
steld. ‘Filosoferen betekent vragen: waarom is er eigenlijk iets en niet eerder niets?’
(ibid.:24), aldus Heidegger. Filosofie is daarom volgens hem geen wetenschap zoals
natuurkunde of wiskunde. In deze disciplines gaat het om het weten. Er vindt een
overdracht van kennis plaats, zodat die toegepast kan worden. 
Volgens Heidegger  is de opgave van de filosofie om: ‘…een door denken tot stand
gebrachte openheid in de wegen en perspectieven van het maat en rang bepalende
weten waarin en vanwaar uit een volk zijn bestaan in de historische-geestelijke we-
reld opvat en ten uitvoer brengt, van dat weten dat alle vragen en peilen onder vuur
neemt en bedreigt en prikkelt’ (ibid.:27). 
Het gaat hier niet om prestaties die iets teweeg brengen of iets tot stand brengen.
Dit zou betekenen dat iets lichter gemaakt werd, maar het tegendeel is volgens Hei-
degger het geval. ‘De filosofie maakt naar haar wezen de dingen nooit lichter, maar
alleen zwaarder’ (ibid.), schrijft hij. 
Dit zwaarder maken begint al bij de vraag ‘waarom is er eigenlijk iets en niet eerder
niets?’ Want waarom moet een dergelijke vraag gesteld worden? Wat is de zin van
een dergelijke vraag? Met het stellen van zo’n vraag begeeft een filosoof zich al bui-
ten het gebaande pad. Dat de filosofie zaken zwaarder maakt, bewijst Heidegger
door al denkende te concluderen dat het tweede deel van de vraag namelijk ‘waarom
is er niet eerder niets?’ weggelaten kan worden. 
Wanneer er goed naar deze vraag wordt gekeken, dan gaat het bij het vragen stellen
namelijk om het iets en niet om het niets. Heidegger vraagt zich af of er wel een
vraag gesteld kan worden naar het niets.  
Volgens de logica en de gangbare wetenschap zou deze vraag inderdaad niet gesteld
kunnen worden. Maar, zo schrijft Heidegger, de filosofie is niet een wetenschap
zoals we in traditionele zin kennen. Het is volgens hem een andere tak van sport,
waar er wel over het niets gesproken en gedacht kan worden. Heidegger vraagt ver-
volgens hoe er tegen het niets moet worden aangekeken. Heeft het wel zin om er-
naar te vragen? Is het eerste gedeelte van de vraag ‘Waarom is er eigenlijk iets’ niet
voldoende? Nee, volgens Heidegger. Want, zo stelt hij, als de vraag gesteld wordt
zonder de vraag naar het niets dan: ‘gaan we van het zijnde uit’ (ibid.:44). Juist door
de toevoeging naar het niets, gaat dit zijnde ‘wankelen’ (ibid.:45)’. 
Heidegger geeft het voorbeeld van een krijtje. ‘Dit stukje krijt hier is een lichtgrijs
ding dat uitgebreidheid heeft, betrekkelijk vast is, op een bepaalde manier gevormd
is, en bij dat alles en door dat alles een ding is om mee te schrijven. Zo zeker als het
juist bij dit ding hoort om hier te liggen, evengoed hoort het daarbij de mogelijkheid
hebben niet hier te zijn en niet zo groot te zijn. De mogelijkheid om langs de tafel
meegenomen en gebruikt te worden, is niet iets wat wij alleen maar in gedachten
aan het ding toevoegen. Het is zelf als zijnde in deze mogelijkheid; anders was het
geen krijtje in de hoedanigheid van schrijfgereedschap. Overeenkomstig heeft elk
ding op een telkens andere manier dit mogelijke bij zich. Dit mogelijke hoort bij het
krijtje. Het heeft zelf, in zich zelf, een bepaalde aanleg voor een bepaald gebruik’
(ibid.:47).

Het is lastig om iets dat is, anders te zien. Het krijtje uit het voorbeeld van Heidegger
kan toch gewoon gezien worden als een krijtje? Hoe moet er een voorstelling ge-
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maakt worden van iets anders? Van een andere mogelijkheid van het krijtje, zoals
Heidegger schrijft. Er kan toch gezegd worden dat het krijtje er al is? 
Volgens Heidegger is juist die vraag naar wat het is, dus wanneer er gevraagd wordt
naar het wezen van het krijtje, het wezen van het zijn van het krijtje, alsof: ‘…we in
de leegte grijpen’ (ibid.:52). 
Deze leegte heeft volgens Heidegger te maken met het feit dat mensen alles hebben
verstopt in taal. In taal staan de dingen al vast en is er geen opening meer die ruimte
laat voor andere  mogelijkheden. 

5b.12 De merkwaardige ervaring van de alledaagsheid

Alledaagse dingen krijgen een andere betekenis wanneer mensen horen dat ze bin-
nen afzienbare tijd zullen sterven. Juist de gewone, dagelijkse dingen, waar mensen
eerst niet bij stil stonden, worden belangrijk. Vriel zei hierover tegen Sinner: ‘…en
ik ben toch een mens gebleven met zijn gewone zorgen en zijn gewone pleziertjes,
met zijn gewone gevoelens. Kortom: ik ben een gewoon mens, ook al heb ik kanker,
waaraan ik hoogstwaarschijnlijk zal sterven’ (Sinner:61).  In dit citaat van Vriel valt
op hoe vaak het woord gewoon valt. Het was blijkbaar voor Vriel bijzonder belangrijk
om op te merken dat hij ondanks zijn ziekte toch ‘gewoon’ bleef. Dat alles ‘gewoon’
doorging. 
Dit is het kenmerkende aspect van alledaagsheid. Er is een gewone gang van zaken,
waar niet echt stil wordt gestaan bij die gang van zaken. Volgens Heidegger is dit
het kenmerkende aan het menselijke bestaan, dat zich juist afspeelt in het alledaagse.
Juist in die gewone gang van zaken leeft de mens, en hij kan zich daar niet aan ont-
trekken. 
De vraag is wel: wat maakt ons bestaan in de alledaagsheid anders dan dat van de
olifant in het Indiase woud of van het chemisch verbrandingsproces? Dit heeft vol-
gens Heidegger vooral te maken met het feit dat de mens zich bewust is van zijn be-
staan. Een olifant stelt geen vragen bij het bestaan, maar een mens wel. Een mens
heeft de mogelijkheid om die vraag te stellen. Een mens kan die vraag stellen. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk, in de paragraaf ‘De zorg’, stelde ik dit aan de
orde. Het ‘kunnen’ heeft volgens Heidegger te maken met de termen ‘geworpen-
heid’ en ‘ontwerp’. De eerste term verwijst naar het feit dat er omstandigheden zijn
die het menselijk bestaan bepalen, en waar een mens weinig invloed op heeft. In
het ontwerp zit het ‘kunnen’ en daarmee zijn kenmerkende mogelijkheid. Dit geeft
volgens Heidegger ruimte aan de mens. 
Ruimte ontstaat volgens Heidegger door het ont-verren. Dit betekent dat het erzijn
in staat is om iets dichterbij te halen. Met ont-verren bedoelt Heidegger ook letterlijk
dat de verte dichterbij gehaald wordt. De verte wordt ont-verd. Dit moet volgens Hei-
degger wel op een ‘omzichtige’ (Heidegger, 1998:143) manier gebeuren. Hiermee
bedoelt hij dat er in de moderne wereld veel verschillende manieren zijn om de we-
reld versneld dichterbij te halen. Denk maar aan de radio of de televisie, maar ook
aan vervoer. Dat zijn middelen waarmee de mens de wereld dichterbij kan halen.
Maar, vindt Heidegger, deze middelen zorgen weliswaar voor een versnelling, maar
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niet voor een ont-verring in de zin van het ontstaan van ruimte. De ruimte in het
ont-verren ontstaat pas wanneer de mens vooral de nabije wereld ont-verd. Juist
het nabije wordt volgens Heidegger over het hoofd gezien. 
Om dit uit te leggen, geeft Heidegger het voorbeeld van een bril. Wanneer iemand
zijn bril op zijn neus heeft, merkt hij er niets van. De bril is zo dichtbij dat hij niet
opvalt. Een schilderij dat aan de muur hangt en dus verder weg is, ziet de brildrager
nog eerder dan de bril op zijn neus.
Wanneer hij de bril afzet en weer naar het schilderij kijkt, zal hij opmerken welk ef-
fect de bril heeft. De vertrouwdheid met de bril, namelijk het kunnen zien, is weg-
genomen en daarom ervaart hij de afstand. Dat ervaren van de afstand, dat is wat
Heidegger ‘ruimte’ noemt. Afstand en ruimte moeten fenomenologisch gezien wor-
den vanuit de ervaring van de mens. Het zijn geen lege categorieën die door wille-
keurige getallen als vijf of dertig kilometer aangeduid kunnen worden, maar het is
de ervaring van afstand en plek door de mens. 

De opgave die Heidegger zich stelt, is om vraagtekens te zetten bij de bekende we-
reld, bij het alledaagse om ons heen. Het gaat hem er niet om een oordeel te geven
over dat alledaagse. Er kan niet gezegd worden dat het alledaagse goed is of niet
goed. Dan zou het lijken alsof je er buiten kunt staan en dat kan niet volgens Hei-
degger. Het menselijke bestaan speelt zich juist af in het alledaagse. Het gaat erom
de wereld te bekijken waarin het bestaan zich afspeelt. Wat betekent dit voor de er-
varing van mensen? Het ont-verren betekent het weer in ogenschouw nemen van
de wereld, van de concrete plek waar het bestaan zich afspeelt in tijd en ruimte, of-
tewel van het alledaagse. Volgens Heidegger zien we juist het nabije over het hoofd
en daarmee het alledaagse. 

5b.13 Alledaagsheid en de tijd

Om alledaagsheid te kunnen vatten is er volgens Heidegger begrip nodig van wat
de notie tijd voor het menselijk bestaan betekent. 
In het alledaagse leven wordt gedaan alsof er altijd tijd is. Dat wil zeggen, mensen
doen alsof ze genoeg tijd hebben om tot in het oneindige door te kunnen leven. Dat
klinkt misschien raar, want mensen worden gek van de klok, van volle agenda’s en
drukke bezigheden waarin het leven is vastgelegd. Maar toch wordt er geleefd alsof
er niets is dat het leven zal stoppen. Er is de idee dat het leven eeuwig is. 
Heidegger vraagt zich af hoe het kan dat mensen die notie of dat gevoel van on-
eindigheid hebben? In het bijzonder vraagt hij zich af: ‘Wat wil dat zeggen: de tijd
“gaat verder” en “gaat voorbij”? Wat betekent het “in de tijd” in het algemeen en
“vanuit de toekomst”? (ibid.:423). Hij vraagt zich af wat de vele tijdsaanduidingen
in de taal betekenen. 
Deze vragen zijn voor Heidegger belangrijk, omdat met vragen en de daarop vol-
gende  antwoorden ook de betekenis van het er-zijn te begrijpen valt. Zoals ik in het
eerste deel van dit hoofdstuk schreef, vindt Heidegger het kenmerkende van het
erzijn, het zijn-ten-dode. Dit heeft te maken met het feit dat de mens oog in oog met
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de dood staat, en dat wil zeggen dat de mens juist niet alle tijd heeft van de wereld. 
Het begrip tijd, of zoals Heidegger dit fenomeen benoemt: tijdelijkheid, beschrijft
hij uitvoerig in het tweede deel van Zijn en Tijd. Wat hij wil begrijpen is: ‘…de op-
heldering van de oorsprong van “de tijd”’ (ibid:300). Vervolgens kan hij ingaan op
de zin van zijn. Hij vindt dat de zin van zijn vooral te maken heeft met het besef van
tijdelijkheid. Of eigenlijk meer met de idee dat het menselijk bestaan eerder ‘ontij-
delijk’ is dan tijdelijk. Met ontijdelijk bedoelt hij de notie dat er alle tijd is. 
Bij deze tijdelijkheid noemt Heidegger enkele begrippen die van belang zijn voor
het menselijk bestaan. Het gaat om de begrippen bevindelijkheid, het verstaan, de
rede en het vervallen zijn. 
Met bevindelijkheid bedoelt Heidegger de stemming van de mens die te maken
heeft met ‘dat het is’. Het gaat om een stemming waar een mens zich in bevindt
maar die niet in woorden kan worden geduid. Het woord ‘bevindelijkheid’ geeft
het al aan. Iemand bevindt zich ergens in, in een toestand die concreet is en in het
hier en nu. 
René ten Bos (2011) benoemt die stemming als iets zonder ‘gegeven’ (ibid.:88). Hij
noemt verliefdheid. Het is moeilijk om te beschrijven wat je voelt wanneer je verliefd
bent. Het is ook niet objectief aan te tonen. De mens kent vele stemmingen die net
zo ongrijpbaar en moeilijk onder woorden te brengen zijn als verliefdheid, denk
aan verveling (Awee Prins, 2007), maar die toch iets zeggen over het menselijk be-
staan. 

Het verstaan heeft te maken met het menselijk bestaan in die zin dat het bestaan
geen stappenplan kent en geen ontwerp in de zin van design, als iets dat van te
voren bedacht is. Ontwerpen is de mogelijkheid en de noodzaak het bestaan in te
richten en op een bepaalde manier te zijn. Dit is mogelijk omdat we de wereld en
onszelf verstaan. We begrijpen dat we de mogelijkheid hebben te bestaan, dat we
‘kunnen zijn’ (Heidegger, 1998:421). Het bestaan ontvouwt zich als een kunnen-
zijn dat zich actualiseert op een bepaalde wijze. 

De rede heeft te maken met de taal en met de mogelijkheid van de mens om zich
verstaanbaar te maken. Dit kan ook door te zwijgen of door poëtische woorden te
gebruiken, zoals een dichter doet. Maar ook geklets maakt deel uit van de rede.24

Het vervallen zijn heeft te maken met trekjes van de mens die we graag ontkennen
of negeren maar die er ook zijn. Zoals ambiguïteit of nieuwsgierigheid. Heidegger
bedoelt niet dat er aan het vervallen zijn een waardeoordeel zit. Juist niet. Hij ziet
het meer als dingen die ook bij het leven horen. 

24 Zie het boek van René ten Bos (2011) Stilte. Geste. Stem. Hierin onderzoekt Ten Bos hoe taal mensen
op het verkeerde been zet en hoe juist niet-talige aspecten van belang zijn in het menselijk bestaan. Het
gaat hem erom, in navolging van de filosoof Giorgio Agamben, dat het belang van ervaring cruciaal is.
Ten Bos schrijft: ‘Mensen verlangen naar helderheid en zekerheid. We mogen dat nooit ontkennen,
maar tegelijkertijd zou het dom zijn om het experimentele karakter van taal en ethiek te ontkennen’
(ibid.:208).
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Deze begrippen zeggen iets over het bestaan van de mens en iets over de invulling
van het bestaan in het alledaagse. 
Het kenmerkende aan het alledaagse is dat het vertrouwd is. Het is prettig om in
het alledaagse te zijn, om niet te denken aan de tijd die als het ware wegvalt. Het is
prettig om te doen alsof altijd alles zal blijven bestaan. Zich in het alledaagse wente-
len is een prettige manier om te zijn. Daarnaast kan een mens er ook in verdwijnen.
In het alledaagse bestaan kan er snel vergeten worden dat er weet is van het eigen
bestaan, en van de dingen er omheen.  
Heidegger stelt de vraag, of geeft eerder de mogelijkheid: ‘Het zou kunnen zijn dat
het wie van het alledaagse erzijn juist niet is wat ik telkens zelf ben’ (ibid.:155). Dit
niet, dit het zou kunnen dat het niet is wat ik telkens zelf ben, kan op iemands pad komen
door de verschillende verstoringen die de mens tegenkomt. 
Eén zo’n verstoring kan de realisatie zijn dat het menselijke bestaan eindig is. Wan-
neer iemand te horen krijgt dat hij ernstig ziek is en nog maar even te leven heeft.
Dit is een zeer ernstige verstoring. Maar er kunnen ook andere verstoringen optre-
den. 
Iemand kan helemaal opgaan in het ‘men’ (ibid.:170). Hiermee wil Heidegger zeg-
gen dat iets onbepaald is geworden. Er is geen onderscheid meer te maken. Wan-
neer iemand de zin spreekt of schrijft: ‘Men vond dat dit niet meer mocht gebeuren,’
dan is de vraag wie dit vond. Door het woordje men te gebruiken is dat volstrekt
onbepaald geworden. Iedereen wordt over één kam geschoren. Dit hoeft niet altijd
erg te zijn, maar hierdoor worden moeilijke kwesties volgens Heidegger gladgestre-
ken. Iemand kan zich achter het men verschuilen. Hij hoeft zelf nergens iets over
te zeggen, anderen doen dat voor hem. Maar die zijn vervolgens niet te achterhalen. 
Het heeft volgens Heidegger geen zin om hier een moreel oordeel over te vellen.
Het bestaat volgens hem. Iemand is in de wereld, maar kan ook opgaan in het men.
Het men is de wereld. Er wordt snel een oordeel gegeven over de massa waarin het
men te vinden is, maar daar valt volgens Heidegger juist geen oordeel over te vellen.
Wel is de vraag of er dan niet iets kwijtgeraakt wordt. 

5b.14 Kwijtraken

In een later werk van Heidegger, De oorsprong van het kunstwerk (1950, 2009), onder-
zoekt hij wat kunst is. Hij stelt vragen bij het wezen van het kunstwerk. Dit doet hij
door vraagtekens te zetten bij de betekenis van stof, vorm en tuig. 
Met tuig bedoelt Heidegger iets dat gebruikt wordt om iets mee te doen. Het ‘om-te’
is hierin van belang. De mens heeft bijvoorbeeld van steen een hamer gemaakt om
mee te slaan.
Heidegger staat in dit kader stil bij het werk ‘Boerenschoenen’ van Vincent van
Gogh. De schoenen zijn gebruikt, het zijn geen nieuwe schoenen. Heidegger vraagt
zich af of er iets gezegd kan worden over deze schoenen. Iedereen weet wat schoe-
nen zijn en waar ze voor worden gebruikt, maar wat zegt dat precies over dit paar
schoenen die Van Gogh portretteerde? 
Heidegger concludeert: ‘Door dit tuig waart de gelaten zorg om het dagelijks brood,
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de woordeloze vreugde de nood weer te hebben doorstaan, de huiver rond de aan-
komst bij de geboorte en de siddering bij de alomtegenwoordige dreiging van de
dood’ (ibid.:45). Hij vraagt zich af of dit de betekenis was voor de boerin die deze
schoenen droeg. Hij schrijft: ‘De boerin daarentegen draagt ze gewoon. Maar is dat
gewone dragen wel zo gewoon?’ (ibid.).  Het tuig, in dit geval de schoenen, geeft
een betrekkelijk eenvoudige wereld weer. Het is om aan te trekken of om in te lopen.
Wanneer iemand een paar schoenen ziet, weet hij vrijwel meteen wat ermee gedaan
kan worden. Ze zijn eenvoudig en betrouwbaar. De schoenen laten iemand die erin
stapt niet in de steek. Er is van te voren al bekend dat er mee gelopen kan worden.
Tenminste, als iemand dezelfde schoenmaat heeft.  
Maar wat gebeurt er als deze schoenen versleten en verbruikt zijn? Heidegger
schrijft: ‘Het afzonderlijke tuig wordt versleten en verbruikt, maar daarmee raakt
tegelijkertijd het gebruiken zelf in onbruik, het slijt en wordt banaal’ (ibid.:46).
Met banaliteit bedoelt Heidegger in dit geval: ‘..zo verschraalt het tuig-zijn en blijft
op den duur alleen nog het pure tuig over’ (ibid.). Hiermee geeft hij aan dat wat er
overblijft wanneer het tuig, in dit geval de schoenen, versleten zijn en niet meer
worden gebruikt. Wanneer alleen nog het pure tuig overblijft, dat wil zeggen de
schoenen als instrument en niet het ding zelf als object. De schoenen hebben geen
functie meer in de zin van om aan te trekken of om in te lopen. Ze zijn versleten en
worden hiervoor niet meer gebruikt. Ze zijn banaal geworden. 
Hierdoor raakt het oorspronkelijke doel van de schoenen kwijt. 

5b.15 De casus

Is er in de casus ook iets kwijtgeraakt? In de discussie over het beleidsplan van VPTZ
ging het over de lengte van het plan. Er werd gediscussieerd over definities en cijfers
en over de vorm die het definitieve plan zou krijgen. Het leek alsof het alleen over
de schoenen ging en over het leer waar ze van gemaakt waren. Het leek niet te gaan
over het ware doel van de organisatie. De maatschappelijke functie van de organi-
satie, de ondersteuning van de terminale patiënt en de ondersteuning van de vrij-
williger die het werk doet, leek te zijn opgegaan in een discussie over het materiële. 
De uitgebreidheid van de casus, de details, het niet-verhullende verslag van een ver-
gadering, toont verschillende zaken. Er werden veel woorden gesproken (ondanks
het feit dat niet eens alle woorden die zijn gesproken tijdens de vergadering in de
casus zijn opgenomen), en het verslag laat daardoor ook het taalgebruik van de be-
trokkenen zien. Het laat verder zien hoe mensen niets-verhullend hun boosheid
tentoonspreiden. Het laat ook de verhulling zien van een verstoring of van elemen-
ten die een gesprek over zin uit de weg gaan. Het laat de onmacht zien van de aan-
wezigen in de casus, maar ook hun macht. Het laat ten slotte zien hoezeer de
aandacht uitgaat naar kleine dingen, die daardoor een groot gedeelte van de tijd in
beslag nemen.
In hoofdstuk vier onderzocht ik het begrip banaliteit aan de hand van het werk van
Hannah Arendt. De vraag is of we het predicaat banaal kunnen opleggen aan wat
er in de casus gebeurt. Uit haar hele verslag over het proces van Eichmann, blijkt
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dat zij het proces zélf een banaliteit vond. Er werd volgens haar aandacht aan de
verkeerde zaken besteed. 
Kan de discussie over het beleidsplan ook ‘banaal’ genoemd worden? Is ze alleen
maar nodig om de organisatie in stand te houden? De vraag is wie dit beleidsplan
nodig heeft. Welke zieke of welk familielid van een zieke vraagt naar het beleidsplan
van de organisatie om te zien welke zorg iemand kan verwachten van de organisatie?
Welke vrijwilliger werkt er met het beleidsplan in de hand? Welke functie heeft dat
beleidsplan? Is die er niet vooral om te laten zien waar de organisatie van is gemaakt? 
Is het probleem niet dat we door alleen maar bezig te zijn met het materiaal, we ver-
geten wat de functie is van de organisatie? Dat we de zin zijn vergeten?

5b.16 De casus ‘dingt’ 

In een essay getiteld ‘Het ding’, dat verscheen in de Nederlandstalige bloemlezing
Over denken, bouwen en wonen (1991), omschrijft Heidegger wat hij bedoelt met het
ding. Hij neemt als voorbeeld een kruik. Bij het achterhalen van wat voor een ding
de kruik is, is het van belang om te weten wat er in ging of wat er in kan gaan. Wan-
neer er ‘niets’ in zit, kan gesteld  worden dat er lucht in zat. Deze lucht wordt ver-
vangen door wijn wanneer er wijn in de kruik wordt gegoten. 
Wanneer er vanuit de natuurwetenschappen naar dit proces wordt gekeken, zou
gezegd kunnen worden dat: ‘de ene vulling omgewisseld werd voor de andere’
(ibid.:70). Heidegger schrijft dat dit ‘verblinding’ (ibid.:71) kan veroorzaken. Hij be-
doelt hiermee dat de wetenschap het wezen van het ding, in dit geval van de kruik,
verbergt of vergeet. Het gaat er voor de wetenschap om dat de kruik gevuld is met
vloeistof en niet met wijn, water of iets anders.
Heidegger schrijft dat het nogal verschil maakte of er over water, wijn of vloeistof
wordt gepraat. Wanneer er geen aandacht is voor het ‘bevattende’ (ibid.:72) zoals
Heidegger dat noemt, is er volgens hem ook geen aandacht voor het wezen van het
ding. Hij wil hiermee aantonen dat een ding om meer dan alleen het object gaat.
Het gaat, in het geval van de kruik, ook om de leegte. Heidegger vraagt: ‘Hoe bevat
de leegte van de kruik?’ (ibid.). Hij antwoordt zelf: ‘Ze bevat doordat ze het ingego-
tene opneemt. Ze bevat doordat ze het opgenomene behoudt’ (ibid.).  
De leegte, zo schrijft Heidegger, houdt iets op dubbele wijze vast. De kruik neemt
haar in zich op en de kruik behoudt haar. De kruik en wat erin gaat horen bij elkaar. 
Met het voorbeeld van de kruik wil Heidegger laten zien hoe belangrijk het is om
aandacht te hebben voor het wezen van het ding. Het ding is volgens hem niet zom-
aar een ding. Het ding heeft te maken met betrokkenheid. 
De Franse wetenschapsfilosoof Bruno Latour gebruikt deze uiteenzetting van Hei-
degger om een oproep te doen aan mensen en staten om terug te keren naar ‘Ding-
politiek’, oftewel naar een politiek die betrekking heeft op zaken waar mensen
bezorgd om zijn. Om dit idee heen maakte Latour in 2005 in Karlsruhe een ten-
toonstelling met als titel Making things public (2005). 
De tentoonstelling en het gelijknamige boek laten een hoeveelheid aan onderwerpen
zien die op een bepaalde, andere manier getoond worden. Vooral de spanning van
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de dingen, of die om de dingen heen ligt, wordt getoond. Deze dingen worden in
de tentoonstelling geproblematiseerd, gekarakteriseerd en zelfs geridiculiseerd.
Maar het voornaamste is dat dingen getoond worden in hun waarheid en in hun
onwaarheid. Het gaat hier om waarheid zoals Heidegger dit verwoordde: hetgeen
dat verborgen is.
In hoofdstuk twee verwees ik al naar Latours voorbeeld van de spaceshuttle die in
2003 bij terugkeer naar de aarde was geëxplodeerd. Door de assembly drawing zag
de spaceshuttle er op het eerste gezicht minder complex uit. Tegelijkertijd werd
door de explosie en de installatie met brokstukken duidelijk hoe complex de spaces-
huttle eigenlijk was. De complexiteit van de spaceshuttle lag verborgen en was on-
waar gemaakt. Ze was niet te zien aan de spaceshuttle als zodanig.
De casus zoals geëtaleerd in het eerste hoofdstuk, lijkt aan hetzelfde probleem te lij-
den als de geëxplodeerde spaceshuttle. Als zodanig in de etalage gelegd, lijkt hij op
een banale, weinig complexe en simpele zaak. Hij toont een herkenbare gang van
zaken. Een gang van zaken die in veel organisaties speelt, een alledaagse praktijk.
Er wordt veel gezegd maar het lijkt niet om betekenissen te gaan. Het lijkt om on-
belangrijke zaken te gaan, zoals definities en de lengte van stukken. Het lijkt niet
over de inhoud te gaan. Het lijkt alleen over het materiële te gaan.
Wanneer ik de casus weer herlees, of het transcript dat aan de basis lag van deze
casus, valt op dat er pogingen worden gedaan om het over de inhoud te hebben.
Om het over betekenissen te hebben of er naar te vragen. Er is een geworstel te zien
in de casus. 
De casus is als het ware aan het ‘dingen’, in de betekenis van Heideggers ‘ding’, na-
melijk dat mensen ermee omgaan. Ze zijn erbij betrokken. De aanwezigen zijn met
de organisatie bezig, ieder lid op zijn of haar manier. Ze zijn betrokken. Dat is ook
de reden dat ze uit alle hoeken van het land zijn afgereisd naar het vergadercen-
trum. Of mensen nu veel of weinig spreken, of zelfs helemaal stil zijn, ze zijn allemaal
door hun betrokkenheid met de organisatie naar de vergadering gekomen. Ze zijn
de organisatie, de ledenraadvergadering, genaderd. 
Om nader te onderzoeken hoe die nadering is, hoe mensen betrokken zijn bij de
organisatie, hoe de casus ‘dingt’, heb ik ervoor gekozen om de betrokkenen te in-
terviewen. 
In het volgende hoofdstuk geef ik weer wat de thema’s waren die uit deze interviews
kwamen. Ik breng ze ook in verband met de vragen die ik stelde aan het begin van
dit hoofdstuk en door dit proefschrift heen. 
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6 
Vierkante meter om het bed

6.1 Inleiding

‘Voor het eerst in de ruim twee jaar dat ik Leendert Vriel ken, tref ik hem in bed
aan’ (Sinner:129), schreef Louis Sinner. Het bed stond in de woonkamer. Deze ver-
plaatsing greep Mevrouw Vriel enorm aan. Ze vertelde: ‘Op bed gaan liggen bete-
kent voor hem het begin van het einde. Zelfs tijdens de zware crisis van eind vorig
jaar hebben we het bed boven gelaten en stond Leendert overdag op’ (ibid.:130). 

Het bed verplaatsen naar de woonkamer betekende dat Leendert Vriel niet meer
de trappen op kon naar zijn slaapkamer. Het sterven kwam dichterbij en zijn leven
ging zich op en om het bed afspelen. Mensen kwamen op bezoek en zaten naast of
op zijn bed. Vriel sliep of was half slapend aanwezig. Soms was hij zich bewust van
het leven dat doorging in de woonkamer en soms ook niet. Wanneer hij last had
van de drukte om het bed, werden de lichten gedempt, werd de radio uitgezet en
spraken de mensen zachter met elkaar. 
Het bed was constant in gebruik en had eveneens aandacht nodig. De lakens werden
regelmatig verschoond omdat ze nat werden van Vriels zweet en de kussens werden
opgeschud om stevigheid te bieden voor de zieke. 

Het bed neemt een belangrijke plaats in bij ziekte en dood. Vooral wanneer het,
zoals bij kanker, om een terminale fase van een ziekte gaat, een fase die een tijd kan
duren. 
De mensen die ik heb geïnterviewd zagen het bed, of de vierkante meter om het
bed, als de belangrijkste plek in hun organisatie. Hoe zij die plek zagen en hoe zij
hiermee omgingen, zal ik in dit hoofdstuk toelichten aan de hand van de interviews
die ik hield. De vraag is hoe de betrokkenen zich om dit bed organiseerden. Hoe
kreeg de organisatie vorm? 
Sommige respondenten waren nauw betrokken bij de oprichting van hun lokale or-
ganisatie, maar de meeste respondenten die ik sprak, waren bestuurder geworden
op het moment dat de lokale organisatie al een tijd bestond. Hoe hebben zij hun
organisatie rond het bed ingericht? Hoe dragen zij zorg voor hun organisatie? Hoe
reflecteren zij op hun organisatie? Hoe houden ze hun organisatie staande? Wat
speelt er in hun organisatie? Hoe wordt er betekenis gegeven aan het centrale doel
van de organisatie? Met het begrip organisatie bedoel ik zowel de landelijke vereni-
ging VPTZ, als het landelijk steunpunt en de lokale organisaties. 

Ik begin dit hoofdstuk met een relaas over hoe mensen in navolging van mevrouw
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Vriel een hospice of thuiszorgorganisatie oprichtten. Hoe richtten zij hun particulier
initiatief in? Welke obstakels kwamen ze tegen en hoe gingen ze daar mee om? 
In de tweede paragraaf laat ik zien hoe het bed in letterlijke én symbolische zin voor
de terminale patiënt wordt opgemaakt. Hoe wordt er rekening gehouden met zijn
behoeften en die van zijn naasten, en hoe wordt de nieuwe of huidige organisatie
om hem heen ingericht?
Hoe de vrijwilligers hun ruimte innemen in de vierkante meter om het bed, beschrijf
ik in de derde paragraaf. De vrijwilliger wordt binnen VPTZ gezien als de centrale
schakel, juist omdat die in de vierkante meter om het bed staat. Ik doe dit vooral
vanuit het gezichtspunt van de bestuurders die ik heb geïnterviewd.
In de daaropvolgende paragraaf laat ik zien hoe er wordt omgegaan met het begrip
kwaliteit. De samenleving stelt eisen aan maatschappelijke organisaties; hoe kijken
de VPTZ-organisaties daar naar?
Wat volgens de respondenten het ideaalbeeld is van de organisatie staat centraal in
de paragraaf ‘Het ideale bed’. Dit onderwerp kwam terug in alle gesprekken die ik
heb gevoerd. 
In de paragraaf ‘Vergadertafel’ ga ik daarna in op het fenomeen ledenraad. Het
opvallende is dat dit overlegorgaan volgens de leden uit de ledenraad, maar ook
volgens enkele vrijwilligers en coördinatoren, de plek is die het verst van alle on-
derdelen van de organisatie verwijderd is van de vierkante meter rond het bed. Hoe
zien de mensen in de ledenraad zichzelf in verhouding tot de organisatie? Welke
rol vinden ze dat ze spelen of moeten spelen?
In de laatste paragraaf ga ik in op wat er gebeurt om het sterfbed, volgens de meeste
respondenten de plek waar het om draait in de organisatie. Hoe is deze plek inge-
richt en wat is de betekenis van het sterfbed voor de bestuurders? Hoe krijgt het
sterfbed een centrale rol in de organisatie? Hoe zijn bestuurders hierbij betrokken? 

6.2 Beddengoed 

Volgens de Van Dale is beddengoed alles wat dient om een bed op te maken. Hier
horen lakens, slopen en dekens bij, maar ook het matras en de kussens. 
De eerste vrijwilligers die gehoor gaven aan de oproep van mevrouw Vriel om thuis
sterven voor mensen mogelijk te maken, hoefden niet na te denken over de aanschaf
van het bed en het beddengoed. Zij zorgden voor de stervende in het bed dat ze in
het huis van de stervende aantroffen. 
Wel moest mevrouw Vriel samen met haar mede-initiatiefnemers nadenken over
de inrichting van haar organisatie. Hoe gingen ze het werk verdelen? Wie was con-
tactpersoon voor de familie? Wie maakte de eerste afspraken met de familie? Wie
ving de vrijwilliger op na het waken, of na het overlijden van een stervende? 
De organisatie die zij oprichtten diende als voorbeeld voor andere organisaties, maar
de inrichting werd in de loop der jaren ook aangepast en verbeterd. Bij de oprich-
ting van de landelijke vereniging en het landelijk steunpunt kwamen er hulpmid-
delen om de lokale organisaties te ondersteunen bij het opzetten van een nieuw
initiatief. 
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De meeste respondenten die ik sprak, waren niet nauw betrokken geweest bij de
oprichting van hun organisatie. Ze waren bestuurder geworden op het moment
dat de lokale organisatie er al was. In enkele gesprekken kwam de oprichting van
hun hospice of thuisorganisatie wel aan de orde. In deze paragraaf laat ik zien
wat de geïnterviewden hierover zeiden en welke betekenis zij gaven aan de op-
richting. 

