Voorwoord
Het eindwerkstuk aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) bestaat uit een scriptie:
‘Het afsluiten van je studie met een masterscriptie is van groot belang omdat daaruit
blijkt wat je als afgestudeerd humanisticus aan academische kwaliteiten in huis hebt.
Dit betreft zowel de mate waarin je in staat bent een zelfstandig onderzoek te doen
als het onderwerp waarin je jezelf hebt gespecialiseerd.’1 Aanvankelijk bekeek ik
deze laatste fase van de studie als een noodzakelijke en ook interessante nog te
nemen ‘hobbel’. Werk wat nog gedaan moet worden naast een steeds sterker
wordend besef: ‘dit is het, nu ben ik aangekomen’. Er was immers, door de jaren
heen, al veel werk ‘verzet’. Het belang van het eindwerkstuk is in de loop van het
onderzoek in een totaal ander daglicht komen te staan: het gekozen onderwerp van
onderzoek (‘hoe doe je dat nou, leven?’) en de daarbij behorende onderzoeksopzet
(zelf-onderzoek en literatuuronderzoek) om te komen tot het resultaat zoals dat er nu
ligt, vormden voor mij de ontbrekende laatste schakel in het scholingstraject van de
humanistisch raadsvrouw als professional. Onderstaand licht ik dit toe.
Vanaf het eerste moment van kennismaking met de UvH, in 2001, heb ik me er goed
thuis gevoeld en door de jaren heen is dat zo gebleven. Het gevoel van thuis zijn is
verbonden met de echte interesse op de UvH voor het ‘mens zijn’ met de daarbij
horende wezenlijke vragen. Vanuit de door mij opgedane werkervaring als als reintegratie / loopbaan bemiddelaar, met een overwegend praktische resultaatgerichte
invulling, zocht ik naar verdieping. Deze vond ik op de UvH in de mastervariant
geestelijke begeleiding. De verdieping heeft tot een vruchtbare wisselwerking tussen
theorie en genoemde werkpraktijk geleid. Ik heb levensbeschouwelijke inzichten
opgedaan en heb me methodiek, gesprekstechnische kennis en vaardigheden eigen
gemaakt. Daarnaast heeft deze ‘scholing’ ook bijgedragen aan een steeds sterker
wordend besef van ‘er te zijn’, ‘het nu wel te weten over de mens’. Dat dit een
misvatting is, werd duidelijk tijdens de echte toets aan de praktijk: door middel van
een stage geestelijke verzorging. Ook in deze stage voelde ik me thuis èn er was
een knagend besef dat ik er niet helemaal ‘vrij’ in stond. Een wat ‘ploeterende’
benadering van de praktijk door hard te werken en een streven tot ‘uitblinken’. Een
belangrijke kwaliteit in het raadswerk van het ‘zijn’, van ‘er-zijn’ kwam, vanwege deze
benadering, onvoldoende tot ‘leven’. Ik was meer aan het ‘overleven’ dan voor de
praktijk van het raadswerk goed is.
Het onderzoeken van deze eigen ervaringen (‘overleven’ en ‘leven’) ter afsluiting van
de studie, leidden tot het inzicht dat mijn begripsdenken (‘overleven’) de overhand
had gekregen boven contact met de werkelijke ervaring (‘leven’). Het is als piano
leren spelen uit een theoretisch boek, zoals een cliënt uit de raadspraktijk dit onlangs
verwoordde. Zijn angst voor intimiteit wint het van zijn verlangen, hij blijft erover lezen
en gaat praktijkervaring uit de weg.
De bewustwording van het ‘overleven’, ervoer ik als schaamtevol: “ik blijf er in het
contact ‘tussen zitten’ en durf niet onbevangen tevoorschijn te komen”. En naast
schaamte ging het besef van ‘overleven’ ook gepaard met gevoelens van onmacht
en een besef van ‘verslaving’ aan een voor mij bekend patroon: “het lukt me steeds
maar niet uit mijn patroon van ‘overleven’ te stappen”. Daarnaast was er verdriet: “ik
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ben minder trouw aan mezelf dan ik dacht”. En ik ervoer ook leegte: “als alles wat
bedacht wordt wegvalt, wat rest er dan nog?” Ik zat, zo gezegd, ‘gevangen’ in het
gevaar van ‘den ewigen Frieden’: ‘Manchmal denkt man den ewigen Frieden
gefunden zu haben, aber ein Mensch soll nie zu sicher von sich selber sein.’2 Een
beeldspraak die in andere woorden, als volgt luidt: ‘Wie zijn leven wil behouden, zal
het verliezen, precies dan en daar waar hij het geborgen acht.’3 Het ‘nie zu sicher
von sich selber sein’, verbind ik met de noodzaak voor de raadsvrouw als
professional open te staan voor een situatie zoals deze werkelijk is, ‘vrij zijn’. Alleen
dán kan begripsdenken (het theoretische pianoboek) vruchtbaar zijn, maar als een
op zichzelf staand kader schiet het begripsdenken tekort zoals ik in de praktijk van
het raadswerk ervaar.4
De directe aanleiding voor het onderzoek vormden, zoals genoemd, mijn ervaringen
met ‘overleven’ en ‘leven’ tijdens een stage in de raadswerkpraktijk. En dankzij mijn
aanstelling vorig jaar november als humanistisch raadsvrouw in de psychiatrie, kon ik
het onderwerp van onderzoek blijven verbinden met het raadswerk. De tijdens het
onderzoek opgedane inzichten kwamen op deze manier steeds meer tot ‘leven’.
Want juíst ook in de psychiatrie kan de werkelijkheid met geen mogelijkheid bedacht
worden. Als raadsvrouw is het dan van belang vrij in het contact te staan. Ik heb het
moeten ‘verwerven’ en hoop met deze scriptie een inkijkje te bieden zódanig dat het
adequate kennis oplevert voor het handelen van de raadsvrouw als professional.
Daarmee kom ik bijna aan het einde van dit voorwoord waarin ik een globaal verloop
van mijn studiejaren heb gegeven. En het belang van de afronding naar voren bracht
als de nog ontbrekende laatste schakel. Aansluitend bij de beschrijving in dit
voorwoord, wil ik opmerken dankbaar te zijn voor het vertrouwen zoals mensen dat in
me stellen: collega’s bij mijn stage geestelijke verzorging en in mijn huidige baan in
de psychiatrie, mijn vorige werkgever, docenten en medestudenten aan de UvH en
mijn scriptiebegeleider. Dat vertrouwen heeft me dichter bij mijn eigen
‘oervertrouwen’ gebracht en daarmee bij vertrouwen in het leven. Vertrouwen in het
leven is onlosmakelijk verbonden met de grondhouding van de humanistisch
raadsvrouw als professional. Vanwege het al eerder genoemde essentiële belang
van dit afrondende werkstuk, wijd ik de laatste alinea van dit voorwoord aan de
samenwerking met mijn scriptiebegeleider,Ton Jorna van de UvH.
Zoals uit dit voorwoord spreekt, is het voor de raadsvrouw als professional
noodzakelijk het leven te ‘leven’. Een cliënt voelt immers haarfijn aan bij wie hij
daarvoor terecht kan. Zo verging het mij ook. Ik ‘wist’, vanuit opgedane ervaring
tijdens een module, bij welke scriptiebegeleider ik moest zijn. Die ervaring kan ik kort
samenvatten met: echte aandacht (er helemaal mogen zijn) en diep bij jezelf te rade
gaan (diep ‘inkeren’, ‘hineinhorchen’5). Tegelijkertijd vond ik het doodeng een
samenwerking gebaseerd op deze kernwaarden aan het eind van de studie aan te
gaan. Geen houvast in de zin van een bepaalde op voorhand bekende methodiek of
theorie en geen uitkomst die zich al enigszins laat raden. Toch was er geen andere
weg en het heeft me veel gebracht. Het meest wezenlijke van het raadswerk, ‘vrij
zijn’ zoals ik al even kort memoreerde, heb ik tijdens dit onderzoek geleerd. Dat heb
ik in belangrijke mate geleerd door ‘aan de ander’ (de scriptiebegeleider) tot
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gewaarworden/uiten te komen.6 De waarde hiervan laat zich moeilijk in woorden
uitdrukken. Voor diegene die dit zelf ten deel is gevallen zijn geen woorden nodig.
Voor alle anderen hoop ik dat deze scriptie, als resultaat van het onderzoek, voor
zich spreekt. En om er dan toch nog enige woorden aan te wijden: leren ‘aan de
ander’ tijdens een afstudeeronderzoek is als ‘slagroom op de koffie’. Met dien
verstande dat dít leren de koffie betreft waarin de goede verstaander het hele proces
van koffie maken beluistert. Al het andere is de slagroom.
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INLEIDING
Deze scriptie komt voort uit mijn belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar het
leven leven. Een belangstelling die ik, zolang ik me dat kan herinneren, in een ‘hoe’
vraag verwoord: Hoe doe je dat nou, leven? Bij aanvang van het onderzoek koppelde
ik deze vraag aan drie invalshoeken: een jeugdherinnering aan ‘goed’ leven op het
platteland, herkenning in romans met een centrale thematiek rondom ‘moeite met
leven’ en interesse in de filosofie waarin opvattingen over ‘goed’ leven prachtig zijn
verwoord. Centrale benadering bij deze invalshoeken vormt het denken ‘over’ het
leven vanuit een verlangen naar een ‘mooi’ leven. In de loop van het onderzoek,
nadat de eerste gesprekken zijn gevoerd, een nadere reflectie op stage heeft
plaatsgevonden en nieuwe literatuur is gelezen, ‘transformeren’ genoemde
invalshoeken als het ware naar een vierde invalshoek; het leven toelaten, je
verbinden met het leven. Ook deze invalshoek kent mooie beschrijvingen maar nu
klinkt de tragedie uit de romans erin door, is de jeugdherinnering van haar romantiek
ontdaan en wordt de grote waarde van filosofisch werk waarin eigen ervaringen van
auteurs ‘mee resoneren’ ontdekt. Een ‘mooi’ leven gaat tot de realiteit behoren.

Motivatie onderwerp
De beschreven invalshoeken kunnen we niet los zien van de stage ervaringen
geestelijke begeleiding. Dit vormde het werkelijke motief voor het onderzoek zoals
ook eerder opgemerkt. Tijdens die stage werd de relevantie van een vraag als ‘hoe
te leven’ voor de raadsvrouw als professional, pas echt duidelijk.7 In een praktijk
waarin wezenlijke aspecten van het bestaan als ziekte, dood en verlies centraal
staan, trof ik cliënten die aan het ‘overleven’ zijn. De vanzelfsprekendheid van het
dagelijkse leven staat voor hen op losse schroeven. Met allerlei ideeën ‘over’ een
mooi leven, komen ze niet (meer) uit. Een cliënt wordt geconfronteerd met de
‘binnenzijde’ van het bestaan, moet zich als het ware opnieuw tot zichzelf gaan
verhouden. Op dit punt is het van belang dat een raadsvrouw er voor een cliënt ‘echt
is’ en tot een ‘gelukte’ ontmoeting komt. ‘Gelukt’ verbind ik met een zinverschaffende verbondenheid die cliënt en raadsvrouw te boven gaat.8 Op zo’n
moment val je even samen met het ‘leven’. Om tot die verbondenheid te komen is
het als raadsvrouw van belang er ‘echt’ te zijn voor een cliënt. Dat wil zeggen dat de
raadsvrouw contact maakt met haar binnenwereld want alleen vanuit verbinding met
de binnenwereld kan de raadsvrouw in relatie tot de ander staan. Met als inzet die
ander tot steun te zijn in het beleven en doorleven van diens situatie.9 Wanneer een
raadsvrouw zelf aan het ‘overleven’ is, komt de verbinding met de eigen
binnenwereld en een verbinding met de cliënt niet tot stand. Een raadsvrouw die aan
het overleven is, is ‘bezet’ met eigen gedachten en meer op zichzelf gericht dan op
de cliënt. Dit ‘bezet’ zijn staat als het ware tussen de cliënt en haar zelf in, vormt een
barrière, en staat een goede beroepsuitoefening in de weg.
Met ‘overleven’ heb ik meer ervaring opgedaan dan met ‘leven’ en dit werpt bij mij de
vraag op of onderzoek naar beide ervaringen, kennis kan opleveren voor het
professionele handelen van de raadsvrouw. Ik denk dat deze vraag positief
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beantwoord kan worden. Op dit punt aangekomen, is het dan al wel van belang een
korte toelichting te geven op het begrip ‘kennis’ (een uitgebreide toelichting volgt bij
opzet van het onderzoek). Het onderzoeken van eigen ervaringen leidt tot kennis die
van ‘binnenuit’ gekend wordt, tot ‘bekendheid met’. Deze voor het raadswerk
belangwekkende benadering zoals uit ervaringen van raadslieden en relevante
literatuur naar voren komt, wordt door de Wit eerstepersoonskennis of perceptuele
kennis genoemd.10 Kennis ‘over’ begrippen, of begripsdenken zoals ook genoemd in
het voorwoord, wordt aangeduid met derdepersoonskennis of conceptuele kennis.
Deze kennis betreft theorievorming die niet uit de praktijk is voortgekomen en wordt
gekenmerkt door ‘denken over het leven’ en meer specifiek in het raadswerk met
‘denken over de cliënt’. Dit denken verbinden we met een grondhouding van
‘overleven’.

Probleemstelling
Doelstelling
In dit onderzoek exploreer ik de begrippen ‘overleven’ en ‘leven’ aan de de hand van
praktijkervaringen en literatuuronderzoek. Vervolgens koppel ik de inzichten zoals
deze in de literatuurbronnen naar voren komen aan de grondhouding van de
raadsvrouw als professional. Met de inzichten die ik opdoe wil ik een bijdrage leveren
aan uitbreiding/verdieping van het personale en hermeneutische kader waarmee
(humanistisch) geestelijk verzorgers werken. Hiermee sluit ik aan bij het
onderzoeksprogramma 2005 – 2010 van de UvH naar ‘Humanisme en humaniteit in
de 21e eeuw’.11 En meer specifiek bij het eerste van de drie aandachtspunten zoals
deze geformuleerd zijn voor het onderzoeksgebied Geestelijke Begeleiding. In dit
aandachtspunt wordt de mogelijkheid voor professionele begeleiding vanuit vormen
en praktijken van alledaagse zingeving en hun existentiële dimensie onderzocht.
Daarin wordt ook het professionele handelen zelf aan onderzoek onderworpen,
onder andere wat betreft inspiratiebronnen van de professional. Het is vooral het
professionele handelen waar dit onderzoek aan beoogt bij te dragen. Dit doe ik
vanuit het perspectief van de grondhouding van de professional waarbij ik begrippen
als ‘leven’ en ‘overleven’ tot leidraad neem.
Vraagstelling
Dit brengt mij tot de volgende vraagstelling van mijn onderzoek:
Welke verbinding is er vanuit de praktijk van het raadswerk en literatuurbronnen te
maken tussen begrippen als ‘leven’ en ‘overleven’ en de grondhouding van een
(humanistisch) raadsvrouw als professional? En hoe kan een raadsvrouw tot een
voor de beroepsuitoefening gewenste grondhouding van ‘leven’ komen?
Subvragen:
• Welke mechanismen/barrières spelen, volgens de literatuurbronnen, een rol
bij een op ‘overleven’ gerichte grondhouding van een raadsvrouw als
professional?
• Welke aspecten dragen, volgens de literatuurbronnen, bij aan een
grondhouding van ‘leven’ als kwaliteit van een raadsvrouw als professional?
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•

•

Hoe kan eerst genoemde grondhouding van ‘overleven’, volgens de
literatuurbronnen, worden tegengegaan of overwonnen en laatstgenoemde
grondhouding van ‘leven’ bevorderd of praktijk zijn?
Hoe verhoudt, gezien het belang van de grondhouding van de raadsvrouw als
professional, het begrippenpaar ‘overleven’ en ‘leven’ zich tot perceptuele en
conceptuele kennis?

Begripsbepaling
In mijn vraagstelling gebruik ik de begrippen grondhouding, ‘overleven’ en ‘leven’.
Deze begrippen zal ik in dit onderzoek nader preciseren en uitwerken. Onderstaand
formuleer ik alvast ‘werkdefinities’.
Grondhouding
Het begrip ‘grondhouding’ is een centraal begrip bij het professioneel handelen van
een Humanistisch raadsvrouw. In dit onderzoek sluit ik daarvoor aan bij de definitie
van Hoogeveen. ‘Grondhouding’ verwijst volgens haar, ‘naar het geheel van
fundamentele waarden die in en door de wijze van optreden van raadslieden in
begeleidingssituaties worden gerealiseerd. Die waarden zijn zo fundamenteel, dat
die grondhouding in de ogen van velen welhaast de kern vormt van de
beroepsidentiteit van het humanistisch geestelijk werk’.12
‘Overleven’ en ‘Leven’
Een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’ wordt in de aan te wenden
literatuurbronnen gekenmerkt door ‘bezette’ gedachten. Met ‘bezette’ gedachten
refereer ik onder andere aan het maken van voorstellingen over op stapel staande
gebeurtenissen en het oordelen over en invulling geven aan waarnemingen en
gebeurtenissen. ‘Overleven’ is een bepaalde wijze van denken en willen die
dominant is. Dìe manier van denken en willen zijn de ‘wapens’ om het leven aan te
kunnen. Je bent ‘gewapend’.
Een grondhouding gebaseerd op ‘leven’, kenmerkt zich in de aan te wenden
literatuurbronnen door een open en onbevangen benadering van de werkelijkheid,
door ‘ongewapend’, vrij zijn. Bij deze houding horen waarden als verbondenheid,
vertrouwen en liefde.

Opzet van het onderzoek
Voor dit onderzoek maak ik gebruik van eigen ervaringen uit de raadspraktijk (stage
en huidige baan). Daarnaast maak ik gebruik van raadswerkervaringen zoals deze in
de literatuur naar voren komen. De praktijkervaringen hebben een functie als
verkenningsinstrument om te bepalen waar in de literatuurstudie aandacht naar uit
moet gaan. Het dient om zicht te krijgen op aspecten en waarden die een rol spelen
bij een grondhouding van de raadsvrouw die aan het ‘overleven’ is of juist ‘leeft’. De
kennis die ik op deze manier vergaar, noem ik perceptuele kennis in aansluiting op
de uitleg van de Wit. De Wit heeft het over een eerstepersoonsbenadering waarbij
onze eigen belevingswereld (onze gedachtewereld en ons gevoelsleven maakt daar
deel van uit), het object van zelfonderzoek en zelfobservatie is.13 Zoals in de inleiding
genoemd, is een door perceptuele kennis gevormde grondhouding voor de
12
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raadsvrouw als professional van belang. Perceptuele kennis wordt in dit onderzoek
middels literatuuronderzoek aan conceptuele kennis gekoppeld. De kennis die op
deze wijze wordt vergaard, komt dan tot stand in een combinatie van ervaren en
nadenken, van beleven en beschouwen, in die volgorde, om te komen tot een
integratie van kennen met het hart en kennen met het hoofd.14 Kennen met het hart
(of perceptueel kennen) is een van binnenuit leren kennen en leidt tot ‘bekendheid
met’. Door William James in zijn werk ‘The Principles of Psychology’, ‘ knowledge of
acquintance’ genoemd. Kennen met het hoofd/verstand betreft ‘kennis over’ of
conceptuele kennis, door James geformuleerd als ‘knowledge about’.15 De
combinatie van de directe ervaring die vervolgens met verstand wordt doordacht,
geeft dit onderzoek brede relevantie. Het gaat immers niet om ‘mij’ maar om de
vermeerdering van kennis voor het professionele handelen van de raadsvrouw
waarbij het fundament met zelfkennis wordt gelegd. “Wetenschap met diepgang”, om
met Derkse te spreken, ‘vindt haar fundament in diepgaande zelfkennis’.16
Ervaring met situaties van ‘overleven’ en ‘leven’ in de (stage) raadswerkpraktijk,
leidden tot herkenning van dit begrippenpaar bij bestudering van de door Jorna
gevormde theorie over het raadswerk in zijn werk ‘Echte woorden’. De herkenning in
dit werk en het ervaren belang in de praktijk, hebben geleid tot een zoektocht naar
relevante literatuur waarmee ik de begrippen verder uit kan werken. In eerste
instantie heb ik aansluiting gezocht bij literatuur waarin ‘hoe te leven’, meer of minder
expliciet, centraal staat. En wel zodanig dat voor de lezer te volgen is hoe de auteur
zich ‘tot het leven gaat verhouden’. In dit onderzoek zijn dat Hillesum17, Thijssen18 en
Lathouwers19 die eigen ervaringen verwoorden. Vervolgens ben ik te rade gegaan bij
wetenschappers bij wie ‘innerlijkheid’ ‘meeresoneert’ wat uit hun theorievorming
blijkt. Dit zijn Verhoeven20, de Martelaere21 en Nussbaum. Dohmen maakt eveneens
14
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deel uit van de gekozen wetenschappers. Zijn werk vervult een rol vanwege het
ontbreken van eerder genoemde resonantie. Daarmee wordt een contrast zichtbaar
tussen de ‘werking’ van literatuur met en zonder resonantie.
De vanuit de invalshoek ‘overleven’ en ‘leven’ gekozen auteurs en wetenschappers
zijn ook volgens het eerder gemaakte onderscheid tussen perceptuele en
conceptuele kennis te ‘rangschikken’. En ik voeg er nog enkele wetenschappers en
auteurs aan toe die ingaan op het raadswerk en of verdere verdieping geven aan
gebruikte terminologie (zoals Duintjer en de Wit). Het levert de volgende ‘indeling’ op:
- Bij filosofen als Verhoeven, de Martelaere en Nussbaum is conceptuele kennis
uitgangspunt met dien verstande dat perceptuele kennis ‘meeresoneert’. En
filosoof Dohmen die eveneens conceptuele kennis als uitgangspunt hanteert
zonder dat perceptuele kennis ‘doorklinkt’.
- Levensbeschouwer de Wit heeft perceptuele kennis in conceptuele kennis
uitgewerkt. Levensbeschouwer Duintjer combineert conceptuele en perceptuele
kennis. Levensbeschouwers als Thijssen, Lathouwers en Hillesum zijn tot
perceptuele kennis gekomen doordat zij de eigen belevingswereld onderzochten
wat in hun beschrijvingen doorklinkt.
- En Jorna, van Praag en Hoogeveen schrijven in directe zin over het raadswerk
en zijn om die reden relevant voor dit onderzoek. Jorna levert met zijn actuele
werk ‘Echte woorden’ een theoretische onderbouwing van het Humanistisch
geestelijk raadswerk zoals van Praag dat, op veel kleinere schaal, vele jaren
geleden deed met zijn werk uit 1953 ‘Geestelijke Verzorging op humanistische
grondslag’ en uit 1978 ‘Grondslagen van humanisme’ waarin een hoofdstuk aan
het raadswerk is gewijd. Hoogeveen is met een praktijktheoretische
onderbouwing van het Humanistisch raadswerk gekomen in ‘Eenvoud en
strategie’.
De analyse van deze literatuurbronnen moet vooral antwoord geven op de
onderzoeksvraag: Welke verbinding is er vanuit de praktijk van het raadswerk en
literatuurbronnen te maken tussen begrippen als ‘leven’ en ‘overleven’ en de
grondhouding van een (humanistisch) raadsvrouw als professional? En hoe kan een
raadsvrouw tot een voor de beroepsuitoefening gewenste grondhouding van ‘leven’
komen?
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen volg ik de subvragen
die het onderzoek richting geven en handvatten bieden. Na de inleiding op het
onderzoek, ga ik in hoofdstuk één op zoek naar beschermingsmechanismen die
belemmerend zijn voor een goede beroepsuitoefening. Anders geformuleerd; ik
onderzoek in dit hoofdstuk welke mechanismen/barrières, volgens de
literatuurbronnen, een rol spelen bij een ‘bezette’ grondhouding van een raadsvrouw
als professional. Deze grondhouding is te betitelen als een houding van ‘overleven’
conform de titel van het hoofdstuk. Ik begin met een karakterisering van deze
grondhouding. Dit is een beschrijving van gevangenschap en onvrijheid en de grijze
gemoedstoestand en het lijden wat dit met zich meebrengt. Vervolgens beschrijf ik
hoe de belemmerende mechanismen eruit zien, de ‘bewapening’ van de raadsvrouw.

als hoogleraar aan de KU Leuven, waar zij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte onder meer de vakken Hedendaagse Wijsbegeerte,
Taalfilosofie en Taoïsme onderwijst. De Martelaere publiceerde onder meer over Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud,
Ludwig Wittgenstein, Derrida, Lao Zi en Zhuang Zi. (bron: Wikipedia)
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Dit heeft negatieve gevolgen voor het professionele handelen van de raadsvrouw
zoals in dit hoofdstuk blijkt.
In hoofdstuk twee, met als titel ‘leven’, laat ik me leiden door de subvraag: Welke
aspecten dragen, volgens de literatuurbronnen, bij aan een grondhouding van ‘leven’
als kwaliteit van een raadsvrouw als professional? Met dit onderzoek richt ik me op
een open, onbevangen grondhouding waarbij de ‘bewapening’ afwezig is. Er is een
aantal aspecten, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, dat bijdraagt aan een open en
onbevangen grondhouding. Deze houding is van belang om tot ‘echte’ ontmoetingen
te komen in het raadswerk.
In het derde en laatste hoofdstuk staan de derde en vierde subvraag centraal: Hoe
kan eerst genoemde grondhouding (‘overleven’), volgens de literatuurbronnen,
worden tegengegaan of overwonnen en laatstgenoemde (‘leven’) bevorderd of
praktijk zijn? Met andere woorden, wat zorgt ervoor dat het
‘verdedigingsmechanisme’ van de raadsvrouw als professional in stand blijft en hoe
kan deze worden ‘opgeheven’ om tot het bevorderen van een grondhouding van
‘leven’ te komen? Uit de beantwoording moet blijken wat de gevolgen zijn voor de
grondhouding van de raadsvrouw als professional. De gevolgen moeten tevens
zichtbaar worden met de beantwoording van de vierde en tevens laatste subvraag:
Hoe verhoudt, gezien het belang van de grondhouding van de raadsvrouw als
professional, het begrippenpaar ‘overleven’ en ‘leven’ zich tot perceptuele en
conceptuele kennis? Mijn vermoeden zoals uitgesproken in de inleiding dat
onderzoek naar ‘leven’ en ‘overleven’ kennis kan opleveren voor het professionele
handelen van de raadsvrouw en meer specifiek haar grondhouding, zal met deze
laatste vraag beantwoord moeten worden. Ik hoop dan te kunnen formuleren welke
kennis benodigd is voor de grondhouding van de raadsvrouw als professional
zodanig dat recht wordt gedaan aan de cliënt en ook de raadsvrouw zich hiertoe
weet te verhouden.

Relevantie
Gelet op het bovenstaande formuleer ik de praktische, theoretische en persoonlijke
relevantie van dit onderzoek als volgt.
Praktische relevantie. Dit onderzoek beoogt meer inzicht te geven in het verband
tussen ‘overleven’ en ‘leven’ en de grondhouding van de raadsvrouw als
professional. Dit gebeurt aan de hand van een verkenning van de begrippen
‘overleven’ en ‘leven’ en bij die verkenning spelen de personale en hermeneutische
competentie een belangrijke rol. Een raadsvrouw moet zichzelf immers innerlijk
kunnen beluisteren (de personale competentie) om de verhalen van de Ander te
kunnen zien, lezen (de hermeneutische competentie). Alleen op die manier kan er
een wisselwerking tussen cliënt en raadsvrouw tot stand komen.
Theoretische relevantie. In humanistische kring is er tot op heden weinig aandacht
voor met name de personale competentie. Terwijl elke (aankomend) geestelijk
verzorger weet dat deze competentie wezenlijk is om tot een werkelijke ontmoeting
met een cliënt te komen, tot ‘zin ervaren’. Dit onderzoek wil daarom een bijdrage
leveren aan kennisvorming/vermeerdering in relatie tot de personale competentie en
daarmee aan het professionele handelen van de raadsvrouw.
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Persoonlijke relevantie. Interesse in ‘hoe te leven’, vormt een rode draad in mijn
persoonlijke leven. Maar het onderscheid tussen ‘het leven overleven’ en het ‘leven
leven’ werd me niet eerder zo duidelijk als in eerder genoemde stage. Sterker nog,
mijn ervaring van ‘bezet’ zijn bleek ik te kunnen koppelen aan een grondhouding van
‘overleven’. Terwijl mijn verlangen juist uit gaat naar echte ontmoetingen zoals deze
vanuit ‘leven’ tot stand kan komen. Het gaat er in dit onderzoek niet om de ene
houding (overleven) voor de andere (leven) in te wisselen. Wel is het zo dat zicht op
een patroon van vanzelfsprekendheden de weg vrij maakt om, als het om het
raadswerk gaat, de juiste keuze te maken: voor een grondhouding van ‘leven’. Deze
keuze is voor mij persoonlijk van belang om tot een betere uitoefening van mijn
beroep als Humanistisch raadsvrouw te komen.
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1. GRONDHOUDING GEBASEERD OP OVERLEVEN
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’ aan de orde. Zoals
in de inleiding genoemd, is een raadsvrouw die aan het ‘overleven’ is, meer op
zichzelf gericht dan op de cliënt. Zij is zózeer op zichzelf gericht, dat de ander als
Ander niet in beeld komt. Het op zichzelf gericht zijn is te omschrijven als opgesloten
zijn in jezelf, je eigen gevangene zijn. De gevangenis ontstaat wanneer je eigen
bedenksels van muren voorziet. Vanuit deze gevangenis wordt het leven, door de
tralies, waargenomen, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De gevangene is onvrij in
doen en laten, de kaders liggen immers vast. Met begrippen als gevangenschap en
onvrijheid starten we de karakterisering van ‘overleven’ in dit eerste hoofdstuk.
Gevangenschap en onvrijheid dragen bij aan een fysiek onbehagen bij de
gevangene die klaagt over een grijze gemoedstoestand en innerlijke pijn. De pijn
verbinden we met lijden waarbij we een onderscheid maken tussen lijden met een
kleine ‘l’ en Lijden met een hoofdletter. Bij overleven gaat het om lijden met een
kleine ‘l’, het lijden aan kleine zorgjes (het zogenaamde piekeren en tobben). Na
deze karakterisering van wat een grondhouding gericht op ‘overleven’ behelst, gaan
we over tot een inhoudelijke verkenning van mechanismen die aan een dergelijke
grondhouding ten grondslag liggen. Daarmee proberen we tot beantwoording van de
eerste subvraag van de onderzoeksvraag te komen: ‘Welke mechanismen/barrières
spelen, volgens de literatuurbronnen een rol bij een op ‘overleven’ gerichte
grondhouding van een raadsvrouw als professional?’ De beantwoording starten we
met een verkenning van het woord ‘ploeteren’. ‘Ploeteren’ is het overkoepelende
woord voor de mechanismen waarmee de raadsvrouw zich een weg door haar leven
en de professionele raadspraktijk baant. Ze werkt hard en wil ‘vooruit’ komen (in een
streven ‘het heel goed te doen’). De onderliggende mechanismen zijn: piekeren en
tobben (wat we met een verzamelterm kwalificeren als ‘overbodig denken’ ) en
wilskracht (eigenmachtig willen). Het ‘overbodige’ denken en de wilskracht vormen
een barrière in het raadsgesprek, het staat tussen de cliënt en de raadsvrouw in.

1.2 Karakteristiek van een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’
1.2.1 Gevangenschap en onvrijheid
Een raadsvrouw die zich in het contact met de cliënt onvrij voelt, is ‘bezet’ met eigen
gedachten, voorstellingen en opvattingen. Dit levert haar een gevoel op van
gevangen te zitten tussen muren van eigen bedenksels wat belemmerend werkt voor
het tot stand komen van een echte ontmoeting. Bij belemmerende mechanismen
zullen we inhoudelijk in paragraaf 1.3 stilstaan. In deze subparagraaf zetten we
uiteen hoe het begrip gevangenschap in de bestudeerde literatuur naar voren komt.
Jorna noteert: ‘(…)Opgesloten als we kunnen zijn in onszelf, gevangen in onze
geblasseerdheid, in onze neiging tot zelfbehoud, illusies, verwachtingen, conventies,
angsten of wensdenken.’22 Bij die geblasseerdheid is ook de ander in beeld. ‘Niet
langer is het oog van God op ons gericht om ons geweten te vormen: nu is het de
blik van anderen die voortdurend wijst op het ideaal dat het ik zichzelf heeft gesteld
en waaraan het nooit kan voldoen. (…) Omdat geen enkel mens overal en altijd aan
22