Lies, een vrouw van middelbare leeftijd, vertelde enthousiast over haar initiatief om
een nieuw hospice op te richten. In haar woonplaats was nog geen hospice en vanuit
de gemeente werd een groep opgericht met als doel er een te beginnen. Deze groep
besloot al snel om de verbinding met de gemeente los te laten en als burgerinitiatief
verder te gaan. 
Ik vroeg Lies hoe ze tot de keuze van een hospice waren gekomen. Zij antwoordde
dat er al een vrijwilligersorganisatie was in haar gemeente die hielp bij terminale
patiënten die thuis wilden sterven, maar nog geen hospice. Op mijn vraag of er in
haar omgeving niet al veel hospices waren, antwoordde ze dat er in haar dorp nog
geen was. Ze was wel van plan om samenwerking te zoeken met de andere vrijwilli-
gersorganisatie. Maar eerst moest ze fondsen werven voor het huis dat ze wilde
kopen om als hospice in te richten. 
Ze liet een brochure zien met een foto van het huis dat ze hadden gevonden en dat
ze wilden inrichten als het hospice. Het was een mooi, oud negentiende-eeuws huis
met origineel glas-in-lood. Helaas kon het niet ingericht worden zoals ze graag wilde.
Als een woonhuis wordt gebruikt als hospice, ook al is het maar voor vier bedden,
dan moet het voldoen aan verschillende brandweervoorschriften. 
Lies vertelde: ‘Er is een zolderkamer en die wilden wij inrichten voor de familie.
Maar dat mag niet. De slaapwacht mag er wel slapen, maar de familie niet. De vraag
is welke criteria ze hanteren. Eigenlijk is het een gewoon huis. Als het gevaarlijk is
voor de familie waarom was het dan niet gevaarlijk voor de oorspronkelijke bewo-
ners?’ (2006, R13). 
Lies nam een slok van haar koffie en vertelde dat ze het moeilijk vond om met der-
gelijke reglementen een thuissfeer te creëren. 

Uit dit citaat blijkt dat de plek van het bed in de letterlijke zin van het woord een
strijd oplevert met de gemeentelijke instanties. Het huis krijgt een andere betekenis,
omdat er mensen in verzorgd worden. Hierdoor wordt het een instelling en moet
er rekening worden gehouden met bepaalde regels. 
Initiatiefnemers zoals Lies vinden het belangrijk dat het hospice op een thuisomge-
ving lijkt. In elke brochure, jaarplan of uiting van zowel de landelijke als de lokale
organisatie staat dat het hospice een plek biedt ‘in een huiselijke sfeer’ (VPTZ,
2006:5). Deze huiselijke sfeer leidt ook tot andere problemen. Bewoners van huizen
rond het hospice maken wel eens bezwaar. Mensen vinden het geen vrolijk gezicht
als de dood bijna elke week zichtbaar aanwezig is in de vorm van een lijkwagen voor
de deur. Het kan wel ‘huiselijk’ zijn om een hospice in een gewoon huis in een woon-
wijk in te richten, maar niet iedereen is hier blij mee.
VPTZ (2007) geeft in een brochure, waarin een stappenplan wordt beschreven voor
nieuwe bewoners, een voorbeeldbrief die naar omwonenden gestuurd kan worden
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met uitleg over het hospice. 
Barend vertelde over de totstandkoming van zijn hospice. In zijn stad bestond al
een hospice, maar deze was gebouwd door de ‘orthodox christelijke’ (2006, R5) zoals
hij zei. In dit hospice was geen ruimte voor euthanasie en de initiatiefnemers wilden
een plek waar dat wel mogelijk was. Barend zei: ‘…een hospice is juist om dat [eu-
thanasie] te voorkomen, maar toch de vrijheid geven [voor mensen om die keus te
maken]’ (ibid.). Om deze reden richtte Barend met andere mensen een nieuw hos-
pice op zonder religieuze achtergrond. Hun hospice had vijf bedden. De woning-
bouwvereniging hielp met een pand. Barend en zijn mede-initiatiefnemers wilden
vooral dat de opzet ‘kleinschalig’ (ibid.) zou zijn. 

Kleinschaligheid werd ook door anderen genoemd als een belangrijk element in de
inrichting van het hospice. Coördinator Lotte verwees naar het verpleeghuis Anto-
nius-IJsselmonde, dat als een van de eerste verpleeghuizen speciale zorg voor ter-
minaal zieken aanbood. Dit verpleeghuis is ook bekend om zijn specifiek palliatieve
zorgeenheid. Het was het eerste verpleeghuis in Nederland met een dergelijke af-
deling. Lotte vertelde: ‘De verhalen zijn mooier. Ik… ben…er een half jaar geleden
geweest en van mijn verhalen had ik en eh een mooi beeld en toen ik daar kwam…
Is dit alles? Hele kleine kamertjes met weinig extra zorg’ (2007, R12). 

Een andere coördinator, Anke, noemde een groot hospice in haar stad een ‘klein
ziekenhuisje’ (2007, R11). Zij erkende dat een groot hospice meer bekendheid krijgt
en dat het andere hospice daarom bekender is dan die waar zij werkt. Zij slagen er
niet in om ‘net zo naar buiten te treden’ (ibid.), maar ze ervoer dat niet als een pro-
bleem. Patiënten en familieleden, maar ook artsen en andere hulpverleners weten
hun hospice te vinden. 

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat hun huis klein is en een huiselijke sfeer
biedt. De landelijke vereniging vindt het eveneens van belang om klein te zijn. In
het beleidsplan staat geschreven: ‘De omvang van het Landelijk Steunpunt wordt
bewust klein gehouden om in balans te zijn met de omgeving van de lokale organi-
saties en hun mogelijkheid om te participeren in de ontwikkelingen’ (VPTZ,
2006:29). 
Ondanks deze nadruk op kleinschaligheid, wilde Dennis, werkzaam als beleidsme-
dewerker bij het landelijke steunpunt, dat niet associëren met ‘…een kleinzielig lief
vrijwilligersorganisatietje wat smekend naar de thuiszorg moet kijken van “willen jul-
lie ons een paar cliëntjes geven” of … “mogen wij alsjeblieft gratis een kantoor…?”’
(2007, R6). 
Dennis vond het belangrijk dat zowel de landelijke organisatie als de lokale organi-
saties lieten zien wat ze deden en dat ze hier niet bescheiden over moesten zijn. Ze
moesten zich niet in een hoek laten drukken.
Dennis sprak de boodschap uit dat er niet klein moet worden gedacht. Dit is ook
wat er in het uiteindelijke beleidsplan stond, met woorden als ‘vrijwilligers … zijn
een onmisbare schakel in de keten van zorgvrager, mantelzorgers en beroepsmatige
zorg…’ (VPTZ, 2006:5). Op dezelfde pagina van dit beleidsplan stond een vraag die
als ‘kernkwestie’ werd gesteld: ‘Hoe handhaven we het specifieke karakter van de
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vrijwillige palliatieve terminale zorg, laagdrempelig ingebed in de gemeenschap, in
relatie tot de noodzaak van een structurele grondslag en een professionele organi-
satie die de continuïteit kunnen waarborgen?’

Er klinkt veel zekerheid uit deze taal. Hij is ambitieus en zeker niet bescheiden. Ik
kom hier aan het eind van de paragraaf nog op terug. Ik wil eerst beschrijven hoe
er werd gedacht over de structuur van de nieuwe organisatie.
Het landelijk steunpunt geeft een organisatiehandboek uit dat regelmatig wordt bij-
gewerkt. Ook verschijnen specifieke brochures, zoals die met het stappenplan voor
het opzetten van een hospice.
Mevrouw Vriel had destijds niet de beschikking over dergelijke hulpmiddelen en
moest zelf nadenken over de inrichting van haar organisatie. 
Het leek haar het gemakkelijkst een stichting op te richten. Ze vertelde dat de eerste
oprichtingsvergadering plaatsvond in een huiskamer. Er werd tijdens deze bijeen-
komst nagedacht over de vorm van de zorg. De deelnemers besloten geen hospice
op te richten. Er zou thuis hulp geboden worden. Door de publiciteit te zoeken en
samen te werken met het Groene Kruis konden ze uiteindelijk hun organisatie op-
bouwen en uitbreiden. 
Zoals ik in het derde hoofdstuk schreef, werd de landelijke organisatie VPTZ na de
fusie in 2005 een vereniging. Deze structuur wilde de fusiepartner van VPTZ, de
VHN, graag houden. 
Ik vroeg Arnold, betrokken bij de toenmalige VHN, waarom zij voor hun overkoe-
pelende organisatie voor een vereniging hadden gekozen. Hij antwoordde: ‘Omdat
we vonden dat het … de meest democratische structuur was’ (2006, R2). Hij bena-
drukte dat het in eerste instantie om een tijdelijke organisatie ging. Hij noemde dit
‘een projectorganisatie’ (ibid.:6). Hiermee wilden hij en zijn organisatie benadruk-
ken dat het niet moest gaan om het voortbestaan van de organisatie maar dat deze
eerder een ‘club’ (ibid.) moest zijn. Ze moest ondersteuning bieden aan de leden,
zodat initiatiefnemers niet opnieuw het wiel gingen uitvinden. Een belangrijk doel
was om samenwerking te stimuleren tussen de verschillende hospices.
Ik pak dit onderwerp op in de paragraaf ‘Vergadertafel’, waarin ik dieper inga op
de betekenis die de ledenraad heeft voor de respondenten en waar ook haar demo-
cratische waarde aan de orde komt.

In de jaren nadat mevrouw Vriel haar organisatie had opgericht, ontstonden er veel
initiatieven die als doel hadden terminale patiënten thuis te ondersteunen. Maar
langzaam kenterde er iets. Er kwamen steeds meer hospices. Soms werd een hospice
begonnen vanuit een al bestaande thuisorganisatie van vrijwilligers, soms er werd
een nieuw hospice begonnen zonder contact met de thuisorganisatie.  
Tim, die ik opzocht in zijn huis, vertelde hierover: ‘Wij [onze organisatie] doen uit-
sluitend thuis. En ik vind ook dat [dit] nog veel meer aandacht moet hebben want
ik vind dat de hospicezorg, die krijgt relatief gezien veel aandacht en ik vind dat je
veel meer moet promoten dat de zorg thuis ook [kan]’ (2007, R1). 
In de casus in het derde hoofdstuk van dit boek kwam dit punt eveneens aan de
orde. Iemand vroeg of er nog iets werd gedaan met de opmerking dat het aantal
hospicevoorzieningen enorm toenam. De directeur antwoordde toen dat de lande-
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lijke vereniging er niets tegen kon doen. Het particuliere initiatief was niet tegen te
houden, zei hij. 
De landelijke bestuurder, Peter, gaf in het interview dat ik met hem had aan dat het
een ´wankel evenwicht´ (2006, R10) is. Ook zei hij: ´Eh ik roep inderdaad wel eens
van eh het is bijna tegen onze natuur in dat wij een vrijwilligersinitiatief gaan blok-
keren´ (ibid.).

Dit is een lastige paradox voor de organisatie. Er wordt aan de hand van wensen en
behoeften van terminale patiënten en hun naasten vanuit gegaan dat mensen thuis
(cf. van den Akker & Luijkx, 2005 of NIVEL, 2012) willen sterven. Toch komen er
steeds meer hospices. Potentiële vrijwilligers kiezen eerder voor een hospice dan
voor een organisatie die aan huis hulp biedt. Het vrijwilligerswerk in een hospice is
gemakkelijker in te passen in het dagelijkse leven. Zeker voor jongere mensen met
een baan en een gezin. 
In een uitgave van Stichting Prijs de Vrijwilliger, waarin vrijwilligers werden geïn-
terviewd en met een prijs werden vereerd, schreef een vrijwilliger: ‘Toch koos ik
aanvankelijk voor een hospice. Dat is ook een beetje thuis, maar voor mij – dacht ik
– net iets laagdrempeliger. Iets meer afstand’ (Sluis, 2006:44). Eerder in het inter-
view gaf de vrouw aan hoe prettig zij het had gevonden dat haar vader volgens zijn
wens thuis was gestorven. Hierdoor was zij ook in aanraking gekomen met vrijwil-
ligers van de terminale thuiszorg. 

Wat opvalt in het meerjarenbeleidsplan is dat niet meer over ‘thuis’ wordt gespro-
ken. Er staat: ‘Steeds meer mensen willen graag in hun laatste levensfase in een
huiselijke omgeving wonen maar gebrek aan mantelzorg en de complexiteit van
het organiseren van beroepsmatige zorg maken dit niet voor iedereen mogelijk.
Vrijwilligers van VPTZ vormen een onmisbare schakel in de keten van zorgvrager,
mantelzorgers en beroepsmatige zorg die het mogelijk maakt om mensen langer in
die huiselijke sfeer te laten wonen en tijd en aandacht te ervaren´ (VPTZ, 2006:9).25

In de vergadering over het meerjarenbeleidsplan zeiden sommige mensen dat zij
zich zorgen maakten over de afnemende aandacht voor vrijwilligers en organisaties
die in de thuissituatie werken. Ik vroeg Peter hoe hij terugkeek op die discussie. Hij
vond dat er binnen de organisaties van palliatieve zorg weinig aandacht voor deze
kwestie is. Hij zei: ‘Er klinken daar teveel… gevestigde belangen van een aantal or-
ganisaties in door. En het gaat heel erg over de specifieke palliatieve voorzieningen,
de palliatieve units en de high care voorzieningen. En dan willen ze eventueel nog
wel de bijna-thuis-huizen meenemen maar de thuiszorgorganisaties van vrijwilligers
wordt daarin nauwelijks mee genomen terwijl ik, en zo staat het ook in het meerja-
renbeleidsplan…om de aandacht te vragen, om te zorgen dat er ook inderdaad vol-
doende onderzoek en opleiding plaatsvindt. Maar daarna moet je het wel verbreden
want de meeste mensen sterven niet, ik bedoel vijf procent van de mensen sterft
jaarlijks maar in specifieke palliatieve units voorzieningen. Dus laat in godsnaam

25 Vetgedrukte tekst is door mij gedaan. Zo staat het niet in het plan.
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dan zorgen dat die thuiszorg, vijfenzeventig procent zegt toch dat ze thuis willen
gaan sterven. Dan moeten de huisartsen goed zijn opgeleid en beschikbaar zijn, dan
moet de thuiszorg beschikbaar zijn en goed opgeleid. En vrijwilligers kunnen daarin
een belangrijke rol spelen maar dan moet die prioriteit hebben en dat hoor ik op
dit moment niet terug in discussies over palliatieve zorg, dat blijft te eng in het spe-
cifieke karakter van de palliatieve voorzieningen zitten´ (2006, R10). 

In dit citaat is te zien dat Peter worstelde met de behoefte van terminale patiënten.
Op basis van onderzoek en ervaringen wist hij dat mensen het liefst thuis willen ster-
ven. Het was echter niet zo gemakkelijk om dit te bewerkstelligen. Volgens Peter
waren er veel hospices opgericht, ofwel een bijna-thuis-huis of een high-care hospice,
en dit ging ten koste van vrijwilligersorganisaties die thuis werken. Volgens hem
konden vrijwilligers een hele belangrijke rol spelen in de thuissituatie maar door de
belangen van organisaties die gevestigd zijn in een huis, was daar volgens hem geen
aandacht meer voor. Het evenwicht tussen het aanbod thuis en het aanbod in een
palliatieve woonvoorziening was volgens hem verdwenen. 

De belangen van de terminaal zieke en de vrijwilliger lijken niet overeen te komen.
Een vrijwilliger vindt het veiliger om in een hospice ondersteuning te bieden aan
terminaal zieke mensen, terwijl die liever thuis sterven. 

Vrijwilliger Anton werkte in de thuiszorg. Hij erkende dat het moeilijk is om alleen
bij mensen thuis te komen: ‘Thuiszorg! In dat ongemak moet je gaan staan’ (2007,
R15). In een hospice kan iemand gemakkelijk terugvallen op andere mensen en
even koffie gaan drinken met collega’s. In de thuissituatie, zo zei hij, kwam hij bij
mensen waar hij niets kreeg aangeboden. Net zoals Tim vond hij het jammer dat
hier niet meer aandacht voor was. Volgens Anton werd hierop regionaal noch lan-
delijk beleid gevoerd. In zijn buurt werden de vrijwilligers getraind voor zowel een
hospice als voor thuiszorg en mochten ze daarna kiezen waar ze wilden werken.
Anton vond dit geen goede zaak. Het ging volgens hem niet om de keuze van de
vrijwilliger en waar deze wil werken, het moest Anton gaan om de behoefte van de
terminale patiënt. 

In het interview met Peter bleek dat hij wel degelijk aandacht had voor de groei van
hospices en de krimpende thuiszorgorganisaties. Hij zei iets opmerkelijks: 

Peter: ‘Ja ja aan de andere kant vind ik ook dat het een verantwoordelijkheid is naar
de samenleving toe. Want er wordt heel veel particulier geld in gestopt. Eh we zijn
ook verantwoordelijk naar onze leden en als je nagaat dat cijfers van 2005 de bezet-
tingspercentages in de bijna-thuis-huizen eenenvijftig procent is en in de high care
hospices eenenzeventig procent. Dat van de high care hospices wordt bevestigd in
de monitor palliatieve zorg, maar die hebben, omdat ze andere definities van bijna-
thuis- en high-care hospices gebruiken, komen we tot een hogere response of eh
bezettingspercentages in de bijna-thuis-huizen maar goed het blijven lage bezet-
tingspercentages, en dan zeg ik jongens moeten we dan zoveel bedden er nog erbij
doen? Er is ook sprake van wachtlijsten…’
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Onderzoeker: ‘Waar?’
Peter: ‘Regelmatig. Bij alle hospices en ook bij… en dat heeft ook te maken met
omdat het kleine voorzieningen zijn.’
Onderzoeker: ‘Maar dat zijn dan high-care?’
Peter: ‘Nee, ook bij de bijna- thuis huizen maar omdat het kleine voorzieningen zijn.
Kijk het is…’
Onderzoeker: ‘Sorry, die zeventig procent dat waren de high-care?’
Peter: ‘Eenenvijftig procent is de bijna-thuis-huizen want omdat het kleine voorzie-
ningen zijn, zelfs high care hospices met zes tot acht bedden is natuurlijk klein, zeker
de bijna-thuis-huizen met drie komma acht bedden geloof ik, kijk als dat vol is, dan
heb je natuurlijk meteen een wachtlijst. Maar ja het laat zich niet wachten. Zo simpel
is het. Dus je kan het ene moment al in de leegte staan en het volgende moment vol
zitten en dan mensen moeten afwijzen. Dat kan je niet sturen. Dus dat is het rare
van deze palliatieve zorg. Het is goed dat er een zeker overschot is. Ik vind het ook
goed, helemaal geen bezwaar, dat zeggen de bijna–thuis-huizen ook zelf, ons beleid
is niet om honderd procent vol te komen liggen. Zeker daar waar men met combi-
natie van thuiszorg waar we thuis kunnen helpen, doen we dat met liefde en ik vind
het ook geen bezwaar als je dan wat leegstaat dus eh maar je moet je dan wel afvra-
gen of je dan niet wat sturing daarin moet hebben… Laten we wel wezen als er een
overschot is aan bedden en bezettingspercentage zijn laag en iemand moet ook nog
gebruik maken van subsidie waar die echt niet gaat groeien dan benadeel je je leden
wel heel erg en dan wordt je eigenlijk ook wel een verdediger van de zittende macht
om het maar even plat te zeggen. Nou dat is het wat tegenstrijdige maar ik vind wel
dat je dat moet kunnen uitleggen en daar ook voor moet durven gaan’ (2006, R10). 

Peter benoemde hier verschillende kwesties. Hij gaf aan dat er veel geld werd ge-
stopt in de palliatieve zorg en dat de organisatie daar ook verantwoordelijk voor
was. Ook zei hij dat het bezettingspercentage laag was omdat er al veel bedden
waren. Tegelijkertijd zei hij dat er wachtlijsten waren, maar dat deze een week later
weer weg konden zijn. Hij vroeg zich af hoeveel sturing hierop te geven was. De
nieuwe initiatieven zorgden niet alleen voor een lage bedbezetting maar vroegen
ook om subsidie. Hierdoor werden de leden benadeeld. 
Het was een tegenstrijdige situatie, zo gaf de bestuurder toe. Hij zat gevangen in
verschillende logica’s. Er was ten eerste de logica van de nieuwe initiatieven. Die
kon de koepelorganisatie moeilijk tegengehouden, omdat deze organisaties haar ge-
zamenlijk bestaansrecht bieden. Daarnaast waren er de bestaande leden, die minder
geld uit de subsidiepot kregen. En dan was er ook nog de vraag aan welke behoeften
er werd voldaan.
Het was allemaal zeer tegenstrijdig, zoals Peter toegaf. 

In deze paragraaf ben ik kort ingegaan op wat mensen vertelden over de inrichting
van hun organisatie. Met inrichting bedoel ik zowel de fysieke inrichting als de vorm
die er werd gekozen voor de vorm van de organisatie. De initiatiefnemers vergelij-
ken hun initiatief met soortgelijke organisaties of met hospices in dezelfde stad. Het
oordeel wordt verhullend gegeven. Er wordt gezegd dat klein goed is en dat geldt:
hoe kleiner hoe beter. Deze notie van klein valt overigens volgens een respondent
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weg tegenover het feit dat alle hospices in Nederland ‘klein’ genoemd kunnen wor-
den.
Ook heb ik laten zien hoe er wordt nagedacht over de inrichting van de organisatie.
Daarbij valt op dat er vaak gesproken wordt over een ‘huiselijke’ sfeer. De vraag
kwam op of thuis of huiselijk nog geschikt is, als het moeilijk is om vrijwilligers te
vinden die in de thuissituatie willen werken. Het ‘ongemak’ over bij iemand thuis
werken, zoals Anton dit noemt, is niet terug te vinden in het beleidsplan. 
Ook kwam het verschil tussen hospice en thuiszorgorganisatie aan bod. Waar me-
vrouw Vriel nog bewust nadacht over de behoefte van de terminale patiënt en haar
eigen behoefte, - zij wilde ook graag dat haar man thuis kon sterven-, lijkt het alsof
de nieuwe organisaties niet nadenken over wat de terminale patiënt wil. Er zijn er
zoveel bijgekomen, dat de landelijke organisatie in haar maag zit met deze onge-
makkelijke en tegenstrijdige situatie. 

In het beleidsplan is geen tegenstrijdigheid, ongemak of ander spanningsveld te
vinden. Er wordt duidelijke taal gesproken. Wordt door het ontbreken van de frictie
en de spanning waarin de organisatie haar werk wil doen, het plan niet betekenis-
loos? Dit vroeg ik mij al eerder af, na de casus in hoofdstuk drie. Uit de interviews
komen spanningen naar voren die niet of slechts verhuld aan de vergadertafel met
de ledenraad zijn besproken.
De respondenten tonen de frictie en de spanningen soms verhuld, maar ook open-
lijk. Soms wordt aarzelend naar woorden gezocht en wordt er al pratend nagedacht
over bijvoorbeeld het spanningsveld tussen hospices en thuiszorgorganisaties en de
verschillende belangen.
In de volgende paragraaf ga ik dieper in op hoe de terminale patiënt wordt ont-
vangen in de organisatie. Hoe gaat de organisatie op zowel landelijk als lokaal niveau
om met de behoeften van de terminaal zieke patiënt? 

6.3 Sprei

De uitdrukking ‘dat bed ligt al voor je gespreid’ betekent volgens de Van Dale dat
iemand welkom is als gast. Het bed wordt niet alleen opgemaakt om erin te slapen,
maar er wordt iets aan toegevoegd. Het wordt comfortabel gemaakt. 
In deze paragraaf gaat het over een belangrijke betrokkene binnen VPTZ, namelijk
de patiënt. In hoofdstuk drie vroeg ik mij af of deze niet werd vergeten in de dis-
cussie zoals die plaatsvond in de vergadering. Hoe wordt er rekening gehouden met
zijn behoeften en die van de naasten, en hoe is de nieuwe of al bestaande organisatie
op de patiënt gericht? Is de terminale patiënt het doel? De beneficiant waar alles
om draait? Of wordt de terminale patiënt georganiseerd? 

In het meerjarenbeleidsplan wordt het woord patiënt een enkele keer genoemd. Er
staat meestal ‘zorgvrager’, ‘mensen in de laatste levensfase’ of ‘terminale patiënt’. 
In de gezondheidszorg is het woord patiënt problematisch. Er wordt gezegd dat ‘de
patiënt niet bestaat’ (NPCF, 2004, Slager, 2011). Hiermee wil men zeggen dat er
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verschillen zijn tussen patiënten onderling en dat patiënten niet als een groep be-
handeld moeten worden. Er worden andere woorden voor patiënt gezocht, zoals
consument, klant en gast, of de woorden in het meerjarenbeleidsplan van VPTZ. 
In de gezondheidszorg is vanaf het begin van deze eeuw de tendens te zien dat de
patiënt actief moet worden (cf. Mol 2006, Trappenburg, 2008). De overheid pro-
beerde met verschillende programma’s de rol van de patiënt te verstevigen en te ver-
beteren. De idee was dat de patiënt op individueel gebied mondiger moest worden
en een eigen keuze moest maken ten aanzien van zijn behandeling.26 Er is vanuit de
overheid veel en op diverse manieren geïnvesteerd om dit mogelijk te maken.27
Hoe stelt een organisatie als VPTZ, die is opgericht rondom de terminale patiënt,
diezelfde patiënt centraal? 

Toen ik als beleidsmedewerkster bij VPTZ werkte, gebruikte de organisatie al de
slagzin ‘Er zijn’. Diverse lokale organisaties gebruiken deze slagzin eveneens. Ik ge-
bruikte hem in de titel van het communicatieplan dat ik schreef: Laten zien dat we er
zijn (2004). 
In het meerjarenbeleidsplan (2006) werd een betekenis gegeven aan het begrip ‘Er
zijn’. Er staat: ‘”Er zijn” verwijst niet alleen naar de vrijwilliger die er is voor de ter-
minale patiënt en de mantelzorg, maar betekent ook dat de organisatie op lokaal
en landelijk niveau “er is” voor de vrijwilliger’ (VPTZ, 2006:6). 

Ik vroeg aan Dennis, die mee had geschreven aan het meerjarenbeleidsplan, hoe
de patiënten daarin terugkwamen. Hij antwoordde: ‘Het is eh [korte stilte] het is eh
altijd een afgeleide’ (2007, R6). 
In het volgende fragment spraken we daar verder over. 

Dennis: ‘Het uitgangspunt is altijd met professionele, geprofessionaliseerde organi-
satie en wij professionaliseren niet dit werk. De vrijwilliger blijft de vrijwilliger en
die wordt geschoold en getraind en eh de uitdaging is er altijd om er voor te zorgen
dat die eh niet dankzij maar ondanks die training een goede vrijwilliger wordt.’
Onderzoeker: ‘Ja ja ja ja.’
Dennis: ‘Ja eh te zorgen…’
Onderzoeker: ‘Precies.’
Dennis: ‘Uuh eh ik bedoel wij leren hoe u mens moet blijven he dat is natuurlijk
een beetje wel… een raar uitgangspunt. Ja maar goed d’r zitten wel elementen in
waarvan ik denk, je kan wel, je kan mensen wel degelijk wat leren over hun, in ieder
geval wat zelfinzicht geven uhm Maar het is eh eh het werk aan het bed wat de vrij-
williger verricht is heilig en dat moet ie blijven doen.’ 

26 Zie bijvoorbeeld de website www.kiesbeter.nl, dat werd opgericht in 2005. Of het ZonMw programma
Kiezen in zorg, dat gericht was op het vergroten van keuzemogelijkheden voor patiënten op individueel
gebied en op collectief gebied. Dit programma werd in 2008 afgerond. 
27 Er is in 2009 een programmaraad opgericht met als doel patiënten, gehandicapten- en ouderenorga-
nisaties subsidiemiddelen te verstrekken, zodat ze een centrale positie konden krijgen in het zorgstelsel.
Deze regeling is inmiddels opgeheven en de patiënten, gehandicapten- en ouderenorganisaties hebben
vanaf 2012 te maken met forse bezuinigingen.
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Onderzoeker: ‘Ja ja.’
Dennis: ‘Het moet los staan van allerlei drukte over wettelijke regels en wettelijk
toestanden, samenwerkingsovereenkomsten, PR, nou ja netwerkvorming en hoe wij
mekaar eh bezig houden met elkaar want het is natuurlijk een grote bezigheidsthe-
rapie is het natuurlijk ook toch wel voor een deel.’ 
Onderzoeker: ‘Zeg je daarmee…dat je je afvraagt of het wel nodig is als je zegt be-
zigheidstherapie? Bedoel je meer dat alles wat er om heen…’
Dennis: ‘Nee nou ja jouw vragen zijn wel wezenlijk en dat ik wel vind dat je eh dat
wij wezenlijke dingen doen voor onze leden en dat wij daarmee bijdragen aan de
kwaliteit van de dienstverlening van vrijwilligers en daarmee ook zorgen voor ter-
minale patiënten op onze manier. Volgens onze criteria waarvan wij denken dat dat
goed is. Dat absoluut. Maar voor de rest, ja je kan niet anders dan naar de gezond-
heidszorg kijken en naar het meerjarenbeleidsplan en denken dit is een spel!’(2007,
R6). 

Het fragment laat zien dat Dennis naar de betekenis van die patiënt zoekt. Als eerste
geeft hij weer dat de patiënt een afgeleide is. Hij gaat hier niet dieper op in. Hij be-
gint over de professionele organisatie en de vrijwilliger die volgens hem getraind
moet worden. Hierin laat hij een tegenstrijdigheid zien: ‘ondanks de training’ moest
een vrijwilliger goed worden. Het werk van de vrijwilliger is volgens hem ‘heilig’.
Er moet volgens hem geen bemoeienis zijn met dit werk, dat moet gevrijwaard wor-
den van drukte over wettelijke regels, samenwerking en PR – dit is volgens hem al-
lemaal bezigheidstherapie. Vervolgens komt er twijfel bij Dennis en geeft hij aan
dat de organisatie wel degelijk wezenlijke dingen doet voor de vrijwilligers, maar
ook voor de patiënt. Hij laat zien dat er criteria zijn die de organisatie als maatstaf
gebruikt en die volgens hem ‘goed’ zijn. Maar aan het einde vindt hij dat de ge-
zondheidszorg, waar hij ook zijn eigen werk als beleidsmedewerker toe rekent, toch
een spel is. 
Het fragment toont een worsteling met de patiënt, maar ook met de vrijwilliger. Er
is geen duidelijk beeld over die twee en Dennis geeft weer dat de organisatie wel
weet wat goed is voor hen. Het beleidsplan wordt afgedaan als iets dat erbij hoort
volgens de spelregels van de gezondheidszorg. 

In de vorige paragraaf citeerde ik Peter, die aangaf dat vijfenzeventig procent van
de Nederlanders thuis wil sterven. Hij vond dat dit niet een opgave is voor VPTZ
alleen. Hier is ook samenwerking bij nodig met andere organisaties, maar ook met
professionals. Hij kwam niet terug op wat de terminale patiënt zou willen, of op hoe
het bed voor de terminale patiënt in de organisatie wordt ingericht. Wel vond hij
dat er moest worden geëvalueerd hoe de naasten de zorg ervoeren. Vragenlijsten
vond hij niets. Brieven leken hem beter. Uit een vragenlijst kwam volgens hem al-
leen maar een cijfer en ‘wat zegt dat cijfer nu?’ (2006, R10). Hij hoopte dat er vanuit
de lokale organisaties brieven zouden worden verstuurd naar de naasten en dat
deze terug zouden schrijven. Hij hoopte hiermee op ‘goede PR’ (ibid.) maar ook op
tips hoe de zorg door vrijwilligers beter kon. 
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In de vergadering over het beleidsplan vroeg iemand of het doel van de organisatie
niet bereikt was. Die vraag werd niet opgepakt door het landelijk bestuur of de di-
rectie.
Barend was de vragensteller geweest en in het interview vroeg ik hem waarom hij
die vraag stelde en wat zijn eigen antwoord was. 
Barend zei: ‘Het mooiste zou zijn als je een ziekenhuis had of een zorginstelling eh
ja dat is misschien niet betaalbaar maar waar gewoon iedereen als het nodig was kon
blijven…’ (2006, R5). Ik vroeg hem of dit niet hetzelfde was als een hospice. Barend
vond het belangrijk dat er ook werd doodgegaan in het ziekenhuis. Het ziekenhuis
kon er volgens hem iets van leren. Zolang dit niet gebeurde, waren de hospices vol-
gens hem een goed alternatief.
Barend vindt het vooral belangrijk dat de zorg goed is in ziekenhuizen en andere
instanties. Hij geeft aan dat hospices een soort tussenvorm zijn. Zolang het in de re-
guliere zorg nog niet goed is geregeld, zijn de hospices een goed alternatief. 

Gerard, een vrijwilliger die in een hospice werkte, gaf als antwoord op de vraag of het
doel van de organisatie bereikt was omdat de palliatieve zorg was verbeterd: ‘…waar
het volgens mij voortdurend om draait maar wat misschien ook wel heel moeilijk te
beantwoorden is maar die vraag die eigenlijk nooit wordt gesteld is van, sterft de in-
dividuele patiënt nu werkelijk onder betere omstandigheden? Of in een comfortabele
houding of noem maar wat van dat soort termen dan twintig jaar geleden? Dat weet
ik dus echt niet. En het is eigenlijk voor mij telkens de vraag van waarom is het goed
dat palliatieve zorg in ontwikkeling is gekomen of waarom is het goed dat die ontwik-
keling een bepaalde kant opgaat? Dat meetpunt zou eigenlijk moeten zijn dat de kwa-
liteit van sterven absoluut eh op individueel niveau verhoogd is en kijk, daar wordt
momenteel geen onderzoek naar gedaan. Maar eigenlijk, dat is de principiële vraag
op basis waarvan je je succes zou af moeten meten…Ik zie het eerlijk gezegd niet ge-
beuren in de, in de individuele sterfbedden die ik dan meemaak’ (2007, R8).
Hij zag dat terminale patiënten nog steeds veel pijn hebben op hun sterfbed. Die
pijn veroorzaakte volgens Gerard ‘maandenlange ellende’ (ibid.). Hij concludeerde
dat de palliatieve of terminale zorg niet goed is. 

Jan, een lokale bestuurder, vond dat de kwaliteit van leven wel beter was geworden
voor patiënten. Hij zag dat in het feit dat mensen ‘tot de laatste week nog normaal
kunnen functioneren’ (2007, R9). Hij baseerde dit ook op het feit dat in zijn stad
minder vrijwilligers werden ingezet. Er was volgens hem minder hulp nodig. 

De bestuurders van de lokale en landelijke organisatie staan verder af van de patiënt.
Er zijn weinig bestuurders die als vrijwilliger of coördinator betrokken waren of zijn
bij hun organisatie. Wat wel opviel in de gesprekken was de hang naar verhalen en
ervaringen over wat de vrijwilligers meemaken. 

Frits, een landelijke bestuurder, vond dat hiervoor te weinig aandacht was. Hij vond
dat juist die ervaringen ‘wezenlijke punten’ (2007, R3) gaven om na te denken over
de doelen van de organisatie. Hij illustreerde dit met een verhaal van een vrijwilliger
die bij een Japans echtpaar kwam waarvan de man terminaal ziek was. De echtge-
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noot gaf constant eten aan de man, volgens verschillende Japanse diëten die haar
familie doorbelde uit Japan. De man had geen zin om te eten, maar durfde geen
nee te zeggen tegen zijn vrouw. De vrijwilliger zag dat gebeuren en at het eten van
de man op, zodat niemand gezichtsverlies leed. 
Frits boog zich naar me toe en zei: ‘Echte verhalen die verteld worden, dus zich ook
afspelen in een situatie van een stervensperiode die zijn er niet want daar is te weinig
ruimte voor’ (ibid.). Dat vond hij jammer, want door die verhalen worden mensen
geraakt. 
Ik vroeg hem wat hij vond van de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan in
algemene zin. Hij antwoordde dat dit stuk niet vanuit de ‘organisatie’ (ibid.) was ge-
schreven. Hij vond dat er werd gedacht vanuit ‘de kern van het primaire stuk…de
vrijwilliger’ (ibid.). Hoewel het thema terminale patiënt in ons gesprek niet aan de
orde kwam, erkende hij wel dat het een ‘zoektocht’ (ibid.) is als organisatie om er
achter te komen wat er nodig is. Hij vertrouwde daarbij op mensen die als bestuurs-
leden in het landelijke bestuur actief waren en zelf ‘met hun handen aan het bed
hadden gezeten’ (ibid.), maar ook op de ledenraad. In de volgende paragraaf, over
de vrijwilligers, kom ik hierop terug. Frits erkende namelijk dat vrijwilligers het
moeilijk vinden om de taal van de organisatie te spreken en hij vond dat zij zich te
bescheiden opstelden. 

Wat opvalt in deze interviews was dat de patiënt niet of nauwelijks ter sprake komt.
Hij komt als een ‘afgeleide’ ter sprake. Het gesprek gaat al snel over de vrijwilliger
of de organisatie. Dit is niet onlogisch, gezien het feit dat de missie van de organisatie
in het beleidsplan wordt verwoord als: ‘...het geven van ondersteuning aan vrijwil-
ligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg die tot doel hebben met behulp
van vrijwilligers, palliatieve zorg te verlenen bij mensen in de laatste levensfase, daar
waar nodig’ (VPTZ, 2006). 
Toch wordt ook gezegd dat er bekend is dat mensen het liefst thuis willen sterven.
Er wordt gezocht naar een manier om dit mogelijk te maken – zeker in het licht van
de verschuiving van voorzieningen naar hospices in plaats van thuiszorg. 
De vraag die ik aan het begin stelde, namelijk hoe de organisatie het bed spreidt
voor de terminale patiënt, komt niet helder aan de orde. Er is aarzeling. Er is wel
behoefte om de zorg die aan de terminale patiënt wordt gegeven te evalueren, maar
ook hier is twijfel over hoe dat zou moeten. 
De vraag of de zorg voor terminale patiënten nu beter is dan vijfentwintig jaar ge-
leden levert ook tegenstrijdige antwoorden op. De ene bestuurder vindt van niet,
de ander van wel. Een vrijwilliger vindt dat de palliatieve zorg nog lang niet goed
is, vooral vanwege de pijn waaraan terminaal zieke patiënten nog altijd lijden. 
Uit de gesprekken blijkt dat er geen duidelijk beeld bestaat van die patiënt. Alleen
via de verhalen van vrijwilligers ontstaat er een indruk. Die verhalen en het beeld
dat daarmee wordt opgeroepen worden als heel belangrijk ervaren. 
De vrijwilligers waar ik mee sprak hebben wel een beeld bij de patiënt. Ze denken
aan iemand die pijn heeft. Of aan een patiënt waar Anton in de vorige paragraaf al
over vertelde, namelijk een terminaal zieke waar ‘niks sympathieks’ (2007, R15) van
uitgaat. Hij zei over deze patiënt: ‘Iemand die duidelijk ook al heel lang eenzaam
leeft’ (ibid.). 
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Een paar maanden voor ons gesprek had ik een brief van Anton gekregen. Er zat
een transcriptie bij van een toneelstuk dat hij had opgevoerd tijdens het twaalfen-
eenhalfjarige bestaan van de organisatie. Hij vatte het toneelstukje als volgt samen:
‘Wie zit er aan mijn chakra? Niks geen reflexen, blijf van mijn voeten af! Eerst de
oncoloog, een transferverpleegkundige, dan de “wijk”, een huishoudelijke kracht,
de eerstverantwoordelijke, het mobiele team, de diëtiste, de VPTZ coördinator, de
huisarts en nu ook nog een kudde vrijwilligers!!!! En allemaal maar glimlachen; Zo
kan een mens toch niet fatsoenlijk doodgaan….?’ (2006, R15) 
In zijn brief schreef hij over een vrouw die hem vertelde hoe ze de zorg van vrijwil-
ligers had ervaren. ‘Naarmate het langer duurde, rees de twijfel of we het vol kon-
den houden; de rek raakte eruit, gezinnen kwamen tekort, werk leed eronder. Soms
moesten we slikken als die liefdevolle vader van vroeger in zijn wanhopige onmacht
heel onaardig kon zijn. U, vrijwilligers, nam de zorg steeds even van ons over, u
had een luisterend oor, troostte ons, gaf complimentjes. U hebt ons in staat gesteld
onze vaders laatste wens te vervullen’ (ibid.). Anton vond dat deze getuigenis ‘voor
mij het beste bewijs [is] van de goede koers die we varen’ (ibid.). 

In hoofdstuk vijf liet ik zien dat Heidegger met de notie erzijn aangeeft dat iets er is,
maar dat dit niet betekent dat het duidelijk is wat er is. In dat opzicht zou de slogan
‘er zijn’ van deze organisatie toepasselijk zijn. Het zou kunnen aangeven dat de or-
ganisatie wel weet dat de patiënt er is, zonder duidelijk te weten wat de patiënt wil.
De enige die dicht bij het er zijn kan komen, is volgens Heidegger niet een ander,
maar iemand zelf. De vraag is of het hiermee mogelijk is om iets of iemand als doel
te hebben. Kan een organisatie wel bestaan met een  missie om iemand of iets te hel-
pen? 
De twijfel die terugkomt in de interviews is in dit licht niet verwonderlijk. Het is ui-
termate moeilijk te weten wie een patiënt is en wat een patiënt wil. En al helemaal
wanneer het gaat over de terminale patiënt. 
In dit licht gezien, klopt de zinsnede dat de patiënt niet bestaat, waar ik in deze pa-
ragraaf mee begon. Niet zozeer vanuit de diversiteitgedachte, maar vanuit de ge-
dachte dat het onmogelijk is te begrijpen wie de ander is en wat hij wil. 
De vraag is of het dan wel mogelijk is om iemand te helpen. Wordt het doel iemand
te helpen niet eerder gebruikt om de organisatie in stand te houden? Lijkt daarom
de tekst uit het meerjarenbeleidsplan betekenisloos? 
Aangezien de bestuurders in de interviews snel overgingen naar het verhaal van de
vrijwilliger, ga ik in de volgende paragraaf onderzoeken wat er over de vrijwilliger
wordt gezegd. Hoe wordt er tegen de vrijwilliger aangekeken? 

6.4 Bedrand

In de organisatie staat, zoals ik in de vorige paragraaf al beschreef, naast de patiënt
de vrijwilliger centraal. Dit wordt bevestigd door de verschillende documenten van
VPTZ, waarin de vrijwilliger ‘een onmisbare schakel’ (VPTZ, 2006) wordt genoemd. 
In de vorige paragraaf liet ik eveneens zien dat het voor de respondenten moeilijk
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is om iets te zeggen over de terminale patiënt. Hoe kijken de lokale en landelijke
bestuurders naar de vrijwilliger? Hoe kijken zij naar de vrijwilligers die rond het
bed zitten? Welke betekenis geven zij aan het werk dat de vrijwilligers doen? 

In de vorige paragraaf vertelde een bestuurder dat hij het belangrijk vond om ver-
halen te horen over patiënten. Deze behoefte aan verhalen is er ook ten aanzien van
de vrijwilliger. De verhalen van en over vrijwilligers worden een inspiratiebron ge-
noemd. Hun ervaringen maken de bestuurders ervan bewust waar het werk om
draait. Peter benoemde het als: ‘…je leest het terug in de verhalen van de vrijwilli-
gers…daar is het ons om te doen’ (2006,  R10). 
Frits, die eerder vertelde over het verhaal van het Japanse echtpaar (dat hij had ge-
hoord van een vrijwilliger), herinnerde zich ook het verhaal van een vrijwilliger op
een landelijke dag van de organisatie. ‘Ik weet nog wel van die ene mevrouw, daar
ben ik de naam van vergeten, die kwam er aan en die zei: “Ja, ik heb eigenlijk de
hele nacht niet geslapen. Ik heb vannacht gewaakt.” En daar begon ze haar verhaal
mee. Dat was indrukwekkend. Daar stond een echte vrijwilliger. Dacht iedereen.
Dat was ook zo. He, maar die kwam zo eventjes met haar eh met haar lijf uit de be-
geleiding, uit de sterfbegeleiding. En stond daar ineens. Alleen zo al te beginnen!
En het was waar natuurlijk ook en ging toen heel, ja ze had niks op papier staan.
Maar vertellen! Wat ze beleefd had…Ja en dat was authentiek!’ (2007, R3). 
Een andere landelijk bestuurslid, Arnold, vertelde dat er in de Antenne een artikel
had gestaan over de motieven van vrijwilligers.28 Hij las dat vrijwilligers het vooral
voor zichzelf doen en dat de mensen die doodgaan eigenlijk therapie zijn voor de
vrijwilliger. Arnold vond het ‘shocking’ (2006, R2) maar wel een van de ‘leukste ar-
tikelen’ (ibid.). Hij vond dat het stuk een ‘spiegel’ (ibid.) voorhield. Het artikel stelde
volgens hem vragen bij de motieven van vrijwilligers. In alle lagen van de organisatie
zouden mensen volgens hem moeten nadenken over zijn of haar motieven om dit
werk te doen. In de loop van het gesprek vroeg ik hem hoe dit zou moeten gebeu-
ren. Arnold, die al lang actief was als vrijwillige bestuurder op zowel lokaal als lan-
delijk niveau, vertelde dat er minder afstand moest zijn tussen de lokale organisaties
en het landelijke bureau. 
In het begin van de tweede vergadering kwam dit punt terug. Tim, een lokale be-
stuurder, stelde toen vragen over de aanstelling van regiocoördinatoren, die precies
zouden gaan doen wat Arnold graag zag gebeuren. Tim was er niet blij mee. 
In een gesprek vroeg ik Tim waarom hij dit plan niet zag zitten. Hij gaf verschillende
argumenten. Ten eerste vond hij het plan ‘wollig’ (2007, R1). Hij vroeg zich ook af
of de middelen die hiervoor zouden worden aangewend niet beter gebruikt konden
worden. Tegelijkertijd kon hij zich voorstellen dat beginnende organisaties wel be-
hoefte hadden aan een regiocoördinator. Maar voor een organisatie met ‘een pro-
fessioneel bestuur’ (ibid.) zoals hij zijn organisatie classificeerde, was dit niet nodig. 
Frits, de landelijke bestuurder, vertelde in zijn interview hoe hij in de loop van de
tijd anders over vrijwilligers was gaan denken. Er was een tijd waarin hij ze om-
schreef als: ‘Lieve, vriendelijke bescheiden mensen die iets vanuit hun hart wilde

28 De Antenne is een blad dat door VPTZ wordt uitgegeven en een onafhankelijke redactie heeft. Hierin
zitten vooral vrijwilligers.
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doen voor de medemens…’ (2007, R3), maar hij vond inmiddels dat hij de vrijwil-
ligers met deze kwalificatie tekort deed. In het gesprek ging hij daar niet dieper op
in. Hij herhaalde wel dat vrijwilligers zich afzijdig hielden. Vooral ook wanneer ze
in de bestuurlijke laag van de organisatie meededen. Dan stelden ze zich te beschei-
den op, vond hij. Hij gaf toe dat het ingewikkeld was om over vrijwilligers te praten.
Hierover zei hij: ‘Het is altijd praten over dingen die je zelf ook niet doet hè?’ (ibid.). 
Jan vond dat die bescheidenheid bij vrijwilligers meeviel. Hij vond ze ‘kritisch’ en
‘moeilijk’ ( 2007, R9). Als voorbeeld noemde hij een voorval met een groep vrijwil-
ligers die een training volgden. Ze waren niet tevreden omdat de trainer niets wist
over terminale zorg. Deze respondent vond dat de vrijwilligers veel eisten. Wel zei
hij hierover: ‘ze doen ook iets wat bijzonder is’ (ibid.).

Barend, een lokale bestuurder, toonde in het gesprek wantrouwen naar de vrijwil-
ligers toe. Hij zei : ‘…ja, ik heb niks tegen vrijwilligers, integendeel, maar eh het zijn
en blijven geen beroeps’ (2006, R5). De opmerking kwam uit de lucht vallen, dus ik
reageerde verbaasd. Hij vervolgde zijn verhaal en zei: ‘Ze kunnen natuurlijk zorg
bieden eh maar het is eh lastig om het eh professioneel te controleren’ (ibid.). Er-
gens, erkende hij, zat er toch iets van ‘wantrouwen’ (ibid.) in. Niet dat hij precies
kon uitleggen waar dat wantrouwen nu in zat. Hij opperde dat het misschien ‘sen-
satiezucht’ was. Dit wuifde hij snel terzijde, hij vond het een slechte gedachte. Wat
hij lastig vond ten aanzien van vrijwilligers verwoordde hij als volgt: ‘…daar komt
iedere vrijwilliger met zijn eigen opvattinkjes [sic] binnen en die gaat op zijn eigen
manier met patiënten om. Kaarsjes branden en spreuken zeggen en eh ik weet niet
wat mensen allemaal [lacht] bedenken. Bidden, nou ja goed ook dingen die best de
moeite waard zijn, maar je moet er wel maar van uitgaan dat die mensen doen wat
er van ze gevraagd wordt’ (ibid.).
Barend bleef in het gesprek terugkomen op deze twijfels en zei dat het goed was
wanneer de zorg voor terminale patiënten werd overgenomen door professionals.
Hij erkende tegelijkertijd dat patiënten zich bij professionals ook in een afhanke-
lijkheidsrelatie bevinden. 
Een middel dat zijn organisatie in het hospice invoerde waren contracten. Hierin
werd vastgelegd wat een vrijwilliger wel en niet mocht doen. Het contract moest
worden ondertekend door de vrijwilliger. 

Barend was niet de enige die wantrouwig stond tegenover de vrijwilligers. Dennis
worstelde ook met vrijwilligers die complementaire therapieën geven als ‘reiki’
(2007, R6) of ‘voetzoolmassage’, zoals hij dat noemde. Hij vond dat het geven van
deze therapieën niet in de ‘productomschrijving’ (ibid.) stond en dat het daarom
duidelijk moest zijn wat een vrijwilliger wel of niet moest en mocht doen. Maar hij
gaf aan dat dit een voortdurend spanningsveld was. Vanuit de organisatie werd er
aangegeven wat een vrijwilliger wel en niet mocht doen maar ‘… de vrijwilliger kan
ook zo verschrikkelijk graag zijn cursus voetreflexmassage in de praktijk willen bren-
gen…En dan tref je toch een gewillig slachtoffer aan’ (ibid.). Het enige dat daar vol-
gens hem aan gedaan kon worden, was controle inbouwen en kwaliteitscriteria
opstellen. Volgens hem moest er constant tegen vrijwilligers gezegd worden dat ze
moesten checken of een patiënt wel wil wat zij als extra therapie wilden geven.  
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De strijd van Dennis was merkbaar. Aan de ene kant vond hij dat we in een vrij land
leven en dat mensen best iets anders mogen doen. Misschien hielpen die alternatieve
therapieën wel, gaf hij toe. Maar wat hij beslist niet wilde, waren ‘Yomanda’s’. Hij
wilde als organisatie niet geassocieerd worden met alternatieve of complementaire
therapieën. Wel met goede zorg.
In de vorige paragraaf zei Dennis dat een vrijwilliger getraind moest worden, maar
dat hij ondanks de training een goede vrijwilliger moest worden. In het meerjaren-
beleidsplan van 2006 wordt hierover de volgende vraag gesteld: ‘Welke ruimte is er
voor een persoonlijke invulling van het werk, in relatie tot de noodzaak tot kwali-
teitsbewaking?’ (VPTZ 2006:5). Er moet worden gelet op de kwaliteit van het werk,
of zoals Barend dat noemde de professionele houding, maar er moet ook ruimte
zijn voor een vrijwilliger om vanuit een persoonlijke houding het werk te verrichten.
In een paragraaf van het beleidsplan wordt een visie gegeven op vrijwilligers binnen
de palliatieve zorg. Er wordt verwezen naar het werk van Andries Baart, die de pre-
sentietheorie ontwikkelde. Ook de vrijwilliger is daarin ‘aanwezig’ rond het bed en
bij de naasten van de terminale patiënt. Een vrijwilliger heeft een ‘open’ houding
en hoeft niet alles te weten, wat het ‘niet-hebben’ van antwoorden wordt genoemd. 
Vrijwilligers, zo stelt het beleidsplan, brengen ‘het menselijke gezicht van de samen-
leving in de zorg naar [binnen]’ (VPTZ, 2006). Hierdoor treden ‘medicalisering en
hospitalisering’ niet op. 

In een interview met coördinator Lotte legde ik haar voor dat lokale bestuurders
zich wel eens afvragen of vrijwilligers wel nagaan of een terminale patiënt of naasten
behoefte hebben aan complementaire therapieën. De coördinator legde uit dat ze
met die vrijwilligers praatte en zei: ‘niet doen’ (2007, R12). 
Toch liet zij mij aan het begin van ons interview een waaier zien met een aanbod
van verschillende therapieën voor aanvullende zorg, zoals antroposofische inwrij-
vingen, harp spelen, schilderen of het opnemen van het levensverhaal. Ik vroeg
haar hoe zij deze therapieën aanbood. Zij vertelde dat de waaier in elke kamer ligt
en dat mensen er om kunnen vragen. Het gebeurde ook dat zij of iemand anders
vanuit het hospice de harpspeler uitnodigde om te spelen in de woonkamer, ‘… als
we denken dat het aan de orde is’ (ibid.). Ze vertelde dat: ‘…soms mensen die hun
verhaal niet kunnen verwoorden of niet willen, wat dan ook eh ineens in tranen kan
doen [breken]. Of mensen die dan de televisie dan expres heel erg hard zetten
omdat ze het niet willen horen’ (ibid.).
Ik vroeg haar wat zij met deze observaties deed.  Ze antwoordde: ‘Wij pakken het
allemaal op. Als coördinatoren eh met collega’s… En die pakt [verwijst naar collega
die verantwoordelijk is voor de bewoners] dat gewoon weer op. Die gaat daarna
even naar de mensen toe… Het hoort allemaal bij hun proces’ (ibid.).  Toen ik vroeg
welk proces zij bedoelde, antwoordde ze ‘van sterven’ (ibid.) .’ 

Wat opvalt uit de gesprekken met de respondenten is dat de bestuurders wantrou-
wen tonen ten opzichte van de vrijwilligers. Er wordt getwijfeld aan hun motieven,
ondanks het feit dat ze, zoals vermeld in het beleidsplan, als een ‘belangrijke’ en ‘on-
misbare schakel’ worden gezien. Er wordt ook getwijfeld aan de werkwijze van de
vrijwilligers, omdat ze alternatieve therapieën aanbieden. 
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In het hospice van Lotte gebeurt dit zoals gezegd ook. Hoewel Lotte eerst vertelde
dat ze nieuwe vrijwilligers ontmoedigd om alternatieve therapieën aan te bieden,
bleek even later in het gesprek dat ze in haar huis, middels een waaier die op alle
kamers ligt, stelselmatig worden aangeboden. Ze worden zelfs ‘opgelegd’ wanneer
vrijwilligers of Lotte vinden dat ze noodzakelijk zijn voor de terminale zieke patiënt. 
Wat de (lokale) bestuurders vermoeden en waar ze een afkeer van hebben, blijkt in
het hospice van Lotte juist te gebeuren.

Het is opvallend dat er rond de inzet van vrijwilligers meerdere beelden te vinden
zijn. Aan de ene kant is de vrijwilliger onmisbaar in de organisatie, want de vrijwil-
liger staat om het bed bij de terminale zieke. Hij is ook onmisbaar vóór de organi-
satie, want de vrijwilliger is het gezicht van de palliatieve zorg. 
Verhalen over de inzet van de vrijwilliger zijn voor de landelijke bestuurders verder
van belang omdat zij hieruit inspiratie putten en weer weten waar zij hun werk voor
doen. 
Daarnaast ben ik in de interviews een ander beeld over de vrijwilliger tegengeko-
men. De lokale bestuurders, maar ook de landelijke beleidsmedewerkers, zien het
niet als goede zorg wanneer vrijwilligers alternatieve therapieën aanbieden. Door
deze praktijk wordt er geaarzeld of die inzet van de vrijwilliger nou wel goed is.   

Er bestaat ook twijfel over de training aan de vrijwilligers. De vereniging VPTZ acht
het van belang dat vrijwilligers een personele invulling geven aan de ondersteuning
van de terminale patiënten, maar niet met alternatieve therapieën. Dennis stelde
dat er voor moet worden opgepast dat de training die eigenheid van vrijwilligers
niet ongedaan maakt. De training wordt hierdoor een paradox. De vraag is hoe er
met deze paradox wordt omgegaan. Wordt deze erkend als een paradox? Wordt de
worsteling met de training en de rol van vrijwilligers in de organisatie zichtbaar? 
In de vergadering werd niet over dit onderwerp gesproken. Ondanks dat de direc-
teur (in de eerste vergadering) hier nadrukkelijk naar vroeg. 
Het is goed voor te stellen dat dergelijke aarzelingen bij het werk, bij de kernactivi-
teit van de organisatie, moeilijk te bespreken zijn. Wie praat hierover? Wie wil
‘tonen’ dat er bedenkingen zijn? 
Maar doordat er geen discussie plaatsvindt over de dingen over het ‘bevattende’, in
de woorden van Heidegger, worden woorden zoals ‘de vrijwilliger is een onmisbare
schakel’  betekenisloos. Er wordt niet gesproken over de ‘dingen’ die er toe doen.
De zaken die wringen, zoals vrijwilligers die alternatieve therapieën aanbieden, zijn
zaken van bezorgdheid. Toch kwamen ze in de vergadering en in het plan niet aan
de orde. 

Het voorbeeld van het hospice waar Lotte werkt, laat nog iets anders zien. Het lijkt
alsof er kennis is over hoe dat stervensproces verloopt. In hoofdstuk vijf liet ik aan
de hand van het verhaal van Leendert Vriel zien hoe onvoorspelbaar dit proces ver-
loopt. Ik kom hier in de laatste paragraaf ‘Het sterfbed’ op terug. Eerst ga ik dieper
in op het onderwerp kwaliteit. 
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6.5 Bedlucht

In de gezondheidszorg wordt veel gesproken over kwaliteit en worden veel activi-
teiten ondernomen om de kwaliteit in de zorg te verbeteren.29 Elke zorginstelling
kent tegenwoordig een of meerdere beleidsmedewerkers die is aangesteld op het
onderwerp kwaliteit. Ook bij het landelijk steunpunt van VPTZ wordt er aandacht
aan besteed. 
In de tweede vergadering over het beleidsplan werd dit onderwerp behandeld, zoals
ik beschreef in de casus. In het conceptplan stond: ‘Het kwaliteitsbeleid in de be-
roepsmatige zorg is vooral gericht op de proces- en output kant van kwaliteitsbe-
heersing in de zorg. VPTZ streeft naar een relatief eenvoudig te hanteren
kwaliteitszorgsysteem dat met name op de menselijke dimensie is gericht (VPTZ
2006:6).’ 
De leden reageerden hier verschillend op. Enkelen waren bang dat er een kwali-
teitssysteem zou worden opgelegd aan de lokale organisaties. Een ander lid vertelde
hoe zijn organisatie bezig was een keurmerk aan te vragen. Hierop ging een zucht
door de zaal en werd er verschrikt gereageerd. 
In deze paragraaf ga ik dieper in op de betekenis die lokale en regionale bestuurders
aan het onderwerp kwaliteit geven en hoe zij dat vorm willen geven.  

Tim, de lokale bestuurder, vertelde over het ISO-keurmerk dat zijn organisatie
wilde aanvragen. Zijn organisatie bood ondersteuning bij mensen thuis. Hij vond
het belangrijk dat de ‘organisatie rond de hulpvraag’ (2007, R1) goed was georga-
niseerd. Dit wilde hij laten toetsen. Hij hoopte dat hiermee zijn organisatie ‘serieus
genomen’ (ibid.) zou worden door andere organisaties in de zorg. Hij wilde laten
zien dat zij als vrijwilligers niet onderdeden voor de professionals en hij hoopte dat
het keurmerk hieraan zou bijdragen. 
Ik vroeg hem waaraan hij merkte dat hij niet door andere organisaties in de zorg
serieus werd genomen. Hij antwoordde: ‘Nou dat merken wij als, als er op gegeven
moment [hadden] we het idee dat er minder aanvragen zijn…. En toen kwamen we
erachter dat de professionele zorg… eigenlijk zorg deed die wij ook hadden kunnen
verlenen. Nou, dat vind ik jammer’ (ibid.).
Hij vond dat er veel meer aan kwaliteit gedaan moest worden. Niet alleen binnen
zijn lokale organisatie maar ook binnen de andere vrijwilligersorganisaties. Tijdens
het interview ging hij niet dieper in op de vraag of er kwaliteitsproblemen waren in
zijn organisatie. Hij vond dat zijn organisatie en zijn vrijwilligers niet onderdeden
voor de professionele zorg. De vrijwilligers konden tijd en aandacht geven die in de
professionele zorg volgens hem ontbraken. Een keurmerk zou dit bevestigen. 
Arnold, een landelijke bestuurder, vond kwaliteit eveneens belangrijk. Maar het
moest volgens hem om een ander concept van kwaliteit gaan dan in de reguliere
zorg. ‘Het begin van het kwaliteitsdenken… was van we kopiëren iets uit de thuis-
zorg, plakken thuiszorg weg en daar [zetten we de naam van de organisatie] op en

29 Zie het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van de kwaliteit van zorg via www.rijksoverheid.nl/on-
derwerpen/kwalliteit-van-de-zorg of de verschillende programma’s die ZonMw uitvoert of heeft uitge-
voerd via www.zonmw.nl.
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we plempen [het] in vrijwilligersclubs’ (2006, R2). Hij sprak ook zijn zorgen uit over
de toenemende deskundigheid en professionalisering binnen de landelijke en lokale
organisaties. Dat er organisaties waren die functioneringsgesprekken houden met
vrijwilligers, vond hij geen goede ontwikkeling. 
In het interview kon hij echter niet goed aangeven hoe het anders moest. Hij was
tegen te veel procedures en vond dat het vooral om de inhoud moest gaan en dat
‘spiritualiteit en inspiratie’ hierin vooral belangrijk waren. 

In het conceptmeerjarenbeleidsplan was kwaliteit een van de drie hoofdthema’s.
Dat werd in de inleiding als volgt beschreven: ‘Verbinding maken in kwaliteit staat
voor het ontwikkelen van een eigen en onderscheidend kwaliteitsinstrumentarium
voor VPTZ, uitmondend in kwaliteitseisen die gesteld worden aan de leden van
VPTZ Nederland en aan nieuwe leden. Intercollegiale toetsing is de vorm waarin
we de kwaliteit van VPTZ, tussen VPTZ organisaties onderling en tussen VPTZ lo-
kaal en landelijk laten uitkristalliseren. Daarnaast vormen training en scholing voor
vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden van VPTZ organisaties de basis voor
het kwaliteitsbeleid’ (VPTZ, 2006:6). 
Dit wilde de organisatie realiseren, zo staat in het plan, door ‘een relatief eenvoudig
te hanteren kwaliteitszorgsysteem met name gericht op de menselijke dimensie. De
vrijwilliger mag zijn wie hij of zij is, dat is de kracht: de authentieke één-op-één re-
latie tussen zorgvrager en –gever. Een gemeenschappelijke norm wordt ontwikkeld
in samenspraak met de praktijk’ (ibid.:17).
In de casus, zo liet ik eerder zien in hoofdstuk drie, werd hierop gereageerd. Ver-
schillende leden waren bang dat het kwaliteitssysteem de autonomie van de lokale
organisaties teniet zou doen. De directie stelde de leden gerust en gaf aan dat het
vooral een middel moest zijn en geen ‘doel op zich’.
In de interviews kwam het onderwerp kwaliteit aan de orde, zowel bij de mensen
die bij de vergadering aanwezig waren als mensen die hier niet bij aanwezig waren. 

Frits vertelde over een discussie die hij had gevoerd naar aanleiding van een regis-
tratierapport dat net uit was gekomen.30 Hij had kwaad gereageerd op een mede-
bestuurder die had gezegd: ‘meten is weten’ (2007, R3). Frits had toen geantwoord:
‘…over de kwaliteit van het vrijwilligerswerk kan je hier, ook al is het nog zo mooi
geregistreerd, niks afleiden. Dus zei ik tegen die bestuursman, jouw opmerking van
meten is weten, dat is toch een opmerking die ik vreemd vind in het kader van deze
vrijwilligersorganisatie. Hij kreeg een boei! Hij werd echt kwaad. Ja, nou ga je expres
op de verkeerde context zitten, zei hij. Ik zei nou, ik wil het alleen maar zeggen. Ja
ja echt verontwaardigd. Je weet dat ik nooit veel ruzie heb gehad en het is ook geen
ruzie geworden, maar ik moest in de vergadering na een half uur zeggen maar ik
ben zo verbaasd dat jij zo [onverstaanbaar] bent. Nou toen was het weer wat afgezakt’
(ibid.). 
Er was een nare sfeer ontstaan in de vergadering. Frits: ‘…als mensen zo happy zijn
met hun organisatie hè en met een mooi stukje werk, want dat was het wel. En de

30 Elk jaar geeft VPTZ een registratierapport uit waarin staat hoeveel ondersteuning er door vrijwilligers
aan terminale patiënten is gegeven en op welke plek. Zie www.vptz.nl. 
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ander zit er dan eh eh de spel te breken hè [zucht] dat … is ook bijna ongepast!’
(ibid.). 
Frits vond het registratierapport zeker belangrijk, maar hij vond ook dat het niet
veel aangaf over hoe vrijwilligers hun werk uitvoeren. Hij was uiteindelijk wel van
mening dat het meerjarenbeleidsplan zoals dat er nu lag voldeed aan wat een vrij-
williger nodig had. Hij verwoordde dat als volgt: 

‘Want het luistert vaak heel nauw he? Hoe de woordkeus die je meeneemt, of blijft
hanteren. Eh wat dat betreft is het ook een beetje een fijnslijperij zo’n plan maken
hoor. Eh de overtolligheden eruit houwen maar wel de kern blijven volgen over de
eigenheid en dan ja de kerntaken waar het eigenlijk om gaat, en dat zijn er maar
een paar. En wij hebben toen ook niet meer gedacht vanuit een organisatorische
context. Wat we vroeger vaak deden van wat zijn de functies van het bureau infor-
matievoorziening en kenniscentrum hè. Dan dacht je vanuit de organisatie. Toen
zijn we volgens mij toch wel echt gaan denken vanuit de kern van het primaire stuk
hè, de vrijwilliger. En wat doet ie? En wat heeft ie nodig? Nou en dan komen dus
het kwaliteitsbeleid en opleidingen en de hele rimbam wat er in zo’n beleidsplan
komt er dan ook een beetje goed vooruitziend hé? Het is niet allemaal gezegd van
volgend jaar gaan we dat doen maar er is een tijdsperspectief aan meegegeven en
daarom vind ik dat rapport eigenlijk een goed eindresultaat van eh zorgvuldig lui-
steren naar wat mensen die het werk doen je mee hebben gegeven’ (ibid.). 

Het fragment toont dat Frits een registratie van taken niet voldoende achtte als be-
wijs voor kwaliteit. Ook vond hij het belangrijk dat er ten aanzien van het kwaliteits-
beleid niet werd gedacht vanuit de organisatie, maar vanuit de vrijwilliger. Er moest
nagedacht worden over wat de vrijwilliger nodig had om zijn werk goed te doen.
Frits vond dat hij daarin geslaagd was, maar twijfelde hier ook aan, zoals in het vol-
gende deel van het gesprek naar voren kwam. 

Frits: ‘En dat heeft nog heel wat gesprekken hier in huis opgeleverd, aan de hand
van concepten en notulen om dat toch fijn te slijpen in deze richting… Ze [de leden-
raad] hebben helemaal niet zoveel verschrikkelijk veel gezegd want we hadden na-
tuurlijk heel veel voorwerk gedaan hè maar ze hebben er wel goed naar gekeken. Ze
hebben er op gereageerd en…daarmee hebben we het. Ze hadden het zich wel eigen
gemaakt bedoel ik en dat…zijn we blijven samenvatten en indikken. Tot we het ver-
haal hebben dat we nu hebben. En bovendien dat moet ik ook niet onderschatten
hoor, er is ook nog een keer een extern schrijver bij betrokken geweest en het valt
niet mee om het ook toch een goed leesbaar stuk te [schrijven]… Maar wat ik er, wat
ik aardig aan vindt als ik het nu terugkijk, dan is het dat we jaren ervoor iedere keer
al bezig waren met strategische notities, strategisch plan en er waren stukken die
waren best interessant inhoudelijk, maar ik heb het idee dat we nu een verhaal heb-
ben wat een eigen leven kan gaan leiden. hè, wat je ook goed kunt overdragen.’
Onderzoeker: ‘Dus eigenlijk, bedoel je…we zijn met een proces bezig. Je weet nog
niet helemaal waar je uitkomt. Je hebt wel het gevoel dat er dingen gezegd worden
die belangrijk zijn en die je mee wil nemen? Hè, maar het was nog zoeken zeg maar
naar die uitkomst. Of zoeken…’
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Frits: ‘Ja.’ 
Onderzoeker: ‘Ja ja.’ 
Frits: ‘Het was een beetje die periode ervoor, ja dat is ook een leerperiode geweest
denk ik achteraf. Eh die eh die bleven bestaan uit brokstukken.’ 
Onderzoeker: ‘En het perspectief van de organisatie, zeg je?’
Frits: ‘En wat we nu gedaan hebben is gewoon kiezen. En ja daar wordt het stuk,
mensen zijn altijd heel blij als ze gekozen hebben hè, dan zit het erop. [lacht] En we
hebben volgens mij echt gekozen nu. Met dit verhaal.’
Onderzoeker: ‘Aardig om te horen. En die eh de ontwikkeling van de ledenraad
daarin want dat heeft natuurlijk een beetje of dat kwam er bij. Jullie waren denk ik
al met dit idee bezig of jullie waren al bezig met het denken over meerjarenbeleid?’
Frits: ‘O ja, er waren talloze stukken hoor.’ 
Onderzoeker: ‘En toen kwam die ledenraad erbij. Wat eh als je terugkijkt naar de
functie van de ledenraad en het totstandkomen van het meerjarenbeleidsplan?’
Frits: ‘Ik geloof dat de ledenraad het een beetje bezegeld heeft. Want hun inbreng
was niet zo groot op zich. Was wel, had wel betekenis. Voor ons was het ook een
beetje aftasten van zitten we nu goed en nou dan, ze hebben het ook een beetje be-
zegeld.’
Onderzoeker: ‘In de laatste vergadering?’
Frits: ‘Ja we hadden dat ook nodig natuurlijk want ik weet best dat hier in huis zijn
we best bezorgd voor [het fenomeen dat het] uitgevonden is in [naam plaats] hè?
Dat…fenomeen. Dat moet je eigenlijk niet hebben. Terwijl je wel heel veel aan moet
bieden, dat natuurlijk wel. Je moet het op gang brengen dat proces. Maar dit was
niet invented in [naam plaats]. We hadden alleen meer, we hadden het vanuit de
ledenraad bezegeld. Niet uit onzekerheid geloof ik, maar psychologisch werkte het
ook zo’ (ibid.). 