Jorna, T, Echte woorden, p. 48

14

deze opgave kan voldoen en dus wel tekort moet schieten, kan het vrije individu op
elk moment ‘gevangen’ worden door de veroordelende blik van de ander die het
tekort pijnlijk manifest maakt.’23 Het toekennen van een groot belang aan de
waardering door de ander, koppelen we onderstaand aan ‘het innerlijk er voortdurend
onder houden’.
Ook andere auteurs spreken over gevangenschap. In net iets andere bewoordingen
maar de strekking komt overeen. Thijssen schrijft: ‘ik was een gevangene, nooit echt
spontaan, nooit echt vrij, nooit helemaal vrij ademen.’24 Nussbaum schrijft over
gevangen zitten in eigen bezorgdheid. De bezorgdheid betreft de bezorgdheid van
een vertelster in een roman. ‘Ze moet alles in de gaten houden, haar dunne figuur,
haar minnaar, de tijd. Altijd vroeg, omdat ze de trein moet halen, gefascineerd door
het voedsel dat ze afslaat.’ 25 Hillesum koppelt gevangenschap aan voorstellingen.
Voorstellingen leiden tot gevangenschap. ‘Wij vormen ons bepaalde voorstellingen
over de dingen om ons heen, om zekerheden te hebben in dit eeuwig in beweging
zijnde verwarrende leven (…).’26 De behoefte aan zekerheden is gekoppeld aan de
behoefte om ‘te weten’ (zie ook 1.3.2.1) Thijssen zegt daar het volgende over.
‘Weten in de zin van kennis is een bolwerk dat je ook gevangen houdt, niet-weten is
een eindeloze open ruimte.’27 De hoofdpersoon uit de roman ‘Nachtboek van een
slapeloze’ van De Martelaere kent eveneens gevangenschap: ‘Het is mijn geest die
zwaar weegt, als de loden voetkogels van gevangenen’. ‘Inwendig verteerd door een
hevig verlangen naar actie en juist daarom leeglopen tegen wil en dank, die niets
doet omdat het hem onmogelijk is iets te doen, daar hij als het ware gevangen zit,
omdat hij niet datgene bezit wat hij nodig heeft om productief te worden, omdat de
omstandigheden hem onafwendbaar totdat niets doen nopen. De geest
vergaloppeert zich aan zichzelf.’28
De gevangenschap zoals verwoord, kenmerkt zich door onvrijheid voor degene die
het betreft. Er is geen vrijuit stromen, gedachten overheersen en beheersen het
leven. Een wat ‘knagend’ besef van de onvrijheid levert nog geen zicht op de
oorzaken ervan. De bewustwording van de ‘onvrijheid’ is een eerste stap om
vervolgens de onderliggende mechanismen te gaan verkennen. Maar voordat we
naar die mechanismen overgaan in paragraaf 1.3, valt er nog meer over de
onvrijheid op te merken. Het zich onvrij voelen is met een aantal gewaarwordingen te
beschrijven, die op hun beurt met elkaar samen hangen. We onderscheiden de
volgende: 1) de neiging om zichzelf pas te waarderen als eerst anderen die
waardering lieten blijken 2) schaamte om zichzelf te tonen zoals men is, en 3) een
beschermen van eigen kwetsbaarheid om geen ‘kwetsuren’ op te lopen.
Personen, professionals, met een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’ houden
(te) veel rekening met de waardering van anderen. In de woorden van Jorna: ‘Door
telkens te denken dat wat ‘ik’ doe, zeg en laat zien pas waarde heeft als anderen het
goed vinden, moet het innerlijk er voortdurend onder worden gehouden.‘29 Wat zich
van binnen ‘roert’, mag pas tevoorschijn komen wanneer er zekerheid is over de
instemming van anderen. Repressie in plaats van vrije expressie innerlijke
23
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ontvouwing in de weg. Het zal voor zich spreken dat een raadsvrouw die zelf niet tot
innerlijke ontwikkeling komt, een cliënt evenmin bij zijn ontwikkeling kan
ondersteunen. Hillesum brengt de afhankelijkheid van waardering van anderen in
verband met niet zeker weten of nog niet goed genoeg vinden. ‘(…) maar dit kan ik
nog niet goed uitdrukken en inwendig schaam ik me soms zo, wat wel heel
kinderachtig is, dat ik op m’n 28-ste jaar nog zo weinig uitdrukken kan.’ ‘(…) ik zei,
dat ik alleen maar over dingen van mezelf kan spreken, die “klaar” zijn, viel hij me
plotseling aan, dat dat een valse voorstelling van mij is. Dat men nooit klaar is en dat
men ook de moed hebben moet zichzelf in z’n ontwikkeling te tonen, ook als men
nog niet “klaar” is.’ ‘(…)S. zei vanavond juist, dat mijn geslotenheid misschien ook
o.a. was een te zeer gehecht zijn aan het “bezit”.’ ‘Als ik niet ieder woord wat ik zeg,
innerlijk verantwoorden kan, moet ik liever helemaal niets zeggen. Humbug, om een
ander te imponeren, je moest je schamen, kleintje!’30
In aansluiting op deze uitspraak van Hillesum en de eerdere uitspraak van Thijssen,
die zich nooit echt helemaal vrij voelde, onderzocht ik in het zelfonderzoek hoe ik me
tot het zoeken van bevestiging en waardering verhoud. In het verleden heb ik nog al
eens de opmerking gekregen, je mag er ook iets uitflappen, niet alles hoeft
verantwoord te zijn. Dit sluit aan bij een ingebouwd ‘veiligheidsmechanisme’ van
liever niets te zeggen dan ‘gevaar’ lopen in het zichtbaar zijn met eigen
onbenulligheden. Onbenulligheden omschrijf ik in dit kader als uitspraken zonder
grondige inhoudelijke argumentatie, nog geen uitgebalanceerde opvatting kunnen
geven. Liever eerst doordenking en desnoods een uitvoerige verkenning ‘achter de
schermen’, dan zichtbaar te zijn in onwetendheid. De interne dialoog die daarmee
verbonden is en een voortdurend streven foutloos voor de dag te komen, kost veel
energie. Een andere opmerking die mij ten deel viel: “als je je ‘uit’ lijkt het net alsof je
ook even naar toe of instemming zoekt”. Ook deze reactie houdt verband met
veiligheid. Met voorzichtigheid iets poneren en pas als er instemming lijkt te zijn voor
dat wat je naar voren brengt, verder gaan met spreken.
Een belangrijk bestanddeel van ‘zich onvrij voelen’ hangt samen met schaamte.
Zoals uit het citaat van Hillesum en het zelfonderzoek blijkt, is er schaamte omdat je
iets niet weet terwijl je het volgens je eigen norm toch wel zou moeten weten. Er is
ook een verlangen. Het verlangen een ander te imponeren (door heel goed voor de
dag te komen of uit te willen blinken) en vervolgens levert de zichtbaarheid van dat
verlangen ook weer schaamte op. Objectief gezien kan de schaamte achterwege
blijven omdat dat wat het meest persoonlijk is ook universeel is. ‘Dat wat het meest
persoonlijke en eigene in ieder van ons is, waarschijnlijk ook juist dat element is, dat,
als het wordt medegedeeld of geuit, anderen het meest zal aanspreken.’31 De
schaamte is er desondanks en gaat, zoals gezegd, over de eigen feilbaarheid niet
willen toegeven. En schaamte is dan weer een verhulling van schuldig zijn (er
schuldig aan zijn niet goed genoeg te zijn). ‘Iemand die zich alleen maar schuldig
weet (…) overleeft slechts. Door de niet verwerkte schuldervaring kan de betrokkene
moeilijk zichzelf echt tonen zoals hij is en daarom niet goed in relatie met de ander
treden.’ ‘(…) Daarin kan en moet wellicht eerst de schaamte die de schuld verpakt
houdt aan bod komen, alvorens het schuldverhaal met horten en stoten kan worden
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doorgenomen.’32 Schaamte houdt de raadsvrouw als professional gevangen en
belemmert haar in het ‘er zijn’ voor de cliënt.
De raadsvrouw met een grondhouding van ‘overleven’, loopt een risico wanneer zij
ondanks de schaamte de sprong waagt en zich toont. Het is het risico van zichtbaar
te zijn in kwetsbaarheid en de angst om op die kwetsbaarheid te worden ‘afgerekend’
(een kwetsuur oplopen). De angst voor de kwetsuur is zó sterk, dat het innerlijk
eronder wordt gehouden. Liever onzichtbaar en kwetsbaarheid ‘beschermen’ zonder
risico, dan zichtbaar met het risico een kwetsuur op te lopen. Zoals in het hoofdstuk
‘leven’ naar voren komt is het voor het raadswerk van essentieel belang
kwetsbaarheid te vertegenwoordigen. En daarbij neem je het risico van het oplopen
van kwetsuren voor lief (2.11). Bij een grondhouding van ‘overleven’ overheerst de
angst voor de kwetsuur. Mooi verwoord in de roman ‘De staart’, van De Martelaere
waarin een klein kwetsbaar jongetje, met de naam Theo, het hoofdpersonage is.
‘Theo’s hart slaat een tel over van angst en blijdschap, maar het is Pieter niet, het is
Pieters oudste broer Bruno, die met een sigaret in zijn mond naar hem toekomt en
zegt: Ga naar je oma, jongen, Pieter is er niet. Nee, ja, natuurlijk, stamelt Theo, en
met een kleur als vuur vlucht hij het warme huis van oma in. Daar vat hij post achter
de tulen gordijnen en de sanseveria’s en speurt van daaruit nauwlettend elk raam
van Pieters huis af. Een voor een gaan overal de lichten branden, schaduwen van
jongenslichamen schuiven langs de ramen. In een glimp meent Theo het gezicht van
Pieter te ontwaren, maar zeker weet hij het niet. Nooit zal hij te weten komen of
Pieter al dan niet thuis is geweest, en of hij al dan niet op dit ogenblik om hem heeft
zitten te lachen.’ 33
Theo heeft een kleur als vuur omdat hij tegen beter weten in is blijven roepen om
Pieter. Nu wordt hij terecht gewezen door diens broer Bruno en hij schiet weg.
Vervolgens gaat hij wachten op tekenen van bevestiging van zijn afwijzing door
Pieter. Het zou best zo kunnen zijn dat Pieter er toch was en dat deze hem zat uit te
lachen. Het is een vreselijk ongemakkelijk gevoel. Theo heeft het gewaagd maar is
bang dat er om hem gelachen wordt. Het volgende voorbeeld, uit eigen ‘praktijk’, dat
zich afspeelt in een sociale setting heeft vergelijkbare kenmerken. Helemaal alleen
staan in een gezelschap dat zich goed lijkt te vermaken en de angst om in die
hoedanigheid opgemerkt te worden. Een ‘onvrij gevoel’ wat gepaard gaat met een
gevoel van schaamte. Het alleen staan willen ‘verhullen’. ‘Gelukkig’ is er in het
voorbeeld ‘redding’ in de vorm van een gesprekspartner.
‘Nu stappen we weer uit de boot aan land. Er zijn al veel mensen op het eiland, er is
een tent, er zijn glazen en de sfeer is uitgelaten. De medepassagiers van mijn boot zijn
op slag verdwenen, ik zie er geen één meer van. Overal staan mensen in groepjes
geanimeerd met elkaar te praten. Ik ken hier niemand. Of toch? Wacht eens even, daar
zie ik H staan. Ik zag hem even eerder al op het water. Hij staat naast iemand, is hij
aan het praten? Hij kijkt ook wat om zich heen. Er is geen andere mogelijkheid dan op
hem af te stappen. Ik zeg: “dag, wij hebben elkaar een paar jaar geleden ook
gesproken”. “Ja, dat weet ik nog”. Hij geeft me een hand en ik slaak een zucht van
verlichting. Ik ben herkend en heb de komende minuten een gesprekspartner.’

In bepaalde omstandigheden niet graag in je ‘blootje’ staan. Over het algemeen zijn
dat omstandigheden waarin je het gevoel hebt ‘te kijk te staan’. En wel op een
32
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zodanige manier dat er iets te zien is wat je liever verborgen houdt (“die kent hier
niemand, hoort ze hier wel?”). Zichtbaar zijn in kwetsbaarheid, zowel in positieve
(complimentjes) als negatieve zin (kritiek) en de angst dat anderen het opmerken en
er misbruik van maken. Bij een grondhouding van ‘overleven’ is de energie gericht op
het voorkomen van kwetsuren. Kwetsbaarheid wordt niet tot ontwikkeling gebracht
en kan zelfs op afwijzing rekenen. Zolang de eigen gevangenis voldoende afweer
biedt, zal alleen dat wat als sociaal wenselijk wordt gezien zich tonen. De ander krijgt
het mandaat voor goed-, of afkeuring. De onvrijheid die daarmee gepaard gaat,
wordt op de koop toegenomen. Deze manier van in het leven staan, staat haaks op
de professionaliteit die van de raadsvrouw wordt gevraagd. Wanneer zij zichzelf tot
maatstaf neemt, naar haar eigen innerlijk luistert, kan zij vrij zijn. In het volgende
hoofdstuk staan we hier uitgebreider bij stil (2.11).
1.2.2 Grijze gemoedstoestand
Schrijven over ‘gevangenschap’ en onvrijheid, geeft wel een beeld van de last die het
met zich meebrengt maar nog geen fysieke gewaarwording behalve dan dat er iets
knaagt. Er is een overwegend negatieve onderstroom en het verlangen dat ook
aanwezig is, om bijvoorbeeld uit te blinken zoals eerder genoemd, wordt niet
gevoeld. In de bestudeerde literatuur hangt de negatieve onderstroom samen met
somberheid en een vlakke, grijze gemoedstoestand.
Thijssen beschrijft de gemoedstoestand waar hij in zat als noch gelukkig, noch
ongelukkig. ‘Je leeft maar door en maakt er het beste van. Grijs, dor of leeg zijn ook
termen die we daarvoor kunnen gebruiken.’34 Woorden van een vergelijkbare
strekking zijn terug te vinden in een boekbespreking over Koelemeijers’ roman ‘Anna
Boom’. Schopenhauer wordt aangehaald om het leven van Anna te duiden. ‘Hoe dof
en wezenloos, van binnenuit gevoeld, stroomt het leven van de allermeeste mensen
voorbij. Een mat gehunker en getob, een dromerige duizeling door de vier
levenstijdperken heen op de dood af, onder begeleiding van een reeks triviale
gedachten.’35 Dof, mat en veel gedachten zijn overheersend bij een grondhouding
van ‘overleven’. Een vraag van een ander naar je verlangen, kan je op het spoor van
dat verlangen zetten. Dit gebeurde tijdens mijn stage en deed me beseffen dat
vasthouden aan getob veel bekender en veiliger was dan het voor de dag komen met
mijn verlangen.36 Zichtbaar zijn in verlangen naar nabijheid is eng, voelt bloot en
kwetsbaar. Ondanks de spanning die hiermee gepaard gaat, voelt het even
opflikkeren van diep gevoeld verlangen vele malen lichter dan de zwaarte van de
grauwsluier.
Tijdens een raadsgesprek zoals ik dat voer, ligt het tobben van de cliënt, heel dicht
tegen zijn verlangen of ‘gehunker’ aan. Wat hij dromen noemt kan ook gelezen
worden als verlangen (zoals in het verdere verloop van het gesprek blijkt). Het is zijn
verlangen wat hij er lang ‘onder heeft gehouden’. En na aanvankelijke schaamte om
hiermee voor de dag te komen, ervaart hij nu opluchting vanwege de aandacht die er
voor is.

34

Thijssen, H., Leeg en bevrijd, p. 78
NRC, 08.02.2008, boeken bijlage, ‘Op de golven van het leven’, Judith Koelemeijer beschrijft het grootse leven van zomaar een vrouw
(Anna Boom). Bespreking door Mizee, N.
36
Jorna, T., Echte woorden, p. 255
35

18

“Ik ben een tobber.” Ik kijk hem aan en vraag met verbazing, ben je werkelijk een
tobber? “Nee, ik ben een dromer. Dat ben ik altijd geweest, van jongs af aan.” Waarin
zit het verschil voor jou, vraag ik hem. “Tobben is door de modder ploeteren en heeft
voor mij een negatieve lading. Dromen gaan over een onbereikbare liefde en in de
natuur kan ik wegdromen.”

Het tobben ‘slaat lam’, overschaduwt het verlangen en doet de cliënt verzuchten:
“Ik ben blij als er weer een dag voorbij is, als ik het eind van de dag heb gehaald en in
mijn bed lig.”

Een zich vlak voelen: wachten tot de dag voorbij is en daarna de nacht, zoals de
hoofdpersoon uit ‘Nachtboek van een slapeloze’ het verwoordt en zoals ook eerder
ter sprake kwam.37 Het is het aanhangen van een waarde als gemoedsrust.
Gemoedsrust, intensiteit en genot zijn heel verschillende waarden die op gespannen
voet met elkaar kunnen staan volgens Dohmen.38 Overleven richt zich op
gemoedsrust. Het tobben of piekeren wordt voortgezet, zelfs gekoesterd en
gecultiveerd. Omdat dit getob op de voorgrond staat, ben je je niet bewust van het
verlangen dat ‘eronder wordt gehouden’. In het raadswerk is een houding gericht op
gemoedsrust desastreus voor de ontmoeting. Dan gaat het er juist om spanning toe
te laten en ‘niet te weten’. Geen oplossingsgerichte benadering maar de cliënt juist
ruimte bieden om tot eigen innerlijk ‘weten’ te komen. De gemoedsrust waar we over
schrijven, wekt de indruk van controle houden en brengt tevens een wat knagend
gevoel met zich mee. Een knagend gevoel wat te omschrijven is als een innerlijke
pijn of onvrede gerelateerd aan het verlangen voluit te leven en het referentiepunt
van waaruit je leeft in jezelf te vinden.39 Voluit leven verbinden we met staan voor wat
je te zeggen hebt, ruimte ervaren om datgene wat je tegenkomt (of diegene) te
ontmoeten en de ervaring dat juist een open, onbevangen (kwetsbare) opstelling tot
een dergelijk ontmoeten leidt. Voluit leven komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid
aan bod.
In mijn zelfonderzoek naar mijn eigen grijze gemoedtoestand, kom ik ook tegen dat ik
het leven niet omarm. Ik ben er en maak er het beste van maar om nou te zeggen,
wat is het leven verrukkelijk, nee.
‘Van dit feit werd ik me nog eens bewust toen ik met mijn nichtjes op een
voorjaarsvakantie doorbracht. De jongste van 7 werd wakker en begon direct te zingen:
“ik heb er zin in, ik heb er zin in”. Ik was verrast over zo’n spontane kreet, voelde de
afwezigheid ervan bij mijzelf en vond dat een vervelende gewaarwording. Hoe te
komen tot een vergelijkbare spontaniteit wist ik op dat moment niet. Ik ervoer ook
schaamte: ik heb niets te klagen en desondanks verheug ik me niet bijzonder in het
leven.’

Een vergelijkbare omschrijving tref ik aan bij de slapeloze. ‘Ik verheug me niet
noemenswaardig op de rest van mijn leven, maar zie er ook niet bijzonder tegen op.’
‘Niet dat ik wat heb tegen de wereld, ik ben er niet dol op, dat ook weer niet. Maar hij
mag er gerust wezen, de wereld, zolang ik er maar niet de hele tijd hoef te zijn.’40 De
slapeloze zegt dat er geen noemenswaardige aanleiding is om zich te voelen zoals
hij zich voelt. Hij heeft een gezin, een baan en alles is eigenlijk prima in orde. ‘Alle
37
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prestaties geleverd, alle renten betaald, mijn leven is geslaagd. Niets opnieuw
beginnen, niets per se nog willen doen.’41 Ook in de roman ‘het model en de schilder’
van De Martelaere worden feitelijkheden genoemd op basis waarvan een van de
twee hoofdpersonen de betiteling ‘gelukkig’ krijgt: huis, vrouw, kinderen, Mercedes,
minnaar. Het zijn uiterlijke kenmerken op basis waarvan we nogal eens een oordeel
vellen door er een kwalificatie van ‘gelukt’ of ‘niet gelukt’ aan te hangen.
1.2.3 Lijden
De innerlijke pijn, die aan uiterlijke omstandigheden niet valt af te lezen, kan ook als
‘lijden’ worden aangemerkt. Een kenmerk van een grondhouding gebaseerd op
‘overleven’ is het niet accepteren van deze innerlijke pijn, dit ‘lijden’ zoals zich dat in
ieders leven voordoet. De uitwerking op de praktijk van de raadswerker als
professional is groot. Zo schrijft Boswijk-Hummel dat wanneer de therapeut geen
aandacht schenkt aan de eigen pijn, dat wil zeggen deze noch accepteert noch
doorvoelt, hij geen vrij en direct contact kan maken. Ogenschijnlijk krijgt de cliënt alle
aandacht in de vorm van ‘liefde, zorg, steun en troost’, maar dit is slechts een
projectie van de eigen al dan niet bewuste behoefte aan hulp. De therapeut, zo
vervolgt zij, is letterlijk en figuurlijk bezet met zichzelf, er is geen ruimte voor de pijn,
angst en eenzaamheid van de cliënt (..). 42 Alleen wanneer bijvoorbeeld de diepe
eenzaamheid van een cliënt door de raadsvrouw wordt doorvoeld, kan er
verbondenheid zijn in pijn. Geen ‘oplossing’, wel nabij blijven in het lijden zoals zich
dat bij de cliënt voordoet.
Hillesum maakt een onderscheid tussen het lijden met een kleine l, dit verbinden we
met ‘overleven’, en het andere lijden, lijden met een grote L, wat met ‘leven’
verbonden is. ‘(…) En als je me wilt laten lijden geef me dan het grote, alles
vervullende lijden, maar geef me niet de duizend verterende zorgjes, die van een
mens niets overlaten.’ De kleine zorgjes verbinden we aan het piekeren en denken
over van alles en nog wat. Het is de afwezigheid van het hier en nu en het zich
zorgen maken voor de dag van morgen (dit is lijden met een kleine l). Hillesum dringt
erop aan lijden te accepteren als behorend bij het leven. ‘Gisteren dacht ik dit: het is
een groot verschil tussen de wellust van het lijden te zoeken en het lijden te
accepteren. Het eerste is een ziekelijk masochisme, het tweede is, eigenlijk, een
gezond aanvaarden van het leven. We hoeven het “lijden” ook niet te zoeken, maar
daar waar het zich aan ons opdringt, moeten we het niet uit de weg gaan.’ De kleine
zorgjes, zijn de voorstellingen over het lijden. ‘Maar de voorstelling over het lijden
(wat niet echt “lijden” is, lijden op zichzelf is immers vruchtbaar en kan het leven tot
iets kostbaars maken) moet men afbreken. En breekt men de voorstellingen af,
waarin het leven als tussen tralies gevangen zit, dan bevrijdt men het werkelijke
leven in zichzelf en de krachten in zichzelf en dan zal men ook de krachten hebben
om het werkelijke lijden, in het eigen leven en in dat van de mensheid, te dragen.’43
De tralies vormen in menig leven een verdedigingslinie van waarachter het lijden,
zoals zich dat opdringt, met hand en tand wordt bestreden.
In mijn raadspraktijk raakte ik met een cliënt in gesprek over de ‘rechtvaardiging’ voor
haar lijden of liever gezegd, het ontbreken ervan in haar optiek.
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“Als er nou iets ergs met me aan de hand was dan zou dat mijn verdriet nog
rechtvaardigen. Maar dit,….” Met een achteloos gebaar wuift ze met haar hand iets
denkbeeldigs weg. Ze is opgenomen, heeft hartzeer en klaagt over de nare
bijwerkingen van haar medicijnen. De man die haar heeft verlaten verdient volgens
haar deze grote tragiek niet. Van dit oordeel over wat wel en niet de moeite van lijden
waard is, heeft deze goed verzorgde dame van middelbare leeftijd last. Evenals van
haar uitspraak dat de situatie waarin ze zit geen leven is. “Dit is overleven, dit is toch
geen leven?” En in een vervolg gesprek verzucht zij: “Het lijkt wel of de bagger van mijn
hele leven naar boven komt. Sorry voor het woord. Ik was altijd maar dat kakwijf dat het
zo goed wist en zo sterk was. Zie d’r nou zitten. Een tijd geleden had ik het er nog met
een collega over. Waar kan jij nou echt van genieten? Die collega wist het niet. Later
had ik het er met mijn dochter over. Toen zei ik, ik weet het eigenlijk ook niet.”

Het lijden zoeken, klinkt als een actief op zoek gaan naar dit lijden. Dat hoeft niet zo
te zijn. Het is het vasthouden aan voorstellingen, oordelen, zeker denken te weten en
willen (zoals in dit hoofdstuk uitgebreid naar voren komt). Dit leidt tot een ‘bezet’ zijn,
tussen tralies gevangen zitten en daarmee tot lijden. Het is je eigen lijden in stand
houden omdat het bezet zijn uit jezelf voortkomt. En dat heeft iets masochistisch. De
Martelaere gebruikt, evenals Hillesum, het woord masochist en geeft er een treffende
omschrijving van zoals onderstaand weergegeven. Masochist is in deze context een
confronterend woord. Je doet jezelf iets aan en bent er volledig verantwoordelijk
voor. Wat zou er logischer zijn dan hier simpelweg afstand van te doen? De
verslaving aan al die voorstellingen en oordelen die je houvast denken te geven in
het leven, staat dit in de weg. Ook Duintjer zegt dat afweer of verdringing enerzijds
en vastklampen of verslaving anderzijds een blootstellen aan de werkelijkheid, zoals
die zich per situatie manifesteert, om ons en in ons, in de weg staat.44 Blootstellen
aan de werkelijkheid en op je af laten komen wat zich voordoet, is verbonden met
‘leven’. Omdat stapje voor stapje te leren en telkens opnieuw, is afkicken en het
afbreken van de artificiële bouwwerken, de enige remedie zoals nog uitgebreid aan
bod zal komen (3.2).
‘De masochist is de radicale rebel tegen het leven, hij weigert afhankelijk te zijn van
de spelingen van het lot, hij weigert de onvoorspelbare wisseling van genot en pijn
en kiest, compromisloos, voor de permanentie, het totale zelfbeheer. En zoals de
zaken er voor de menselijke sterveling voor staan is het nu eenmaal gemakkelijker
om te beslissen voor altijd ongelukkig te zijn dan om te proberen het geluk voor altijd
te behouden. Voor het geluk zijn we jammerlijk afhankelijk van onze medemensen –
zij kunnen ons naar believen hun liefde en hun zorgen geven of onthouden: het
ongeluk kunnen we onszelf altijd, naar eigen goeddunken en met het grootste
gemak, toedienen. Het willen van de pijn houdt bovendien meteen de beste
verdediging in tegen de pijn – wat Nietzsche zo goed wist toen hij in de heroïsche
affirmatie van het lijden de trotse overwinning op het noodlot zag. De vervulling is
niet te behouden, de leegte daarentegen wel: gevuld kunnen we alleen worden door
iets anders, uithollen kunnen we onszelf best. (..) het behoud van een toestand – de
volheid of de leegte, het komt op hetzelfde neer.’ 45De Martelaere geeft hiermee aan
dat de medemens een belangrijke rol speelt bij het ‘bestrijden’ van pijn. Dit sluit aan
bij het belang van vriendschappen en de essentiële waarde van ontmoeten zoals in
de inleiding kort genoemd (en ook in 2.11 aan de orde komt). Ontmoeten sluit het
behouden van een toestand uit en daarmee staat gemoedsrust, waar we eerder over
44
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schreven, ‘buiten spel’ (1.2.2). Een raadsvrouw die gemoedsrust als belangrijke
waarde aanhangt, komt niet tot werkelijk ‘ontmoeten’.
Het onderscheid tussen de kleine en grote letter L kunnen we ook in andere woorden
uitdrukken. We hebben het dan over een onderscheid tussen lijden en tegenslag
zoals door Duintjer gemaakt. Duintjer benadrukt het belang van deel hebben aan de
‘rivier van het leven’, en open te zijn voor de mateloze ruimte (onder de open hemel)
waarin die rivier kronkelt, waardoor de rivier als rivier ervaren kan worden. Hoogteen dieptepunten maken onderdeel uit van het ene stromende leven. Wanneer je in
contact blijft met de levensstroom, aangesloten bent op de levensstroom, kun je op
tegenslag stuiten. Tegenslag die, juist vanwege je verbondenheid met de
levensstroom, als behorend bij het leven aanvaardt wordt. Aansluitend op het eerder
gemaakte onderscheid tussen lijden met een kleine of hoofdletter, noemen we dit het
grote alles vervullende Lijden. Wanneer het contact met de levensstroom verbroken
lijkt is er sprake van werkelijk lijden (lijden met een kleine letter).46 Duintjer gebruikt
de benaming ‘werkelijk’ lijden op een andere manier dan Hillesum (wanneer men het
werkelijke leven in zichzelf bevrijdt, kan men het werkelijke Lijden dragen). Voor hem
is werkelijk lijden het lijden dat zich voordoet wanneer er geen contact is met de
levensstroom. Dan lijd je pas echt, lijkt hij te willen zeggen, dan zit er geen beweging
in en ben je aan het ‘overleven’.
Hillesum geeft er blijk van goed met Lijden om te kunnen gaan wat blijkt naar
aanleiding van het overlijden van haar grote vriend en inspirator (Spier). ‘Nu heb ik je
leven ten einde gelezen. Er is zo een merkwaardige vreugde in me, om alles, zoals
het gekomen is en zoals het zeker goed moet zijn, anders kan er niet deze kracht en
vreugde en zekerheid in me zijn. (…) Ik had je nog duizend dingen te vragen en van
je te leren, nu zal ik alles alleen moeten doen. Ik voel me zo sterk, weet je, ik weet
dat ik het zal klaarspelen in m’n leven. Die krachten, die mij ter beschikking staan,
heb jij in me vrijgemaakt.’47 Hillesum ervaart vreugde hoewel Spier is overleden. Hoe
zij tot deze ervaring komt is in haar dagboeken te volgen, waarover zo dadelijk meer.
Vanwege het belang voor de raadsvrouw als professional om tot acceptatie van
innelijke pijn te komen (in aansluiting op Boswijk-Hummel), zochten we voor dit
onderzoek ook naar aanknopingspunten bij Dohmen. In de veronderstelling dat de
levenskunst zoals Dohmen deze voor het voetlicht brengt, ons verder kan helpen.
Maar bij hem blijft een ‘inkijkje’ over hoe je te verhouden tot tegenslag of tot welke
verbinding je kunt komen, achterwege. Hij schrijft dat we als mens in allerlei
opzichten kwetsbaar blijven en noemt dan gebieden waarop het in het leven ‘tegen
kan zitten’: Fysiek (denk aan pijn, onlust, dood), cognitief (onwetendheid, vergissing,
onzekerheid), emotioneel (verliefdheid48, woede, jaloezie), motivationeel (onmacht,
traagheid, verwarring).49 Het lijkt hem dan over ‘leven’ te gaan maar vanwege het
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ontbreken van een verbinding met innerlijk leven of diepte, gaat het over ‘overleven’.
De indruk dat er eerder van ‘overleven’ dan ‘leven’ sprake is, wordt versterkt
vanwege het toegekende belang aan leefregels en de noodzakelijkheid van
zelfkennis, waarbij verwezen wordt naar disciplines als dialoog en narrativiteit.50
Daarmee wordt de indruk gewekt dat met kennis ‘over’ (conceptuele kennis),
bekendheid verkregen wordt in plaats van dat tegenslag doorgewerkt moet worden
(perceptuele kennis). De raadsvrouw moet die laatste kunst wel machtig zijn om
vervolgens een rol van betekenis voor een cliënt te kunnen spelen. Wanneer je je
eigen pijn onderkent, ontstaat inzicht in de pijn van anderen en kun je compassie
ontwikkelen. Dan kun je als ‘vroedvrouw’ de ander bijstaan in het besef dat ‘lijden iets
is dat we met elkaar gemeen hebben.51 Vergelijkbaar met de rol die de grote
inspirator (Spier) van Hillesum speelde bij het ontsluiten van krachten in haar zelf.
Die ontsluiting van krachten bij Hillesum brengt haar in contact met de levensstroom.
Zij laat het leven toe met alles wat zich daarin voordoet. Daarbij hoort ook de
bereidheid om dood te gaan aan oneigenlijke dingen in het dagelijkse leven. Met
afbreken van voorstellingen brengt zij sterfelijkheid in de praktijk en wordt steeds
meer zichzelf. Zij kan het leven aan en daarmee ook het sterven. Eerder noemden
we het afbreken van tralies wat overeen komt met de opvatting van Jorna over lijden.
Zolang je jezelf niet ernstig neemt, dan houd je een onproductieve manier van lijden
in stand. En, ‘Door onszelf de schuld te blijven geven, kunnen we blijven geloven dat
we het leven in de hand hebben. Door onszelf de schuld te geven zeggen we dat we
ons liever schuldig dan hulpeloos of machteloos voelen.’ ‘Mensen blijven lijden
zolang zij die sleutel niet zoeken en zich liever vasthouden aan opvattingen over
zichzelf, de ander en het leven, evenals aan emoties zoals wrok, haat en
zelfmedelijden.’52 Met het benadrukken van het belang jezelf te worden en
ontmoeten, lopen we vooruit op belangrijke kernbegrippen die in het volgende
hoofdstuk ‘leven’ aan de orde komen.
1.2.4 Samenvatting kenmerken van grondhouding gebaseerd op ‘overleven’.
In deze eerste paragraaf zagen we dat een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’
tot onvrijheid leidt. De ‘overlever’ voelt zich letterlijk opgesloten, durft niet
tevoorschijn te komen met ‘onbenulligheden’ (afwezigheid van een uitgebalanceerde
opvatting) en heeft tegelijkertijd een verlangen tot ‘uitblinken’. Er is schaamte over de
‘onwetendheid’ waar een zich schuldig voelen niet goed genoeg te zijn aan ten
grondslag ligt. De eigen kwetsbaarheid wordt zoveel mogelijk ‘beschermd’ uit angst
kwetsuren op te lopen. Dit alles leidt tot een zich vlak voelen en er is een knagend
gevoel van innerlijke pijn gerelateerd aan het verlangen voluit te leven. De pijn is het
kleine lijden wat de ‘overlever’ zelf in stand houdt door vast te houden aan
voorstellingen en bedenksels. Het zijn deze voorstellingen volgens Hillesum, waarin
het leven als tussen tralies gevangen zit. Voor een raadsvrouw levert het een gevoel
van ‘bezet’ zijn op wat tussen haar en de cliënt in staat. Bij de voorstellingen en
andere mechanismen die hieraan ten grondslag liggen staan we in de volgende
paragraaf stil.
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1.3 Belemmerende mechanismen
Nu we de kenmerken van een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’ in kaart
hebben gebracht, gaan we op zoek naar de belemmerende mechanismen. Zicht op
die mechanismen is immers, we betoogden het al eerder, van belang voor de
raadsvrouw als professional. De vraag die hier centraal staat is: Welke
mechanismen/barrières spelen, volgens de literatuurbronnen, een rol bij een op
‘overleven’ gericht grondhouding van een raadsvrouw als professional?
Om tot verkenning van mechanismen te komen, hebben we ‘ploeteren’ als
vertrekpunt genomen. Het zelfonderzoek bood hier aanknopingspunten voor. Uitleg
geven aan dat wat je ‘doet’ wanneer je aan het ‘overleven’ bent, omschrijf ik steevast
met ‘ploeteren’. Ploeteren is verbonden met hard werken en vooruit willen komen.
We geven uitleg aan ploeteren met temen als piekeren en tobben (overbodig
denken) en wilskracht (doenerigheid, actief zijn). Het onderscheid tussen denken en
willen is niet heel strikt te maken omdat de begrippen ook met elkaar verweven zijn.
Met het gemaakte onderscheid geven we structuur aan de beantwoording van de
onderzoeksvraag.
Ploeteren
Uit eigen ervaring en literatuur komen mechanismen naar voren van maar niet
vooruit komen, terwijl er wel een geduchte inspanning is. Hardnekkige mechanismen
die een belangrijke rol spelen bij een grondhouding gebaseerd op ‘overleven’.
‘Ploeteren’ vormt dan een verzamelnaam voor datgene wat je ‘doet’ als je aan het
‘overleven’ bent. De term is terug te vinden bij Hillesum: ‘Maar er zit nu eenmaal een
ploeterende geest in me, die het leven zoveel mogelijk geheimen ontrukken wil (..).’
De ploeterende geest bevat een verwijzing naar veel hoofddenken wat ook in
piekeren kan uitmonden. Op de momenten dat Hillesum het zwaar heeft, is ze aan
het piekeren: ‘En nu moet je weer opnieuw beginnen, de strijd aanbinden tegen het
gepieker. (…) en hoe ik me daar al niet te sappel over gemaakt heb of ik die man wel
les kon geven en hoe, terwijl ik toch weet, dat ik die lessen geven kan.‘(..) ‘De
meeste energie en tijd verspil je daarmee, door te piekeren en te denken over
dingen, die geen nut hebben.’ ‘Zodra ik mezelf ‘met kracht ter hand neem’, gaat het.
Ik pieker dan ook niet meer, maar werk. En kan het leven dan eigenlijk heel goed
aan.’53
Gebruik van het woord ploeteren in het dagelijkse spraakgebruik om aan te duiden
dat je ‘overleeft’, is niet gebruikelijk. Maar als een krantenkop opent met ‘PSV
ploetert rustig verder’, dan heeft de lezer direct een beeld bij de gespeelde
wedstrijd.54 Van Dale geeft een uitleg aan ploeteren waarin hard werken de
boventoon voert.55 Dat is in elk geval een kenmerk dat gemakkelijk te herkennen is
en waarschijnlijk eveneens op PSV van toepassing. Met hard werken op zich is niets
mis. Hard werken hoeft nog geen ploeteren te zijn. Ploeteren klinkt als een zich door
53
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Ploeteraar:Iemand die ploetert, harde werker. In het water plassen, morsen (1). Met veel water overgieten, afwassen (2). In modder, slijk en vuil waden, baggeren, plassen (3). Zwoegen, tobben, hard werken (4).
Worstelen: Krachtsport. Met de dood worstelen. De doodsstrijd strijden. Tegen de stroom, de wind worstelen. Zich geducht inspannen om vooruit te komen tegen de golven, de stroom, de wind in. Zich ten sterkste moeten
inspannen om die meester te worden. Met zich zelf worstelen, a. tegenstrijdige behoeften en strevingen hebben en daardoor op geen enkel gebied iets bereiken, b. ook strijden tegen het slechtere in zichzelf, c. masturberen.
Piekeren:ingespannen denken, peinzen: ik heb daar lang over gepiekerd: daar moet ik eens goed over piekeren: - voortdurend in de geest bezig zijn met, tobben: daar moet je niet zo over piekeren - herhaaldelijk steken, bv in
toepassing op het steken met de naald.
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het leven worstelen waarbij het de bedoeling is ‘verder te komen’. Uit de beschrijving
valt al op te maken, dat er weinig sprake is van ‘vooruit komen’. Het is als
luchtfietsen, hard trappen zonder een meter af te leggen. De ondergrond of basis
ontbreekt en je weet vanwege de onbekendheid ermee ook eigenlijk niet van waaruit
je zou moeten vertrekken. Het diepere contact met een innerlijke laag is nog niet tot
ontwikkeling gekomen, ondanks al het ‘harde werken’.
Onderliggende vraag bij ploeteren is, waarom je eigenlijk vooruit zou moeten komen,
wat het doel van al dat geploeter is. Een van de hoofdpersonen uit een roman van
De Martelaere vraagt zich dat af: ‘Vanwaar komt in godsnaam in mij dat idee, dat ik
ergens heen zou moeten, dat alles mij vooruit zou moeten helpen- naar wat? Er was
een tijd dat ik dacht: naar het ogenblik waarop ik niets zal overhouden, waarop ik zal
inzien en voelen, ten voeten uit, dat alles niets is.’56 De uitspraak dat alles niets is
kan uitgelegd worden door er begrippen als wilskracht en geestkracht aan te
koppelen. Zoals uit doordenking vanuit het zelfonderzoek onderstaand zal worden
toegelicht. Het citaat van De Martelaere bevat een verwijzing naar afstand doen van
‘streven’ (wilskracht) en tot een besef komen dat alles niet is. Wanneer dat gebeurt
komt er ruimte en die ruimte kan ‘alles’ genoemd worden, of geen van beide of
voorbij beide.57
In het zelfonderzoek naar dit belemmerende mechanisme, stelde ik ook, eerst
impliciet, later expliciet, de vraag naar het doel van ‘vooruit willen komen’; waartoe al
dat geploeter?
‘ Ik wil graag vooruit in het leven, ‘mezelf ontwikkelen’. Al schrijvend koppelde ik daar
het woord zelfverwerkelijking aan.58 Dat is niet de juiste benaming wanneer ik het over
‘overleven’ heb. Zelfverwerkelijking is wat ik mezelf toewens, niet wat ik doe. Vooruit
komen is voor mij nu nog sterk verbonden met wilskracht. Bij zelfverwerkelijking gaat
het eerder om geestkracht dan om wilskracht.59 Bij geestkracht is het hebbende en
willende streven losgelaten en is er verbinding met de binnenkant van het bestaan( ik
zal daar in het hoofdstuk ‘leven’ bij stilstaan). Vooruit komen koppel ik nu nog aan
zelfontplooiing: leren in en van situaties al dan niet verbonden aan een doel. In mijn
vorige baan was dat bijvoorbeeld gekoppeld aan het verbeteren van
baanmogelijkheden voor medewerkers met een fysieke of geestelijke beperking. In
algemene zin kan ik wel zeggen dat ik ‘vooruitkomen’ liefst zo pijnloos mogelijk laat
gebeuren. Ik ben me er niet zo van bewust hoe ik dit doe maar ik denk door me
gedeisd te houden, mee te liften op trekkersrollen van anderen en
verantwoordelijkheden op bepaalde momenten uit de weg te gaan.’