Het fragment laat zien dat Frits worstelde met de totstandkoming van het  meerja-
renbeleidsplan. Het plan mocht niet vanuit een organisatorische invalshoek geschre-
ven zijn, en het moest worden gedeeld door de achterban. Dit element wilde hij
checken en daarom vond hij het belangrijk dat het plan bezegeld werd door de le-
denraad. Hij vond dat dit ook daadwerkelijk was gebeurd. Tegelijkertijd is in het
fragment ook zijn aarzeling te zien. Hij zei dat de organisatie wel een keus maakte.
Hij gaf toe dat de inbreng van de ledenraad niet erg groot was, maar wel betekenis
had – vooral een psychologische. 
Hij eindigde weer door aan te geven dat hij vond dat dit plan niet vanuit een orga-
nisatorische context was geschreven. 

Met Dennis, de landelijke beleidsmedewerker, sprak ik eveneens over kwaliteit. Den-
nis zocht naar een manier om die te waarborgen. Hij wilde eisen stellen aan lokale
organisaties die lid wilden worden van de landelijke vereniging. Maar ook vond hij
dat de vrijwilligers aan bepaalde eisen moesten voldoen. Vrijwilligers moesten vol-
gens hem verplicht een training volgen. Dennis vroeg zich wel af wat dit zou doen
met de ‘eigenheid’ (2007, R6) van de organisatie of wat een training doet met een
vrijwilliger. Deze twijfels beschreef ik in de vorige paragraaf. Wat Dennis ook aangaf
was dat de landelijke organisatie volgens hem altijd erg voorzichtig was geweest met
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het opleggen van kwaliteitscriteria, terwijl voor hem uit de vergadering met de le-
denraad bleek dat ‘…ze [de ledenraad] gewoon zeggen, nou kom op dat had al veel
eerder gebeurd moeten zijn en dat kun je gemakkelijk doen!...Wat is dat nou voor
onzin om dat niet door te voeren?’ (ibid.).  
Tom, eveneens beleidsmedewerker, vond het moeilijk te definiëren wat professio-
neel is en wat dit begrip betekende voor de kwaliteit in een vrijwilligersorganisatie.
Wat hij ‘fout’ vond was om in een advertentie voor een coördinator de eis te stellen
dat het een verpleegkundige moest zijn. Dat vond hij niet nodig. Verpleegkundigen
vond hij te professioneel voor de organisatie. Hij vond: ‘…je kan die essentie heel
goed laten bloeien door er wat structuur omheen te zetten. Je beveiligt de lotus.
Maar je bouwt er geen eh eh eh web overheen zodat die lotus verstikt’ (2007, R7).
Maar ook Tom was aan het zoeken naar wat kwaliteit nu betekende in een vrijwilli-
gersorganisatie. Verscheidende keren gaf hij aan dat voorkomen moest worden dat
er ‘stolling’ (ibid.) optrad. Hiermee bedoelde hij dat er goed gekeken moest worden
naar wat de organisatie nu moest doen. Hij verwoordde dit als volgt: ‘En ja je bent
een mens dus dan ben je ook beperkt in, hè met je mogelijkheden en wat je, en wat
je doorziet op het goede moment. Maar het is wel, wat ik bedenk, dat is de clou van
wat een organisatie moet doen? Dan kan je niet elke drie seconden je afvragen van
doe ik wel het goede? Doe ik wel het goede hè? Doe ik wel het goede hè? Alsmaar
van die metacommunicatie dan wordt je stapelgek! [lacht] Maar je moet dan natuur-
lijk, je kunt dan wel, je kunt daar ook een structuur van maken, los van wat het je
soms doet… Je subsidie wordt met de helft gekort. Ja dan zul je wel moeten. Nou ja
want dan ontstol je wel hoor (ibid.).’

In het interview zocht Tom naar manieren om woorden te geven aan kwaliteit en
professioneel. Hij vond het moeilijk en noemde regelmatig het begrip ‘stollen’, ‘ont-
stollen’ of ‘de stollingsfactor omlaag halen’. 

Vrijwilliger Gerard zag ‘structuur’ zoals Tom dat eerder noemde, als ‘ballast’ (2007,
R8). Hij vond het logisch dat er overleg was en dat er organisatorische zaken werden
besproken, maar voor hem gold dat het werk rondom het bed het ‘echte werk’ (ibid.)
was. Vrijwilligers willen volgens hem niet nadenken over zaken als kwaliteit. Zij wil-
len gewoon om het bed staan. Wat betreft kwaliteit vond hij het belangrijk dat het
ging om de algemene kwaliteit van palliatieve zorg. Die vond hij, zoals ik in de pa-
ragraaf ‘Sprei’ schreef, nog niet goed. Gerard zei in het interview: ‘…dat is de prin-
cipiële vraag op basis waarvan je je succes zou af moeten meten’ (ibid.).

Wat opvalt in deze gesprekken is dat er wordt nagedacht over het thema kwaliteit.
Er wordt ook beleid gemaakt over de kwaliteit van de zorg die door de organisaties
en vrijwilligers moet worden geleverd, en er worden eisen gesteld. De behoefte leeft
dus om na te denken over kwaliteit en wat die betekent voor de organisatie. Dat
wordt ‘vertaald’ in plannen, maar in de interviews blijkt tegelijkertijd hoe er met dit
onderwerp wordt geworsteld. Er worden eisen gesteld, maar ook weer losgelaten.
Er wordt nagedacht over waar het over gaat in de organisatie, namelijk dat bed,
maar er wordt erkend dat het ook goed is om na te denken over hoe dat bed wordt
verschoond. Alleen is het niet duidelijk wat de beste lakens zijn voor het bed, of hoe
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die lakens het beste verschoond kunnen worden. Hoe de frisse lucht als het ware
moet waaien en vanuit welke richting.

Aan het begin van deze paragraaf citeerde ik de doelstelling uit het meerjarenbe-
leidsplan dat er gezocht moest worden naar een kwaliteitssysteem dat de ‘menselijke
dimensie’ benadrukte. In de interviews werden verscheidende zaken aangegeven.
Tom gaf aan dat het systeem niet ‘verstikkend’ moest zijn. Frits vond dat kwaliteit
verder moest gaan dan meten en Dennis wilde eisen stellen aan kwaliteit – bijvoor-
beeld het verplicht stellen van een training voor nieuwe vrijwilligers. Tim wilde
keurmerken uit de reguliere zorg introduceren in zijn lokale organisatie, en vond
dat elke VPTZ-organisatie hiermee moest gaan werken. 

In de vergaderingen kwamen elementen uit de interviews terug, maar er was geen
daadwerkelijke discussie over de hierboven genoemde punten. Er is niet gesproken
over wat nu als kwaliteit werd gezien. Is de palliatieve zorg nu goed te noemen of
niet? En welke rol spelen vrijwilligers hierbij? Er was in de vergadering geen dis-
cussie over waarom keurmerken nu wel of niet een goed idee zijn. 
Wat opvalt in de interviews is dat er gezocht wordt naar wat het begrip kwaliteit nu
betekent en hoe het vorm zou moeten krijgen in de organisatie. Er is betrokkenheid
rond het onderwerp en de invulling wordt heel verschillend gegeven. 
Er worden tegengestelde oplossingen aangedragen die frictie tonen met wat er in
het uiteindelijke beleidsplan staat. Net zoals in de vorige paragraaf kan daarom de
vraag gesteld worden of het wel gaat om het ‘bevattende’ in het meerjarenbeleids-
plan. De frictie en discussie over dit punt worden weggestopt in vage doelen en am-
bities. 
Daarnaast staat in het meerjarenbeleidsplan dat er wel degelijk kwaliteitseisen wor-
den gesteld ‘geldend voor alle leden’ (VPTZ, 2006). Dit in tegenstelling tot de ge-
ruststellende woorden in de vergadering dat de kwaliteitseisen niet ten koste zouden
gaan van de autonomie van de lidorganisaties. 
De vraag rijst daarom in hoeverre punten van bezorgdheid daadwerkelijk zijn mee-
genomen in de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan. Wordt de vaagheid en de
onduidelijkheid door termen als ‘verbinding maken in kwaliteit’ (VPTZ, 2006:21)
niet vergroot? Of geeft die vaagheid juist weer dat er discussie over is? 
Het lijkt mij dat die vaagheid te maken heeft met het vergeten van het wezen van het
ding.
Als ik het meerjarenbeleidsplan vergelijk met Heideggers kruik, zoals ik die in
hoofdstuk vijf beschreef, constateer ik dat de inhoud van de kruik, waaronder ik de
verschillende punten van zorg versta, maar ook de twijfel en de worsteling zoals die
naar boven kwamen in de interviews, vergeten is. 

6.6 Het ideale bed

In de interviews spraken de respondenten over hun beeld van de ideale organisatie.
Het ging niet alleen over de ideale inrichting van een hospice of thuisorganisatie,
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maar ook over het ideaalbeeld van een organisatie voor de palliatieve zorg in Ne-
derland, en over waar een ideale vrijwilliger of beleidsmedewerker aan moet vol-
doen. Beelden over idealen hebben veel te maken met kwaliteit, het aspect waar ik
in de vorige paragraaf op inging. Maar ze hebben ook te maken met de betekenis
van het doen van het goede. 
Ik beschrijf in deze paragraaf enkele ideaalbeelden die in de interviews naar voren
kwamen.  

Ik begin met de landelijke organisatie. Arnold zei daarover: ‘…wat de [landelijke
organisatie] nu zou moeten doen om te voorkomen dat men institutionaliseert is
zich heel erg richten op de inhoud van het werk en niet zo zeer in procedures en
organisaties…’ (2006, R2). Hij vond het noodzakelijk dat mensen vanuit het landelijk
steunpunt ‘achter het bureau’ (ibid.) moesten komen of zelfs ‘stage’ moesten lopen
binnen de lokale organisaties zodat ze wisten wat er leefde bij de lokale organisaties.
Ideale medewerkers vond hij mensen die met hun handen aan het bed stonden of
hadden gestaan. 
Dennis, de beleidsmedewerker, was het hier mee eens. ‘… ik vind dus dat je uit
idealisme moet kiezen voor dit werk en iets [moet] hebben met die dood. En ik vind
je moet iets hebben met vrijwilligers en terminale zorg en eh als het jou niet uitmaakt
of je voor ons werkt [of] in de aanpalende sector… ja ga dat dan alsjeblieft doen’
(2007, R6). Hij was hier vrij stellig in en vroeg in het interview aan mij wat ik had
met de terminale zorg. Ik was verbaasd over deze vraag en ging erop in. Het leek
alsof ik opnieuw mijn sollicitatie aan het doen was met Dennis. Hij zei: ‘Je hoeft je
niet te verdedigen hoor. Daar gaat het niet om’ (ibid.). Later in het interview kwam
hij terug op zijn standpunt. ‘Misschien hoeft dat ook niet hoor…Je moet er ook niet
aan denken dat je hier bij VPTZ allemaal eh eh mensen uit de praktijk had zitten.
Want dan kreeg je de organisatie waarschijnlijk ook niet voor elkaar’ (ibid.). 
Ondanks het feit dat Dennis zijn eerdere woorden terugnam, werd duidelijk dat
zowel het landelijk bestuur als de beleidsmedewerkers van het steunpunt zochten
naar een verbinding tussen de landelijke organisatie en de aangesloten lokale organi-
saties. In de discussie over het meerjarenbeleidsplan zoals ik deze in de casus be-
schreef, kwam dit ook naar voren. Er werd een plan neergelegd om
regiocoördinatoren aan te stellen die voor het contact tussen landelijke organisatie en
lokale organisaties zouden moeten zorgen. In het plan stond als actiepunt beschre-
ven: ‘Het opbouwen van interne ketenzorg binnen de gehele VPTZ organisatie. Het
actief intern afstemmen van wederzijdse verwachtingen tussen de lokale organisaties
en de landelijke organisatie en tussen lokale organisaties ten opzichte van elkaar, al
dan niet in regionaal verband. Mobiliseren en faciliteren van de uitwisseling van
aanwezige kennis en ervaringen en het onderling benutten van kennis, ervaringen,
producten en ideeën’ (VPTZ, 2006).
Tom, die meewerkte aan de uitvoering van dit plan, zei hierover: ‘Dat zijn twee of
drie mensen in dienst die echt uit actieve eh ledenbeheer gaan doen zeg maar. Eh eh
de contactbeheer gaan doen eh tussen het landelijk steunpunt en het land’ (2007, R7).
In de casus vond een afgevaardigde dit geen goed idee. Hij wilde de middelen liever
gebruiken voor opleiding en training van de vrijwilligers. Maar zijn oproep kreeg
geen gehoor. 
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De woorden die Tom in het citaat noemt zijn opvallend. Hij spreekt over ‘ledenbe-
heer’ en ‘contactbeheer’. Dat zijn verhullende woorden. Eigenlijk wil de organisatie
meer contact met de leden maar noemt dit leden- of contactbeheer. Door het ge-
bruik van deze woorden, wordt een bepaald soort gemis, namelijk het contact met
leden, omgezet in taal die beheersbaar en uitvoerbaar is. 

Het verbinden werd niet alleen gezien als een interne aangelegenheid bij VPTZ,
maar ook als een extern doel. De respondenten spraken over de verbinding tussen
het werk dat de organisatie doet en de maatschappij. Er moest gewerkt worden aan
de idealistische opdracht die de organisatie zichzelf had opgelegd, namelijk ‘…om
het omgaan met de dood en het leren begrijpen van wat doodgaan is dichter bij de
samenleving en bij mensen te halen…’ (2007, R6) zoals Dennis het omschreef.
Ik deed hetzelfde met het communicatieplan dat ik schreef met de titel Laten zien
dat we er zijn. Ik was erg trots op die titel, omdat ik de slagzin ‘Er zijn’ had verbonden
met het PR-plan. 
Ook in het meerjarenbeleidsplan wordt op verschillende manieren verwezen naar
de maatschappelijke taak van de organisatie, onder meer door te melden dat vrij-
willigers de functie hebben om ‘het menselijk gezicht van de samenleving in de zorg’
(VPTZ, 2006) naar binnen te brengen. Hierdoor moeten ‘medicalisering en hospi-
talisering’ (ibid.)’ als ‘onbedoelde en negatieve effecten’ (ibid.) minder kans krijgen. 

Het beeld van de ideale organisatie werd ook gegeven in beschrijvingen van hoe
het niet moest worden ingericht. Met name de respondenten die nauw betrokken
waren bij de landelijke organisatie, zagen VPTZ als een organisatie die ‘losgekop-
peld’ (2007, R6) was van andere organisaties in de palliatieve zorg. 
Peter vond dat VPTZ ‘buiten het zorgsysteem’ (2006, R10) stond. Hij legde uit: ‘Wij
willen ook de vrijheidsgraden behouden om dingen te kunnen inrichten…zoals wij
denken dat goed is. We willen dus primair die relatie van vrijwilliger en zorgvrager
stellen ook in ons kwaliteitsdenken, eh boven het… organisationele aspect. Dat be-
tekent ook dat ik zeg… de organisatie, coördinator, bestuur, staan ten dienste van
de vrijwilliger. Toch een andere benadering dan in de rest van de zorg waar zo lang-
zamerhand de grootte van de organisatie en allerlei andere zaken toch maken dat
de organisatie vaak belangrijk is dan uiteindelijk die één op één relatie’ (ibid.). 
In dit citaat komt naar voren hoe de organisatie niet wil zijn. Er wordt gekeken naar
andere organisaties, zonder dat dit gespecificeerd wordt. En daar wordt ook een
oordeel aan gekoppeld: andere organisaties in de zorg zouden hun eigen organisatie
als doel zien. 
In het meerjarenbeleidsplan is dit oordeel terug te vinden. Er staat niet alleen dat
VPTZ ‘uniek’ (VPTZ 2006) is, maar ook: ‘Als organisatie onderscheidt VPTZ Ne-
derland zich van andere landelijke zorg-vrijwilligersorganisaties door haar lokale
ontstaansgeschiedenis. VPTZ is vanuit de basis gegroeid en niet landelijk of vanuit
een institutie ontstaan’ (ibid.). 

Hier spreekt een oordeel uit over andere organisaties. En tegelijkertijd wordt na-
drukkelijk een norm aangegeven voor de inrichting van de eigen organisatie, na-
melijk vanaf de basis. 
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De vraag is echter of die basis nog steeds een rol van betekenis speelt bij de inrichting
van de huidige organisatie. Ik zal hierop ingaan in de volgende paragraaf ‘Verga-
dertafel’, waar ik inga op de ledenraad.

De lokale bestuurders spraken eveneens over het ideale beeld van de organisatie.
Terugkijkend op de vergadering waarin het meerjarenbeleidsplan werd besproken,
vroeg Jan vroeg zich af of het niet teveel over details was gegaan. Hij vond dat het
plan uit zoveel papier bestond, dat hij zich achteraf in de trein had afgevraagd waar
het nu over ging. Wat was nu de uiteindelijke missie, vroeg hij zich in het interview
af. Hij vond dat door de details geen discussie werd gevoerd over een voor hem we-
zenlijke vraag: ‘Dus wat is ons recht van bestaan überhaupt?’ (2007, R9).  
Toen ik vroeg of hij over zijn lokale organisatie een visie had, kreeg ik een A4tje
van hem met de missie en visie van zijn organisatie. De missie werd als volgt be-
schreven: ‘[naam organisatie] is een vrijwilligersorganisatie, die het mogelijk maakt
dat mensen in de thuissituatie of in een voor hen vertrouwde omgeving kunnen
sterven’ (2007). Daaronder stond in zes punten hoe deze visie werd uitgevoerd,
onder meer ‘door betrokken en deskundige vrijwilligers’, ‘respectvolle bejegening’,
‘invulling goede bedrijfsvoering’. 
Jan vond dit een korte en bondige visie en hij vond dat de landelijke organisatie
ook zo kort en bondig moest zijn. Deze discussie, zo liet ik zien in hoofdstuk drie,
kwam ook in de vergadering terug. Men vond dat het meerjarenbeleidsplan te lang
was. 

Hoewel Jan zijn missie en visie kort en bondig op papier had staan, bleef het voor
anderen zoeken naar de juiste woorden voor hun idealen. Ook bleef de vraag welke
visie daar dan uit zou moeten spreken. 
Een andere lokale bestuurder, Barend, dacht na over zijn organisatie in het licht
van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de technologie. Hij vond dat in zie-
kenhuizen door ‘zulke hoogtechnische apparatuur en methodes…de patiënt [daar]
aan ondergeschikt wordt’ (2006, R5). Hij vroeg zich of het mogelijk is om invloed
uit te oefenen in de gezondheidszorg. In zijn hospice probeerde hij dat, maar hij
gaf aan: ‘Dan moet je als organisatie, landelijke organisatie, ook een beetje een beeld
moet hebben van, nou ja wat voor een gezondheidszorg zou je willen dat er was?’
(ibid.).
In de paragraaf ‘Sprei’ ging ik met Barend dieper in op zijn vraag in de vergadering
of het doel van de organisatie niet was bereikt. 
Aan Peter, de landelijke bestuurder, vroeg ik wat hij vond van deze vraag. Het vol-
gende fragment geeft het gesprek hierover weer: 

Peter: ‘Ja, ik denk dus juist dat je vanuit het denken van organisaties dan wel vanuit
de zorgvrager, iedereen die goed ingebed is in de reguliere zorg, iedereen heeft na-
tuurlijk zijn mond vol over vraaggericht werken, klantgericht werken en noem maar
op wat voor termen we er aan geven. Maar per saldo zal iedereen eindelijk de or-
ganisatie laten prevaleren boven die klant. Want je bent ook werkgever en je hebt
met werknemers te maken. Je bent ook een organisatie die heel efficiënt moet wer-
ken, daar word je op afgerekend door VWS. Nou dat soort dingen meer. Het eco-
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nomisch denken heeft binnen organisaties verre de bovenhand boven in mijn ogen
veel meer het zorggerichte denken wat binnen de palliatieve zorg, juist in ons type
voorzieningen eh plaatsvindt. Dus ik, ja we hebben voor een deel bereikt… Wat we
absoluut nog niet bereikt hebben met al die specifieke voorzieningen ook, met al
die extra aandacht is dat het ook in de reguliere zorg doorgesijpeld is wat goede
palliatieve zorg is. In de verpleeghuizen in de verzorgingshuizen.’
Onderzoeker: ‘Dus je zegt, we zijn nog niet zover?’
Peter: ‘We zijn nog helemaal niet zover. Eh er moet nog veel meer gebeuren. Juist
door het van de gemeenschap te laten maar misschien nog wel meer te maken ook.
Nog meer. Nog nadrukkelijker, maak je mensen ook bewust. Er stond gisterochtend
een heel aardig artikeltje in Trouw over eh het geloof in geluk en dat we eigenlijk
vergeten zijn in dat vooruitgangsgeloof dat het leven een bipolariteit heeft. We kun-
nen alleen nog maar gelukkiger worden, alleen nog maar rijker ook alleen nog maar
welvaart hebben en noem maar op. Je kan het eigenlijk alleen maar ervaren op het
moment dat je ook weet wat armoede is of beperkingen. Niet geluk hebben. Onge-
zondheid kennen betekent dat je gezondheid anders waardeert. Dus die bipolariteit
zijn we kwijtgeraakt en op zich worden daar mensen al ongelukkig van. Want ze
kunnen het geluk niet meer ervaren, bij wijze van spreken. Ik denk van, nou dat
denken dat sterven bij het leven hoort, dat weer veel meer inbrengen in de samen-
leving, dat vind ik ook een taak voor ons type organisaties, ik denk ook dat we met
die [naam van organisatie] lezing ook veel meer mee aan de weg moeten gaan tim-
meren, om mensen weer te laten nadenken over van de dood hoort erbij. En laten
we ons best doen omdat zo menswaardig mogelijk te laten gebeuren, absoluut, maar
genezen van de dood bestaat niet. Klaar’ (2006, R10).

Dit fragment verraadt Peters twijfel. Aan de ene kant geeft hij aan dat het doel be-
reikt is, wat zijn organisatie betreft. Door zijn organisatie is de palliatieve zorg ver-
beterd. Hij vindt tegelijkertijd dat in de reguliere zorg de palliatieve zorg nog niet
is verbeterd. Ook vindt hij dat de gemeenschap, of de samenleving zoals hij dat later
in het fragment benoemt, een andere kant van geluk kan ervaren door zich er meer
van bewust te zijn dat sterven bij het leven hoort. Hij noemt het als een belangrijk
ideaal dat mensen nadenken over de dood. Hij vindt dat de landelijke en lokale or-
ganisaties hierin een belangrijke rol dienen te spelen.
De vraag die rijst is of dit doel niet dient om de organisatie in stand te houden. De
landelijke bestuurder erkent zelf dat in de zorg het (eigen)belang van organisaties
groot is. Wanneer er in een organisatie wordt nagedacht of het doel is bereikt, kan
het antwoord op die vraag ingaan tegen het sociale belang van werknemers. 
Het bijzondere aan deze vraag is dat ze werd gesteld in eigen kring. Hiermee bedoel
ik in een vertrouwde omgeving, waar bestuurders met elkaar samen zijn. Toch werd
er niet op ingegaan  en werd er geen discussie over gevoerd. 

Wanneer er geen discussie wordt gevoerd over dergelijke idealen, lijkt het erop dat
alles in dienst wordt gesteld om een organisatie in stand te houden. Reflectie en
denken wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. Het lijkt er dan op of de organisatie
in stand wordt gehouden door te banaliseren. Hiermee bedoel ik dat er vage taal
wordt gebruikt om het denken buiten de deur te houden. 
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Het lijkt mij moeilijk om een zinvolle discussie te hebben over de ideale organisatie
en wat goede zorg betekent, wanneer er geen ruimte is voor reflectie over een der-
gelijke vraag. 

6.7 Vergadertafel

De ledenraad, zo beschreef ik eerder, was een nieuw fenomeen in deze organisatie.
In 2006 was de ledenraad net een jaar actief. Tegelijkertijd werd het meerjarenbe-
leidsplan ontwikkeld en aan de ledenraad aangeboden. In deze studie heb ik het
functioneren van de ledenraad niet geëvalueerd. Wel heb ik onderzoek gedaan in
en rond de ledenraad, door de verschillende vergaderingen bij te wonen en de aan-
wezigen te interviewen. In deze paragraaf beschrijf ik hoe de leden van de ledenraad
betekenis gaven aan hun lidmaatschap. Hoe zien zij hun rol en hoe zorgen zij voor
contact met de achterban? 

In de interviews bleek dat de ledenraad niet de meest begeerde functie onder de
lokale bestuurders was. Er was weinig belangstelling voor het lidmaatschap. 
Tim vertelde: ‘Ik heb me toen zelf kandidaat gesteld. Omdat er heel veel belang-
stelling voor was, maar heus niet’ (2007, R1). 
Een andere afgevaardigde, Mathilde, zei dat er niemand voor te vinden was. In het
interview vertelde ze dat ze er liever ook niet in zat. Ze zei hierover: ‘Ik zit er eigen-
lijk…alleen maar’ (2007, R4). Ze vond zichzelf niet de persoon ‘die op de bres
springt’ (ibid.).
Bestuursleden kwamen in de ledenraad omdat ze vonden dat het moest gebeuren
en hadden zich kandidaat gesteld omdat er niemand anders wilde. 
In de interviews met andere betrokken, zoals vrijwilligers en coördinatoren, bleek
dat de ledenraad niet gezien werd als een interessante plek of een plek die er toe
deed. 
Lotte, een coördinator, zei: ‘…dat ging over de ledenraad en dat vonden wij hele-
maal niet interessant’ (2007, R12).
Frits vertelde over de totstandkoming van de ledenraad het volgende: ‘Ja maar, je
moest eens, weet je, je moest eens weten hoeveel moeite het gekost heeft om die
mensen in die ledenraad voorgedragen te krijgen’ (2007, R3). Hij gaf toe dat er wei-
nig belangstelling voor was onder de lokale bestuurders. 
In het meerjarenbeleidsplan (2006) staat in de bijlage uitgebreid vermeld wat de
plek is van de ledenraad in de organisatie. Er staat ook beschreven voor welke in-
deling is gekozen. 
‘Binnen VPTZ Nederland is er voor een regionale segmentering gekozen. Dat wil
zeggen dat het land is ingedeeld in tweeëntwintig regio’s en dat er vanuit iedere
regio een vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiging geko-
zen kan worden. In dit geval is er voor regionale segmentering gekozen, maar dat
had ook een andere segmentering kunnen zijn, zolang de leden van de Ledenraad
door middel van de segmentering alle aangesloten organisaties kunnen vertegen-
woordigen’ (ibid.:33). 
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Het probleem was dat organisaties lokaal georganiseerd waren en niet regionaal.
Door de ledenraad moesten organisaties met elkaar gaan samenwerken in een re-
gionaal verband en daaruit een afgevaardigde kiezen. 
Ik vroeg Arnold, die zeer had geijverd voor de totstandkoming van de ledenraad,
naar zijn verwachtingen. Hij gaf aan: ‘Eh als je verder niks aan…eh ondersteunende
processen eh verder organiseert dan zal het verworden tot een…ja op algemene eh
onderwerpen waarbij tweederde over financiering zal gaan. En over subsidierege-
lingen en dat wat VWS de wereld instort’ (2006, R2). Dit kon volgens hem op de
volgende manier worden doorbroken: 

Arnold: ‘Door meer, dat riepen we toentertijd ook al, meer te investeren in de re-
gio’s. Maar niet alleen nu organisatorisch. Om dat op te zetten maar ik heb bijna
tweederde van die regio’s bezocht en daar zit nog wel veel dynamiek in de regio’s.
Als je in Twente komt dan, kom je gewoon in achttienhonderd want daar zijn de
culturen nog steeds als in achttienhonderd  want dan loopt zo’n rivier ergens tus-
sendoor en wij hadden bedacht dat ze bij elkaar moesten komen ik weet niet of je
die verhalen kent?’
Onderzoeker: ‘Een beetje…’
Arnold: ‘En die begonnen daar ter plekke, nou dat is gewoon fantastisch die dyna-
miek daar moet je dus heen gaan maar het betekent wel dat je d’r effe voor moet
gaan staan. En dat moet je…’ 
Onderzoeker: ‘Om te zorgen dat die regio gaat samenwerken?’ 
Arnold: ‘Dat moet je dus wel aan durven gaan.’
Onderzoeker: ‘Precies.’
Arnold: ‘Om ook en dat doe je vanuit een bepaalde visie kun je daar gaan staan. Als
je dat alleen doet vanuit organisatorisch oogpunt of organisatorische motieven ja
dan word je zo weggeblazen in zo’n regio.’
Onderzoeker: ‘Ik moet zeggen dat ik toch niet het idee heb dat regio’s leven. Als je
zegt die dynamiek? Ik heb niet het gevoel dat...’ [onderbroken door Arnold]
Arnold: ‘In de regio’s, op zichzelf wel.’
Onderzoeker: ‘O ja? Wat mensen doen in hun werk bedoel je?’ 
Arnold: ‘Ja.’
Onderzoeker: ‘Ja ja.’
Arnold: ‘Dus hoe dichter je bij die regio’s gaat vragen wat hier eventueel nodig is
dan daar zullen een aantal van zeggen nou ja wij zijn gewoon druk aan het werk.’ 
Onderzoeker: ‘Maar dat bedoel ik. Is het niet zo dat..’. [onderbroken] 
Arnold: ‘Het is wel een andere vorm van eh wat minder organisatorisch…’ (ibid.).

Ondanks de vragen die ik stelde ter verduidelijking, bleef onduidelijk welke bete-
kenis Arnold gaf aan de regio’s. Hij sprak over een ‘dynamiek’ die ‘fantastisch’ was,
maar gaf daar geen uitleg over. 

Met Peter sprak ik over de discussie in de ledenraadvergadering waarin het meer-
jarenbeleidsplan werd voorgelegd. Ik vroeg hem wat hij hiervan had gevonden. Hij
antwoordde: 
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Peter: ‘Je merkt hoe belangrijk het is hoe je de vraagstelling in het begin doet. Aan
het einde ben ik expres teruggekomen met van is dit nou een plan waarmee je en-
thousiast de boer op kunt gaan? Eigenlijk ja misschien is het ook maar goed dat het
aan het einde kwam, maar ik vond de discussie zelf redelijk tam. Kennelijk zaten er
geen hot issues in waarvan mensen nou heel erg over vielen, maar nou ja dan is het
heel erg in het negatieve als zulke dingen, maar ik miste het enthousiasme. Daar
kwamen al mijn vragen ook uit voort, terwijl ik denk van nou dat had dus ook van
belang kunnen zijn voor…Jongens wat gaan we nu is dit nu alleen een hamerstuk?
Is dit nu alleen iets voor in de kast? Of is het iets dat we gaan gebruiken? En dat
vind ik dus en ja ik heb net de besturencursus achter de rug en als je daar hetzelfde
verhalen verteld nou we hebben gewerkt met veertien bestuurders die dan ook af-
gelopen cursus, nou enthousiast en ook met frisse ideeën naar huis, nou mensen
hadden als ze van te voren op gegeven als wat is je leerdoel, ik wil alleen maar spons
zijn hier, op gegeven moment zeiden, nu deze spons is echt overvol stop er in gods-
naam niets meer bij. Nou dat vind ik geweldige geluiden, mensen gingen enthousiast
weg, eh dan denk ik ja dat vind ik nu heel leuk, als mensen gewoon dat je dat ziet
gebeuren en dat vind ik echt leuk dat vind ik echt ook anders eh je proeft weer het
beginenthousiasme van waarom mensen begonnen zijn. En zo van verrek dat moe-
ten we vasthouden, daar moeten we naar blijven zoeken.’
Onderzoeker: ‘Maar het beginenthousiasme van?’
Peter: ‘Van de pioniers! Van de mensen die begonnen zijn! Zo van natuurlijk zijn
we bezig! Natuurlijk moet die kwaliteit goed zijn! Natuurlijk moeten we daar naar
kijken, maar we moeten niet te organisatorisch gaan denken. We moeten niet dingen
belangrijker maken die eigenlijk ongeschikt zijn.’
Onderzoeker: ‘De pioniersgeest vasthouden?’
Peter: ‘De pioniersgeest vasthouden en dat proef je maar weer als je met zo’n trai-
ning bezig bent.’
Onderzoeker: ‘Maar dat pioniersidee daar ben jij natuurlijk niet bij geweest. De be-
stuurders denk ik ook niet die daar eh vanaf het begin bij zijn maar bedoel je iets in
de pioniersgeest van wat je er zelf bij voorstelt?’
Peter: ‘Wat ik ook lees in bijvoorbeeld het boekje van eh eh eh hoe heet het Tijd als
geschenk, dat soort verhalen. 31 Daarin lees je de pioniersgeest in terug. Maar ook van
de verhalen van Pieter Sluis vaak nog wel. Toch ook een van de pioniers in de hos-
picezorg en dan denk ik wel van ja dat soort enthousiasme. Je leest het terug in de
verhalen van de vrijwilligers ook. Van daar is het ons om te doen. Dus eh het ligt
duimendik voor het oprapen! Alleen je moet het wel willen pakken.’
Onderzoeker: ‘De verhalen bedoel je?’
Peter: ‘De verhalen. Ja dan denk ik laten we ons daar dan ook op richten. Ik kreeg
vandaag ook weer een mailtje van iemand die zegt “zo geweldige ervaring in een
hospice ik wil graag wat voor jullie doen. Ik wil geld storten maar ik wil ook eh een
collecte gaan houden. Waar hebben jullie het geld voor nodig?” Nou prima kom
maar op.’ (2006, R10).