Deze houding kan overkomen als een onthechte houding wanneer we daar de
omschrijving van Dohmen voor hanteren.60 Onthecht wil dan zeggen dat je probeert
de risico’s van het mensenleven uit te bannen door je niet te verbinden, niet
betrokken te raken op het eigen leven. In deze ‘onthechtheid’ herken ik mezelf niet
maar ik kan de druiven nog wel eens laten hangen als ze te hoog hangen, met een
argument zoals verwoord door Reynaert de Vos: ‘Ik hou eigenlijk helemaal niet van
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druiven.’61 Deze houding geldt overigens niet voor eerder genoemd voorbeeld uit de
werkpraktijk. Wanneer ik zeker ben van mijn ‘zaak’ neem ik een actieve trekkersrol
op me met alle risico’s van dien.

1.3.1 Piekeren, tobben (overbodig denken)
‘Ploeteren’ bestaat, zoals we in de vorige paragraaf zagen, uit overbodig denken.
Nadenken terwijl je daar niets mee op schiet, je denkt in ‘cirkels’, wat bij een
grondhouding van ‘overleven’ een belangrijk aspect is (een belangrijke
belemmering). Dit nadenken heeft de kenmerken van het door Duintjer beschreven
‘discursief tegenwoordig stellen’. Hierbij aansluitend leidt overbodig denken, in eigen
woorden, tot een ‘in je hoofd zitten’ zoals ook uit het volgende voorbeeld uit mijn
raadspraktijk spreekt:
‘Je gaf zo even aan dat je concentratie verslapt en dat je je wat mistig voelt. Geef je
daarmee aan dat het genoeg is voor vandaag? “Nee, dat is het niet. Jij hebt best een
hoog intellect en ik merk dat ik daar niet altijd in kan meekomen. Ik probeer in mijn
dagelijkse doen zo min mogelijk te denken.” Goed dat je het zegt, we zitten hier niet om
elkaar op intellectueel niveau de maat te nemen. Daar gaat het juist niet om. Dankzij je
opmerking realiseer ik me dat ik teveel ‘in mijn hoofd zit’ en te weinig aansluit bij het
moment nu.’

Denken in cirkels levert niets nieuws op, is overbodig en onnodig. Het roept een
beeld van hard werken en klungelen op. Hoewel het voor de hand ligt noemen we
hier toch nog maar even dat dit denken inhoudelijk een heel ander karakter heeft dan
de vorming van of het doordenken van theorie (‘vorming van’ en ‘doordenken’
kunnen verbonden worden met conceptuele kennis). Piekeren en tobben
onderscheiden zich, volgens Verhoeven, van termen als ‘denken’ en ‘filosofie’
doordat laatst genoemden het min of meer aanwezig zijn van een strenge methode
en het vooruitzicht op duidelijke resultaten suggereren.62
Naar mijn mening is er wel een overeenkomst te vinden tussen het ene (overbodige)
en andere ‘denken’ (doordenken van theorie). Bij beide ontbreekt contact met het
lichaam. Door Duintjer wordt dit discursief tegenwoordig stellen genoemd. Wat
wezenlijk anders is dan hier en nu tegenwoordig zijn. Dit laatste is verbonden met
van binnenuit je lichaam voelen te zijn. Discursief stellen is vanuit je hoofd het
lichaam als object voor je stellen en als instrument gebruiken ter realisering van wat
je bedacht hebt.63 In dit door Duintjer gemaakte onderscheid kan een verwijzing naar
perceptuele en conceptuele kennis worden gezien. ‘Het een is niet beter dan het
ander maar de kracht zit ‘m in het ervaren en nadenken, van beleven en
beschouwen, in die volgorde, om te komen tot een integratie van kennen met het
hart en kennen met het hoofd’.64
Er zijn ook andere woorden aan dit ‘kennen’ te geven. Conceptuele kennis kan ook
met begripsdenken worden geduid: abstract en schematisch denken wat zich beperkt
tot een bepaald aspect van een object. En perceptueel kennen met verbindend
denken, of analoog denken. Dit denken heeft betrekking op de onmiddellijke/directe
ervaring van het geheel, op het object en op de ontdekking van analogieën tussen
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objecten. Dan gaat het om het tegenkomen van de situatie zoals die werkelijk is. ‘De
juiste interpretatie vindt dus niet al bij voorbaat plaats op grond van voorhanden
zijnde kennis, maar openbaart zich pas door wat zich toont.’65 In onderstaand
voorbeeld is dat mijn onmiddellijke ervaring met ‘stilte’.
‘Via een omweg vinden we alsnog het pad dat naar boven leidt. Het is veel steiler dan
de beschrijving ervan deed vermoeden. Een duidelijk pad, dat wel, slingerend over een
berg tussen bomen en struiken door. Het is ook verder dan gedacht. De beplanting
wordt steeds dunner en gaat over in een groot weiland omgeven door gebergte. De
lucht is ijl, we zijn op het hoogste punt. Ik ga op een steen zitten, op dat moment valt de
stilte volledig over me heen.’

Ook voor het onderscheid tussen begripsdenken en analoog denken, net zoals dat
voor conceptuele en perceptuele kennis geldt, is het een niet beter dan het ander.
Vanuit de gegeven omschrijving en voorbeelden, zal wel duidelijk zijn dat voor de
raadsvrouw als professional vooral het analogisch denken van belang is. Omdat
vanuit relationaliteit de dingen tot leven en bewustzijn worden gebracht en omdat
levensthema’s op een dieper niveau met elkaar samenhangen. 66 Het leven zèlf is
van belang zoals Verhoeven verwoordt en in het volgende hoofdstuk aan de orde
komt: ‘Alle denken is ondergeschikt aan het leven zelf. Je kunt met allerlei
overwegingen van methode,nut en stijl proberen een dam op te werpen tegen de
weelde van het leven, maar vroeg of laat bezwijkt die dam.’67 Deze metafoor is door
te trekken naar het raadswerk. Methodisch denken kan de raadspraktijk behulpzaam
zijn. Maar het discursief stellen kent wel een eindigheid waar het de innerlijke
ervaring betreft. We hebben het immers over de directe ervaring waarbij
levensproblemen zich niet in hapklare brokken tonen. Wanneer je je als raadsvrouw
volledig open en vrij opstelt, heb je contact met de directe ervaring. Dan val je even
samen met het leven (we komen op ‘samenvallen’ in 2.11 terug). Een voorbeeld uit
mijn raadspraktijk:
‘Ik loop een stukje op met M., tot op heden bestond ons contact uit elkaar goedendag
zeggen. Het voelt direct vertrouwd. Ze is veel aan het wandelen. Dat is goed voor haar
legt ze uit en bovendien is ze nu wat aan de zware kant. Haar huidige gewicht vormt
een contrast met het gewicht van enkele maanden geleden, zo vervolgt ze, toen kreeg
ze sondevoeding om aan te komen. Ze heeft er een stevig tempo in en vraagt
plotsklaps, “hoeveel weeg jij eigenlijk?” Ik schiet in de lach. Haar vraag komt zeer
rechtstreeks ‘binnen’. “Zo’n beetje 64 zeker?”’

Contact met de ervaring is ongewis, vraagt om niet-weten, om verbindend denken.
Om echt contact maken.
Naast discursief stellen geeft Duintjer uitleg aan het discursieve zelfgesprek dat bij
de meesten constant aan de gang is en dan bemiddelt bij alle ervaring en handelen.
Het is verbonden met herinneren, verwachten en selectief waarnemen. Het ‘ik’ vormt
het vertrekpunt voor alle denken over. Dit discursieve zelfgesprek komt overeen met
de innerlijke reporter waar De Wit over spreekt. De reporter is een metafoor voor het
innerlijk commentaar in de vorm van een gedachtestroom dat van de vroege morgen
tot de late avond (en zelfs in onze dromen) onze geest vult.68 Een groot gedeelte van
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het discursieve zelfgesprek (en de inspanning van de innerlijke reporter) leidt tot
(onnodig) hard werken, ploeteren, wat ik met een kort voorbeeld uit mijn praktijk als
raadsvrouw illustreer.
“Je hebt allemaal denkrimpels in je voorhoofd.” Hij wijst naar mijn voorhoofd, doet me
met grootse gebaren na en begint te grijnzen. “Breek je je hoofd over mij?” Ik reageer
door te zeggen dat ik aandachtig naar hem luister, realiseer me vervolgens dat hij gelijk
heeft en zeg hem dat. Hij herhaalt zijn woorden nog een paar keer en begint steeds
harder te lachen. Ik kan niet anders dan voluit mee lachen. Niet eerder hebben we zo
onbedaarlijk gelachen. “En we hebben niet eens lachgas gebruikt”, constateert hij op
een gegeven moment voldaan.

De gesprekspartner is geen object dat je bestudeert. Fantaseren of denken over een
ander is meestal dodelijk voor het contact. Zijn verhaal is niet denkend te benaderen
om op basis daarvan tot conclusies te komen en toepassing van kennis. Dat is aan
de orde wanneer het een object betreft waarbij het om kennen met het verstand of
conceptueel kennen gaat. In een gesprek als raadsvrouw, ontmoet je de ander als
Ander, als subject en is er veel meer sprake van een subject-subjectrelatie. Je moet
het verhaal van de cliënt kunnen meemaken anders genereert het contact geen
ontmoeting en ontbeert het werk zin.69 Of anders geformuleerd: het professionele is
niet te vinden in gespecialiseerde kennis van menselijke problematiek, maar in de
basishouding van waaruit de raadsvrouw de relatie aangaat met de andere mens
met diens specifieke problematiek.70 Wanneer de raadsvrouw met
gedachteconstructies en controle werkt, ontstaat er geen ruimte voor de ander als
ander.71 Het is door Van Praag beeldend verwoord met de volgende uitspraak:
‘Begeleiders zijn geen bet-weters, maar pad-vinders in letterlijke zin.’72 En daarop
aansluitend noemen we het door Jorna gebruikte ‘beginner’ blijven boven
routinematig werken, waarbij analoog en verbindend denken boven analytischdiscursief denken gaat. Alleen zo krijgt de ontmoeting een onherleidbaar verloop met
een verrassende ontknoping waar ‘deze cliënt in deze situatie’ mee gediend is.73
Ploeteren heeft, zoals we eerder al opmerkten, een verbinding met denken
gekregen. Overbodig denken (in cirkels) en het daarbij optredende ‘discursief
tegenwoordig stellen’ zijn belangrijke belemmerende mechanismen bij een
grondhouding gebaseerd op ‘overleven’. Het discursieve zelfgesprek is vaak een
belemmerende factor, maar kan ook een andere rol in de beroepsuitoefening van
een raadsvrouw krijgen, bijvoorbeeld wanneer het in relatie tot reflecteren staat. Aan
het overbodige denken geven we onderstaand nog meer uitwerking met een
inhoudelijke toelichting op piekeren en tobben.
Piekeren en tobben ‘inhoudelijk’ nader toegelicht
Uit de analyse van de teksten en uit het eerste persoonsonderzoek blijkt dat piekeren
en tobben, belangrijke belemmerende mechanismen zijn bij een grondhouding
gebaseerd op ‘overleven’. Aan deze vorm van denken geven we, aan de hand van
voorbeelden, een inhoudelijke uitwerking. We staan stil bij interpretaties,
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voorstellingen en ‘gereed denken’. Dat dit leidt tot piekeren en tobben zal voor de
lezer duidelijk zijn.
Interpreterend denken, wordt door Jorna ook wel ‘hoofdrekenen’ genoemd. Met het
‘hoofdrekenen’ wordt een kloof tussen theorie en praktijk gecreëerd vanwege de
begrippelijke interpretaties waarmee innerlijke ervaringen worden benaderd.74 In
plaats van aan te sluiten bij de praktijk, wordt de praktijk geïnterpreteerd en ingepast
in de gedachteconstructies. Deze term combineert denken (hoofddenken) en willen
(berekenen). Een voorbeeld van dit denken uit het zelfonderzoek:
‘Ik bedenk hoe mensen hun leven leiden als ik door Amsterdam fiets. Op dit moment
zeer actueel wanneer ik op weg naar het Centraal Station de Westerdokskade af fiets.
Op de kade wordt nieuwbouw opgeleverd bestaande uit een enorme wand met
allemaal appartementen. Het ziet er uit als een poppenhuis. De meeste mensen
hebben nog geen gordijnen waardoor het een aantrekkelijk schouwspel is. Ik maak me
een voorstelling van de levens die zich daar afspelen en probeer het te snappen. Dit
kan leiden tot een oordeel, tot een vergelijking met mijn eigen grondhouding/
levensstijl.’

Dit denken is in feite een interpretatie zoals Thijssen ook schrijft. Je neemt iets waar,
denkt er over, past het in je eigen kader en reageert vanuit dat kader. ‘Ik reageerde
dus praktisch niet op de gewone werkelijkheid zoals die zich voordeed, maar op wat
ze betekende. Ik reageerde op mijn eigen interpretatie.’75 Dit is een voorbij gaan aan
de directe waarneming en daarmee voorbij gaan aan het leven zoals zich dat op dat
moment voordoet.
Daarnaast is er een belemmerend denken dat los staat van directe waarnemingen.
Dat op de feiten vooruitloopt. Dit denken vertoont sterke overeenkomst met de in de
klassieke oudheid beoefende technieken tot vrijwaring van verdriet, het zogenaamd
techne alupias. De techniek bestond eruit dat de mens al denkend de ellende die
hem zou kunnen overkomen, voor de geest haalde, probeerde te verwerken en door
intellectuele anticipatie van haar angel ontdeed.76 ‘Wat tevoren al overwogen en als
mogelijkheid beschouwd is, kan volgens deze gedachtegang niet meer het
ontredderende effect hebben dat eigen is aan onverwachte gebeurtenissen (…).’77
Dit kan gezien worden als het vergaren van kennis ‘over’ in plaats van het verkrijgen
van bekendheid met. Bekendheid krijgen met kan niet actief bedacht worden maar
vindt pas op het moment zelf plaats door de werkelijkheid, de gebeurtenis in jezelf
toe te laten (je scheidt je er niet vanaf maar maakt er deel vanuit). Door iets actief te
bedenken plaats je je buiten de situatie die nog moet gaan plaatsvinden. Er blijft
weinig ‘ruimte’ over om, als de situatie zich dan voordoet, deze toe te laten zoals ze
werkelijk is. Voorbeelden hiervan uit het zelfonderzoek zijn:
‘Ik bedenk hoe een etentje zal verlopen en hoe de appeltaart eruit ziet als-ie klaar is.
Dit ‘vooruit lopen op’ of ‘vooruit denken’ kan ook een andere strekking hebben.
Bijvoorbeeld wanneer ik op voorhand probeer te bedenken hoe het zal zijn als iemand
er niet meer is. En in het raadswerk zijn het situaties waarin je op voorhand probeert te
bedenken hoe een ontmoeting zal verlopen.’
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Ergens een voorschot op willen nemen is ook toe te passen op het illusionaire idee
dat je ‘vooruit’ zou kunnen slapen. Alsof je een reservoir kunt aanleggen waar je dan
later, in tijden van nood, uit put. Zowel Hillesum als De Martelaere schrijven over een
dergelijk ‘vooruit’ denken: Hillesum schrijft dat ze vroeger altijd in een voorbereidend
stadium leefde. ‘(…) ik had het gevoel dat alles wat ik deed, toch niet het “echte”
was, maar voorbereiding tot iets anders, iets “groots”, iets echts.’78 En de ‘arrivist’,
een begrip geïntroduceerd in een van de essays van De Martelaere is al
aangekomen nog voordat ie-is vertrokken. Anders geformuleerd, in gedachten ben je
al klaar nog voordat de gebeurtenis heeft plaats gevonden.
‘Arrivist’ wordt door De Martelaere ook in verband gebracht met perfectionisme. In
gedachten alles tot in de puntjes voorbereiden zodat de kans op mislukken zo klein
mogelijk wordt. ‘Hij is de weergaloze ‘perfectionist’, die van alles wil dat het ‘perfect’
zou zijn, maar dan eerst en vooral in de etymologische zin van voorbij, afgewerkt en
tot het eind gebracht, waarvan de meer courante betekenis van ‘volmaakt’ is
afgeleid.’79 Op dit perfectionisme komen we terug in paragraaf 1.3.2.4 van dit
hoofdstuk. ‘Vooruit lopen op’ en daardoor leven in een voorbereidend stadium: al
aangekomen zijn nog voordat je bent vertrokken (als arrivist ) zijn voorbeelden van
onnodig denken waarbij de vergelijking met de ander ontbreekt maar met een zelfde
effect als eerder genoemd. ‘Door toe te geven aan de verleiding zich over te geven
aan wensen en denkbeelden over hoe het anders zou kunnen, komt iemand er niet
toe alleen de situatie door te maken zoals die is.’80
Het zojuist beschreven ‘denken’ wordt in de romans van De Martelaere volop
gedemonstreerd. Ook hier krijgt ploeteren verbinding met overbodig denken, onnodig
denken. De hoofdpersonen zijn bij voortduring met zichzelf in gesprek (te betitelen
als ‘discursief zelfgesprek’), denken in oorzaak/gevolg en ‘tobben’. In ‘Nachtboek van
een slapeloze’, worden oorzaken van de slapeloosheid besproken. De slapeloze
krijgt te horen: ‘je denkt teveel’. Waarop hij zegt ‘denk je?’81 Er moet een oorzaak
voor de slapeloosheid zijn. Je bent niet moe genoeg of je hebt problemen. Zijn vrouw
neemt de rol van helper op zich, een rol die de slapeloze ook maar al te graag bij
problemen van de kinderen inneemt. De oplossingen variëren van het tellen van
schapen, avondwandelingen maken, zwemmen en een alcoholisch drankje drinken.
De aangedragen oplossingen leiden tot niets, de slapeloze gelooft er niet in maar
speelt het spel braaf mee. ‘Als er geen oorzaak is, werkelijk volstrekt geen oorzaak,
dan is er ook helemaal niets wat ik kan beginnen om het te laten ophouden.’82 Het
niet kunnen slapen klinkt als een onbehagen dat hij bij een ander neerlegt of wat een
ander (in dit geval zijn vrouw) ongevraagd oppakt. Als lezer voel je dat het meest
wezenlijke blijft liggen. Dit laatste veroorzaakt meer pijn dan het grenzeloze eten,
drinken en slaaptekort wat toch eveneens zeer schrijnend is. De slapeloze kan zich
niet laten gaan, kan het leven niet ondergaan en als het wel lukt dan is dat omdat hij
zichzelf heeft bedwelmd. Op deze pijn komen we in hoofdstuk 3 nog terug (3.2).
Er wordt nog veel meer gedacht bij De Martelaere. Bijvoorbeeld over de dood van
een hond. ‘De dood van mijn hond, daar raak ik niet over uitgedacht. (..) En ik maar
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denken, denken, ik heb mij suf gedacht die nacht. Er was iets wat begrepen moest
worden, maar ik wist niet wat.’83
‘Zeer onlangs lag ik ’s nachts wakker van slecht nieuws dat een vriendin kreeg. Ik
betrapte mezelf op een vergelijkbaar denken en deed verwoedde pogingen het ontij te
begrijpen. Totdat ik me realiseerde dat ik niet accepteer wat er gebeurt en daarmee
mijn verdriet erover naar de achtergrond plaats. Dit gaf ruimte het verdriet te gaan
ervaren, er kwam een zekere rust over me in plaats van het eerder gevoelde verzet. Ik
kwam tot het besef, dit is de situatie en van hieruit gaan we weer verder. De slechte
tijding verdween naar de achtergrond en de vriendin kwam als mens weer tevoorschijn.