31 Tijd als geschenk. Vijftien jaar Vrijwilligers Terminale Zorg (2001) door Jos Arnoudse, uitgave van VTZ Ne-
derland.
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In dit fragment kwamen verschillende verwachtingen van Peter naar voren. Hij
hoopte op meer ‘enthousiasme’. Hij vond de discussie ‘tam’. Hij hoopte ook dat het
meerjarenbeleidsplan gebruikt zou worden door mensen en dat het niet in de kast
zou belanden. 
De vraag is of de punten van zorg die de leden benoemden terug te vinden waren
in het beleidsplan. Ik liet in de voorgaande paragrafen zien dat dit voor de leden
niet het geval was. De punten van zorg werden niet opgepakt, of genegeerd. De
vraag is dan ook of leden met het plan ‘iets’ gaan doen. 
Peter verwachtte ook iets anders, iets wat hij benoemde als ‘pioniersgeest’. De op-
merking over de pioniersgeest toont een verlangen naar vroeger. Naar de periode
toen mensen zoals Mevrouw Vriel begon met een nieuwe organisatie. Peter laat zien
dat hij behoefte had aan de verhalen van de pioniers en naar wat zij destijds ervoe-
ren toen zij begonnen met hun onderneming. Die hang naar verhalen beschreef ik
ook in de vorige paragrafen. Het lijkt erop dat ook Peter behoefte heeft aan inspi-
ratie en dat hieruit wil halen. 
Het is opvallend dat deze behoefte er is en de vraag is wat dat betekent. Ik kom hier
later op terug, wanneer ik beschrijf hoe de leden de vergaderingen vonden. 
Tom dacht overigens anders over die pioniers. Hij had geen nostalgische gevoelens
bij de begintijd en vond dat pioniers zich overal mee ‘bemoeien’ (2007, R7). Wat
hem betrof moesten ze meer ‘op afstand’ blijven. 

In de gesprekken met de respondenten die zitting hadden in de ledenraad viel op
dat ze veel moeite deden om contact te zoeken met hun achterban. Deze achterban
bestaat uit lokale organisaties die door de indeling van de landelijke organisatie met
elkaar verbonden zijn. 
Toen in september 2006 het meerjarenbeleidsplan geagendeerd stond, zochten ze
contact met collega-organisaties. Het conceptplan werd per email doorgestuurd.
Toen ik vroeg of ze hier reacties op kregen, vertelde Mathilde: ‘Niet. Slecht ja. Heel
slecht’ (2007, R4). 
Ook Tim deed veel moeite om mensen uit zijn regio te laten meedenken over de
stukken, maar ook hij kreeg geen reacties. Hij gaf aan dat de condities niet goed
waren om de achterban te raadplegen. Hij zei hierover: ‘Dan is bijvoorbeeld de ver-
gadering de achttiende. Een maand van te voren wordt dat aangekondigd. Nou je
krijgt nooit een regio op een goede manier…in het tijdsbestek van een paar weken
bij elkaar om dat soort zaken met elkaar te bespreken. Dat werkt niet. Als je het
vraagt…om schriftelijk te reageren dan…krijg je heel weinig respons. Heel weinig’
(2007, R1).
Jan had ook zijn uiterste best gedaan, vertelde hij, om een reactie te krijgen van an-
dere lokale bestuurders in zijn regio. Hij vertelde: ‘Ja, niks niemand reageerde’
(2007, R9). Hij vond ook dat het conceptplan te uitgebreid was om met andere or-
ganisaties over te spreken. 

In het meerjarenbeleidsplan stond een stuk over de ledenraad die opviel in het licht
van wat de verschillende respondenten vertelden. Er stond: ‘Het ledenraadlid neemt
echter plaats in de Ledenraad zonder last of ruggespraak. Zonder last houdt in dat
de afgevaardigden in de vergadering naar eigen inzicht stemmen en daarbij niet
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gebonden zijn aan standpunten vanuit de regio. Zonder ruggespraak houdt in dat
de afgevaardigden bij hun regionale overleg niet gebonden zijn aan procedures (bij-
voorbeeld ten aanzien van de aard of frequentie van overleg). Het ledenraadlid hoeft
geen verantwoording af te leggen aan de regio. Wel kan hij desgevraagd zijn ge-
maakte keuzes met betrekking tot het centrale beleid van de vereniging toelichten’
(VPTZ, 2006:34). 
Het leek er niet op dat mensen in de ledenraad voelden alsof ze zonder last of rug-
gespraak in de ledenraad zaten. Integendeel zelfs. De mensen die ik sprak, vertelden
dat ze er veel energie in stopten om contact te zoeken met hun achterban. Niet alleen
vooraf, maar ook achteraf. 
Mathilde zei: ‘Nou ik leg ze bij het bestuur neer en die nemen het dan ook door,
maar ik heb toch allemaal wel een beetje het gevoel dat al die clubs eigenlijk hun
eigen lijnen nog uitzetten’ (2007, R4).
Net als Peter blikten de leden die ik interviewde terug op de discussie tijdens de
vergadering. Tim was er kritisch over. Hij refereerde aan een onderwerp dat hij
had ingebracht. Dit onderwerp kwam uit zijn contacten met de achterban. Er was
te kort over zijn standpunt gepraat, vond hij. Hij zei hierover:  ‘…ik bracht dat stand-
punt in enzovoorts dan vind ik dat er wel heel snel overheen gefietst wordt. En je
hoort er in de loop van het verhaal helemaal niks meer van terug. Dat vond ik wel.
Dus ik word aangehoord en vervolgens zie je het in het geheel niet meer terug. En
daar zou ik misschien zelf nog meer alerter op moeten zijn. Maar ik, ik heb ook geen
zin om steeds meer weer te herhalen wat ik al een keer gezegd heb. Want dat komt
zo betweterig en zo irritant over’ (2007, R1).
Sommigen benoemden punten waarover ze meer discussie hadden gewild. Zoals
Mathilde, die graag meer had willen discussiëren over de ‘terugloop van patiënten’
(2007, R4). Tim had meer over de ‘financiering’ (2007, R1) willen spreken. 

Jan vond het moeilijk om in de vergadering een goede discussie te voeren. Hij zei:
‘…het was zeer informatief. Met zeer verschillende mensen… maar… er [werd] geen
grote discussie… gevoerd. Dus mensen zijn eh overweldigd door eh hoe noem je
dat? Zijn overvallen, dat is nog een beter woord, door een stapel papieren die, nou
ja ik zit in organisaties en daar zitten ook mensen in organisaties daar kan je door
worstelen en doorlopen maar er zijn zoveel, er staan zoveel dingen daar in dat als
je aan het eind komt, dan weet je niet meer wat er aan het begin stond’ (2007, R9).
Tim vond dat er over zijn standpunt heen was gefietst en stelde vragen bij de be-
sluitvorming in de vergadering.’…dan is nog de vraag in hoeverre eh daar zit ik
ook nog maar…kort voor… in, hoeverre…heeft de ledenraad dan het laatste woord?
Want meestal is het al het bestuur, die heeft het besloten. Of die heeft het goedge-
keurd. Dat was overigens ook zo met eh met dat beleidsplan geloof ik. Dat het be-
stuur daar al ja tegen gezegd heeft. En dat maakt het al, dat lijkt, ik weet niet precies
hoe maar ik zou zeggen eerst ledenraad akkoord en dan het bestuur… Want als de
ledenraad tegen zou zijn dan zou het bestuur het nooit goed mogen keuren, in mijn
ogen. Maar dat is, ik weet het niet helemaal zeker’ (2007, R1). 
Aarzelend kwamen zijn woorden eruit. De reactie van Tim laat zien dat het voor
hem niet duidelijk is wat er nu precies van de ledenraad als orgaan werd verwacht. 
Barend gaf aan het een goede vergadering te hebben gevonden. Hij zei: ‘Enne ja er
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was wel wat verschil van mening hier en der over dingen. Ik had wel de indruk
dat…de meeste aanwezigen die er toen waren vinden dat eh deze vereniging aan
zijn doel beantwoordt. Dat herinner ik me wel. Dat beeld heb ik wel’ (2007, R5).
In een eerdere paragraaf liet ik zien wat Frits vond van de inbreng van de ledenraad
ten aanzien van het meerjarenbeleidsplan. Hij antwoordde: ‘Ik geloof dat de leden-
raad het een beetje bezegeld heeft. Want hun inbreng was niet zo groot op zich…
had wel betekenis. Voor ons was het ook een beetje aftasten van zitten we nu goed
en nou dan, ze hebben het ook een beetje bezegeld… Je moet het op gang brengen
dat proces’ (2007, R3). 
Het op gang brengen van het proces, zoals Frits dat noemde, het investeren in de
regio’s zoals Arnold aangaf, en de ‘pioniersgeest’ van Peter laten een behoefte aan
betrokkenheid zien. 
De leden in de ledenraad doen ook hun uiterste best om de bestuurders van de an-
dere organisaties in hun regio erbij te betrekken, maar zonder veel succes. 
De vraag is natuurlijk of deze betrokkenheid bewerkstelligd kan worden vanuit een
formele structuur. Kan een verbinding met de leden, de lokale VPTZ-organisaties,
gevoed worden door een orgaan als de ledenraad? Een ledenraad hoort weliswaar
bij een vereniging, maar de vraag is of ze oplevert waar met name de landelijke be-
stuursleden zo naar hunkeren. Zij tonen een verlangen naar meer dan een formele
structuur. 

In 2010 werd ik uitgenodigd voor de ledenraadvergadering waarin het nieuwe be-
leidsplan voor 2010-2015 werd gepresenteerd. Deze uitnodiging werd gedaan met
de mededeling: ‘We hebben het helemaal anders gedaan.’ Dit ‘anders’ staat in het
definitieve meerjarenbeleidsplan als volgt beschreven: ‘Dit meerjarenbeleidsplan is
een weerslag van discussies binnen een landelijke werkgroep van VPTZ leden’
(VPTZ, 2010). Verschillende versies van het conceptmeerjarenbeleidsplan zijn voor-
gelegd aan groepen in de organisatie, zo staat eveneens te lezen in hetzelfde plan. 
In de vergadering herkende ik enkele gezichten, zoals die van Tim en Peter. Maar
de meesten kende ik niet en had ik niet gesproken. Wat opviel was dat er nog min-
der vrouwen waren dan bij de vergaderingen die ik eerder had bijgewoond. 
De vergadering leek op de vergaderingen die ik vier jaar eerder had meegemaakt.
Leden uitten hun bezorgdheid over het groeiend aantal bedden en vroegen aan de
directie wat zij daaraan gingen doen. De directie gaf hetzelfde antwoord als vier jaar
geleden, namelijk dat het particulier initiatieven betrof en dat die niet tegengehou-
den konden worden. 
De directie vond verder dat de organisatie niet afhankelijk moest zijn van de over-
heid. Dit was een van de redenen dat de contributie verhoogd zou moeten worden.
Daar waren veel leden tegen. Bij het einde van de bespreking van het conceptplan
werd gevraagd voor wie dit plan nu was geschreven. Er werd onder meer geant-
woord dat het bedoeld was voor beleidsmedewerkers van verschillende organisaties
waar mee wordt samengewerkt, zoals het ministerie van VWS. Een lid gaf aan dat
hij hier geen probleem mee had, maar hij vroeg zich wel af waarom de vergadering
van de ledenraad ermee lastig gevallen moest worden. Een ander lid vroeg waarom
het plan zo dik was. Kon het plan niet op enkele A4’tjes beschreven worden? Het
commentaar in deze vergadering op het stuk verschilde niet veel van wat ik in de
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andere vergaderingen had gehoord. Er werden dezelfde vragen gesteld en dezelfde
opmerkingen gemaakt. 

Mijn conclusie is dat er goed nagedacht moet worden over hoe je in een dergelijke
organisatie een ‘democratisch’ proces op gang brengt. Wat betekent een democra-
tisch proces wanneer mensen niet worden betrokken bij de inrichting ervan? Heeft
het wel zin om een democratisch proces op gang te brengen wanneer de ‘zaken van
zorg’, zoals ik dit in hoofdstuk vijf noem, niet centraal staan? 
In de gezondheidszorg is een ontwikkeling te zien waarbij patiënten inspraak (cf.
Smit & De Wit, 2007, Abma, 2006) krijgen in onderzoek, kwaliteit en beleid. Het
gaat om een participatieve vorm, waarbij patiënten op verschillende manieren mee-
doen. Dit ‘meedoen’ is een breed begrip en kan problemen opleveren, omdat het
woord suggereert dat aan alle facetten kan worden meegedaan. Vaak gaat het echter
alleen om onderdelen, of om informatie-uitwisseling. Het probleem is dat degene
die de participatie inricht, beslist hoe de participanten mogen meedoen. Dit feno-
meen heb ik ‘getemde participatie’ (Slager, 2010) genoemd. 
De ledenraad werd opgezet vanuit het landelijk steunpunt. De regioindeling, die
de basis vormde voor de ledenraad, werd gemaakt door het landelijk bureau. De
vraag is in hoeverre dit een democratisch proces bevorderd. Hoe kan met een der-
gelijke inrichting verwacht worden dat mensen die deelnemen aan de vergadering
‘enthousiast’ zijn? 
Hierbij moet ik toegeven dat ik als beleidsmedewerker destijds eveneens enthousiast
was over de oprichting van de ledenraad. De interviews met betrokkenen laat zien
dat zijzelf echter helemaal niet enthousiast waren. De ledenraad is voor hen iets dat
vanuit de organisatie is bedacht en waar zij aan meedoen, maar dat voor hen geen
betekenis heeft. 

Wat opviel in de vergadering die ik bijwoonde in 2010, was dat de onderwerpen in
2010 hetzelfde waren als in 2006. In 2010 kwamen dezelfde zaken van zorg terug
als in 2006. Maar de discussie zoals ik die had bijgewoond, was niet terug te vinden
in het uiteindelijke plan. Het meerjarenbeleidsplan 2010 was een prachtig document
waarin aantoonbaar veel zorg was besteed wat betreft vorm, stijl en design. Het leek
op een spaceshuttle die klaarstond in de startblokken. Maar we zagen nergens de
NASA-bureaucratie (cf. Latour, 2005) die ook in de spaceshuttle zat.  
In de tekst van het nieuwe meerjarenbeleidsplan kwamen de zaken van zorg die de
leden aandroegen nergens terug. Het plan leek op een plek waar zoals Latour dat
noemt zaken van zorg: ‘…naar een neutrale, geïsoleerde plaats gebracht worden
om tot één of andere provisorisch en geïmproviseerde vorm van (on)enigheid te
komen’ (Latour, 2005:24).  
Het meerjarenbeleidsplan wordt geneutraliseerd in ambtelijke en vage taal, en in
navolging van Arendt banale taal, omdat er geen betekenis naar voren komt. Het
gaat hier om zaken waarover de mensen verdeeld zijn, maar waarvoor ze juist ook
samenkomen (want de mensen blijven komen naar de vergaderingen van de leden-
raad). Dat duidt wel op betrokkenheid. Dit is wat Heidegger het ding of zaak noemt.
Dit is waarom Latour opriep: ‘Terug naar de dingen!’(ibid.)
De vraag is of de vergadertafel zo georganiseerd kan worden dat er betekenis zicht-
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baar wordt. Deze betekenis kan niet zichtbaar worden in de vage taal van het meer-
jarenbeleidsplan. De betekenis wordt zichtbaar in de verdeeldheid die de zaken van
zorg geven. Als er zaken van zorg zichtbaar worden, dan kan er ruimte komen voor
een andere organisatie die niet dient om zichzelf in stand te houden, maar die in
beweging is en aandacht heeft voor de dingen. Ik kom hier uitgebreid op terug in
het laatste hoofdstuk. Eerst ga ik in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk in op het
sterfbed en op wat het betekent om hier omheen te staan. 

6.8 Het sterfbed

Het bed is volgens de respondenten de centrale plek binnen de organisatie. Het is
de plek ‘…waar het echt om gaat’ (2007, R8), zei Gerard. 
In de paragraaf ‘Sprei’ liet ik zien dat Dennis het werk rond het bed als ‘heilig’ be-
schouwde. Het is de plek waar de terminale zieke ligt. Het sterfbed. Om dit bed
heen, om de vierkante meter om het bed, staat naast de familie en vrienden van de
zieke ook de vrijwilliger. 
De vraag is hoe deze plek wordt gezien. Wat is de betekenis van dit sterfbed voor de
mensen die ik heb geïnterviewd? Hoe kijken de bestuurders ernaar en hoe krijgt
deze plek en wat daar om heen gebeurt een rol in de organisatie? 

Een belangrijke ambitie van de organisatie, zowel op landelijk als op lokaal niveau,
is om de dood in de samenleving bespreekbaar te maken. De woorden die de lan-
delijke organisatie hiervoor gebruikt in haar meerjarenbeleidsplan zijn: ‘Leven en
sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, horen bij elkaar en vormen samen
één geheel. VPTZ brengt samenleving en palliatieve terminale zorg met elkaar in
verbinding door verbijzondering van het gewone’ (VPTZ, 2006:13). Dit wordt elders
in het plan ook ‘ruimte creëren voor debat over existentiële zaken’ (ibid.:24) ge-
noemd. 
Dennis verwoordde het als volgt: ‘Dat je het uit de coulissen weghaalt maar dat je
het in het volle toneel van eh het leven neerzet hè….Die opdracht hebben wij aan
ons zelf altijd wel gegeven…’ (2007, R6). 
Tom noemde de vierkante meter rond het bed de plek met ‘alle kleuren van de re-
genboog’ (2007, R7). Hij bedoelde hiermee dat vrijwilligers niet geïnteresseerd zijn
in de organisatie, alleen in wat zich afspeelt rond het sterfbed. Hij voegde hieraan
toe: ‘Daar is het meeste leven zeg maar. Rondom de dood heb je het meeste leven
(ibid.).’

Het wordt in bovengenoemde citaten niet erg duidelijk welke visie de respondenten
hebben op sterven. De vraag is overigens of er überhaupt een definitie gegeven kan
worden van sterven. Maar uit bovenstaande citaten wordt zelfs niet duidelijk of ster-
ven nu als iets bijzonders wordt gezien of dat het gewoon bij het leven hoort. Door
het een ‘verbijzondering van het gewone’ te noemen, wordt dat vaag gehouden. Net
zoals de opmerking van Tom dat rond ‘de dood het meeste leven is’. Dat klinkt zo
vaag dat het bijna lachwekkend wordt. 
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Daarnaast is het de vraag waarom het sterfbed en het werk dat de vrijwilligers ver-
richten als ‘heilig’ worden gezien. Een dergelijke opmerking geeft aan dat sterven
helemaal niet als iets ‘gewoons’ wordt gezien, maar als iets dat bijzonder moeilijk is
en dat het bijna niet menselijk is om een stervende aan te raken of bij in de buurt te
zijn. Dit is in tegenspraak met sterven zien als iets gewoons.32 

Het is opvallend dat een vrijwilliger, Gerard in dit geval, dat ‘heilige’ dan ook rela-
tiveerde. Hij is juist iemand die heel dicht bij dat sterfbed staat. Hij zei: ‘Je kunt
jezelf heel groot maken…in de zin van oei wat stellen wij wat voor en oei wat doen
wij belangrijk werk en dan ook nog werk waar heel veel andere mensen in de sa-
menleving zich een beetje afkerig van houden. Er zijn best redenen om je als vrij-
williger toch als een soort heilige in de wereld te gaan begeven en dat [wil]… ik toch
wel bewust beetje onderuit halen. Beetje relativeren en zo van ja maar waar het nu
feitelijk gewoon over gaat, is gewoon menselijk doen of zo’ (2007, R8). 
Maar Gerard gaf later in het interview een mooi voorbeeld waarin hij liet zien dat
hij worstelde met het ‘heilige’: ‘En ik ben zelf ook een keer overvallen door mijn
idee van “O wat ben ik heilig”… Op gegeven moment reed ik naar mijn hospice-
dienst en ik rijd bijna altijd te hard eigenlijk maar toen werd ik geflitst en ik merkte
dat ik dat onredelijk vond want ik deed goed werk. Ik ging naar het hospice maar
ik was bijna te laat dus ik moest wel harder rijden. En ik dacht o Gerard ho ho ho!
Het feit dat je zo’n hobby hebt in een hospice ontslaat je van geen enkele verant-
woordelijkheid. Maar ja als je, ook zeg maar in zo’n cultuur zit van allemaal vrijwil-
ligers dan wordt je dat ook wel aangepraat min of meer’ (ibid.).
In dit fragment is te zien dat Gerard zichzelf even als ‘heilig’ bestempelde en daarom
vond dat hij van gewone regels, zoals niet hard rijden, kon afwijken. Toen hij hier-
over nadacht plaatste hij zichzelf als het ware weer terug in het alledaagse, mense-
lijke bestaan. Het vrijwilligerswerk ontsloeg hem niet van de regels die voor iedereen
gelden. 
Hij zei ook dat het moeilijk was om in de cultuur van het vrijwilligerswerk het werk
te beschouwen als een gewone taak. Juist in deze cultuur, gaf hij toe, wordt het vrij-
willigerswerk gezien als iets dat bijzonder en heilig is. 
Dat laat zien dat, net zoals in het eerdere fragment uit het meerjarenbeleidsplan,
het werk rond het bed aan de ene kant wordt beschouwd als een normale, gewone
opgave die bij het leven hoort, maar dat het aan de andere kant ook als iets bijzon-
ders gezien en ervaren wordt. Dit is terug te zien in de worsteling van Gerard, maar
ook in een zin als ‘verbijzondering van het gewone’.  

32 De filosoof Giorgio Agamben beschrijft in zijn essay In Praise of Profanation (2007) dat zaken die heilig
waren of religieus aan de Goden toebehoorden. Dit betekende dat heilige zaken niet meer voor mensen
waren of door mensen aangeraakt mocht worden. Een overblijfsel van iemand die heilig was verklaard
werd weggestopt in een kist en mocht niet aangeraakt worden.  Agamben stelt dat  het werkwoord ‘to
consecrate’ afgeleid is van het Latijnse woord sacrare en betekende: ‘…the removal of things from the sp-
here of human law’ (ibid:73). Het werkwoord ‘to profane’ daarentegen betekende het heilige als het ware
ongedaan maken en weer terug geven aan de mensen. Agamben stelt in zijn essay dat mensen weer moe-
ten leren om dingen in hun vaste betekenis los te laten en zich onder andere door ermee te spelen moeten
realiseren dat er ook een mogelijkheid is dat zaken een ander gebruik kunnen hebben of krijgen. Mensen
moeten zich los worstelen uit de gevangenis van vaste betekenissen.
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Anton gaf al eerder aan dat het werk als vrijwilliger ongemakkelijk was: ‘…thuiszorg,
in dat ongemak moet je gaan staan. Ik heb de afgelopen week nog gewaakt bij een
meneer die al zijn leed, en dat is heel veel, ontzettend veel, zijn leven lang binnen
heeft gehouden en dat zichtbaar ligt te verbijten. Hij is een Indiërkampkind en het
enige dat je kunt doen is “er zijn” en dat is een redelijk vage, lullige, hanteerbare
term. Je kunt daar niet zomaar iets mee aanduiden maar dat is het enige dat over-
bleef en er kwam niets aardigs van die man terug. Hij heeft, zeg maar, niets te bieden
voor het oog maar hij werd helemaal naar als hij rondkeek en niemand ontwaarde.
Hele nacht heb ik daar veel zitten lezen bij die man en het enige dat ik hoefde te
doen, ik ben, maar daar kwam niets voor terug’ (2007, R15). 
Anton geeft in dit citaat een ander beeld van het werk als vrijwilliger dan de beleids-
medewerkers Dennis en Tom. Door het gebruik van woorden als ‘regenboog’ of
‘heilig’ wordt gesuggereerd dat het sterfbed een mooie zaak is. Het lijkt daarmee
een hoogtepunt in het leven van de vrijwilliger en meer in het algemeen van de
mens. 
In hoofdstuk vijf liet ik aan de hand van Heidegger zien dat het niet als zodanig
moet worden begrepen. Doodgaan hoort volgens hem bij het leven, maar het is niet
het hoogtepunt van het leven omdat de dood niet als zodanig ervaren kan worden.
Daarnaast is doodgaan heel onvoorspelbaar. Op zich is de dood in het menselijke
bestaan een zekerheid, maar wanneer en hoe ze optreedt is niet te beantwoorden
voor mensen. Daardoor wordt de dood volgens Heidegger ook als bijzonder angst-
wekkend ervaren door mensen. Ik kom hier aan het einde van deze paragraaf op
terug.
Anton gebruikte hele andere woorden om een sterfbed mee aan te duiden. Hij
noemde het een ‘ongemak’ maar liet ook zien hoe zwaar het sterfbed was voor de
man. Hoe de man worstelde met zijn verleden en daar dood lag te gaan. Het frag-
ment laat ook zien hoe weinig Anton kon doen om het doodgaan te verlichten.  

Lotte, werkzaam als coördinator in een hospice, vond dat er rond het sterfbed een
‘oprechtheid’ (2007, R12) was. Zij gaf aan dat zij deze oprechtheid altijd had gemist
in het leven. Ze vond dat er veel façades waren in het leven, maar dat die wegvielen
rond de dood. Ze zei: ‘De directeur met zijn hoop praatjes en uiteindelijk heeft die
ook eh, ligt die ook met een luier in zijn bed’ (ibid.).   
Het woord luier is een ongemakkelijk woord, om de term van Anton te gebruiken.
Het komt niet voor in het meerjarenbeleidsplan of in de interviews met de lokale of
landelijke bestuurders. Er werd niet gesproken over de ongemakken waarmee het
sterven gepaard gaat en die zichtbaar zijn op het sterfbed waar de vrijwilliger om-
heen staat. 
Volgens Gerard, die al eerder de heilige kanten van het vrijwilligerswerk relati-
veerde, zijn ook vrijwilligers geneigd om het sterfbed te romantiseren. Hij vertelde:
‘Er bestaat bij vrijwilligers…de neiging…om alles wat men zo al rond een sterfbed
kan meemaken om dat te romantiseren. Om eh te benadrukken wat voor een, en
die zijn er ook hoor, wat voor een fantastische dingen er allemaal rondom sterfbed-
den gebeurt. Eh familieherenigingen, met een kring rondom het sterfbed, net op
het moment dat de laatste adem wordt uitgeblazen. Tegelijkertijd begint er ook net
een vogeltje te fluiten, ook hè. Er gebeuren werkelijk ook fantastische dingen. Dat,
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dat vinden wij ook echt wel, maar dat is hooguit de helft van het verhaal. Want daar-
naast is er gewoon de wereld van poep, pis en kots en heel veel ellende en heel veel
verdriet’ (2007, R8). 
Lotte gaf dat eveneens toe. Ze zei dat het hard ‘buffelen’ was en erkende dat er wordt
vergeten dat het ook om ‘poep en pis’ (2007, 12) gaat. 

Deze woorden, ‘poep’, ‘pis’ en ‘kots’ zijn woorden die niets verhullen. Hier geen
vage of banale taal, ze maken direct duidelijk waar het over gaat. 
De filosoof Eric Bolle heeft zich afgevraagd wat de betekenis is van stront. Hij
schrijft: ‘De stront neemt reeds voor het kind het karakter van het eigene en daar-
mee van het verlies, dus van het verschil aan… Aan de stront ontdekte hij het pro-
bleem van het eigene en het verschil, en ontdekte daarmee het rijk van het denken:
de vraag naar het zijn’ (1985:26). 
De duidelijke taal van Bolle over stront is het tegenovergestelde van woorden of de-
finiëringen als ‘kleuren van de regenboog’ of ‘verbijzondering van het gewone’. Die
zijn overheersend verhullend. Daarmee worden het banale woorden. 
Het lijkt erop dat de organisatie zichzelf in stand houdt door kwesties in de organi-
satie zelf te banaliseren. Door niet te spreken over de ongemakkelijke zaken die spe-
len rond het sterfbed. Het gaat niet over de worstelingen die zich afspelen rond het
sterfbed of aan de vergadertafel, rond het sprei, het ideale bed, de bedlucht.  
De zaken of de dingen waar mensen bezorgd om zijn of bij betrokken, worden toe-
gedekt en verhuld. Er wordt niet gesproken over de worsteling van bestuurders die
twijfelen over de motieven van de vrijwilligers. Er wordt niets gezegd van het ro-
mantische beeld dat bestuurders en vrijwilligers hebben over het sterfbed. Dit komt
in de interviews wel aan de orde, maar zegt men niet tegen elkaar. Er wordt ook
niet gesproken over de wens van terminale patiënten om thuis te sterven. Die wens
wordt genegeerd omdat mensen graag een hospice willen bouwen en liever in een
hospice als vrijwilliger werken, dan in de ‘ongemakkelijke’ situatie van thuis. 
Arendt concludeert dat het kwaad betekenisloos wordt als er niet over wordt nage-
dacht. Het wordt dan banaal. Alleen het goede kent volgens haar diepte, omdat het
goede niet oppervlakkig is. Heidegger vindt dat het niet uitmaakt of iets goed of
kwaad is. Wanneer er over beide niet wordt nagedacht, worden ze volgens hem be-
tekenisloos. 

Een ander ‘ongemak’ waar ik nog nooit over had gehoord, was de bekentenis van
mevrouw Vriel toen ik haar interviewde in 2006. Dit was enkele maanden na het
feest in Enschede waar in aanwezigheid van Koningin Beatrix werd gevierd dat me-
vrouw Vriel vijfentwintig jaar geleden de eerste stichting voor terminale thuiszorg
had opgericht. Haar verhaal stond tijdens het feest centraal. Ook in de lokale media
vertelde zij het verhaal over de ziekte en dood van haar man en hoe zij vervolgens
tot haar initiatief was gekomen. 
Toen wij elkaar hadden gesproken, pakten we onze jassen en maakten ons op om
naar buiten te gaan. Bij het aantrekken van haar jas, vertelde ze hoeveel pijn haar
man had gehad tijdens de laatste dagen van zijn leven. Hij kon er niet meer tegen
en vroeg haar hulp bij het sterven.  Ze had aan die roep voldaan met medicijnen
die ze had bewaard. Het erge was, zo vertelde ze, dat hij niet direct overleed. Zij
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had geen idee gehad hoeveel ze hem moest geven. Het had een dag geduurd voor-
dat hij eindelijk overleed.
Dit verhaal is niet bekend in de organisatie en ook Sinner heeft er niet over geschre-
ven. Het speelde in een tijd dat euthanasie onbespreekbaar was. 

Woorden als ‘ongemak’, ‘poep’ en ‘pijn’, die de vrijwilligers spraken, of in de ver-
halen van Leendert Vriel en Mevrouw Vriel terugkwamen, laten een spanningsveld
zien waarin een vrijwilliger werkt, maar ook de bestuursleden en andere betrokke-
nen van de organisatie. Deze woorden komen niet terug in het meerjarenbeleids-
plan. De vraag is of er in dit spanningsveld niet de zin kan worden gevonden van
de organisatie, eerder dan in zaken als het beleidsplan. Waarmee ik niet wil stellen
dat er een vaste betekenis gevonden kan worden voor de organisatie die ik in dit
proefschrift heb bestudeerd en waar ik zelf deel van uitmaakte. Maar met deze an-
dere woorden, met het tegenovergestelde van vage taal, wordt het spanningsveld
rond het sterfbed opgeroepen en daarmee ook binnen de organisatie die zich heeft
opgericht rond dit bed. 
In het laatste hoofdstuk kom ik hierop terug en reflecteer ik op deze vraag en wat
mijn onderzoek kan bieden.
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7 
Vertrekken

7.1 Inleiding

Op de voorkant van dit boek staat een schilderij van Charlotte Mouwens. Het werk,
dat zij speciaal voor dit boek vervaardigde, is afgeleid van een groot schilderij dat
zij ongeveer tien jaar geleden maakte en dat op haar kamer hing in hetzelfde huis
als waar ik woonde. Regelmatig keek ik er even naar wanneer ik door de gang liep
en haar kamerdeur open stond. Ik vond het een prachtig schilderij. Het is onder-
tussen meer dan zeven jaar geleden dat ik het huis verliet en er voor het laatst een
blik op wierp. 
Toen ik vorig jaar aan het zesde hoofdstuk werkte en me opnieuw realiseerde hoe
belangrijk de respondenten de vierkante meter om het bed vonden, dacht ik terug
aan het schilderij. In mijn herinnering beeldde het een tweepersoonsbed af met een
paarsachtig dekbed dat half open lag. De omgeving was rustig. Het bed nodigde uit
om erop te liggen en in slaap te vallen zonder gestoord te worden door benauwende
dromen en gedachten. 
Ik nam contact op met Charlotte en vroeg of ik dit beeld voor mijn boek mocht ge-
bruiken. Zij vertelde dat ze het schilderij niet meer had, maar ze kon wel een nieuw
beeld schetsen. Ze vroeg of ik die rare, rode mannetjes die zij onder het bed had
getekend erbij wilde. 
Ik reageerde verbaasd. Die was ik helemaal vergeten. Langzaam begon er iets te
dagen. Het schilderij fascineerde mij destijds niet alleen vanwege het zachte, heer-
lijke bed, maar ook om het contrast met wat er onder het bed zat. Ondanks die de-
monen was het toch een bed om op te gaan liggen, een plek waar het veilig was. 
In het vorige hoofdstuk liet ik zien dat de betrokkenen de vierkante meter om het
bed zien als het centrale punt in en het uitgangspunt van de organisatie. Maar ik
liet eveneens zien hoeveel dingen er speelden in de organisatie die niet ter sprake
werd gebracht. Deze dingen werden onder het bed verstopt. Alsof het demonen
waren die niet openlijk getoond mochten worden. 
De vraag is of wat er onder het bed gestopt wordt, niet juist het spanningsveld bloot-
legt in een non-profitorganisatie en de kern raakt van de betekenis van het goede.
Zijn deze ‘demonen’ er niet juist om ervoor te zorgen dat de zin van het goede niet
verloren gaat? 
Nu heb ik in dit onderzoek geen interventie gepleegd. Ik heb een moment van de
dagelijkse werkelijkheid in een organisatie gevolgd en daarover betrokkenen geïn-
terviewd. Het boek is als het ware zelf een interventie geworden, of moet dit gaan
worden wanneer het openbaar wordt. De antwoorden op de vragen die ik zo even
stelde moeten eerder gezien worden als mogelijkheden en als reflectieve antwoorden
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die om een dialoog vragen. Het zullen daardoor ‘spannende vragen’ blijven. Het
zijn vragen die, hoop ik, uitnodigen tot gesprekken met de betrokkenen binnen
VPTZ, maar ook binnen andere non-profit organisaties. 
In dit hoofdstuk geef ik geen antwoorden maar mogelijkheden op hoe de theorieën
van Arendt en Heidegger, die ik in hoofdstuk vier en vijf behandelde, helpen om
het wezen van de organisatie te bevragen. 