En er wordt gedacht over alles wat nog gedaan moet worden. De slapeloze van De
Martelaere denkt veel aan klussen die overwegend betrekking hebben op het
onderhoud van het huis. Het is zijn taak omdat in orde te maken. Hij voelt zich
schuldig over het uitstel, maar werkt er onvoldoende effectief aan.84 De gedachten
aan alles wat gedaan moet worden, leidt tot enorme obstakels waar niet overheen te
kijken is. En als hij dan uiteindelijk een klusje ten uitvoer brengt, blijkt het om een
peulenschil te gaan. Ook Hillesum geeft hier blijk van in haar dagboek. ‘Soms ben ik
me te zeer van alles tegelijk bewust, wat ik nog moet en wil doen en dan heb je het
eigenlijk veel drukker, dan je het eigenlijk hebt. Het valt allemaal best mee.’85
Het denken zoals geschetst is overbodig en vormt een barrière voor de raadsvrouw
als professional bij een op ‘overleven’ gerichte grondhouding. De barrière staat
haaks op de presentiebenadering waarin het ‘opschorten van oordelen’ centraal
staat. ‘Opschorten houdt in dat hulpverleners afwachtend zijn in het geven van
meningen, het doen van analysen, het stellen van diagnosen, het aandragen van
probleemoplossende handelingen. (..) Met opschorten creëren presentiebeoefenaars
zogenaamde communicatieve ruimte. Deze ruimte is als het ware een wachtkamer.
(..) In die ruimte is gelegenheid nieuwe informatie te vergaren, te wikken en te
wegen, te twijfelen, van standpunten te veranderen, dichter bij elkaar te komen,
verlangens te ontdekken, emoties te uiten en belangen bij te stellen.’86 De ruimte die
ontstaat is te typeren als een vrijplaats, een plek voor vrijelijk onderzoek. Het
vergaren van specifieke kennis in die ruimte komt alleen tot stand wanneer de
raadsvrouw contact kan maken met een diepere laag in zichzelf. Wanneer haar
eigen innerlijke ruimte is ontsloten. En wanneer zij zichzelf en haar cliënt tijd gunt en
openstaat voor nieuwe indrukken en nieuwe verhalen van.

1.3.2 Wilskracht (eigenmachtig willen)
Zoals in de inleiding op ‘ploeteren’ naar voren komt (1.3), bestaat deze term naast de
eerdere uitwerking van piekeren en tobben (overbodig denken), uit wilskracht. ‘Het
leven zoveel mogelijk geheimen willen ontrukken.’ Dìt willen is gericht op een
eindproduct van ‘hebben’. Het op jouw manier willen hebben. Uiteindelijk gaat het er
in dit onderzoek om, het primaat meer bij ‘zijn’ en ‘gaan’ te leggen, dan bij het
‘hebben’ of ‘doen’. May hanteert hiervoor de begripen ‘willfulness’ en ‘willingness’
waarbij het eerste staat voor ‘hebben’ en het tweede voor ‘zijn’ (in 1.3.2.1 geven we
verdere uitleg aan de begrippen).87De wilskracht waarover het in deze subparagraaf
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gaat, wordt negatief gedacht wanneer de eigenmachtigheid van het kleine ik erachter
zit. Dat wilskracht niet alleen maar negatief is, lichten we in het laatste hoofdstuk toe.
Het gaat erom de juiste verhouding te vinden tussen willfulness en willingness en dat
heeft alles te maken met een verschuiving van ‘overleven’ naar ‘leven’.
Onderstaand maken we een onderscheid in verschillende combinaties van ‘willen’
hoewel een onderscheid niet altijd heel strikt te maken is. Eerder merkten we op dat
een onderscheid tussen willen en denken ook niet heel strikt aan te brengen is. De
verschillende combinaties van ‘eigenmachtig willen’ hebben met elkaar gemeen dat
ze belemmerend werken op de grondhouding van de raadsvrouw als professional.
Wat de consequenties zijn van deze belemmering, leggen we uit aan de hand van de
twee eerste ‘combinaties’. Vervolgens staan we nog stil bij de ‘ontstaansgrond’ van
‘willen’ (laatst genoemde ‘combinaties’). We onderscheiden: - willen weten en
bezitten, - willen bezitten en houden, - niet bezitten, niet weten en kwetsbaar zijn kwetsbaarheid verhullen, perfect willen zijn.
1.3.2.1 Willen weten en bezitten
Hillesum wil alles van het leven weten en ze zegt dat ze op de een of andere manier
alles van het leven wil bezitten. Zo schrijft ze bijvoorbeeld dat ze een boom waarop
de zon viel, met haar geest benaderde. Ze wilde het onder woorden kunnen brengen
waarom ze het mooi vond, hoe het in elkaar zat. Ze wilde de natuur aan zich
onderwerpen, wilde het omvatten.88 Ook Chandos, de hoofdpersoon van Ein Brief,
dacht alles te kunnen doorgronden. ‘Ik wilde. Ik wilde nog van alles.’89Jorna noemt
het de voorsorterende wilskracht en introduceert een begrip als eisend denken of
willfulness.‘Een willful leven is een leven waarover het ik controle heeft en macht
uitoefent (..).’90 De natuur omvatten, controle uitoefenen, is iets anders dan invloed
willen uitoefenen op een etentje zoals eerder genoemd. Het principe is vergelijkbaar
omdat je je op voorhand een voorstelling maakt over een op stapel staande
gebeurtenis. Je wilt graag weten hoe het gaat lopen. Dit willen weten heeft iets
‘eisends’, het is het op jouw manier willen ‘hebben’.
Ook bij De Martelaere willen de hoofdpersonen van alles. ‘Misschien wil hij wel maar
wil hij niet willen. Misschien vreest hij en twijfelt hij. Dan wil ze wel en wil ze hem
doen willen.’ En, ‘Er was niets meer wat ze nog kon willen.’91 Er is een begeerte bij
een van de hoofdpersonen, ze wil de ander hebben, en die begeerte verdwijnt op het
moment dat ‘de buit binnen is’. En er wordt druk ‘gerekend’. Het model uit de schilder
en zijn model maakt niet alleen de rekening op van de koffie maar ook de initiatieven
of het uitblijven ervan gaan op een lijstje. ‘Ze berekent alles: woorden, daden,
gebaren zelfs. Wie doet wat, wie zegt wat, wie betaalt, wie kust.’ Wie wil wie en
willen ze elkaar even graag. Dit laatste is ook erg belangrijk en levert de nodige
hoofdbrekens op.
In een andere roman van De Martelaere komt het willen eveneens prominent naar
voren. ‘En toch heb ik altijd, mijn hele leven lang, alleen maar altijd gewild. (..)
Daarom wil ik bijvoorbeeld altijd maar dat het later zou zijn, bijvoorbeeld twee jaar
later, vier jaar later – (…) en zou kunnen denken: nu zal het wel niet meer
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voorbijgaan. (…) En daarom denk ik uiteindelijk: was het al maar voorbij, gedaan,
voorgoed, voor altijd. Alleen wat voorbij is, is blijkbaar voor altijd voorbij.’ ‘Alles, voor
altijd. Aanvaarden dat je dat niet kunt hebben. Of ophouden dat te willen – dat zou
leven zijn, zeggen ze.’92 Met dit ophouden dat te willen, wordt al een voorschot
genomen op hoofdstuk 3 waarin ‘leven’ onder andere verbonden wordt met
overgave.
Het willen in deze romans van De Martelaere is eisend en heeft betrekking op een
ander, de ander willen bezitten, en het leven (‘iets van het leven willen’). Iets willen
weten en het dan willen bezitten. Het is ook verbonden met een ‘als, dan’ denken.
‘Als ik eenmaal weg ben, dan zal alles beter gaan.’ De slapeloze had de illusie dat
als hij eenmaal met vakantie zou zijn, geen werk, geen dieren, geen klussen in huis,
een heel andere omgeving, dan zou hij kunnen slapen. Een andere uitspraak in
genoemd boek is: ‘Als je niets verandert dan zul je nooit gelukkig zijn.’93 ‘Als, dan’
denken: eerst moet er een voorwaarde zijn vervuld, weten dat een doel is bereikt,
voordat je iets anders kunt ervaren of hebben. Het is een gericht zijn op een verder
gelegen iets in plaats van het bewust afleggen van de weg er naar toe (in het hier en
nu zijn). In het zelfonderzoek naar ‘willen weten’, had ik de herinnering aan een
gedachte uit mijn pubertijd: “Als ik ouder ben, dan ‘weet’ ik alles”. De gedachten
hingen samen met eerder genoemde ‘onbenulligheden’ of in elk geval met de wens
voor altijd van ‘onwetenheid’ af te zijn (1.2.1). In feite diskwalificeer je hiermee het
niet-weten en ook het tevoorschijn komen in een ‘ontwikkelingsgang’. De hang naar
‘willen weten’ komt in de roman ‘de staart’ van De Martelaere ook naar voren. Zoals
uit een eerder aangehaald fragment al naar voren komt, gaat het groot worden van
Theo met vallen en opstaan gepaard en hij is zich hier pijnlijk van bewust (1.2.1). Hij
zoekt naar een houvast, naar een ‘weten’ hoe hij zich moet gedragen, maar vindt het
niet. Tegen beter weten in roept hij om hulp en staat met dat roepen om zijn vriendje,
een verdwenen hond of konijn in zijn hemd. ‘Hij vraagt zich af hoe het zal zijn om
groot te worden, of de dagen dan nog zo lang zullen duren, of er hetzelfde roepen en
wachten zal zijn. Hij stelt zich voor: groot worden is niet meer iemands vriend willen
zijn, is niet meer willen wat je toch niet kunt krijgen. En toch weet hij niet goed of hij
wel groot wil worden, liever wil hij misschien de vriend van Pieter blijven.’94 Het niet
meer willen wat je toch niet kunt krijgen, sluit aan bij ‘ophouden te willen’. Een ander
niet willen bezitten, geen Ansprüche aan de ander stellen, zoals Hillesum schreef. 95
Geen Ansprüche stellen, is het tegenovergestelde van een eigenmachtig, wilful
leven. Het is een ‘willing’ leven wat staat voor de bereidheid zich over te geven aan
het hier en nu.96 En daarmee ook de bereidheid hebben de ander toe te laten zoals
die, is wat in de uitoefening van de raadspraktijk van groot belang is.
1.3.2.2 Willen bezitten en houden
Maar het kan dus evenzo goed uitdraaien op de vriend willen blijven van Pieter. De
kracht zit dan in het woordje ‘blijven’. Blijven duidt op ‘houden zoals het is’ en heeft
tegelijkertijd een element van ‘bezit’ in zich. Het roept een wat stampvoetend en
verongelijkt gevoel op: willen dat het blijft zoals het is. Eerder kwam het ‘als, dan’
denken naar voren. Aan de zin, ‘als je niets verandert, dan zul je nooit gelukkig zijn’,
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wordt in de roman nog iets toegevoegd. De toevoeging is het antwoord van de zoon
tot wie deze waarschuwing zich richt. De zoon antwoordt: “ik wil niet gelukkig zijn, ik
wil dat niets doodgaat”. De jongen is ontroostbaar als een van zijn dieren overlijdt.
De ouders verbazen zich over deze toewijding, hij heeft meer met dieren dan met zijn
familieleden. Hij levert nog liever zijn geluk in dan dat er iets doodgaat. Kennelijk
heeft hij door dat hij het niet allebei kan hebben, en zijn geluk en het niet doodgaan
van zijn dieren. En het impliceert dat hij gelukkig is als zijn dieren wel doodgaan. Dit
is een ‘weten’ dat in de praktijk niet altijd zo ervaren wordt. Wanneer het om concreet
verlies gaat is het op dat moment moeilijk te aanvaarden. Eerder merkten we op dat
aanvaarden van het leven niet zonder het onder ogen zien van het lijden (en sterven)
gaat (1.2.3). Bij een grondhouding van ‘overleven’ wordt de werkelijkheid steeds naar
de eigen hand gezet en daarmee het lijden niet onder ogen gezien. ‘Ik kan het niet
geloven, zegt papa met zijn hoofd tussen zijn handen, ik kan het maar niet geloven.
Maar ook hier vindt Theo weinig ongelooflijks aan. Integendeel, het ligt geheel binnen
alle verwachtingen. Mensen, net als honden sterven. Je kunt ze beter niet hebben
als je ze niet wilt verliezen.’97
Bezit en het verlies ervan houdt, zoals in het citaat naar voren komt, niet alleen
verband met leven maar juist ook met de dood (of liever gezegd met verzet tegen de
dood). De Martelaere geeft met een mooi spreekwoord aan, dat ‘het leven’ leven,
noodzakelijkerwijs verlies met zich meebrengt. ‘Allerlei dingen kan men van zichzelf,
met voldoening of met spijt, in de verleden tijd zeggen: dat men heeft bemind,
gewerkt of gestreden, maar niet dat men ‘heeft geleefd’. You cannot eat your cake
and have it (..). En nochtans doet het bestaan van het spreekwoord vermoeden dat
het precies dat is wat wij eigenlijk zouden willen. (…)’98 Zowel de cake lekker
consumeren, tot bezit maken, als de cake behouden. Wellicht ook te omschrijven als
alles van het leven willen. Er een zekere mateloosheid of grenzeloosheid op
nahouden. Een toestand van blijvend en onverbrekelijk genieten nastreven. Dit lijkt
ideaal maar is in feite dodelijk omdat het een zich vastklampen is waardoor
ontwikkeling en vernieuwing uitblijft.99
Ook Verhoeven geeft aan dat de wijze waarop wij tegen het leven aankijken, verband
houdt met onze benadering van de dood. ‘Zolang wij het leven vasthouden, verzetten
wij ons tegen de dood, en de wijze waarop wij het leven vasthouden is de wijze
waarop wij ons tegen de dood verzetten. (..) Wij aanvaarden de dood, zoals we het
leven aanvaarden, als een gebeurtenis, waarvan wij graag een eigen daad zouden
maken. Wij aanvaarden noch het een noch het ander zonder reserve. Het leven is
een welkom geschenk, waaraan wij zijn gratuïteit zouden willen ontnemen: de dood
is een gebeurtenis, die wij zouden willen uitsluiten.’100
Hierop aansluitend noemen we de door Jorna geciteerde Nagel. Nagel spreekt van
‘existentieel liegen’. Dit is het verzet tegen de dood (en daarmee ook tegen ‘leven’).
Wanneer we dit verzet doortrekken naar het scriptie onderzoek, dan bestaat het
verzet uit het in stand houden van de mechanismen waar we in deze paragraaf
aandacht aan schenken: overbodig denken en wilskracht. En dat verzet leidt ertoe
dat de werkelijkheid met het zelf niet wordt aangegaan. ‘Wanneer een eigenmachtig
of zelfgenoegzaam ik zich vastklampt aan zijn bedachte werkelijkheid dan wel
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werkelijkheid wegduwt of negeert, gaat hij het innerlijke gevecht uit de weg dat de
mens moet voeren met de werkelijkheid, en wel primair de werkelijkheid van
zichzelf.’101
We doen verwoedde pogingen invloed uit te oefenen op het leven (met overbodig
denken en wilskracht) en als het gaat zoals we ons dat wensen, alles te behouden
zoals het is. Hiermee bieden we verzet aan leven (en dood) en gaan het innerlijke
gevecht dat gevoerd moet worden uit de weg. Daarmee houden we ons eigen lijden
in stand zoals eerder al ter sprake kwam. Het is de weigering om te gaan met de
onvoorspelbare wisseling van genot en pijn door te kiezen voor zelfbeheer zoals in
het volgende voorbeeld uit mijn raadspraktijk naar voren komt:
“Ik verlang terug naar mijn eerdere leven. Toen had ik veel energie, ik was veel aan het
werk, maakte plannen en was gewoon bezig. Dat is als een plumpudding in elkaar
gezakt en of het ooit terug komt is maar de vraag. Misschien is het de leeftijd of het feit
dat mijn beide ouders zijn overleden. Dat er niet echt meer een basis is. Ook in de
buurt waar ik al jaren woon zijn allerlei mensen weggevallen. Niets is meer zoals het
was. Ik verlang zo terug naar dat leven.”

Wanneer hij zijn geleefde leven achter zich laat en dichtbij zichzelf blijft, dan kan zijn
leven zich gaan vernieuwen. Dan kan hij echt tot ‘leven’ komen. Het zou ook zo
kunnen zijn dat het dichtbij zichzelf blijven nog teveel angst met zich meebrengt en
dat hij vooralsnog blijft ‘overleven’.
‘Tijdens het eerste gesprek vertelt hij vooral over zijn levensbeeld wat een redelijk
abstract betoog oplevert. Het verhaal stuit, volgens eigen zeggen, op onbegrip in zijn
directe omgeving. In een vervolggesprek wil hij weten hoe ik tegen het leven aankijk.
Op een gegeven moment noem ik het belang dat ik hecht aan een ontmoeting, aan
echt contact. Ik vraag hem of hij daar ervaring mee heeft. Even krijgt zijn gezicht een
ontspannen, zachte uitdrukking. Direct daarop zegt hij, “daar wil ik het niet over
hebben, dat komt te dichtbij”. Ik vraag hem of hij deze ervaring al eens met iemand
heeft gedeeld. “Nog nooit.”’