7.2 In het spanningsveld

Het verhaal van Leendert Vriel, dat ik beschreef in hoofdstuk vijf, laat zien dat een
ziekte niet verloopt volgens een lineair proces. Leendert Vriel was samen met zijn
vrouw constant op zoek naar manieren om met zijn ziekte om te gaan. Hij deed dat
in een periode waarin er in Nederland amper over ernstige ziektes werd gesproken.
Praten over kanker was een groot taboe. Er waren weinig verhalen in omloop over
hoe andere patiënten met de ziekte omgingen. Elke dag opnieuw moest Leendert
Vriel uitzoeken wat hij moest doen. 
Vriels verhaal legt een spanningsveld bloot: aan de ene kant realiseerde hij zich dat
hij niet lang had te leven, maar aan de andere kant ging het leven door alsof het
nooit zou eindigen. 
Vriel vertelde dat hij tot het allerlaatste moment wilde vechten en dat de dood als
een verrassing moest komen. In dit spanningsveld leefde Leendert Vriel vijf jaar
lang, evenals zijn vrouw. Ook zij wist hoe het ervoor stond, maar kon zich een leven
zonder hem niet voorstellen. 
In dit spanningsveld en tijdens het geworstel met wat zich voordeed aan het echt-
paar Vriel kwamen ook de oplossingen. Het werd Vriel in de loop van zijn ziekte
duidelijk dat hij niet in het ziekenhuis wilde sterven. Op dat moment was daar nog
geen alternatief voor, maar dat diende zich aan toen mevrouw Vriel via haar studie
in contact kwam met mensen die aanboden om het echtpaar te helpen. Hierdoor
kon Leendert Vriel thuis blijven en thuis sterven. 
Deze oplossing hadden ze aan het begin van het ziekteproces niet bedacht en had-
den ze ook niet kunnen bedenken. Ze diende zich aan in het omgaan met de ziekte
en in de relatie tussen het echtpaar en hun omgeving.
In het omgaan met de ziekte werkte het echtpaar Vriel aan wat voor hen de beste
manier was. Ze stonden niet boven het spanningsveld, maar er midden in. Dit illu-
streert wat ik beschrijf aan de hand van het vroege werk van Heidegger in hoofdstuk
vijf. Het menselijk bestaan verloopt niet volgens een vooropgezet, beheersbaar plan.
Er zijn wel mogelijkheden die uitgeprobeerd kunnen worden. Zo ontstaat er mogelijk
inzicht in wat wel en niet werkt. Deze mogelijkheden, zo laat ik aan de hand van
Heidegger zien, ontvouwen zich in het alledaagse leven van het menselijke bestaan.
In het alledaagse bestaan doen zich spanningen voor waar mensen zich niet aan
kunnen ontrekken. 
Dit is vergelijkbaar met wat Mol (2006) het proces van zorgen noemt. Hierin komt vol-
gens haar tot uitdrukking wat de betekenis is van het doen van het goede. Het doen
van het goede volgens de logica van het zorgen, betekent volgens Mol erkennen dat
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zorgen een werkwoord is. Het omgaan met een ziekte, zoals Mol laat zien aan de
hand van de chronische ziekte diabetes, betekent voor mensen dat zij moeten uit-
zoeken waar zaken wringen en wat wel en niet goed werkt. 
Het gaat hierbij om een voortdurend proces van verbetering, waarbij van te voren
niet vaststaat wat de verbetering is. Er zijn geen vastomlijnde keuzes, maar er moet
gewerkt worden om de beste oplossing te vinden. Mol noemde dit ‘uitdokteren’
(2006) of ‘tinkering’ (Mol, Moser & Pols, 2010). 
Het goede doen betekent volgens Mol los komen van het denkbeeld dat mensen
boven de wereld staan en daarmee de wereld beheersen. Het betekent zoeken naar
wat wel en niet werkt en dat vervolgens uitproberen. Dat was volgens Mol de bete-
kenis van goed zorgen. Dit proces van goed zorgen laat zien dat zorgen niet lineair
verloopt, maar grillig en langs vele wegen en omwegen. 
Het probleem met het beeld dat Mol geeft van zorgen is dat ze het goede zorgen in
de ‘logica van het zorgen’ plaatst. Daarnaast benoemt ze een andere logica, de logica
van het kiezen, waarin zorgen als een lineair proces wordt gezien en waarin onze-
kerheid, onduidelijkheid en kwetsbaarheid niet bestaan. Ze laat zien dat beleidsma-
kers, zorginstellingen of verzekeraars het zorgproces volgens deze logica benaderen
als een planbaar, lineair proces zonder onzekerheid en kwetsbaarheden. Er is in
deze logica maar één route die voor elke patiënt geldt. 
Nu ziet Mol een logica niet als een werkelijkheid, maar als een manier om een be-
paalde rationaliteit of ordening weer te geven. 
Het probleem is echter dat het lijkt alsof de logica’s die zij schetst als werkelijkheden
worden gezien. Dit komt ook terug op verschillende plaatsen in dit boek, onder
meer in de casus over de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan en in de
analyse van het onderzoeksmateriaal in hoofdstuk zes. De logica’s worden serieus
genomen en als een gegeven gezien van waaruit een keuze gemaakt kan of moet
worden. Op mijn vraag aan een beleidsmedewerker, in hoofdstuk zes, hoe in het
meerjarenbeleidsplan de terminale patiënt zichtbaar is, antwoordde hij dat het plan
iets was dat er nu eenmaal bij hoorde. Hij gaf aan dat het een ‘spel’ was in de ge-
zondheidszorg.
Het spanningsveld dat inherent is aan het proces van zorgen, maar ook aan het proces
van organiseren, wordt hierdoor ongedaan maakt. Alles wat spanning geeft, wordt
ondergebracht in een andere logica, waarmee het lijkt te zijn opgelost en verdwenen. 
In de paragraaf 6.7, ‘Vergadertafel’, komt die spanning naar voren ten aanzien van
de ledenraad. Er wordt getwijfeld aan het nut van dit orgaan. Het werkt niet zoals
mensen hadden gehoopt. Toch wordt er niet over nagedacht of de ledenraad nu
wel de beste manier is om democratie en actieve participatie te bewerkstelligen. Ze
blijft bestaan, omdat ze nu eenmaal hoort bij een vereniging of omdat het moeilijk
is iets dat eenmaal bestaat weer op te heffen. De ledenraad wordt een doel op zich
en wordt niet meer gezien als een middel tot inspraak. 
Een ander spanningsveld dat in hoofdstuk zes naar boven kwam, bevindt zich rond
het sterfbed. In de organisatie gaat het niet over de vervelende kanten van het ster-
ven. Het meerjarenbeleidsplan verwijst met verhullende en verbloemde taal naar
sterven en het terminale ziekbed. Er worden woorden gebruikt als ‘leven en sterven
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’ (VPTZ, 2006:13) en ‘verbijzondering van
het gewone’ (ibid.).  
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Ik laat zien hoe er wordt geworsteld met de vraag wat de patiënt nu eigenlijk wil op
zijn sterfbed. De patiënt wordt als een afgeleide gezien van de organisatie en de wens
van de patiënt, met name de behoefte om thuis te sterven, lijkt er niet echt toe te
doen. Een hospice wordt als thuis gezien en er wordt geen moeite gedaan om uit te
dokteren wat een terminale patiënt wil. Het lijkt alsof het ongemak van thuis wordt
veronachtzaamd en teruggebracht wordt tot hanteerbare werktijden en diensten. 
De organisatie blijkt ook niet goed te weten hoe zij met de vrijwilligers om moet
gaan. Bestuurders, zowel lokaal als landelijk, zijn dubbel over de positie van vrijwil-
ligers. Aan de ene kant wordt gesteld dat terminale zorg alleen door vrijwilligers ge-
geven kan worden, maar tegelijkertijd is er twijfel en aarzeling: doen vrijwilligers
het werk voor zichzelf of voor de patiënt? Vooral als het gaat om het aanbieden van
complementaire therapieën vertrouwen bestuurders hun eigen vrijwilligers niet. 
De paradoxale positie van vrijwilligers komt terug in de discussie over de trainingen.
Een vrijwilliger moet getraind worden, maar tegelijkertijd moet deze ondanks de
training een goede vrijwilliger zijn. Dat verraadt een spanning die niet openlijk
wordt besproken en benoemd, maar die onder het bed wordt gestopt. 
In dit proefschrift heb ik de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan en het de-
finitieve plan, dat ondertussen al weer vervangen is voor een recenter plan, in de
etalage gezet. Aan het einde van hoofdstuk drie, in de paragraaf ‘De casus bevraagd’,
stelde ik de vraag of ik niet moest accepteren dat een beleidsplan er gewoon bij hoort
en dat ik het plan als zodanig niet moest problematiseren. Enkele mensen die dat
hoofdstuk in concept meelazen, schreven in de kantlijn dat ik niet moeilijk moest
doen over een dergelijk plan. ‘Het hoort er toch gewoon bij,’ schreven ze. Het be-
staat naast andere zaken die nu eenmaal bij een organisatie horen.
Deze uitspraak bewijst echter juist dat een dergelijk plan een doel op zich wordt en
geen middel meer is. 
Hierdoor kan het gevaar ontstaan van een banale organisatie. Hiermee bedoel ik
dat de spanningen die inherent zijn aan het proces van zorgen en het proces van
organiseren onder het bed worden gestopt om er geen aandacht aan te hoeven
geven. Het zelfbehoud van de organisatie wordt belangrijker dan nadenken over
het doel van de organisatie en het wezen van de organisatie. 
Hoe kan in een dergelijke organisatie recht gedaan worden aan het proces van zor-
gen zoals ik dat eerder benoemde? En heeft het proces van zorgen ook gevolgen
voor het inrichten van de organisatie? Kan een organisatie volgens het proces van
zorgen anders georganiseerd worden?
Zonder hier een antwoord op te geven wil ik over deze vraag als mogelijkheid re-
flecteren. Ik ga terug naar de organisatie zoals Mevrouw Vriel die opzette. Na de
dood van haar echtgenoot was die er nog niet. Het was voor haar duidelijk dat ze
iets wilde betekenen voor mensen die in dezelfde situatie zaten als zij en haar man
hadden gezeten, maar ze had niet voor ogen welke vorm dit moest krijgen. 
Ze ontmoette mensen die hetzelfde hadden meegemaakt en die ook de zorg voor ster-
venden wilden verbeteren. Ze hadden nog geen idee hoe die zorg eruit zou moeten
zien. Uit hun gesprekken ontstonden ideeën. En die werden in de praktijk gebracht. 
In de ontwikkeling van het ontstaan van de organisatie zoals mevrouw Vriel daar-
over vertelde in het derde hoofdstuk, komt het aspect van het werken aan naar voren.
Er bestond geen vastomlijnd plan, maar er tekende zich al werkend langzaam iets
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af. Dit is wat Arendt bedoelt met werken. Het gaat niet om het maken van een plan
waarin een doel wordt gesteld en waaraan middelen worden gekoppeld. Het werken
volgens Arendt is om iets te bouwen  waarin zaken geen doel op zich worden, maar
waar zich iets aftekent al werkende aan. Dit werken aan verloopt volgens haar niet vol-
gens een planmatig patroon. Als zaken een doel op zich worden dan gaat volgens
Arendt de zin verloren. Er wordt dan niet meer over de betekenis nagedacht. 
Dit is terug te zien bij de verschillende thema’s in het vorige hoofdstuk. Er is geen
aandacht voor de betekenis van zaken, zoals de rol van de vrijwilliger, de positie van
de patiënt, het thema kwaliteit, omdat ze een doel zijn geworden. Er is geen ruimte
om vragen te stellen over betekenisvolle zaken of spannende zaken zoals ‘is een le-
denraad wel nodig?’ of ‘wordt er wel genoeg aandacht besteed aan de behoeften
van de terminale patient?’ Volgens Arendt verandert werken hierdoor in arbeiden.
Dit, zo stel ik in hoofdstuk vier, is een activiteit die altijd maar doorgaat en geen
begin of einde kent. 

Ik concludeer aan de hand van mijn onderzoek dat het vrijwilligerswerk, dat begon
als werken, is overgegaan in arbeiden. Het richt zich op zelfbehoud en op het in stand
houden van de organisatie. Daarbij is het vrijwilligerswerk verloren gegaan. Hier-
mee bedoel ik dat de kern van het werk, de relatie tussen vrijwilliger en patiënt, ver-
loren dreigt te gaan omdat het proces van goed zorgen inmiddels ingebed is in een
organisatie die het vrijwilligerswerk planmatig uitvoert. Hierdoor verliest het vrij-
willigerswerk aan betekenis. 
Om de betekenis terug te halen in het vrijwilligerswerk kan de handelingstheorie
van Arendt zoals ik deze beschrijf in hoofdstuk vier als voorbeeld dienen. Handelen
biedt een kans om elke keer iets nieuws te beginnen in een relatie. Dat betekent dat
er geen vooropgezet plan bestaat over hoe een vrijwilliger en een terminale patiënt
een route afleggen. In en door de relatie dient de route zich aan. 
Ik laat zien dat het handelen volgens Arendt gekenmerkt wordt door het ‘verrassend
onverwachte’. Dit betekent dat er voor een organisatie voor de palliatieve zorg door
vrijwilligers geen vooropgezet plan kan bestaan. Juist in de relatie die wordt aange-
gaan tussen een vrijwilliger en een terminale patiënt onthullen mensen zichzelf,
doordat zij met elkaar spreken en met elkaar handelen. In dit handelen laten mensen
zien wie zij zijn. Dit is volgens Arendt wat het politieke leven behelst. Het vermogen
om met elkaar na te denken over de inrichting van plaatsen waar mensen bij elkaar
komen. Dit kan zich afspelen in het proces van de zorg en wellicht ook in het proces
van een organisatie. Het handelen geeft ruimte voor een ieder om bij te dragen aan
een zinvolle wereld en zinvolle relatie.   
Deze vorm van handelen is terug te zien in het initiatief dat mevrouw Vriel startte.
Ze begon iets samen met anderen, maar ze wist niet waar ze uit zouden komen. Er
ontvouwden zich mogelijkheden en hieruit groeide de organisatie. 
Deze manier van werken kan vergaande consequenties hebben. Ze kan ertoe leiden
dat een hospice geen goede plek is voor een terminale patiënt omdat er uit de relatie
die een vrijwilliger aangaat met een terminale patiënt blijkt dat de patiënt liever
thuis wil zijn of op een andere plek. Ze betekent dat een vrijwilliger geen diensten
zou moet draaien zoals in de professionele zorg. Dan verwordt het werk immers tot
arbeiden, terwijl het belang van vrijwilligerswerk, zeker in de palliatieve terminale
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zorg, juist in het werken zit. Het is een proces van zorgen.
Het probleem is dat het proces van zorgen in het vrijwilligerswerk zo moeilijk lijkt
om te verwerkelijken omdat het vrijwilligerswerk zich ook moet verantwoorden aan
subsidiegevers zoals de gemeente, overheid of particuliere geldschieters. In dit pro-
ces van verantwoorden moeten er cijfers worden gegeven over de zorg en moet er
een plan liggen. Aan de hand van verslagen moet vervolgens worden aangetoond
wat er met het plan is gedaan. Hierdoor wordt de ruimte voor het handelen en voor
onverwachte dingen beperkt. Het is moeilijk om af te wijken van een plan dat is
voorgelegd aan een geldschieter want er moet ook verantwoording worden afgelegd
over waarom er van een plan wordt afgeweken. 
Tegelijkertijd willen de organisaties die geld doneren ook weten dat het geld goed
wordt besteed. Woorden als kwaliteit en professionaliteit worden hierin steeds be-
langrijker. Er worden eisen gesteld aan organisaties en het is moeilijk, zo is te zien
in de casus en in de antwoorden van de betrokkenen, om je hieraan te onttrekken.
Het is bijna een onmogelijke paradox waarin een organisatie als VPTZ zich bevindt.
Eigenlijk wil de organisatie niet meegetrokken worden in het doelrationeel hande-
len, maar het kan ook niet bestaan zonder die doelrationaliteit. 
De vraag is hoe een organisatie als VPTZ in die spanning kan werken zonder die
spanning te niet te doen? Is er een mogelijkheid om ruimte te geven aan het han-
delen en zich op een manier te organiseren waarin het werken aan de ruimte krijgt?
En waarin de spanningsvelden die er zijn niet onder het bed verdwijnen maar open
mogen bestaan?

7.3 Het wezen van de organisatie bevragen

Ik maak een uitstap naar een andere non-profitorganisatie, Artsen zonder Grenzen,
om te laten zien hoe zij als organisatie omgaan met het spanningsveld en de beteke-
nis van werken aan. 
In het najaar van 2011 presenteert de denktank van de Franse tak van Medecins
Sans Frontiers het rapport Humanitarian Negotiations Revealed. The MSF experience
(Magone et al, 2011). In dit document wordt het werk van MSF onder het vergroot-
glas gelegd en worden de uitgangspunten van de organisatie ter discussie gesteld.
Een daarvan is haar onafhankelijkheid. Is het wel mogelijk voor de organisatie om
haar werk onafhankelijk te doen? Wordt er onderhandeld met lokale en nationale
autoriteiten en welke gevolgen heeft dit voor het werk van MSF? 
Een ander uitgangspunt dat ter discussie wordt gesteld, is de noodhulp. Hoe effec-
tief is de hulp van MSF bij natuurrampen?
Deze vragen worden onderzocht aan de hand van casussen uit verschillende landen
waar MSF opereert.33 
Het rapport is open en kritisch. Het laat zien dat de uitgangspunten van de organi-
satie moeilijkheden opleveren. Er wordt gereflecteerd op de onderhandelingen in

33 Het gaat hier niet alleen om MSF Frankrijk, maar ook om de andere afdelingen van MSF zoals Neder-
land, België en Zwitserland.
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de landen waar de organisatie werkzaam is en welke gevolgen die hadden. Er wordt
geconcludeerd dat er geen enkel land is waar MSF niet onderhandelt met de lokale
autoriteiten om haar werk uit te voeren. De organisatie moet altijd om toestemming
vragen om toegang te krijgen tot een gebied en om daar haar missie uit te voeren.
Hierdoor ontstaat een afhankelijkheidsrelatie met de lokale en nationale autoritei-
ten. Deze afhankelijkheidsrelatie leidt tot compromissen, met als gevolg dat MSF
niet getuigde over inhumane situaties. Door het niet-getuigen kan de organisatie
immers in het betreffende land blijven. 
Een andere zaak die ter sprake komt, is humanitaire noodhulp bij natuurrampen.
Hulp bij aardbevingen is al vanaf de oprichting van MSF een belangrijke activiteit
voor de organisatie. Maar, zo concludeert Brauman, een van de oprichters van MSF,
oud-voorzitter ook en inmiddels werkzaam bij de denktank van MSF Frankrijk, dit
had geen noemenswaardig effect. Bij de aardbevingen in 2007 in Pakistan en in
2010 in Haïti kon MSF daadwerkelijk iets betekenen en stond een team van chirur-
gen non-stop te opereren aan de operatietafel. Maar dit was voor het eerst, erkent
Brauman.  Hij zegt: ‘However, given the symbolic importance of natural disasters
in emergency assistance, it was almost inconceivable for an organisation claiming
emergency response as its culture and expertise not to be part of the action’ (Magone
et al, 2011:221). 
Het antwoord van Brauman geeft aan dat de noodhulp die eerder werd verleend
vooral symbolisch was geweest. Hij erkent dat internationale organisaties weinig
kunnen doen in dergelijke omstandigheden. Maar tegelijkertijd kan MSF niet ach-
terblijven. Mensen zouden het niet begrijpen als MSF niet naar een land toeging
om te helpen. Er is grote druk en behoefte vanuit het publiek ‘om iets te doen’. Dit
geldt niet alleen voor aardbevingen, maar ook voor de tsunami in Indonesië en om-
ringende landen in 2004. MSF kon niets doen in die situaties, dus haar acties waren
niet meer dan symbolisch. 

Wat opvalt aan het boek is de openheid van de zoektocht. Het rapport brengt zaken
ter sprake. De huidige voorzitter van MSF, Marie-Pierre Allié, zegt in de inleiding
dat het boek het debat moet voeden over de ambities van de organisaties en over de
manier waarop deze te bereiken zijn. 
De spanningen die optreden tijdens het werken aan, worden in dit boek in alle open-
baarheid getoond. Er wordt niets verhuld. 
De vraag die overblijft, is hoe er gewerkt kan worden in dat spanningsveld. Blijft
het spannende in het boek en in de discussie die er daarna op volgt en blijft de or-
ganisatie haar werk doen zoals ze altijd doet? Daar geeft het boek van MSF geen
antwoord op. 
Wat opvalt, is dat de vorm van de huidige organisatie in het boek van MSF niet ter
discussie wordt gesteld. Terwijl het de vraag is of die vorm wel past bij het span-
ningsveld rond het doen van het goede. Is de kans niet groot dat het goede verloren
raakt en dat het veertig jaar  duurt voordat zaken die niet blijken te werken aan de
orde worden gesteld, zoals in het voorbeeld rondom noodhulp? 
De vraag is of dat te maken heeft met de openbaarheid waarin een non-profitorga-
nisatie dient te werken. Hiermee bedoel ik dat er eisen worden gesteld door bijvoor-
beeld het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of door andere keurmerken die
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organisaties zijn gaan gebruiken. Door die openbaarheid wordt een organisatie ge-
dwongen om op een manier te werken die misschien niet past bij haar uitgangspun-
ten; dat het doen van het goede vertaald wordt naar een planmatige en doelrationele
werkwijze en dus wordt omgezet in beleidsplannen en communicatieplannen. De
vraag is of het doen van het goede zich daartoe leent. Het gaat in non-profitorgani-
saties om de relatie tussen mensen, waarbij deze relatie leidend zou moeten zijn voor
de route die samen wordt afgelegd. Hierin is niet aan te wijzen wie voor wat verant-
woordelijk is, omdat dat er niet toe doet. 
Volgens Arendt, zo schrijf ik eveneens in hoofdstuk vier, is inherent aan het hande-
len dat degene die iets op gang brengt, niet in de openbaarheid hoeft te treden. Dit
lijkt in tegenspraak te zijn met de zelfonthulling zoals die volgens haar naar voren
kwam in het handelen tussen mensen. Zij bedoelde echter dat de betekenis zich vol-
tooit in de relatie tussen mensen, maar dat er geen aanwijsbaar persoon is die daar
verantwoordelijk voor is. Het is niet de vrijwilliger die iets bewerkstelligt, maar het
is de relatie waarin zich iets ontvouwd. De relatie staat centraal en niet de patiënt of
de vrijwilliger. 
De vraag is of in een doelrationele organisatie het doen van het goede niet wordt
gekoppeld aan een persoon. Het doen van het goede krijgt dan een beeld, in de
persoon van de vrijwilliger – of dit nu een vrijwilliger is bij een organisatie als VPTZ
of bij MSF. 
Vrijwilligers weten heel goed dat zij in hun eentje niet verantwoordelijk zijn voor
de route die wordt afgelegd in relatie tot de persoon die zij helpen. Dit gebeurt in
het werken aan en in het uitdokteren van wat wel en niet werkt.
Het probleem in onze maatschappij is dat organisaties doelrationeel zijn georgani-
seerd en de vraag is of er een ander model van organiseren is dat als goed alternatief
kan dienen. Het probleem is dat er in een organisatie geen aandacht is voor wat wel
en niet werkt en welke spanningen hierbij optreden. Wanneer hier geen aandacht
voor is, dan kan het goede worden kwijtgeraakt. Dan verliest een organisatie ‘zin’. 
Het proces van organiseren zou moeten meegaan in de manier waarop het goede
wordt gedaan. Namelijk in de zinvolle relatie die een nog onbekende weg inslaat en
waarvan de uitkomst ‘verrassend onverwacht’ is. 
Het voorbeeld van MSF laat zien dat het uitbrengen van een dergelijk onderzoek
enorm spannend is omdat er vragen worden gesteld bij het wezen van de organisatie.
De organisatie durfde het aan om een dergelijk rapport op te stellen en in de open-
baarheid te brengen. Juist dit bevragen wil zeggen dat er aandacht is voor de bete-
kenis van de organisatie. Dit lijkt mij een eerste stap op weg naar het goede. 

7.4 Vrijwilligers als randfiguren

Volgens Arendt wordt het politieke leven gekenmerkt door de gemeenschap; dat
leven drukt zich uit in de gemeenschap. De gemeenschap is volgens Arendt het do-
mein waar mensen bij elkaar komen. Doordat mensen samen spreken en handelen,
krijgt de gemeenschap vorm. Dit is volgens haar de betekenis van het politieke leven
zoals dat plaatsvond in de oude Griekse polis. 
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Ze geeft daarmee andere betekenissen aan politiek en aan politiek handelen. Voor
het handelen in het politieke leven is het voor haar van belang dat mensen bij elkaar
komen, met elkaar spreken en dingen ter sprake brengen. 
Hierin is volgens Arendt zelfonthulling van belang. Dat betekent volgens haar dat
iemand zichzelf in het handelen laat zien en het handelen daardoor betekenis krijgt.
Wanneer iemand zich niet in het handelen onthult, wordt dat betekenisloos. 
Dit is ook van belang als we kijken naar de relatie tussen een vrijwilliger en een pa-
tiënt. Hierin moet de onderlinge relatie centraal staan. Een vrijwilliger moet zich
laten zien aan de patiënt en hij moet aan hun relatie werken en zich niet verschuilen
achter arbeid. De vrijwilliger moet zichzelf daarbij onthullen in het handelen, hij
moet de relatie aangaan en uitwerken welke mogelijkheden er zich in de relatie ont-
vouwen. 
In het politieke leven maakt Arend echter een uitzondering wat betreft het zelfont-
hullende karakter voor mensen die goede werken verrichten. Deze moeten zich ‘po-
litiek gesproken’ als buitenstaanders gedragen en zich aan de rand van het politieke
leven bewegen.
Arendt maakt deze uitzondering omdat mensen zich binnen een gemeenschap of
in het politieke leven niet kunnen tonen door hun goede werk. Dan plaatsen zij
zichzelf voor het voetlicht en daar gaat het bij het doen van het goede niet om. 
De vraag is wat dit kan betekenen voor vrijwilligers en non-profitorganisaties. Het
zou betekenen dat vrijwilligers randfiguren zouden worden. Dat ze aan de rand van
de gemeenschap blijven. 
De vraag is wat dit oplevert en of een organisatie van vrijwilligers ook aan de rand
moet opereren en dus aan de zijlijn van de gemeenschap. Kan een dergelijke orga-
nisatie zich kan losweken van de huidige doelrationele mores en haar werk op een
andere manier inrichten? 
Wat we zien in onze samenleving is dat er vanuit de overheid een steeds groter be-
roep wordt gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers, om zo de kosten in de gezond-
heidszorg omlaag te brengen. 
Dit is een oneigenlijke manier om de economie in het politieke leven te brengen.
Het doet geen recht aan de reden van vrijwilligers om zich in te zetten voor het
doen van het goede. 
Het zou misschien kunnen helpen om als randfiguur te werken en vanuit die positie
een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en het politieke leven. De vraag is of
de positie van randfiguur recht doet aan het handelen, met als belangrijkste kenmerk
dat het werk en de organisatie niet verloren gaat in doelloze instandhouding zonder
dat het wezen van de organisatie wordt bevraagd. Wordt er door de positie van
randfiguur een mogelijkheid gecreëerd om opnieuw te beginnen? 

7.5 De banaliteit van het goede

Het toneelstuk Hannah en Martin (Nederhof, 2008) gaat over de relatie die Hannah
Arendt en Martin Heidegger met elkaar hebben gehad, maar ook om de wisselende
rollen die ze onderling vervulden. Eerst als leerling en meester, toen een korte tijd
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als geliefden, en na de Tweede Wereldoorlog in een omgekeerde meester-leerling
verhouding. Arendt bracht toen Heidegger als filosoof weer in de wereld door aan-
dacht te vragen voor zijn werk. 
Het toneelstuk geeft geen waarheidsgetrouw beeld van wat er is gebeurd, maar het
speelt zich af rond mogelijkheden. 
De acteurs spelen afwisselend zichzelf, Arendt en Heidegger. Ze denken na over
hun leven, over hun werk en hun relatie. Aan het einde van het toneelstuk zegt de
actrice dat ze gevangen zit in haar eigen huis, bang om overvallen te worden: ‘Ik
heb zoveel nagedacht over het kwaad. En nu eindig ik als een bange bejaarde die
de deur niet meer uit durft. Dus heeft het wel zin gehad?’ De acteur die Heidegger
speelt antwoordt: ‘Natuurlijk…Ik heb er wel iets van opgestoken, hoor…Dat we
moeten nadenken. Goed nadenken kan ons niet beschermen tegen het kwaad. Maar
toch moeten we het blijven doen. We moeten moeite blijven doen. Er zit niets anders
op. Ja, dat is denk ik wel de conclusie’ (ibid.:51). 

Dit fragment geeft mooi weer hoe beide filosofen het denken zien als een beweging.
Denken is een activiteit waar moeite voor moet worden gedaan. Het garandeert niet
dat het goede niet wordt kwijtgeraakt, maar het is wel een voorwaarde.
In het alledaagse bestaan is het gemakkelijk om het denken kwijt te raken en daar-
mee ook de zin van dingen. Het belang van het vroege werk van Heidegger is dat
hij wijst op het gewone, het alledaagse dat er is. Mensen willen ontsnappen uit het
alledaagse door er boven te gaan staan. Heidegger laat zien dat dit niet mogelijk is.
Mensen zijn ingebed in het alledaagse. Heidegger laat ook zien hoe moeilijk het is
om op het gewone of het alledaagse te reflecteren: de spanningen die inherent zijn
aan het menselijk bestaan worden meestal weggestopt. En dan worden zaken banaal,
zoals Arendt liet zien aan de hand van het proces van Eichmann. Gedachteloosheid
overkomt eenieder en er moet moeite voor worden gedaan om die gedachteloosheid
te overwinnen. Niet alleen in organisaties, maar ook in relaties.
Het is niet erg als deze moeite gepaard gaat met twijfel, aarzeling, botsingen, con-
flicten of andere spanningen. Juist deze geven een impuls aan een verrassende uit-
komst en zorgen voor betekenis. 
Het onder het bed stoppen van alle zaken waar frictie of onenigheid over is, lost
niets op. Deze spanningen zijn inherent aan het alledaagse menselijk bestaan en
kunnen er juist ook betekenis aan geven. De spanningen tonen het geding aan van
mensen. Daar bedoelde Heidegger mee: hoe er met zaken wordt omgegaan en hoe
betrokken mensen er bij zijn. Zonder betrokkenheid is er geen geding. 

7.6 Reflexiviteit 

Ik ben aangekomen bij de laatste paragraaf van dit boek. Er is (bijna) een einde ge-
komen aan de zeven jaar dat ik aan dit boek heb gewerkt. Toen ik aan dit onderzoek
begon te werken, had ik de hoop dat ik met het uiteindelijke resultaat iets kon aan-
reiken. Dat ik ergens mee kon helpen, en iets kon oplossen. Ik had nog geen idee
wat precies, maar ik dacht dat ik iets kon vinden dat het werken in organisaties min-
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der banaal zou maken. Iets dat ging helpen om aandacht te vragen voor de wezen-
lijke dingen van een organisatie. Dat ik door het doen van een interventie erachter
zou komen wat de beste manier is om ervoor te zorgen dat de zin niet verloren gaat.
Een interventie die de paradoxen in organisaties zou oplossen.
Maar aangekomen bij de laatste paragraaf moet ik constateren dat ik geen interven-
tie heb gepleegd. Ik heb eigenlijk net zoals Hannah Arendt een boek geschreven
over een proces. 
De vraag is hoe ik de organisatie, VPTZ, waarbinnen ik dit onderzoek heb gedaan
en die in de etalage heeft gestaan van dit onderzoek, onder ogen kan komen zonder
een duidelijke oplossing te bieden. Wat kan VPTZ met dit procesboek? 
Zoals ik schrijf in hoofdstuk vier waren veel mensen boos op Arendt. Er werd haar
verweten dat ze prachtige ideeën had maar dat ze niet goed wist hoe ze die mooie
ideeën in de praktijk moest brengen. Had zij zelf wel in het handelen gestaan? Wist
zij wel wat het betekende om ergens aan te werken? Toonde ze zich wel betrokken?
Was haar boek over Eichmann bij uitstek niet het boek van iemand die met afstand
naar het proces had gekeken en conclusies trok die niemand herkende?
Wat Arendt had gedaan en waar ze over had geschreven waren spanningen die zij
in het proces zag. Zij zag geen monster in Eichmann maar juist een onbenullige
ambtenaar die geen enkel reflectievermogen had. Van dit beeld schrok zij. Ook
schrok ze van de manier waarop de rechtszaak verliep. Die ging volgens haar niet
over de wezenlijke vragen. Hoe kwam een man als Eichmann tot zijn daden?
Waarom gingen zoveel mensen mee in een verwerpelijk systeem? Hoe konden men-
sen als Eichmann zoveel kwaad veroorzaken met een dergelijke houding?
Arendt is er in geslaagd om ons dit als vraag voor ogen te houden. Met haar boek
heeft ze bereikt dat er nog steeds wordt nagedacht over die vraag. Het monster Eich-
mann is niet ons schrikbeeld geworden, maar zijn gedachteloosheid. 
Arendt heeft met haar boek over het proces tegen Eichmann een spanningsveld
naar boven gehaald en de fricties getoond die optraden tijdens het proces. Dat is
haar interventie geweest. Hierin heeft ze bij uitstek laten zien wat ‘handelen’ bete-
kent. Ze heeft zichzelf onthuld in dit handelen en daarmee bijgedragen aan de ge-
meenschap.

Spanningen in organisaties, zoals die ook in dit boek naar voren kwamen, zijn bij
uitstek zaken die we liever onder het bed stoppen. Fricties tonen we liever niet open-
lijk, over paradoxen zwijgen we liever en we praten niet over het geworstel in een
organisatie om aan het wezenlijke van de organisatie te werken. 

Het laatste jaar, bij het dichter naderen van het einde van dit onderzoek, heb ik mij
afgevraagd wat ik met het boek moest doen in de richting van de organisatie. Moest
ik afwachten tot dit boek uitkwam en wachten op de reacties? Of zou het rechtvaar-
diger zijn om dit al eerder ‘terug te geven’ aan de organisatie? 

Heidegger laat ons zien dat juist die spanningen om het ‘bevattende’ gaan en voor
betekenis zorgen. Dit is de manier om aandacht te vragen voor het wezenlijke van
de organisatie en de zin niet te verliezen. Dit boek is mijn manier en mijn interventie
geweest. 
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Wanneer ik wegga en mijn werkplek achterlaat, volgen vaste handelingen elkaar snel op. Ik
doe de computer uit en breng de gebruikte koffie- en theemokken naar de keuken. Ik trek mijn
jas aan en werp nog een blik op mijn bureau. Ik leg papieren bij elkaar zodat de schoonmakers
bij het bureaublad kunnen. Dan pak ik mijn tas, doe het licht uit en loop naar buiten.
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Bijlage 1 
Overzicht respondenten en activiteiten
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Nr.
Res-
pon-
dent 

Naam Functie Inter-
view

Brief
ver-
stuurd

Ant-
woord

Aanwezig
vergade-
ring mei
2006

Aanwezig ver-
gadering sep-
tember 2006

Aanwe-
zig focus-
groep
2007

R1 Tim Lokaal bestuurder 2007 Ja Ja Ja Ja Ja

R2 Arnold Landelijk bestuurder 2006 Ja Ja Nee Nee Nee

R3 Frits Landelijk bestuurder 2007 Ja Ja Ja Ja Nee

R4 Mathilde Lokaal bestuurder 2007 Ja Ja Nee Ja Nee

R5 Barend Lokaal bestuurder 2006 Nee Nee Ja Ja

R6 Dennis Beleidsmedewerker 2007 Nee Ja Ja Nee

R7 Tom Beleidsmedewerker 2007 Nee Ja Ja Nee

R8 Gerard Vrijwilliger 2007 Nee Nee Nee Nee

R9 Jan Lokaal bestuurder 2007 Nee Ja Ja Ja

R10 Peter Landelijk bestuurder 2006 Ja Ja Ja Ja Nee

R11 Anke Coördinator 2007 Nee Nee Nee Ja

R12 Lotte Coördinator 2007 Nee Nee Nee Ja

R13 Lies Lokaal bestuurder 2006 Nee Nee Nee Nee

R14 Mevrouw
Vriel

Initiatiefneemster 2006 Ja Nee Nee Nee Nee

R15 Anton Vrijwilliger 2007 Ja Ja Nee Nee Nee

R16 Marieke Coördinator 2007 Ja Ja Ja Ja Ja

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 175



Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 176



Referenties

Aartsen, Carina van (2007) Plannen palliatieve zorg met aarzeling begroet. Huiver voor
regeltjes. In: Zorgvisie, jaargang 37, nr.10. 

Abma, Tineke & Widdershoven, Guy (2006) Responsieve methodologie. Interactief on-
derzoek in de praktijk. Den Haag: Lemma.

Achterhuis, Hans (1999) Politiek van goede bedoelingen. Amsterdam: Boom.
Achterhuis, Hans (2008) Met alle geweld. Rotterdam: Lemniscaat. 
Agamben, Giorgio (1995, 2002) Homo sacer. De soevereine macht en het naakte leven. Am-

sterdam: Boom.  
Agamben, Giorgio (1999, 2002) Remnants of Auschwitz. The witness and the Archive. New

York: Zone Books. 
Agamben, Giorgio (2005, 2007) Profanations. Cambridge. MIT press. 
Akker, Piet van den,  & Luijkx, Katrien (2005) Waar wilt u doodgaan? Keuzen en over-

wegingen. Tilburg: IVA. 
Arendt, Hannah (1951, 2005) Totalitarisme. Amsterdam: Boom.
Arendt, Hannah (1958, 1994) Vita Activa. Amsterdam: Boom.
Arendt, Hannah (1963, 2009) Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad. Am-

sterdam: Olympus.
Arendt, Hannah (1971, 1980) Denken. Amsterdam: Arbeiderspers.
Arendt, Hannah & Jaspers, Karl (1992) Hannah Arendt. Karl Jaspers. Correspondence.

1926-1969. Edited by Lotte Kohler and Hans Saner. San Diego: Harcourt Brace
and Company.

Arendt, Hannah (1996, 2005) Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk.
München: Piper Verlag.

Arendt, Hannah (2003, 2004) Verantwoordelijkheid en oordeel. Rotterdam: Lemniscaat.
Arendt, Hannah (2007, 2008) Joodse Essays. Samengesteld door Jerome Kohn en

Ron H. Feldman. Amsterdam/Antwerpen: Atlas.

Bart, Hans (2004) Palliatieve zorg blijvend in ontwikkeling. Gaat het de goede kant op? In:
Pallium, Tijdschrift over palliatieve zorg, april/mei 2004.

Baudrillard, Jean (1981, 1994) Simulacra and Simulation. Michigan: The University
of Michigan Press. 

Bauman, Zygmunt (1989, 2011) Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.
Berg, Jan Hendrik van den (1952) De psychologie van het ziekbed: Een hoofdstuk uit de

medische psychologie. Nijkerk: G.F. Callenbach B.V. 
Berghs, H.M. (1991) Over denken, bouwen en wonen. Vier essays. Nijmegen: Damon. 
Bernstein, Richard (2002) Radical Evil. A philosophical interrogation. Cambridge: Polity

Press. 
Besteman, Marijke (1985) Geen leven zonder dood. Eindscriptie HBO Maatschappelijk

werk. Hengelo: Sociale Academie. 
Boeije, Hennie (2008) Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Den Haag:

Boom Onderwijs.

177

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 177



Boevink, Wim (2011) Dienstausweis 1393. Demjanjuk en het laatste grote naziproces. Bericht
van een verslaggever. Laren: Verbum.

Boje, David (2001) Narrative Methods for Organizational & Communication Research.
London: Sage.

Boje, David (2005) Storytelling Practice and the Narrative-Antenarrative Debate. Lezing
gegeven in Utrecht voor de Universiteit van Humanistiek.

Boje, David (2008) Storytelling Organizations. London: Sage.
Bolle, Eric (1985) Afscheid van wat nooit geweest is. Groningen: Konstapel. 
Bos, René ten (1998) Merkwaardige Moraal. Goed en kwaad in management en organisatie.

Nijmegen: Thema.
Bos, René ten & Kaulingfreks, Ruud (2003) Organisational Writing and the Lust for

Combination. In: Philosophy of Management, Volume 3, Number 3.
Bos, René ten & Kaulingfreks, Ruud (2005) STRA. Een wonderlijk woordenboek voor de

weldenkende manager. Nijmegen: Thema. 
Bos, René ten (2011) Stilte. Geste. Stem. Amsterdam: Boom.
Boulay, Shirley (1985, 1995) Changing the face of death. The story of Cicely Saunders.

Norfolk: Religious and Moral Education Press.
Boulay, Shirley (1984, 1994) The  founder of the modern hospital movement. London:

Hodder and Stoughton. 
Bruining, Ton (2005) Learning behind the frontline of public service. Utrecht: Universi-

teit voor Humanistiek.
Buijs, Govert (2009) Oude tradities bieden nieuw ABC voor het middenveld. In: Voorbij

de Crisis. Christen Democratische Verkenningen, jaargang 29. Amsterdam:
Boom Tijdschriften. 

Czarniawska, Barbara (1997) Narrating the Organization. Drama of Institutional Identity.
Chicago: The University of Chicago Press.

Clifford, James & Marcus, George (ed.)  (1986) Writing Culture. The Poetics and Politics
of Ethnography. Berkely: The university of California Press. 

Dale, Johan Hendrik van (1864, 1995) Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht:
Van Dale. 

Dedding, Christine (2009) Delen in macht en onmacht. Kindparticipatie in de (alledaagse)
diabeteszorg. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Dekker, Paul (red.) (2002) Particulier initiatief en publiek belang. Beschouwingen over de
aard en de toekomst van de Nederlandse non-profitsector. Den Haag: Sociaal en Cultu-
reel Planbureau.

Echteld, Michael & Deliens, Luc & Onwuteaka-Philipsen, Bregje (red.) (2008) Pal-
liatieve Zorg. Nederland en Vlaanderen in Beeld. Utrecht: Tijdstroom.

Ellis, Carolyn & Bochner, Arthur (1996) Composing Ethnography. Alternative Forms of
Qualitative Writing. London: Alta Mira Press.

Ettema, Eric & Wobbes, Theo (red) (2011) Filosofie, geneeskunde en de dood. Utrecht:
Tijdstroom.

Ezorsky, Gertrude (1963) Hannah Arendt Against the Facts. In: New Politics 2, 4. 

178

De banaliteit van het goede

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 178



Gabriel, Yiannis (2000) Storytelling in organizations. Facts, Fictions and Fantasies. New
York: Oxford University Press. 

Gay, Paul du (2000) In praise of bureaucracy. London: Sage.
Gelven, Michael (1989) A commentary on Heidegger’s Being and Time. Illinois: Northern

Illinois University Press.
Gerrits, Trudie (2008) Clinical Encounters. Dynamics of patient-centred practices in a Dutch

fertility clinic. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
Goffman, Erving (1959, 1993) De dramaturgie van het dagelijks leven. Schijn en werke-

lijkheid in sociale interacties. Utrecht: Bijleveld.
Goldhagen, Daniel Jonah (1996) Hitlers Gewillige Beulen. Antwerpen: Standaard. 
Groopman, Jerome (2007) How Doctors Think. Boston: Houghton Miflin Company.

Haaft, Gonny ten (2010) Dokter is ziek. Als patiënt zie je hoe zorg beter kan. Amsterdam:
Atlas-Contact.

Hartogh, Govert den (2011) Waarom is de dood een kwaad? In: Ettema, Eric & Wobbes,
Theo (red) (2011) Filosofie, geneeskunde en de dood. Utrecht: Tijdstroom

Haslam en Reichner (2007) Beyond the banality of evil: Three Dynamics of an interactionist
Social Psychology of Tyranny. In: Personality and Social Psychology, 33, nr 5.

Heidegger, Martin (1927, 1998) Zijn en Tijd. Nijmegen: SUN.
Heidegger, Martin (1950, 2009) De oorsprong van het kunstwerk. Amsterdam: Boom.
Heidegger, Martin (1953, 2003) De grondvraag van de metafysica. Vertaling en aante-

keningen. Cornelis Verhoeven. Nijmegen: Damon.
Heidegger, Martin (1957, 2009) Hebel. De huisvriend.  Gorredijk: Bornmeer.
Hopgood, Stephen (2006) Keepers of the flame. Understanding Amnesty International.

London: Cornell University Press. 

Kaufman, Sharon (2005) …and a time to die. How American Hospitals Shape the End of
Life. Chicago: University of Chicago Press.

Kaulingfreks, Ruud (2005) Are we all good? Zygmunt Bauman’s response to Hobbes. In:
Contemporary Organization Theory. Edited by Campbell Jones and Rolland
Munro. Oxford: Blackwell Publishing. 

Kleinman, Arthur (1980) Patients and Healers in the context of Culture. Berkely: Uni-
versity of California Press.

Kleinman, Arthur (1995) Writing at the Margin. Discourse Between Anthropology and
Medicine. Berkely: University of California Press. 

Kleinman, Arthur & Geest, Sjaak van der (2009) ‘Care’ in health care. Remaking the
moral world of medicine. In: Medische Antropologie, jaargang 21, nr. 1.

Krumeich, Anja (1994) The blessings of motherhood: Health, pregnancy and child care in
Dominica. Amsterdam: Spinhuis. 

Keulartz, Jozef (2003) Heidegger en de zorgethiek. In: Filosofie en praktijk, nr. 5. 

Latour, Bruno (2002, 2010) The Making of Law. An ethnography of the conseil d’état.
Cambridge: Polity Press.

Latour, Bruno & Weibel, Peter  (red) (2005) Making things public: Atmospheres of democ-
racy. Cambridge/London: The MIT press.

179

Referenties

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 179



Letiche, Hugo (2001) Practice(s) of Meaning. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
Letiche, Hugo (2008) Making Healthcare Care. Managing Via Simple Guiding Principles.

Charlotte: IAP.
Letiche, Hugo (2009) Reflexivity and affectivity. In: Culture and Organization, volume

15, issue 3&4.

Magone, Claire & Neuman, Michaël &Weissman, Fabrice (2011) Humanitarian Ne-
gotiations Revealed. The MSF Experience. London: C. Hurst & Co.

Maso, Ilja & Smaling, Adri (1998) Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam:
Boom. 

McLean, Athena & Leibing, Annette (ed.) (2007) The Shadow Side of Fieldwork. Ex-
ploring the Blurred Borders between Ethnography and Life. Oxford: Blackwell Publish-
ing.

McLean, Athena & Leibing, Annette (2011) Ethnography and self-exploration. In: Me-
dische Antropologie, jaargang, 23, nr. 1.  

Mol, Annemarie (2006) De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het
kiezen. Amsterdam: Van Gennep.

Mol, Annemarie & Moser, Ingunn & Pols, Jeanette (2010) Care in practice. On tinker-
ing in Clinics, Homes and Farms. Bielefeld: Verlag.

Moor, Mieke (2008) Verhulde Onthulling. De ontstellende werking van kunst in organisaties.
In: Tijdschrift voor Humanistiek, nr 35, 9e jaargang. 

Moor, Mieke (2012) Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organi-
satie. Utrecht: IJzer. 

Mulisch, Harry (1962, 1999) De zaak 40/61. Een reportage. Amsterdam: Bezige Bij.

Nederlof, Joan & Rijxman, Lineke & Wolf, Willem de (2008) Hannah en Martin. Am-
sterdam: De Nieuwe Toneelbibliotheek.

Neiman, Susan (2002, 2004) Het kwaad denken. Een andere geschiedenis van de filosofie.
Amsterdam: Boom.

Neiman, Susan (2008) Moral Clarity. A guide for grown-up idealists. Orlando: Harcourt. 
NIVEL (2006) Monitor Palliatieve Zorg. Rapport 2006 en bevindingen over drie jaar mo-

nitor. Utrecht: Nivel. 
NIVEL (2012) Dossier Palliatieve Zorg. Geraadpleegd op 28 juni 2012 www.nivel.nl
NPCF (2004) De meetlat voor een gezond stelsel. Utrecht: NPCF.

Oderwald, Arko & Neuvel, Koos & Tilburg, Willem van (2009) Opname. Ziek tussen
vier muren. Utrecht: Tijdstroom. 

Prins, Awee (2007) Uit verveling. Kampen: Klement. 

Richters, Annemiek (1991) De medisch antropoloog als verteller en vertaler. Heemstede:
Smart.

Safranski, Rüdiger (1992, 2006) Heidegger en zijn tijd. Amsterdam: Olympus.
Schutter, Dirk de (2007) De opdracht van de politiek. Hannah Arendt over totalitarisme en

bureaucratie. Nijmegen: Damon. 

180

De banaliteit van het goede

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 180



Silverman, David (2006) Interpreting Qualitative Data. Third Edition. Methods for ana-
lyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage.

Sinner, Louis (1977) Vijf jaar leven met kanker. Een gesprek tot op de grens van leven en
dood. Baarn: Bosch & Keuning. 

Slager, Meralda (1996) Een zachte dood. Euthanasie in een ander perspectief. In: Gezond-
heid jaargang 4, nr 3. 

Slager, Meralda (2010) Getemde of ongetemde participatie. Een essay over participatie. Den
Haag: ZonMw.

Slager, Meralda (2011) De patiënt bestaat niet! Of wel? Een pleidooi voor een ethiek van de
getuigenis. In: NVBe-Nieuwsbrief, jaargang 18, nr. 2.

Sluis, Jacob van (1998) Leeswijzer bij Zijn en Tijd van Martin Heidegger. Nijmegen:
Damon. 

Sluis, Pieter (2006) Doodgewoon helpen. Vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg. Haarlem:
Toorts. 

Smit, Cees & Wit, Maarten de (2006) Handboek patiëntenparticipatie in wetenschappelijk
onderzoek. Den Haag: ZonMw. 

Steen, Marc (2007) You are your own labrat. Paper for the fifth critical management
studies conference 11-13 july Manchester Conference Stream. 

Szabo, Jason (2007) Shining a Light into the Shadow of Death: Terminal Care Discourse
and Practice in the Late 20th Century. In: McLean,Athena & Leibing, Annette
(ed.) (2007) The Shadow Side of Fieldwork. Exploring the Blurred Borders between
Ethnography and Life. Oxford: Blackwell Publishing.

The, Anne-Mei (2011) Herken de mens met dementie. Zoeken naar balans tussen cure and
care in een palliatieve zorgpraktijk. Zwolle: Christelijke Hogeschool Windesheim. 

Trappenburg, Margo (2008) Genoeg is genoeg. Amsterdam: AUP. 
Travers, Max (2001) Qualitative Research through Case Studies. London: Sage.
Tronto, Joan (1993) Moral Boundaries. New York: Routledge.

Vandamme, Sofie (2007) Koele minnaars. Medische verwoording en literaire verbeelding
van ziekte in verhalen. Leuven:Acco.

Verkerk, Marian (2003) Heideggers redding van de zorgethiek. In: Filosofie en praktijk,
nr. 5.

Vorstenbosch, Jan (2003) Heideggers filosofie en de zorgethiek. In: Filosofie en praktijk,
nr. 5.

Wasserstein, Bernard & Schutter, De Dirk & Peeters, Remi & Horowitz, Irving Louis
(2010) Hannah Arendt en de geschiedschrijving. Een controverse. Nijmegen: Damon.

Weber, Olivier (1995) French Doctors. L’ épopee des hommes et des femmes qui ont inventé
la medicine humanitaire. Parijs: Robert Laffont.  

Welten, Ruud (2011) Een plaats voor de dood in het leven. Naar een fenomenologie van
rouw. In: Ettema, Eric & Wobbes, Theo (red) (2011) Filosofie, geneeskunde en
de dood. Utrecht: Tijdstroom.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (2004) Bewijzen van goede dienstverle-
ning. Den Haag: WRR. 

181

Referenties

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 181



Young-Bruehl, Elisabeth (2007) Hannah Arendt. Een biografie. Amsterdam: Olympus.
Young-Bruehl, Elisabeth (2007) Het belang van Hannah Arendt. Amsterdam: Atlas.

Zimbardo, Philip (2007, 2010) Het lucifer effect. Hoe gewone mensen zich laten leiden tot
het kwaad. Rotterdam: Lemniscaat. 

Films en documentaires

Kitchen Stories, film (2003) regisseur: Bent Hamer, Noorwegen.
The Specialist, documentaire (1999) regisseur: Eyal Sivan, Frankrijk.

182

De banaliteit van het goede

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 182



Onderzoeksbronnen 

Documenten

VTZ (2004) Jubileum boek. Ongepubliceerd manuscript. 
VTZ (2001) Bestuursagenda 2001. Verslag van een beleidsvoorbereidend onderzoek
ter onderbouwing van de agenda van het bestuur voor de komende jaren. 
VPTZ (2005) Registratierapportage Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. 
VPTZ (2005) Meerjarenbeleidsplan VPTZ 2006-2010 versie 1 januari 2005.
VPTZ (2006) Agenda Ledenraad vergadering 20 mei 2006.
VPTZ (2006) Concept Meerjarenbeleidsplan versie 28 augustus 2006.
VPTZ (2006) Verbinding Maken Meerjarenbeleidsplan 2006-2010.
VPTZ (2006) Jaarverslag VPTZ 2006.
VPTZ (2007) Stappenplan voor het opzetten van een hospice.
VPTZ (2007) Agenda ledenraad vergadering 18 april 2007 inclusief notulen leden-
raad VPTZ 20 september 2006. 
VPTZ (2009) Rapportage. Inzet van vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase
in AWBZ-voorzieningen, met name verpleeg- en verzorgingshuisen, in West-Bra-
bant. 
VPTZ (2009) Samenvatting jaarverslag.
VPTZ (2009) Afscheidsmonologen. Een theaterproductie op CD. Regisseur Leopold
de Witte.
VPTZ (2010) Samenvatting jaarverslag.
VPTZ (2011) Over grenzen heen. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015.

Bijgewoonde vergaderingen

Ledenraadvergadering 20 mei 2006 (Aantekeningen gemaakt)
Ledenraadvergadering 20 september 2006 (Opgenomen en transcript geschreven)
Ledenraadvergadering 18 april 2007 (Opgenomen en transcript geschreven) 
Ledenraadvergadering september 2010 (Opgenomen)

Andere bijeenkomsten

Workshop beleidsdag VPTZ voor coördinatoren en bestuurders 30 mei 2007 (Op-
genomen en transcript van geschreven) 
Focusgroep met 3 landelijke bestuurders en een vrijwilliger april 2008 (Opgeno-
men)

183

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 183



Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 184



Samenvatting

De banaliteit van het goede begint met de vraag of wanneer iets gewoon wordt in een
organisatie en tot het alledaagse gaat behoren, of er dan nog wel ruimte is om aan-
dacht te hebben voor het doen van het goede en voor de context waarin dat gebeurt?
Bestaat er geen kans dat dit vergeten wordt in het dagelijks bestaan van een orga-
nisatie? Als er geen ruimte meer is voor reflectie, dreigt dan niet het gevaar van een
banale organisatie? Hiermee bedoel ik een organisatie die alleen maar is gericht op
het in stand houden van de organisatie. Kan hierdoor gedachteloosheid ontstaan?
Deze gedachteloosheid heeft niet te maken met kwaadaardigheid of met een kwade
wil, maar met verlies van aandacht en gebrek aan reflectie. 
Het is enorm moeilijk om ‘denken’ in organisaties te organiseren, om ruimte te
maken voor reflectie. Er zit een spanningsveld in non-profitorganisaties om aan de
ene kant te zorgen voor borging, waarmee het goede voor langere tijd kan worden
gedaan, en aan de andere kant het reflecteren op het doen van het goede. Bij zo’n
reflectie moet die borging juist worden losgelaten. 
In dit proefschrift wil ik dit spanningsveld onderzoeken. Hoe organiseren mensen
zich om de organisatie in stand te houden? En hoe kan het doen van het goede zo
georganiseerd worden dat de zin niet verloren gaat en het doel van de organisatie
niet vergeten wordt? 

Ik beschrijf de aanleiding tot dit onderzoek en mijn eigen ervaringen met het wer-
ken in non-profitorganisaties. Zo heb ik ondermeer voor de Franse organisatie Mé-
decins du Monde (MdM) gewerkt in Vietnam en in Nederland. Vervolgens werkte
ik als beleidsmedewerker voor de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
(VPTZ). Binnen deze organisatie deed ik het etnografisch onderzoek voor deze stu-
die. 
Ik beschrijf eveneens het theoretisch kader van dit onderzoek. Met het begrip ba-
naliteit verwijs ik naar het werk van de filosofe Hannah Arendt. Deze term gebruikt
Arendt nadat zij het proces tegen de oorlogsmisdadiger Eichmann had bijgewoond.
Ze schreef hierover een reportage die later in boekvorm is uitgebracht onder de titel
Eichmann in Jeruzalem. De banaliteit van het kwaad (1963, 2009). Arendt kreeg veel kri-
tiek op dit boek, zowel toen het uitkwam als recent (cf. Wasserstein, 2010). Om te
begrijpen hoe zij tot het begrip banaliteit komt, volg ik het proces zoals zij dat in
haar boek beschrijft. 
Naast het werk van Arendt gebruik ik het vroege werk van de filosoof Martin Hei-
degger.  In zijn studie Zijn en Tijd (1927, 1998) vraagt hij zich af wat de betekenis is
van het alledaagse en hoe dit zich verhoudt tot het menselijke bestaan. Ik leg de be-
langrijke begrippen van Heidegger uit aan de hand van het verhaal van Leendert
Vriel. Deze man heeft een bijzondere betekenis gehad bij de oprichting van VPTZ.
De opbouw van het proefschrift is als volgt:  Dit proefschrift begint met hoofdstuk
één, de inleiding. In hoofdstuk twee ga ik dieper in op de methode die ik heb ge-
volgd en reflecteer ik vanuit de antropologische en filosofische discipline op de po-
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sitie van onderzoeker en in het bijzonder op mijn eigen positie. In hoofdstuk drie
presenteer ik de casus die is voortgekomen uit het bijwonen van verschillende ver-
gaderingen van VPTZ, waarin het meerjarenbeleidsplan werd ontwikkeld. Ook ga
ik in op de ontstaansgeschiedenis van VPTZ. Voordat ik de overgang maak naar de
volgende hoofdstukken, beschrijf ik de vragen die  door de gepresenteerde casus
opkwamen. Deze vragen helpen om de zoektocht te beginnen bij het bestuderen
van het werk van de filosofen Arendt en Heidegger. Dit werk beschrijf ik  in respec-
tievelijk hoofdstuk vier en vijf. 
In hoofdstuk zes analyseer ik de onderzoeksgegevens. Aan de hand van zeven the-
ma’s die de relatie weerspiegelen met het bed of de vierkante meter om het bed,
geef ik weer hoe de geïnterviewden omgaan met het spanningsveld tussen het doen
van het goede en het in stand houden van de organisatie. Ik laat zien hoeveel moeite
het de geïnterviewden kost om aandacht te hebben en te houden voor hetgeen zij
de centrale plek van de organisatie noemen, namelijk de vierkante meter om het bed.
Tegelijkertijd laat ik in mijn analyse zien hoe moeilijk het is om in die vierkante meter
om het bed te gaan staan. 
In hoofdstuk zeven ga ik in op de vraag wat de analyse uit hoofdstuk zes betekent
voor de dagelijkse praktijk waarin het goede wordt gedaan. Kunnen we door het-
geen Arendt en Heidegger ons aanreiken ruimte maken voor reflectie en denken,
zodat een organisatie niet alleen maar in stand wordt gehouden, maar er ook aan-
dacht blijft voor het doen van het goede? 

In het tweede hoofdstuk met als titel Het belang van betekenis ga ik dieper in op de
methoden en technieken die ik voor het etnografisch onderzoek heb gebruikt. Ik
beschrijf hoe binnen het etnografisch onderzoek betekenis wordt onderzocht aan
de hand van verzamelde verhalen. Ik laat zien dat etnografische organisatieonder-
zoekers hier verschillend over denken. Zo stelt Barbara Czarniawska (1997) dat er
bij de interpretatie van verhalen meer gebruik moet worden gemaakt van de ‘lite-
raire theorie’ (1997:6). Hiermee bedoelt ze dat er in de verzamelde verhalen door
onderzoekers meer aandacht moet komen voor de stijlfiguren die worden gebruikt,
bijvoorbeeld paradoxen en metaforen. Ook Yiannis Gabriel  (2000) zegt dat er een
coherent verhaal te maken is van de verhalen van de respondenten. Hij gebruikt
technieken uit de literatuur waardoor er een coherent verhaal ontstaat. Het pro-
bleem met deze opvattingen, zo laat ik zien aan de hand van David Boje (2001, 2005,
2008), is dat verhalen niet coherent zijn. Er wordt veel aan verhalen geschaafd en
bijgesteld voordat het een verhaal is. Het gevaar bestaat dat de frictie eruit wordt
geschreven. Dit moet volgens Boje getoond worden door de totstandkoming van
een verhaal te laten zien. Dan wordt het volgens Boje een ‘storytelling organization’
(Boje, 2008). Het gaat er om ‘how people and organizations make sense of the world
via narrative and story’ (ibid.: 4).
Na deze toelichting vertel ik hoe ik de studie heb opgezet en beschrijf ik de verschil-
lende fases in het onderzoek. 
Aan het einde van het hoofdstuk reflecteer ik op mijn eigen positie als onderzoeker
en mijn positie als beleidsmedewerker binnen VPTZ. 
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In hoofdstuk drie met als titel Een casus in de etalage presenteer ik de casus die is op-
gebouwd uit het bijwonen van verschillende vergaderingen van de ledenraad over
het meerjarenbeleidsplan. 
In dit hoofdstuk leg ik eveneens uit hoe de organisatie VPTZ is ontstaan uit het par-
ticulier initiatief van mevrouw Vriel. Haar man had kanker en is daar ook aan over-
leden, na vijf jaar. Dit speelde zich af in de jaren zeventig van de vorige eeuw, een
periode waarin er nog weinig aandacht was voor kwaliteit van leven en palliatieve
of terminale zorg. Mevrouw Vriel wilde na de dood van haar man hier iets aan ver-
anderen en besloot samen met een groep  vrijwilligers ervoor te zorgen dat termi-
nale patiënten met ondersteuning van vrijwilligers toch thuis konden sterven en
niet naar een ziekenhuis hoefden te gaan. In dezelfde periode kwamen er in Ne-
derland ook hospices, in navolging van Engeland. VPTZ is ontstaan om die regio-
nale organisaties te ondersteunen bij  de oprichting en vrijwilligers te trainen.
Andere functies waren beleidsondersteuning en belangenbehartiging. In 2005 fu-
seerde de organisatie met de belangenorganisatie voor hospices en werd de stichting
een vereniging. Ook kwam er een ledenraad waar vertegenwoordigers uit de regio
in plaats nemen. 
In het laatste deel van dit hoofdstuk, nadat de casus is verteld, bevraag ik de casus.
Zo vraag ik mij af hoe het komt dat er tijdens de vergadering veel gesproken wordt
maar er lijkt geen gedachtewisseling te zijn. Wat mij eveneens opviel waren de
clichés waarin de deelnemers spraken. Het leek alsof de hele vergadering in die
clichétaal meeging. Niemand vroeg wat er werd bedoeld of stelde vragen naar de
betekenis. Het leek ook niet te gaan om degene voor wie de organisatie is opgericht:
de terminale patiënt. 
Dit wierp bij mij de vraag op of het doen van het goede niet vergeten werd. Wanneer
het doen van het goede zo georganiseerd wordt dat het doel van de organisatie  ver-
loren gaat, gaat de ‘zin’ ervan dan ook niet verloren? Kon het in deze organisatie
dan niet net zo goed gaan om het verkopen van zeep? Moet in een dergelijke orga-
nisatie niet constant aandacht zijn voor de betekenis van het doen van het goede? 

Het vierde hoofdstuk gaat over het concept banaliteit zoals de filosofe Hannah
Arendt dat omschreef in haar boek Eichmann in Jerusalem. A report on the banality of
evil (1963). In het eerste deel van dit hoofdstuk volg ik Arendts boek en geef ik weer
hoe zij dit proces tegen Eichmann beschreef en beleefde. 
Arendts verslag van het proces kreeg veel kritiek.  Ze benadrukte dat het vooral een
reportage was en dat ze het proces vanuit het gezichtspunt van een toeschouwer be-
schreef. Ze erkende dat ze in haar boek niet volledig was geweest.
Tijdens het proces werd Eichmann als een monster gepresenteerd. Als hét kwaad.
Arendt wilde dit juist ter discussie stellen. Ze benadrukte dat het proces ‘een les’
(ibid.:37) was en zeker ‘geen verklaring van het fenomeen en evenmin een theorie
erover’ (ibid.). De les die volgens haar uit het proces in Jeruzalem volgde, was: ‘Dat
een dergelijk gebrek aan werkelijkheidszin en een dergelijke gedachteloosheid in
een mens meer onheil kunnen aanrichten dan alle boze driften die het mensenhart
eigen zijn tezamen...’ (ibid.). Waarmee ze wilde aanduiden dat Eichmann geen mon-
ster was en geen schurk van enorme proporties maar: ‘Hij heeft er alleen maar nooit
bij stilgestaan wat hij eigenlijk deed’ (ibid:36). Alles draaide om Eichmanns gedach-
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teloosheid. Hij stopte met nadenken en reflecteren. Hierom noemde ze Eichmann
banaal. 
Het proces vond ze eveneens banaal. In het proces ontbrak elke vorm van  reflectie
en bovendien mocht de rechtsgang niet bevraagd worden. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk ga ik dieper in op haar boek The Human Con-
dition (1958) of Vita Activa (1994), zoals de Nederlandse titel luidt. Arendt onderzoekt
hierin de condities van het menselijk bestaan en de betekenis van het politieke leven
van de mens. De kernactiviteiten van het menselijk bestaan zijn volgens haar arbeid,
werken en handelen. Ik leg deze begrippen nader uit en licht toe dat het voor
Arendt van belang is dat er actief deel moet worden genomen aan een gemeenschap.
Er moet aan gewerkt worden en dat kan niet vooraf op een doelrationele manier
bepaald worden. Het gaat met name ook om het handelen.  
De vraag die ik aan het einde van dit hoofdstuk stel is of het goede ter discussie mag
staan en of er ruimte is om hierop te reflecteren? Wanneer dat niet het geval is, dan
kan het lijken alsof het goede gedachteloos wordt gedaan. 
Banaliteit heeft alles te maken met het alledaagse. Ik vraag mij af hoe het denken
en handelen waar Arendt voor pleit, ons kan helpen betekenis te geven aan het al-
ledaagse zodat het niet banaal wordt?

In het vijfde hoofdstuk werk ik het begrip alledaagsheid uit aan de hand van het
vroegere werk van Martin Heidegger. Ik leg dit uit aan de hand van het verhaal
van Leendert Vriel. Leendert Vriel kreeg in 1971 te horen dat hij kanker had en
stierf in 1976. Hij vertelde zijn verhaal over het leven met zijn ziekte aan een jour-
nalist, die er in het Algemeen Dagblad over schreef. 
Aan de hand van zijn verhaal leg ik verschillende begrippen uit van Heidegger zoals
waarheid, verborgenheid en het verschil tussen ontisch en ontologisch. Ook gaat hij
in op wat een fenomeen is. Ik laat zien welke betekenis Heidegger aan zorg geeft en
aan het zijn-ten-dode.  
In het tweede deel van dit hoofdstuk onderzoek ik de betekenis van het alledaagse
aan de hand van het werk van Heidegger. De opgave die Heidegger zich stelt, is
om vraagtekens te zetten bij de bekende wereld, naar het alledaagse om ons heen.
Het gaat hem er niet om een oordeel te geven over dat alledaagse. Er kan niet ge-
zegd worden dat het alledaagse goed is of niet goed. Dan zou het lijken alsof je er
buiten kunt staan en dat kan volgens Heidegger niet. Het menselijke bestaan speelt
zich juist af in het alledaagse. Het gaat er om de wereld te bekijken waar het bestaan
zich afspeelt. Volgens Heidegger zien we juist het nabije over het hoofd en daarmee
het alledaagse. Dat raken we snel kwijt. 
De vraag is of er in de casus uit mijn derde hoofdstuk  ook niet iets is kwijtgeraakt,
namelijk de zin van de organisatie. Het lijkt alsof er geen aandacht is voor het ‘be-
vattende’ (ibid.:72) zoals Heidegger dat noemt. Dan is er volgens hem ook geen aan-
dacht voor het wezen van het ding.  
Het geding zoals Heidegger dat noemt, kunnen we ook terugvinden in de casus.
Mensen zijn erbij betrokken en gaan ermee om. Er is geworstel te zien in de casus.