1.3.2.3 Niet bezitten, niet weten en bang zijn voor een ‘kwetsuur’
De dingen houden zoals ze zijn, gebrand zijn op ‘zekerheid’, heeft veel met
kwetsbaarheid te maken. Althans met het gericht zijn op inspanningen om geen
kwetsuren op te lopen zoals dat bij een grondhouding van ‘overleven’ aan de orde is
(eerder genoemd in 1.2.1). In de roman, de staart, gaat het om kwetsbaarheid in
relatie tot groot of volwassen worden. De moeite die het kleine jongetje in zijn leven
tegenkomt is pijnlijk omdat het zo invoelbaar is. Het is de levensfase waarin je je
bewust bent geworden van je omgeving, door de psychotherapeut VerhofstadtDenève als volgt verwoord: ‘Op een bepaald ogenblik in zijn ontwikkeling wordt het
individu plots overvallen met een groots (maar dreigend) besef dat hij bestaat. Dat hij
als denkend en bewust subject leeft in een materiële wereld naast andere mensen
ongeveer zoals hij, in een onmetelijke kosmos. Dit kan hem vervullen met gevoelens
van bewondering en vreugde maar ook van onmacht en angst, over zijn eigen
bestemming.’102 Onmacht en angst over eigen bestemming en ook ongemak over het
omgaan met nieuwe situaties. In plaats van een spontaan wezen, ben je een
denkend wezen geworden.
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‘Kom even mee naar binnen, zegt De Pauw, of heb je geen tijd? Oja, jawel, zegt
Theo. Maar binnen weet hij eensklaps niets meer te zeggen. Hij zit in de woonkamer
van het gezin Pauw, met een groot glas limonade en een trommel koekjes voor zich,
en hij vraagt zich af waarom hij in hemelsnaam mee naar binnen is gegaan. De
limonade krijgt hij nooit op, elke slok maakt een oorverdovend lawaai, en op een
koekje knabbelen durft hij al helemaal niet. Aan zijn voeten ligt Thora te slapen, en in
de stoel tegenover hem zit De Pauw zwijgend een pijp te stoppen. Gelukkig komt na
een tijdje mevrouw de Pauw naar beneden, met een kleuter aan de hand en een
baby op de arm. Theo staat op om haar een hand te geven, maar het kind wil haar
niet loslaten, en Theo blijft met zijn uitgestoken hand in het midden van de kamer
staan. Dag eh, mevrouw, zegt hij onhandig.’103
Wat er zich bij het jongetje afspeelt wordt niet verteld. Je niet meer durven verroeren,
bewust zijn van je aanwezigheid en van alle geluiden die je maakt, zijn herkenbaar.
Er klinkt ongemak in door. Wellicht is er sprake van een ongelijkheid in ‘weten’.
Opzien tegen de ander en uit angst een verkeerde indruk te maken, je niet meer
durven verroeren. In het hoofdstuk ‘van overleven naar leven’ zal tot uiting komen dat
‘niet weten’ juist vrijheid, vrij zijn in bewegen, oplevert.
Marcel Derkse gaat nog een stap verder dan Verhofstadt-Denève en zegt dat een
kind zich niet alleen bewust is van zijn omgeving maar zich ook gaat aanpassen. ‘Het
kind, zo legt Derkse uit, is onschuldig: het is zichzelf zonder zich dit bewust te zijn. Er
is direct contact met het oorspronkelijke zijn van waaruit het de relatie aangaat met
zijn omgeving. De wereld die gekenmerkt wordt door vergelijking, verwachting,
berekening, veroordeling en goede bedoelingen, herkent het kind echter niet als wie
hij is. Om te overleven past het kind zich aan aan de wereld en vervreemdt het van
zichzelf, van zijn oorspronkelijke aard. Deze verlorenheid gaat gepaard met
gevoelens van verdriet en eenzaamheid, die tegelijkertijd een herinnering wakker
houden aan onze oorsprong.’104 Het ‘oorspronkelijke zijn’ of ‘de oorsprong’ van het
kind kan verbonden worden met authenticiteit. Het ‘eigene’ van iemand. Datgene wat
ten diepste bij je hoort en alleen te ontdekken valt als je in contact bent met je
intuïtieve ‘weten’. Los van normen, gedachten, aanpassingen. Trouw zijn aan het
Zelf. En dit Zelf kan als kern opgenomen zijn in een groter geheel. We gaan hier nog
verder op in in het hoofdstuk ‘leven’ (2.4). Hillesum heeft het ook over aanpassen en
benoemd het als de angst van een kind: ‘Het is toch altijd weer die kinderachtige
angst ergens een stukje liefde te verspelen, wanneer men zich niet helemaal schikt
naar de ander.’105 Angst voor afwijzing kan ook de raadswerker parten spelen. Het is
juist voor de raadswerker van belang trouw te zijn aan het Zelf.
Het onbekommerde, speelse van een kind verdwijnt op een gegeven moment.
Onbekommerd zijn wordt ‘vervangen’ door ongemak en dat brengt een verlangen
naar groot willen zijn met zich mee en ‘het allemaal willen weten’ (althans, dat was
mijn verlangen en onbewust heb ik het verlangen naar ‘weten’, in de zin van ‘kennis’,
gekoppeld aan zekerheid). Het jongetje Theo in de roman de staart van De
Martelaere heeft het moeilijk. Hij heeft een aantal normen op basis waarvan hij de
wereld indeelt. Dat is zijn houvast. Maar dat houvast blijkt niet altijd te werken. Hij wil
graag zijn zoals zijn vriendje Pieter, stoer en sterk, hij is het niet. Hij wil dat zijn zus
‘van hem blijft’ en niet trouwt. Hij wil een moeder als alle andere moeders (niet ziek in
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elk geval) en zijn vader mag niet met het winkelmeisje vrijen. Uit alle situaties blijkt
dat Theo er geen controle, invloed op heeft. Hij wordt neergezet als een huilerig kind
dat niet weet of hij van woede of verdriet huilt. De volwassenen stellen hem gerust
door te zeggen dat het beter wordt als hij groter is. Theo heeft daar geen boodschap
aan, hij wil graag zijn zoals anderen.
Er zijn meerdere auteurs die schrijven over de last van het aanpassen. Armstrong is
een auteur die zeer beeldend en vanuit eigen ervaring schrijft over de weg die ze
aflegt om te komen tot authenticiteit (wanneer ze ophoudt met aanpassen, gaat ze
‘leven’). Ze schrijft over het willen zijn zoals anderen en de ‘last’ die ze daarvan
ondervindt. Daarbij verwijst ze naar ‘het barre land’ uit de Graallegende. Dat is een
oord waar mensen een niet-authentiek leven leiden, zich blindelings conformeren
aan de normen van hun samenleving en alleen doen wat anderen van hen
verwachten. Ze schrijft over zichzelf dat ze koppig voortploeterde en er naar
hunkerde net te zijn als ieder ander, iemand met een goed gezinsleven en een
succesvolle loopbaan (…).106 Ook zij had een cliché voorstelling over het leven, zoals
velen dat hebben en door Hillesum eveneens wordt genoemd. ‘De meeste mensen
hebben clichévoorstellingen over dit leven in hun hoofd (…).’ ‘(…) en heb nog niet
altijd de moed om te zeggen: Zoals ik leef is goed, de maatstaven voor m’n leven
heb ik niet van buitenaf nodig, maar zitten in m’n eigen binnenste.’107 ‘Maar als we
ergens bang voor zijn: het naar buiten brengen van datgene waar ik alleen in ben,
uniek in ben.’108 Het is de angst voor uniciteit. Niet af durven wijken van ‘de’ norm
wat meestal ‘jouw’ norm is. Net zoals Theo dat ook niet goed durft. En tegelijkertijd
het verlangen hebben uit te willen blinken. Zoals we eerder zagen leidt deze angst tot
een zich onvrij voelen.
‘Aanpassen’ aan de normen van een ander is door De Wit ‘blinde overgave’
genoemd. ‘Ze is in feite een afschuiven van onze verantwoordelijkheid voor onszelf
op een hogere of meer competent geachte instantie en daarmee dus een vorm van
spiritueel escapisme. Blinde overgave heeft als basis de motivatie niet te hoeven
zien wie of wat we zijn en wat ons bestaan inhoud en zin kan geven.’109 Bij De
Martelaere en Hillesum lezen we uitspraken die meer of minder expliciet als ‘blinde
overgave’ klinken. ‘Een wereld waarin niets meer moest gebeuren, waarin ik als een
marionet door anderen werd bewogen. Blind, ontslagen van zelfstandig leven.’110 En
ook, ‘M’n leven lang heb ik het gevoel gehad: kwam er maar iemand die me bij de
hand nam en die zich met me bemoeide, ik lijk flink en doe alles alleen, maar ik zou
me zo verschrikkelijk graag uitleveren.’ Over dit uitleveren zegt Hillesum: ‘Het is
eigenlijk bakvisachtige romantiek, maar toch zit het heel diep in de mens verankerd,
het op te willen gaan in de ander om van zichzelf verlost te zijn.’111 Het ‘uitleveren’
kan ook in verband gebracht worden met de eerder gemaakte opmerking over teveel
rekening houden met de waardering van anderen. Ook dit leidt tot onvrijheid.
1.3.2.4 Kwetsbaarheid verhullen, perfect willen zijn
Het aanpassen aan de normen van een ander en ‘blinde overgave’ kan samengaan
met een gevoel niet goed genoeg te zijn. ‘Veel mensen menen van zichzelf dat ze
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‘niet goed genoeg’ zijn. Dit oordeel verwijst zowel naar de prestatiegerichte
samenleving die ons altijd ‘verbeterpunten’ voorhoudt, als naar het ik zelf dat perfect
wil zijn en dan denkt daarvoor erkenning te zullen krijgen.’112 Perfectionisme werd in
paragraaf 1.3.1 al even aangeroerd. Hillesum schrijft: ‘Wat voor jurk of ik aan moet
en of ze me aardig zullen vinden en hoe of hij tegen me zal zijn enz.enz.’113
Wat perfectie op het vlak van ‘presteren’ kan betekenen, komt naar voren in het
volgende fragment van eerder genoemde roman. Theo wil beter zijn dan zijn vader.
Zijn moeder geeft aan dat Theo niet bij haar hoeft te blijven. Sterker nog, ze geeft
hem daar geen ‘credits’ voor en dat levert bij Theo teleurstelling op.
‘Theo staat met gebalde vuisten naast het bed. Hij heeft zin om te gaan voetballen
op deze mooie woensdagmiddag, maar tegelijk wil hij het ook niet. Hij wil bij mama
blijven, de hele middag, ook al slaapt ze, hij wil naast haar blijven zitten al was het
maar om te bewijzen dat hij haar niet, zoals papa, in de steek zal laten. Mama zucht.
Papa heeft het niet gemakkelijk, zegt ze. Theo zwijgt en klemt zijn kaken op elkaar.
Mama kijkt hem aan. En jij ook niet, zegt ze. Papa vermaakt zich best, zegt Theo, hij
gaat elke avond uit. Hij is nog jong, zegt mama, en hij danst zo graag. Hij denkt
alleen aan zichzelf, zegt Theo kort. Mama glimlacht en schudt het hoofd. O nee, zegt
ze, dat mag je niet zeggen. Ik blijf bij jou, zegt Theo vastberaden. Hij kan wel huilen
van woede. Mama neemt zijn hand in haar rode, gezwollen en kleffe hand, het voelt
zo afschuwelijk aan dat Theo zijn hand snel terugtrekt. Dat moet je niet doen, zegt
mama (note, bij haar blijven zitten), dat is nergens voor nodig. Ik laat je niet alleen,
zegt Theo koppig.’ 114
Het gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’ leidt tot een streven naar het heel goed willen
doen en is nauw verbonden met een gevoel van ploeteren (‘overleven’). Hillesum
verwoordt dit streven als volgt: ‘Eigenlijk zitten mensen vol kleine afgunst en ikgevoel en heersdrang en geldingsdrang en de enige willen zijn en alle anderen willen
uitschakelen. En daardoor verarm je je leven.’115 En zij zegt ook, ‘Is het de eerzucht,
die me van te voren bang maakt, dat ik het niet goed genoeg zal doen? En die me
dan achteraf zo een tevreden gevoel geeft, dat het toch goed was?’116 Dit is een eruit
springen door heel erg je best te doen maar dan ook wel weer zodanig dat het niet al
te duidelijk is dat je je best doet. Het is een competitie met anderen en met jezelf.117
Bij haast elke onderneming vantevoren denken, als ik het maar goed doe. Thijssen is
daar nogal expliciet over. ‘Ik probeerde anderen te dwingen om op een voor mij
acceptabele manier over me te denken en me aardig te vinden. Meestal deed ik dat
door mezelf helemaal weg te cijferen, wat in de meeste gevallen niets anders was
dan een schreeuw ‘hou van mij’.’118 Het heel goed willen doen en anderen aardig
over je laten denken heeft ook iets eisends. In het raadswerk zou dit kunnen leiden
tot een ‘eis’ van dankbaarheid in plaats van er te zijn voor de ander.119 Een uitspraak
van Thijssen die de Tao citeert sluit hierbij aan. ‘Er bestaat geen groter kwaad dan
het verlangen anderen te veranderen – dit wil zeggen: aan anderen iets te willen
geven dat ze niet vrijwillig wensen te ontvangen, of van anderen weg te nemen wat
112
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ze niet uit vrije wil wensen te geven. Er is geen grotere ondeugd dan het verlangen
dingen te willen veranderen – dit wil zeggen: dingen te bezitten, te beheersen of
inbreuk te maken op hun natuurlijke manier van zijn, deze trachten te blokkeren te
veranderen.’120 Als raadsvrouw gaat het er juist om dat het ik zich niet langer centraal
stelt waardoor de persoon als vanzelf uit kan gaan naar de ander en het andere.
Vanuit een besef dat mensen kunnen worden wat ze in beginsel al zijn:
fundamenteel gericht op geestelijke groei. De raadsvrouw is dan bereid elke situatie
als werkelijkheid met de cliënt mee te maken en uit te houden waarbij de tijd haar
werk kan doen.121