Hoofdstuk zes Vierkante meter om het bed bevat het empirische gedeelte van dit proef-
schrift. Het bed neemt een belangrijke plaats in bij ziekte en dood. Vooral wanneer
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het, zoals bij kanker, om een terminale fase van een ziekte gaat. 
De mensen die ik heb geïnterviewd zagen het bed, of de vierkante meter om het
bed, als de belangrijkste plek in hun organisatie. Hoe zij die plek zien en hoe zij
hiermee omgaan, zal ik in dit hoofdstuk  aan de hand van mijn interviews laten zien.
De vraag is hoe de betrokkenen zich om dit bed organiseerden. Hoe kreeg de orga-
nisatie vorm? Hoe hebben zij hun organisatie rond het bed ingericht? Hoe dragen
zij zorg voor hun organisatie? Hoe reflecteren zij op hun organisatie? Hoe houden
ze hun organisatie staande? Wat speelt er in hun organisatie? Wat wordt gezien als
het centrale doel? Met het begrip organisatie bedoel ik zowel de landelijke vereni-
ging VPTZ als het landelijk steunpunt en de lokale organisaties. 
In de interviews komen spanningen en paradoxen naar voren. Deze zijn nauwelijks
of niet te zien in de casus en al helemaal niet in het definitieve meerjarenbeleidsplan.
De vraag is of het plan en de vergaderingen daardoor niet betekenisloos worden,
wanneer die spanningen en frictie niet boven het bed komen? 
Het lijkt erop dat de organisatie zichzelf in stand houdt, door kwesties in de orga-
nisatie zelf te banaliseren. Door niet te spreken over de ongemakkelijke zaken die
rond het sterfbed spelen. Het gaat niet over de worstelingen die zich afspelen rond
het sterfbed of aan de vergadertafel, of binnen de aangesloten organisaties, of rond
de vrijwilligers of thema’s zoals training en kwaliteit. 
De zaken of dingen waar mensen bezorgd om zijn of bij betrokken zijn, worden toe-
gedekt en verhuld. Er wordt niet gesproken over de worsteling van bestuurders die
twijfelen over de motieven van vrijwilligers. Er wordt niets gezegd over het roman-
tische beeld dat bestuurders en vrijwilligers van  het sterfbed hebben. In de inter-
views komt dit aan de orde, maar het wordt niet tegen elkaar gezegd. Er wordt ook
niet gesproken over de wens van terminale patiënten om thuis te sterven. Die wens
wordt genegeerd omdat mensen graag een hospice willen bouwen en liever in een
hospice als vrijwilliger werken, dan in de ‘ongemakkelijke’ situatie van thuis. 

In het laatste hoofdstuk presenteer ik de conclusie. Ik verwijs hierbij naar de omslag
van dit boek, waarop een bed is afgebeeld waaronder figuren schuilen. Het is een
metafoor voor wat ik heb laten zien in dit boek. De vraag is of wat er onder het bed
gestopt wordt, niet juist het spanningsveld blootlegt in een non-profitorganisatie en
de kern raakt van de betekenis van het goede. Zijn deze ‘demonen’ er niet juist om
ervoor te zorgen dat de zin van het goede niet verloren gaat? Demonen moeten hier
opgevat worden als zaken die in het geding zijn en waar over gediscussieerd wordt. 
Ik grijp terug naar het verhaal van Leendert Vriel en zijn vrouw, die in het omgaan
met de ziekte werkten aan wat voor hen de beste manier was om met de ziekte om
te gaan. Ze stonden niet boven het spanningsveld, maar er midden in. Dit sluit aan
bij het vroege werk van Heidegger, waarin hij zegt dat het menselijk bestaan niet
verloopt volgens een vooropgezet, beheersbaar plan. Er zijn wel mogelijkheden die
uitgeprobeerd kunnen worden. Zo ontstaat er mogelijk inzicht in wat wel en niet
werkt. Deze mogelijkheden ontvouwen zich in het alledaagse leven van het mense-
lijke bestaan. In het alledaagse bestaan doen zich spanningen voor waar mensen
zich niet aan kunnen onttrekken. 
In het licht van Arendts handelingstheorie concludeer ik dat het vrijwilligerswerk,
dat begon als werken, is overgegaan in arbeiden. Het richt zich op zelfbehoud en op
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het in stand houden van de organisatie. Daarbij is het vrijwilligerswerk verloren ge-
gaan. Hiermee bedoel ik dat de kern van het werk, de relatie tussen vrijwilliger en
patiënt, verloren dreigt te gaan omdat het proces van goed zorgen inmiddels inge-
bed is in een organisatie die het vrijwilligerswerk planmatig uitvoert. Hierdoor ver-
liest het vrijwilligerswerk aan betekenis. 
Om de betekenis in het vrijwilligerswerk terug te halen, kan de handelingstheorie
van Arendt  als voorbeeld dienen. Handelen biedt een kans om elke keer iets nieuws
te beginnen in een relatie. Dat betekent dat er geen vooropgezet plan bestaat over
hoe een vrijwilliger en een terminale patiënt een route afleggen. In en door de re-
latie dient de route zich aan. 
Ik laat zien dat het handelen volgens Arendt gekenmerkt wordt door het ‘verrassend
onverwachte’. Dit betekent dat er voor een organisatie voor de palliatieve zorg door
vrijwilligers geen vooropgezet plan kan bestaan. Juist in de relatie die wordt aange-
gaan tussen een vrijwilliger en een terminale patiënt onthullen mensen zichzelf,
doordat zij met elkaar spreken en met elkaar handelen. In dit handelen laten mensen
zien wie zij zijn. Dit is volgens Arendt wat het politieke leven behelst. Het vermogen
om met elkaar na te denken over de inrichting van plaatsen waar mensen bij elkaar
komen. Dit kan zich afspelen in het proces van de zorg en wellicht ook in het proces
van een organisatie. Het handelen geeft ruimte voor een ieder om bij te dragen aan
een zinvolle wereld en zinvolle relatie.  
Het is van belang dat het wezen van de organisatie bevraagd mag worden zoals Mé-
decins Sans Frontieres dat deed met het rapport Humanitarian Negotiations Revealed.
The MSF experience (Magone et al, 2011). In dit boek stelt MSF haar eigen werkwijze
ter discussie. Dit is een voorbeeld van handelen. 
Aan het einde van mijn boek keer ik terug naar het werk van Hannah Arendt en
hoe zij het proces rond Eichmann beschreef. Er werd haar verweten dat ze prachtige
ideeën had, maar dat ze niet goed wist hoe ze die mooie ideeën in de praktijk moest
brengen. Had zij zelf wel in het handelen gestaan? Wist zij wel wat het betekende
om ergens aan te werken? Wat Arendt beschreef waren spanningen die zij in het pro-
ces zag. Zij zag geen monster in Eichmann, maar juist een onbenullige ambtenaar
die geen enkel reflectievermogen had. Van dit beeld schrok zij. Ook schrok ze van
de manier waarop de rechtszaak verliep. Het ging volgens haar niet over de wezen-
lijke vragen. Hoe kwam een man als Eichmann tot zijn daden? Waarom gingen zo-
veel mensen mee in een verwerpelijk systeem? Hoe konden mensen als Eichmann
zoveel kwaad veroorzaken met een dergelijke houding? 
Arendt is er in geslaagd om ons dit als vraag voor ogen te houden. Met haar boek
heeft ze bereikt dat er nog steeds wordt nagedacht over die vraag. Het monster Eich-
mann is niet ons schrikbeeld geworden, maar de gedachteloosheid. 
Arendt heeft met haar boek over het proces tegen Eichmann een spanningsveld
naar boven gehaald en de fricties getoond die optraden tijdens het proces. Dat is
haar interventie geweest. Hierin heeft ze bij uitstek laten zien wat ‘handelen’ bete-
kent. Ze heeft zichzelf onthuld in dit handelen en daarmee bijgedragen aan de ge-
meenschap. 

190

De banaliteit van het goede

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 190



Summary

The Banality of Good starts with a question. If something becomes ordinary – an every-
day occurrence – within an organisation, is there still scope for focusing on ‘good’
and the context in which it happens? Is there not a risk that doing good will be for-
gotten amid day-to-day operations? And if that happens, does the organisation then
run a greater risk of becoming ‘banal’? In this context, I use the term ‘banal’ to de-
note an organisation that focuses solely on its own preservation. Can this lead to
‘thoughtlessness’? Thoughtlessness that is not in any sense evil in itself or born of
evil intent, but is simply a loss of focus and lack of reflection.
It is very difficult to organise ‘thinking’ within an organisation and provide an op-
portunity for reflection. There is a conflict in non-profit organisations between guar-
anteeing continuity in order to provide a stable basis for doing good and reflecting
on the good that the organisation does. It is the concern with continuity that must
be relinquished.
In this book I set out to explore this conflict. How do people organise themselves to
keep the organsiation intact? And how can the doing of good be organised in such
a way that the meaning is not lost, and the purpose of the organisation is not neg-
lected? 

The first chapter examines my reasons for conducting this research, starting with
my own experience of working in non-profit organisations. I worked for the French
organisation Médecins du Monde in Vietnam and the Netherlands, before taking up
a position with the Palliative Terminal Care voluntary association (VPTZ), where I
conducted the ethnographic research for this study.
The theoretical framework of the research is also discussed in chapter one. In using
the concept of banality I refer to the work of philosopher Hannah Arendt, who used
it in reference to the trial of Nazi war criminal Adolf Eichmann, which she reported
on for American magazine The New Yorker. Her reports were subsequently published
as a book entitled Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (1963).
Arendt’s book met with criticism both when it was first published in 1963 and also
more recently (cf. Wasserstein, 2010). To understand how she arrived at the concept
of banality it is important to follow the trial of Eichmann in Jerusalem as she de-
scribes it in her book. 
Alongside the work of Arendt I also refer to the early work of philospher Martin
Heidegger. In his book Being and Time (1927) he ponders the meaning of the every-
day and how it relates to the human condition. In chapter 5 I explain a number of
important concepts in the work of Heidegger, using the story of Leendert Vriel,
who played an important role in establishing VPTZ, as an example.  
The book is structured as follows: after the introductory chapter, the second chapter
goes on to explain the method and techniques used in the study and reflect on the
position of the researcher, in particular my own position, from an anthropological
and philosophical perspective. Chapter three sets out the case study, which is built
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on several meetings of the membership council at which the organisation’s policy
plan was discussed. It also looks at how VPTZ developed and the historical context
in which this occurred. The chapter ends with a number of questions arising from
the case study, which give rise to the exploration of the work of Arendt and Hei-
degger that follows in chapters four and five. 
Chapter six analyses the empirical data. The analysis is based on seven themes that
emerged from the data, which reflect the relationship with the bed or the small space
around it, and explores how the respondents handle the conflict between doing
good and preserving the organisation.  I attempt to illustrate how difficult it is for
the respondents to remain focused on what they regard as the central place in the
organisation – the small space around the bed – and how difficult it is to be in this
space. Chapter seven reflects upon the analysis presented in chapter six and exam-
ines what it implies for the daily practice of doing good. Might the work of Heideg-
ger and Arendt offer us a means of reflection and thought that helps us not only to
preserve the organisation but also to maintain a focus on doing good?

The second chapter, The Significance of Meaning, describes the methods and tech-
niques used in the ethnographic research. I describe how ethnographic researchers
study meaning on the basis of stories they collect, and their various opinions on how
to deal with these stories. Barbara Czarniawska (1997) assumes that literary theory
should be used in interpreting stories (1997:6). In her opinion, researchers should
focus more on the figures of speech used, such as paradoxes and metaphors. Yiannis
Gabriel (2000) concludes that one can produce a coherent story out of the stories
collected from respondents. He uses techniques from literature to achieve this. The
problem with these theories, argues David Boje, is that many of the stories collected
are not coherent. Before a story is complete, a lot of work is done to improve and
redefine it. The danger is this removes the friction. This must be revealed, Boje be-
lieves, by showing how a story developed. What emerges is a ‘storytelling organiza-
tion’ (Boje, 2008). He believes it is a matter of discovering ‘how people and
organizations make sense of the world via narrative and story’ (ibid.: 4).
I then turn to a description of how the research was set up and conducted, and at
the end of the chapter I reflect upon my own position as a researcher and as a policy
officer at VPTZ.

Chapter three, A Case Study Revealed, presents the case constructed on the basis of
the meetings of the membership council I attended. This chapter tells the story of
Mrs. Vriel, the founder of VPTZ, and of how the organisation developed over the
years. Mrs. Vriel’s husband was diagnosed with cancer in the 1970s and lived with
the disease for five years before he died. At that time, little or no attention was paid
to quality of life. Palliative and terminal care hardly existed. When Mrs. Vriel’s hus-
band died and she experienced the lack of good care for terminally ill patients she
set out to improve the situation. With a group of volunteers she organised support
for terminally ill patients in their homes so they would not have to be admitted to
hospital.  In the same period, the first hospices were being set up in the Netherlands.
VPTZ was created to provide these regional organisations with help in setting up,
and with staff training, policy support and advocacy. In 2005 VPTZ merged with
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the hospice advocacy group and the newly established organisation became a foun-
dation with members. A membership council was established with representatives
from the regional organisations.
The final section of chapter three raises a number of questions about the case study,
which features a lot of talking but little discussion. I was also struck by the clichés
that were used. Nobody asked what was actually meant. There was no mention at
the meetings of the terminally ill patients, the main beneficiaries of the organisation’s
work. 
Had the matter of doing good been forgotten? If doing good is organised in such a
way that the purpose of the organisation is forgotten, is there not a risk that the
meaning will be lost as well? What, then, is the difference between a non-profit or-
ganisation and a soap factory? Should a non-profit organisation not be constantly
aware of why it does what it does?

The fourth chapter explores the concept of banality as described by philosopher
Hannah Arendt in her book Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil
(1963). In the first part of the chapter I follow Arendt’s book closely, revealing how
she describes the trial and how she experienced it. 
Arendt’s report of the trial elicited some harsh criticism. She pointed out that it was
a piece of journalism and that she wrote it from the point of view of a spectator.  She
acknowledged that there were mistakes and omissions in her report, however. 
During the trial in Jerusalem, Eichmann was presented as a monster, as evil per-
sonified. Arendt contested this. She emphasized that the trial was ‘a lesson’ and cer-
tainly ‘not an explanation of the phenomenon nor a theory’ (ibid.). Arendt believe
the lesson that could be drawn was that the complete lack of reality and thought-
lessness displayed by Eichmann could do more harm than all the evil tempers of the
human heart. She wanted to demonstrate that Eichmann was not an evil monster
but that he simply never considered his own deeds. He never stopped to think or to
reflect. That is why Arendt called Eichmann ‘banal’. 
She found the trial equally banal. There was no room for reflection and questions
about the trial were not permitted. She agreed with the verdict but she raised many
questions in her report concerning the trial that were simply not addressed. 
The second part of this chapter explores Arendt’s ideas about the human condition
and the meaning of the political life of humans as set out in The Human Condition
(1958). In this work, Arendt investigates the main conditions of human existence.
According to Arendt, these are work, labour and action. I explore these concepts
and their importance in political and social life. Arendt emphasises that it is impor-
tant to be actively involved in a community, to work on and in a community. This
cannot be determined beforehand in a rational, goal-oriented manner. Both the ac-
tion and taking part in the action are important.
At the end of the chapter I raise the question of whether good can be discussed and
if there is room to reflect upon it. If not, it may seem as if good has been done in a
thoughtlessness manner. 
Banality is closely linked to the everyday. Do the thought and action that Arendt
calls for help to give meaning to the everyday, thus preventing it from becoming
banal?

193

Summary

Slager boek v2_Slager stramien  15-10-12  12:47  Pagina 193



The fifth chapter considers the notion of the everyday as described in the early work
of Martin Heidegger, taking the story of Leendert Vriel as a basis. Leendert Vriel
was diagnosed with cancer in 1971. He felt the urge to explain to the general public
his experiences of living with a terminal illness. He contacted a journalist and in the
last three years of his life he recounted his experiences to him. The journalist re-
ported his stories in the Dutch newspaper Algemeen Dagblad until Leendert’s death
in 1976. 
I use the experiences of Leendert Vriel to explore concepts from Heidegger, in-
cluding truth, truth as uncovering, the difference between ontic and ontological and
other notions. I also explain the notion of care and the ontological meaning of death
according to Heidegger.
The second part of the chapter explores the meaning of the everyday, drawing on
Heidegger’s early work. The challenge Heidegger put to himself was to question
the known world, the everyday. He did not wish to judge the everyday. One cannot
say that it is good or bad. One cannot pass moral judgment on the everyday. This
would suggest that one could step outside the everyday, and that is simply not pos-
sible according to Heidegger. Human life happens in the everyday. The important
thing is to observe the world in which human life takes place. According to Heideg-
ger we tend to overlook precisely that which is nearby and therefore what happens
in daily life.  We soon forget about it.
Has something not also been forgotten in the case presented in the third chapter,
namely the purpose of the organisation? It seems no attention was paid to the
‘essence’, as Heidegger calls it. The essence is important, according to Heidegger.
Although it cannot be clearly defined, it is involvement with a thing that reflects its
essence. Struggling with a thing means that one is involved. Thus we can conclude
from the case study that people were involved and were engaged. 

Chapter six, A Square Metre Around the Bed, is the empirical part of the thesis. The
bed plays an important role in illness and death, particularly in the terminal phase.
The respondents regarded the bed, or the small space around it, the ‘square metre
around the bed’, as the most fundamental place in the organisation. How they re-
gard this place and how they deal with it, is explained on the basis of the interviews
and the analysis of the data. The question is how the respondents organised them-
selves around the bed. How did the organisation take shape? How did they organise
its work around the bed? How do they keep their organisation going? How do they
reflect upon their organisation? What do they see as their goal? How do they attrib-
ute meaning to the central goal of the organisation? I take the organisation to mean
both the national organisation and the regional organisations.
What becomes apparent in the interviews is the conflicts and paradoxes. They are
barely visible in the case study, and are certainly not reflected in the policy plan.
The question is: do the plan and the meetings still have any meaning if conflict and
friction are not allowed? If they remain under the bed and are not allowed to come
out?
One can conclude that the organisation keeps itself going by making issues banal,
by not discussing ‘uncomfortable’ things.  There is no discussion of uncomfortable
issues that play an important role around the death bed nor of the issues that the
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respondents are struggling with. 
These issues are concealed, disguised. There is no mention of the struggles of di-
rectors who question the motives of volunteers. Nothing is said about the romantic
picture that is presented in the policy plan while volunteers present another, much
more realistic image. These issues are mentioned in the interviews but no one dis-
cusses these ideas or perceptions with other people in the organisation. There is no
mention of the desire of terminal patients to die in their own homes. That desire is
neglected because people prefer to build hospices and work as volunteers there,
rather than in the ‘uncomfortable’ setting of a person’s home. 

The final chapter sets out the conclusions, referring to the painting on the cover of
this book which shows a bed with figures crawling under it.  This is a metaphor for
what I found in the study. Perhaps that which is hidden under the bed exposes the
conflict in this non-profit organisation and touches upon the essence of good. Per-
haps these ‘demons’ in fact help ensure that the meaning of the good done by the
organisation is not lost. The demons should be seen as issues that matter and need
to be discussed. 
I return to the story of Leendert Vriel and his wife and the way they dealt with his
illness. They did not stand above the conflict, they stood right in the middle of it.
And by standing in the middle of it, they found a way to deal with his illness.  This
correlates with the early work of Heidegger in which he states that human existence
does not proceed according to a predetermined and manageable plan. But there
are possibilities that can be tried out. This can provide an insight into what works
and what does not. These possibilities evolve in the everyday nature of human ex-
istence. It is in the everyday that conflicts arise from which people cannot withdraw. 
In the light of Arendt’s action theory, I conclude that the volunteering that started
as work has developed into labour. It is focused on self-preservation and the continu-
ity of the organisation, and the volunteering itself has been lost. In other words, the
core of the work, the relationship between patient and volunteer, has been lost be-
cause the process of taking good care is embedded in an organisation that has
adopted a systematic approach. There is no space for a specific outcome in the re-
lationship between patient and volunteer, which means the volunteers’ work runs
the risk of becoming meaningless. 
Arendt’s action theory as described in chapter four can provide a basis for restoring
the meaning to the volunteering. Action offers an opportunity to start something
new in a relationship. This means that a patient with a terminal illness and a volun-
teer do not need a predetermined plan. The relationship produces its own roadmap. 
In exploring Arendt’s action theory I showed that action is characterised by the ‘un-
expected and unanticipated’. In an organisation that provides palliative care, this
means one should not work on the basis of a systematic approach, but take an ap-
proach that leaves room for the unexpected and unanticipated. A patient and a vol-
unteer reveal themselves through their conversation and interaction, through their
relationship. It is through this action that they reveal who they are. This is the whole
point of political life, according to Arendt. The ability to get together and come up
with ideas about how to create places where people come together. This can happen
in the process of care but also in the process of an organisation. The action itself
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gives everyone the opportunity to contribute to a meaningful world and a mean-
ingful relationship. 
It is vital that the essence of the organisation is open to question. Médecins sans Fron-
tieres provided a fine example of this in its report Humanitarian Negotiations Revealed.
The MSF Experience (Magone et al, 2011), in which it discusses its own practices. This
is an example of action as Arendt envisaged it. 
At the end of the book I return to the work of Hannah Arendt and how she de-
scribed the trial of Eichmann. She was criticised for having fine ideas that she did
not know how to put into practice. Had she been in the action herself? Did she know
what it meant to work on something? 
Arendt described the contradictions she saw in the trial of Eichmann. She did not
see a monster, but a dim-witted official with no capacity for reflection. This image
shocked her. She was equally shocked by the way the trail proceeded. She believed
the truly important and meaningful questions were not asked. How did Eichmann
come to do what he did? Why did so many people conform to such a reprehensible
system? How come men like Eichmann did so much harm without any evil intent?
Arendt succeeded in raising these questions. Her book ensured that people are still
thinking about the issues she raised. It was not the monster Eichmann that became
the bogeyman, but the thoughtless Eichmann.
Arendt managed to reveal the contradictions and frictions that arose in the trial of
Eichmann. That was her intervention. In doing so she revealed a prime example of
the meaning of action. And she revealed herself, thereby contributing to the com-
munity.    
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Dankwoord

Bennebroek, 9 september 2012

Lieve Emilie,

Toen jij in mijn leven kwam, merkte ik aan mijn ouders dat zij zich tot in kleine de-
tails nog konden herinnerden hoe het destijds was toen ik jouw leeftijd had. Allerlei
details kwamen naar boven waarvan ik nog nooit had gehoord. Ik vroeg mij af of ik
al die herinneringen later nog wel met jou zou kunnen delen.  Als ik mij terugtrok
op zolder om aan mijn boek te werken, nam ik zo nu en dan pauze en schreef een
brief aan jou met gewone of bijzondere gebeurtenissen. Deze brieven bewaar ik voor
jou en geef ik aan je op een bijzonder moment. 

Een belangrijke periode in mijn leven was het werken en schrijven afgelopen jaren
aan dit boek. Ik was hier al mee begonnen voordat jij kwam. Het begon met het
lezen van een advertentie in de Volkskrant waarin de UVH adverteerde voor het
DBA/PHD traject. Ik zag deze advertentie op een zaterdag ergens in het najaar van
2004 in de krant. Die maandag daarop had ik een functioneringsgesprek en liet ik
aan Hans Bart, toenmalig directeur van VPTZ waar ik werkte als beleidsmedewer-
ker, de advertentie zien. Ik zei dat ik dit traject graag aan zou willen gaan. Hans
was ook enthousiast geworden en gaf alle ruimte en medewerking om het promo-
tietraject te starten. In al die jaren dat ik aan het onderzoek heb gewerkt heeft Hans
maar een keer opgebeld met de vraag of ik een inhoudsopgave kon sturen. Die had
ik toen niet en heb ik ook pas afgelopen jaar gemaakt maar na deze vraag heeft hij
het op zijn beloop gelaten. Ik ben Hans zeer dankbaar voor de ruimte die hij mij
hierin gaf en voor zijn enthousiasme. Ondanks het feit dat ik nog geen jaar later
naar ZonMw vertrok, bleef Hans achter het onderzoek staan. Dit geldt evenzeer
voor de toenmalige voorzitter van de VPTZ, Bert van Barneveld, die eveneens ach-
ter het project stond. Met beiden heb ik leuke en boeiende gesprekken gevoerd. 
Het kostte binnen VPTZ geen enkele moeite om mensen te spreken. Ik wil alle men-
sen bedanken die bij de verschillende vergaderingen waren die ik heb bijgewoond
en in het bijzonder de mensen met wie ik lange en boeiende gesprekken heb gehad.
Dank aan Jan, Jaap, Maarten, Rob, Wil, Zjelko, Harry, Paul, Suzan, Marian, Wim,
Els, Fredy en Greet. Tijd speelde geen rol bij jullie en jullie hebben mij hartelijk
ontvangen. In het bijzonder wil ik Wim de Graaf en Rob Bruntink bedanken voor
het meelezen en becommentariëren van een eerdere versie. De kerstkaart die Wim
mij afgelopen jaar stuurde, heeft mij bijzonder ontroerd en gaf mij moed om het
laatste stuk van het proefschrifttraject af te leggen.

Eind 2005 ging ik bij ZonMw werken en ondanks een volle werkweek, kreeg ik bij
ZonMw ruimte om te werken aan het promotieonderzoek. Niet alleen collega’s
waren geïnteresseerd in wat ik deed maar ook mensen die ik ontmoette via ZonMw
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zoals commissieleden, onderzoekers of beleidsmedewerkers. In het bijzonder wil ik
mijn collega en kamergenoot Jolien Wenink bedanken maar ook Gonny ten Haaft
en Maarten Slijper. Ik kon altijd even met mijn verhalen bij hun terecht en hun be-
langstelling was er altijd evenals bemoedigende woorden.   

Je vader en ik werken allebei en het is een woord dat wij beiden regelmatig gebrui-
ken. Behalve het werken in Den Haag, werkte ik ook aan het proefschrift en als ik
naar zolder ging en Bianca de oppas kwam, dan ging ik aan het proefschrift werken.
Toen jij twee jaar was en je eerste woorden ging spreken, had jij al snel door wat
werken betekende. Op een dag liep je het tuinhek uit en zei je: “Ik ga werken!
Daaag!” Je werd kwaad toen wij zeiden dat je daar nog te jong voor was.

Het DBA/PHD programma aan de UVH is opgericht door Hugo Letiche en ik ben
hem zeer dankbaar voor de manier waarop hij het programma heeft ingericht. Het
was voor mij al snel duidelijk dat ik het proefschrift traject met Hugo aan wilde gaan.
Het was in het begin samen zoeken naar hoe dit  vorm zou moeten krijgen maar
het was een plezierig proces. Het was ook een zoektocht hoe het proefschrift zou
eindigen maar de kritische vragen van Hugo lieten mij niet los en boden uiteindelijk
een belangrijk houvast. 
Ruud Kaulingfreks gaf in het eerste jaar van het DBA/PHD programma college en
ik was onmiddellijk geraakt door zijn zichtbare manier van denken en praten. Ruud
was direct enthousiast over de titel en de insteek van dit proefschrift dat gaf mij veel
vertrouwen. Met enige regelmaat noemde hij mij een naïeve beleidsmedewerker.
Ik realiseer mij steeds meer dat ik dat inderdaad ben… 
Het was een spannende samenwerking in de verschillende betekenissen die het
woord spanning kan hebben, maar ik ben Hugo en Ruud enorm dankbaar voor
hun tijd en inzet die zij in mij en in dit proefschrift hebben gestoken en zal onze ge-
sprekken en reflecties missen.

In 2005 ontmoette ik studiegenoten die in de loop der jaren niet alleen een belang-
rijke steun maar ook goede vrienden werden. Al vrij snel zochten we elkaar op en
begonnen we ons te verdiepen in het werk van Giorgio Agamben en Martin Heide-
gger. We spraken bij elkaar thuis of maar ook op bijzondere plekken zoals het kloos-
ter te Zundert waar we ons afzunderden zoals Gert dat noemde. Albert Cath, Mieke
Moor en Hans Westerveld  waren een ongelofelijke grote steun voor mij in dit proef-
schrift traject. 

Door Hans ben ik op het pad van het werk van Heidegger gekomen en dat heeft
mij niet meer losgelaten. Op een relativerende manier en met veel droge humor
heeft Hans onze leesgroep geholpen om het werk van Heidegger te verstaan. Hans
is een bijzondere vriend geworden met een enorme hoeveelheid aan kennis die hij
op een humoristische manier deelt.    

Met Mieke deel ik de liefde voor het werk van Hannah Arendt.  We hebben samen
gewerkt aan ons proefschrift op verschillende plekken, waaronder Miste en Glim-
men. Met Mieke heb ik vele en rijke gesprekken gevoerd over het leven en werken
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in organisaties en de betekenis hiervan maar ook het geworstel dat hiermee gepaard
gaat. Het was heerlijk om samen te studeren maar ook om Mieke op te bellen en te
sparren als ik even niet meer wist hoe ik verder moest. Mieke heeft een bijzondere
gave  om zaken te benoemen en te onthullen.  

Albert kwam later bij het ‘leesgroepje’ en stak zijn hekel aan Heidegger niet onder
stoelen of banken. Zijn relativeringsvermogen en zijn grote humor maakte het stu-
deren aangenaam. Albert biedt op een prettige manier tegenwicht en dat gaf mij op
verschillende momenten grote steun tijdens het werken aan dit proefschrift.

Naast mijn nieuwe studievrienden, wil ik ook mijn oude vrienden bedanken die al-
tijd even informeerden hoe het er mee stond zoals Robert Kiewiet, Nynke Wilbrink,
Nguyen Noc Chau, Zodumo Mvo en Henk Stultiens. 

In het bijzonder wil ik mijn lieve vriendin Mieke Bollen bedanken. Ik heb eigenlijk
geen woorden voor onze lange vriendschap anders dan dat het er gewoon altijd al
was en is en dat het een bijzondere betekenis heeft in mijn leven. De afgelopen jaren
hebben we samen met onze gezinnen altijd veel ondernomen en wil ook George,
Leanne en Suze danken voor het wandelen in de Noord-Hollandse Duinen, de
sneeuwgevechten in Mander of in het Westerpark.   

In het laatste traject van het proefschrift heb ik zeer veel gehad aan Christine Ded-
ding. Zij bood aan om het manuscript te lezen toen ik hiermee in het najaar van
2011 aan het worstelen was. Haar email die begon met ‘wauw’ kwam op een zeer
goed moment. Zoals vaker gebeurde tijdens het schrijven aan het proefschrift was
ik aan het twijfelen of het een zinvol boek werd maar die twijfel werd door haar
weggenomen. 

Ook dank aan Henk van Renssen, oud Vosmaer huisgenoot, die een flinke redactie
op de tekst heeft uitgevoerd zowel inhoudelijk als tekstueel. Door hem zijn ‘denk-
teksten’ veranderd in leesbare teksten. Henk is een uitstekende redacteur en ik ben
hem zeer dankbaar voor het werk dat hij in korte tijd heeft verricht.

Charlotte Mouwens, tevens oud-Vosmaer huisgenoot ben ik zeer dankbaar voor de
omslag die zij heeft gemaakt. Haar vroege werk zoals ik dat kende uit de periode
dat wij in hetzelfde huis woonde vond ik zeer mooi en ik was ook zeer blij dat zij het
omslag wilde ontwerpen voor mijn boek. Het is een prachtig spannend beeld dat
past bij dit boek. 

Lieve Emilie, al deze mensen hebben mij geholpen om het boek zoals dat er nu ligt
mogelijk te maken. Sommigen heb je al ontmoet, over anderen heb je gehoord en
ga je misschien ooit nog eens ontmoeten. Het zijn bijzondere mensen waarvan ik
graag wil dat jij ze bij naam kent en wat zij voor mij betekenen. 
Mensen die je zeer goed kent zoals Rudo, Annegien, Opa Arie, Djieuwke en Maarten
waren altijd belangstellend en meelevend.
Dan heb ik het nog niet gehad over mijn ouders, jouw opa en oma, Wim en Henny
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Slager. Behalve dat ze een fijne opa en oma zijn die jij graag ziet, hebben ze ook
vaak op jou gepast zodat ik kon werken aan mijn boek. Zelfs een hele week zodat ik
in Glimmen samen met Mieke kon studeren. 
Een van de eerste dingen die jij kon zeggen was ‘zelf doen’. Dat, zo hoorde ik van
mijn moeder, was ook iets dat ik graag zei. Al vroeg ging ik mijn eigen weg. Ik ging
in Groningen op kamers toen ik zeventien was en daarna volgden verhuizingen naar
Amsterdam, Antwerpen, Maastricht, Zuid-Afrika en Vietnam. Altijd waren zij er en
voelde ik hun steun, betrokkenheid en liefde. Hoewel ik mij nu pas realiseer wat
het betekent om een kind te hebben dat ook haar eigen weg wil gaan en de tranen
herken die mijn moeder liet toen ik het vliegtuig nam om naar Zuid Afrika te gaan,
hoop ik dat ik net zoveel vrijheid, betrokkenheid en liefde aan jou kan geven zoals
mijn ouders bij mij gedaan hebben en nog doen.   

Lieve Emilie, toen je vader en ik trouwden in 2008 hadden wij het gedicht ‘Wat het
is’ van Erich Fried op onze trouwkaart staan. Er staat onder meer ‘Het is wat het is
zegt de liefde’. Wij hebben dat opgevat als het is goed zoals het is waarmee we wilden
aanduiden dat je niet hoeft te veranderen om elkaar lief te hebben maar dat je mag
zijn zoals je bent. Misschien was het daarom, maar in al die jaren dat ik aan het
proefschrift werkte en tijd ‘nodig’ had, heeft je vader nooit geklaagd. Hij sugge-
reerde dat ik in het dankwoord vooral op moest nemen dat ik hem moest bedanken
dat hij er op de juiste momenten niet was en jou meenam zodat ik in alle rust kon
werken.

Toen jij iets ouder werd, een jaar of drie, en je doorhad dat ik in huis was als ik
werkte, glipte jij naar boven om even bij mij te kijken, een snoepje te eten of om in
lades en kasten alles overhoop te halen. Het probleem was dat je daarna niet meer
naar beneden wilden komen en je vader grote moeite had om je aandacht ergens
anders op te vestigen. 

Jouw vader, Gert, is de liefste man die ik ken. Hij is betrokken, een groot luisteraar,
een grappenmaker, iemand die het nooit heeft over het ‘wat als’ maar altijd uitgaat
van ‘wat is’.  Ik hou van hem en ik hou van jou lieve Emilie.
Met dit dankwoord, lieve Emilie, deel ik mijn herinneringen aan mensen die veel
voor mij betekenen met jou. Ik wens jou toe dat jij in jouw leven ook zulke bijzon-
dere mensen ontmoet.

Liefs,
Meralda 
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