1.3.3 Samenvatting belemmerende mechanismen
In dit eerste hoofdstuk hebben we een antwoord gegeven op de eerste subvraag van
de onderzoeksvraag. Een grondhouding van overleven kenmerkt zich door een
gevoel van opgesloten te zijn en een innerlijke pijn gerelateerd aan het verlangen
voluit te leven. Hier ligt een ploeterende benadering van de werkelijkheid aan ten
grondslag. Veroorzaakt door mechanisme als ‘overbodig denken’ en ‘eigenmachtig
willen’. ‘Het lijkt zo eenvoudig: dit is het wel, maar dat is het niet; dit is goed en dat is
slecht; dit wil ik en dat hoef ik helemaal niet. Maar voor je het goed en wel beseft, zijn
er muren opgetrokken, is de bewaker zijn eigen gevangene geworden.’122 De muren
vormen een barrière in het raadsgesprek, het staat tussen de cliënt en raadsvrouw
in.
Een leven gericht op zelfbeheer van de bedachte werkelijkheid hebben we in dit
hoofdstuk gekoppeld aan begripsdenken, aan conceptuele kennis of ook analytischdiscursief denken. Wanneer dit denken overheerst, wordt kennis over de cliënt
opgedaan en worden conclusies getrokken. Dat je met deze benadering een heel
eind komt, spreekt bijvoorbeeld uit de typering die Hillesum van haar vader geeft:
‘onder zijn philosophie, die alles vergoelijkt, die alleen kijkt naar het anecdotische,
zonder dieper op de dingen in te gaan, terwijl hij weet, dat er dieptes zijn, misschien
juist òmdat hij dat weet, weet, hoe onmetelijk diep de dingen liggen en daarom van te
voren al opgevend om tot klaarheid te komen.’123 Een raadsgesprek vanuit deze
grondhouding, gaat gepaard met een zekere gemoedsrust, alles is onder controle.
Maar het eigen lijden van de raadsvrouw wordt in stand gehouden en bij de cliënt
wordt er nog een schepje bovenop gedaan omdat zijn lijden bij herhaling wordt
ontkend. Dit heeft alles te maken, in de woorden van Hillesum, met onze
‘voortbrengselen van de geest’ (overbodig denken en eigenmachtig willen en de
‘philosophie’). De voortbrengselen van de geest leiden tot woorden ‘over’ waarmee
we het lijden van ons afwentelen (lijden met een kleine letter). Deze woorden ‘over’
staan in schril contrast met het aangaan van diepte. Zij neemt de Russische literatuur
hierin tot voorbeeld. ‘De Rus’ draagt het volledige gewicht der ontroeringen, hij lijdt
tot op de bodem en komt er, wanneer hij dan niet ten gronde gaat, sterker uit (hij
gaat het leven aan en komt dan Lijden met een hoofdletter tegen).124
De raadsvrouw met een grondhouding van ‘overleven’, heeft een knagend besef van
diepte onder de oppervlakte. En een verlangen naar het ontmoeten van de ander als
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Ander, aan echt contact. Het loslaten van de bedachte werkelijkheid en een
blootstellen aan al datgene wat ook nog werkelijkheid is, levert angst op. Dit kan
leiden tot aanpassen aan de norm (en ‘blinde overgave’). En ook tot een streven
naar een zo onopvallend mogelijk uitblinken. Allemaal mechanismen die ervoor
zorgen dat de raadsvrouw meer met zichzelf bezig is dan met de cliënt. Om tot
werkelijk verstaan te komen en echt contact, is de onmiddellijke ervaring vanuit
relationaliteit van belang (analoog en verbindend denken). Je moet als raadsvrouw
loskomen van jezelf zoals Hoogeveen opmerkt. Als sleutels om de ander werkelijk te
verstaan en horen, noemt zij volledig beleven, verwondering, verbondenheid,
aanvaarding en overgave.125 Ook bij Van Praag spelen begrippen als verwondering
en verbondenheid een rol naast eerbiediging en verantwoordelijkheid. Zij bepalen de
wijze waarop de mens benaderd wordt.126 Niet als een wezen dat men dóór heeft
waar een houding van ‘overleven’ zich op richt. Gericht als de ‘overlever’ is op het
‘kennen’ van het andere en de ander. Een aantal van de door Hoogeveen genoemde
‘sleutels’ komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
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2. GRONDHOUDING GEBASEERD OP LEVEN
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt een grondhouding van ‘leven’ als kwaliteit van de raadsvrouw
als professional aan de orde. We brengen verschillende aspecten van deze
grondhouding in kaart. Daarbij lopen we soms al vooruit op het volgende hoofdstuk
dat over het veranderen van de grondhouding gaat. Gezien de samenvattingen in
hoofdstuk 1 zal het geen verrassing zijn dat een grondhouding gebaseerd op ‘leven’
de ‘juiste’ grondhouding voor de Humanistisch raadsvrouw als professional veel
dichter benadert. De onderzoeksvraag in dit hoofdstuk luidt: ’Welke aspecten dragen,
volgens de literatuurbronnen, bij aan een grondhouding van ‘leven’ als kwaliteit van
een raadsvrouw als professional?’
Leven is leven in het hier en nu, je laten omvatten door het leven zoals we aan het
eind van deze paragraaf nader toelichten. Je laten omvatten kan alleen plaats vinden
wanneer je je overgeeft aan het leven, wanneer je jezelf uit handen geeft. Daarbij is
het van belang vertrouwen te hebben en je ‘gedragen’ te weten door de
‘levensstroom’. En ook vertrouwen in goed te zijn zoals je bent. Wanneer dat lukt,
kun je het leven leven zoals het er is, kun je eenvoudigweg ‘zijn’. Vanuit die houding
komt een ontmoeting vaak als vanzelf tot stand. Dat is wezenlijk in de praktijk van
geestelijke begeleiding. De Ander wordt onbevangen en open tegemoet getreden.
Jorna zegt daarover: ‘Een raadsvrouw die niet op zeker speelt, maar het waagt in de
betrekking te gaan staan, geeft met die houding ruimte aan de cliënt om zijn situatie
ter sprake te brengen.’ En ook, ‘Als een geestelijk werker zijn werk een beetje
begrijpt, dan begrijpt hij iets van het bestaan, van de grootsheid en de groteskheid.
Pas dan zal hij iets kunnen presteren op het gebied van eenvoudig ‘zijn.’127
Uit de analyse van de literatuurbronnen, een film over ‘leven op het platteland’ en op
basis van het zelfonderzoek, komt een aantal belangrijke kernwoorden naar voren
waarvan we er enkelen in de vorige alinea kort hebben genoemd: vertrouwen,
‘gedragen’ zijn, levensstroom, mededogen, aanvaarden van het op-en-neer-gaan
van het leven, eenvoud, overgave, kwetsbaar durven zijn, ontmoeten
(verbondenheid). Ontmoeting behandelen we in dit hoofdstuk als laatste. Je zou ook
kunnen zeggen dat een ontmoeting tot stand komt als er aan de eerder genoemde
kernwoorden is ‘voldaan’. En een zeker ‘oervertrouwen’ is een voorwaarde om
ontvankelijk te zijn voor ervaringen van gedragen en aanvaard zijn, evenals het
‘meedeinen’ op de levensstroom. De gekozen kernwoorden krijgen betekenis
wanneer ze ook echt gaan ‘leven’, dat is leven. Dat kan door er ervaringen uit de
literatuur, film en zelfonderzoek aan te koppelen. Het is niet altijd te vermijden dat de
woorden invulling krijgen door aan te duiden wat ‘leven’ niet is. Die woorden
koppelen we dan aan ‘overleven’ om daarmee het contrast met ‘leven’ te versterken.
Dat contrast tussen ‘leven’ en ‘overleven’ is kernachtig samengevat in het volgende
citaat van Hillesum:
‘Dat is je ziekte: je wilt het leven vangen in eigen formules. Je wilt alle verschijnselen
van dit leven omvatten met je geest in plaats van je zelf te laten omvatten door het
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leven. Hoe was het ook nog maar: Je hoofd in de hemel steken, dat gaat. Maar de
hemel in je hoofd steken, dat gaat niet. Je wilt iedere keer zelf de wereld scheppen,
inplaats van de wereld te genieten, zoals ze is. Daar zit iets dwingelandijachtigs
in.’128 Die dwingelandij is ook te lezen als regie houden over het leven en het houden
van regie is verbonden met ‘overleven’. Bij ‘leven’ werkt dat niet meer. Het ‘ikkige-ik’
heeft immers niet langer de regie in handen en bedachte verklaringen werken niet.129
Zoals in het vorige hoofdstuk ook al naar voren kwam, is het voor de raadsvrouw als
professional essentieel om van bedachte verklaringen afscheid te nemen. Zij doet er
beter aan, volgens de door Van Praag genoemde humanistische geesteshouding, de
cliënt open (dat is de bereidheid om uiterlijke en innerlijke ervaring zonder weerstand
tegemoet te treden) en als een autonoom ‘wezen’ (dat is het besef dat in de mens
zelf de ‘wet’ van zijn bestaan ontdekt kan worden) tegemoet te treden.130 Deze
humanistische geesteshouding is als een rode draad door dit hoofdstuk ‘geweven’.
2.2 Vertrouwen
Vertrouwen is een kenmerk dat, in de bestudeerde literatuur, verbonden wordt met
een grondhouding gebaseerd op ‘leven’. Het lukt Hillesum steeds beter haar hoofd in
de hemel te steken zoals uit het citaat in de vorige paragraaf blijkt. Dat heeft, zo
lezen we in haar werk, onder andere te maken met haar inzicht dat ze zich geen doel
buiten zichzelf moet stellen. ‘Men moet zich geen doel stellen buiten zich zelf. Ieder
ogenblik van dit leven moet doel zijn in zich zelf. (…) Vertrouwen dat het ergens
heen gaat en niet met alle geweld een doel willen zien.’ En vertrouwen verbinden we
bij Hillesum ook aan thuis zijn zonder dat zij hier zelf rechtstreeks naar verwijst. Zij
beschrijft het beeld van een schip dat haar touwen los gooit. Dit moet wel met
vertrouwen gepaard gaan. Vertrouwen dat je het wel redt met de lading die je bij je
draagt. ‘Onder de hemel is men thuis. Op iedere plek van deze aarde is men ‘thuis’,
wanneer men alles in zich draagt. - Ik heb me dikwijls gevoeld en ik voel me nog als
een schip, dat een kostbare lading binnenboord gehaald heeft; de touwen worden
afgesneden en nu vaart het schip, zo vrij en zo door alle landen en alle kostbare
lading voert het met zich mee.- Men moet zichzelf tot vaderland zijn.-’131
Dankzij de ontwikkeling die Hillesum doormaakt waarbij krachten in haarzelf vrij
komen, kan ze het schip vrij baan geven (het ruime sop). Zij bevrijdt zich van allerlei
eigenschappen en ondeugden waarvan een aantal in het vorige hoofdstuk besproken
is. Bevrijding gaat gepaard met een sprong wagen (‘vallen’) en tot overgave komen
zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk nog zullen zien. Datgene wat ons
belemmerd bij het komen tot overgave (en tot ‘leven’) vormt onderwerp van
onderzoek in het volgende hoofdstuk. De vrijgekomen krachten van Hillesum, haar
kostbare lading of liever gezegd haar oerbron, leidt naar innerlijke vrijheid. Deze
innerlijke vrijheid is sterker dan het gebrek aan uiterlijke vrijheid zoals zij dat als volgt
verwoordt: ‘Vanochtend, terwijl ik me samen met een collega stond te wassen, zei ik
tegen haar uit het diepst van m’n hart ongeveer het volgende: “de gebieden van ziel
en geest zijn zo groot en oneindig, dat dat beetje lichamelijke ongemak en lijden er
toch eigenlijk niet zoveel toe doet, ik heb niet het gevoel, dat ik van m’n vrijheid
beroofd ben en in wezen kan toch ook eigenlijk niemand me kwaad doen”.’132 Uit
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deze uitspraak spreekt een diep vertrouwen of geloof dat innerlijke vrijheid, ondanks
alles, behouden blijft.
2.3 Gedragen zijn
Voortbordurend op de uitspraak van Hillesum dat ‘de hemel in je hoofd steken’ niet
gaat, halen we Lathouwers aan. Ook Lathouwers geeft aan dat het geen zin heeft te
zoeken naar een sleutel om het mechanisme van het bestaanswonder te besturen.
‘Hoe beter je daartoe je best doet, des te minder lukt het. En hoe meer het besef
daarvan tot je doordringt, des te duidelijker weet je dat je gedragen bent, dat je altijd
al gedragen was.’ Even verderop in zijn boek zegt hij: ‘hier biedt alleen geloof de
opening, grenzeloos geloof of oervertrouwen als van een kind.’133 In feite zegt
Lathouwers dat er oervertrouwen nodig is om het ‘zich gedragen weten’, te kunnen
ervaren. Gedragen zijn is een prachtige uitdrukking. Gedragen doet ook denken aan
‘optillen’. Een raadspersoon die niet op zeker speelt, maar het waagt in de betrekking
te gaan staan, geeft met die houding ruimte aan de cliënt om zijn situatie ter sprake
te brengen.134 Op die manier kan zij een rol spelen bij het ‘je gedragen weten zoals
een cliënt tijdens een vervolggesprek in mijn raadspraktijk dat als volgt verwoordde:
“Als ik hier wegga, voel ik me lichter. Het is alsof het in mijn hoofd wat ruimer voelt, er
valt iets van me af.” Hoe komt dit? vraag ik de jongeman die veel jonger dan zijn veertig
levensjaren oogt. “Ik deel iets wat ik met niemand anders kan bespreken. En ik ervaar
rust, er valt ontspanning over me, ik hoef hier niets.”

De raadsvrouw stelt vertrouwen in de cliënt zonder eisen te stellen waardoor de
cliënt zich kan uiten. Hij voelt zich lichter, is even ‘gedragen’. Dat kan alleen
gebeuren wanneer de raadsvrouw als professional haar willende streven heeft
losgelaten. Zij geeft zich over aan het leven (aan het hier en nu met de cliënt), wil het
niet omvatten met haar geest en brengt haar eigenheid tot uitdrukking. Eigenheid
omschreven we eerder als datgene wat ten diepste bij je hoort, ook wel authenticiteit
(1.3.2.3). Lathouwers benadrukt het belang van het aanvaarden van alles wat
bestaat en verwoordt dit als volgt: ‘je bent aanvaard’. Hij zegt dat alles wat bestaat,
van nature hun eigen waardevolle functie heeft. ‘Jantje mag er zijn en Pietje en Riet
en Ton. En zelfs de wormstekige appel die voor de oogst wordt afgekeurd mag er
zijn. En de angst en de twijfel en de woede en de hoop. Ook zij mogen er zijn.’135
Vanuit dit aanvaard zijn de cliënt benaderen is van groot belang. In de woorden van
Jorna klinkt dat als volgt. ‘De geest is losgekomen van het hoofd, zij heeft het
hebbende en willende streven losgelaten en komt nu voort uit het hart als een
scheppende geest waarin zich de eigenheid van zijn persoon kan uitdrukken.’136
Het beschreven professionele ‘handelen’ sluit aan bij de opvatting van Van Praag
zoals ook eerder genoemd. Zijn ‘vertrouwen in de altijd weer mogelijke doorbraak
van het menselijke in de mens’ bestempelen we tot belangrijke ‘drager’ in een
raadsgesprek.137 Vertrouwen, je gedragen en aanvaard weten, zijn wezenlijk anders
dan het ingespannen denken zoals dat bij een grondhouding van ‘overleven’ aan de
orde is en in het vorige hoofdstuk beschreven. Inspannen gaat met ‘ommuren’
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gepaard wat een zekere gemoedsrust oplevert, maar die gemoedsrust maakt het
leven en het contact met een cliënt vlak (1.2.2). Een ‘open’ treffen vanuit vertrouwen
kenmerkt zich door intensiteit zoals het volgende voorbeeld uit mijn praktijk als
Humanistisch raadsvrouw illustreert.
‘Iets te vroeg arriveer ik op mijn afspraak. Mijn koffie zet ik even weg om wat rond te
kunnen lopen en kijken. Een mevrouw die ik eerder zag, blijft voor mij stil staan. “Dag
mevrouw”, zeg ik, “wij zagen elkaar vorige week ook”. Ze kijkt me wezenloos aan en
wijst naar mijn grijze trui. Dat grijs wil ze ook. Ik vraag of het in haar kast ligt. Ze schudt
haar hoofd en zegt van niet. Ik vraag nog of iemand het voor haar mee kan nemen. Ze
denkt van niet. We gaan even zitten en ze kijkt me nu aandachtig aan. “Die kleur staat
u anders ook heel goed” zeg ik, naar haar vest wijzend. Haar ogen lichten even op. “Dit
vest is van mijn vader” antwoordt ze. Hoewel dit zeer onwaarschijnlijk is omdat het een
damesvest betreft, mevrouw in de zeventig en nogal in de war is, ga ik er serieus op in.
“Heeft uw vader het zelf niet nodig?” Ze schudt haar hoofd opnieuw. “Het kleurt mooi bij
uw blauwe ogen” vervolg ik. “U hebt heldere blauwe ogen.” Ze zegt het niet te weten.
“We hebben allebei blauwe ogen” vervolg ik. Ik til mijn bril op om het haar beter te laten
zien. Nu begint ze te glimlachen. “Bij mij zit er nog wat blauw omheen, dat heeft u niet
nodig. Uw ogen zijn helder blauw, net twee meertjes.” Haar glimlach wordt stralend, ze
herhaalt verschillende malen, meertjes, meertjes. Ik bevestig haar en ga mee in haar
verrukking.’

2.4 Levensstroom, de Weg
‘Dragen’ zoals in de vorige paragraaf beschreven, raakt ook aan ‘stromen’, je mee
laten voeren. Dat roept een beeld op van water dat, in de woorden van De
Martelaere, welwillend en onmeedogend is.‘Water is welwillend en onmeedogend:
het steunt je vanzelf en van nature, maar enkel op voorwaarde dat je ophoudt steun
te zoeken. De reden waarom mensen verdrinken, in korte tijd en in volmaakt
rimpelloos water, is precies omdat ze niet ophouden onbeheerst te bewegen en te
zoeken naar vaste grond onder hun voeten. Alleen een reddingsboei kan hen
redden, omdat ze niet kunnen zonder houvast. Maar op lange termijn, en wanneer
het erom gaat zelf te leren zwemmen, wordt een reddingsboei een obstakel: wie
weigert hem los te laten zal zich nooit door het water kunnen laten dragen.’ De
Martelaere voegt daar nog aan toe dat zij daarmee de volgende boodschap afgeeft:
‘het gaat erom, mee te gaan met de stroom, of het nu de stroom van het leven is of
die van de dood. Wat bang is voor de dood is hetzelfde in ons als wat in het
zwembad de kant niet durft los te laten.’138 De boei vasthouden en zoeken naar
grond onder je voeten, met denken, redeneren en oordelen, laat zich vertalen naar
‘overleven’. Dat dit ‘spartelen’, in lijn met de opmerking van De Martelaere,
betrekking heeft op zowel leven als dood, werd in het vorige hoofdstuk al
gememoreerd (1.3.2.2). In datzelfde hoofdstuk citeerden we Duintjer die eveneens
benadrukt dat het van belang is deel te hebben aan de ‘rivier van het leven’ (1.2.3).
Over het water als ‘drager’, spreken we in onderhavig hoofdstuk. De stroom van het
water, kun je tevens omschrijven als levensstroom. Deze laat zich dan ook
karakteriseren als de Weg. Je mee laten voeren op de stroom, de Weg volgen,
gebeurt vanuit diep weten (dit is een ander ‘weten’ dan het conceptuele weten zoals
dat in het vorige hoofdstuk werd belicht), vanuit vertrouwen. Lathouwers noemt het
‘genade’. ‘Want zo is het: allemaal zijn wij opgevoed, gekneed, op maat geknipt, in
een vorm geduwd, aan ons allemaal is getrokken en geduwd. Dat gebeurt altijd en
138
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overal, in alle tijden en culturen. Maar onder al dat knip- en plakwerk door blijft de
Weg zich ontrollen, ongehaast, zich intiem plooiend tegen de voet, hoe aarzelend die
ook zijn stappen zoekt. Dat is vertrouwen, vertrouwen ten diepste, zo diep dat je het
genade kunt noemen.’139
Ook Nussbaum koppelt vertrouwen aan genade. Genade is in het verhaal waarin de
vertelster bezorgd alles in de gaten houdt, het vertrouwen dat van het begin af aan
aanwezig is tussen de vertelster en haar minnaar (1.2.1). Het is het verhaal van een
‘weten’ dat aanwezig is in de ander en in de ruimte tussen hen in. Zoals zich dat ook
tussen een raadsvrouw en een cliënt kan voordoen en door een cliënt verwoordt
wordt met: “wij hebben wel wat met elkaar” of “intimiteit zoals deze plaats heeft, heb
ik lang niet meer ervaren realiseer ik me nu”. Genade kan in het verhaal van
Nussbaum ook nog gelezen worden als, wees je zelf een beetje genadig. De
vertelster wil eigenlijk niet toegeven aan het verlangen naar haar minnaar. Diep van
binnen vertrouwt ze op het weten dat het goed zit tussen hen. Toch mag ze er van
zichzelf gedurende langere tijd niet aan toegeven. Wanneer ze wel toegeeft, vraagt
Nussbaum zich af of het in het verhaal om ontdekking of schepping gaat. Beide zegt
ze. Aan het slot van het verhaal breekt er iets door wat er aldoor al was maar
verdrongen werd. Enerzijds ontdekt de vertelster een kwetsbare en hartstochtelijke
kant van zichzelf die ze ontkend had, anderzijds zorgt ze ervoor dat ze zich
ontwikkelt tot een vrouw die meer vertrouwen heeft. Ze besluit om die elementen te
laten opbloeien, ze tot werkelijkheid te laten worden.140 In feite gaat de vrouw (de
vertelster) haar Weg en ze is zichzelf ‘genadig’. Ze gaat de Weg die er altijd al was.
2.5 Mededogen
Het jezelf of een ander genadig zijn, laat zich ook omschrijven als mededogen
zonder daar eenzelfde betekenis aan toe te willen kennen. In beiden klinkt in elk
geval een zekere ‘mildheid’ door. Nussbaum legt het belang van mededogen uit: ‘In
het mededogen keert de ziel zich af van de strenge bestraffing van iedere
tekortkoming, zelfs als er wel degelijk fouten zijn, omdat ze begrijpt voor welke
moeilijkheden iemand stond bij zijn of haar pogingen om goed te leven. Dit is
meevoelend begrip zonder afstandelijkheid: dit is een bron van mildheid tegenover
jezelf en anderen die de hartstochtelijke reactie kan verzachten, ook als er sprake is
van onrecht, ook als je woedend bent en de ander iets kwaads toewenst.‘141
Mededogen is ook wezenlijk voor een juiste grondhouding van de raadsvrouw als
professional. 142 Zij moet zich werkelijk openstellen voor de gehele mens: niet alleen
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voor ideeën en uitgesproken opvattingen maar voor alles wat de mens meebrengt
aan achtergrond en gevoelens, zorgen en verlangens.143 De cliënt zal zich alleen dan
openstellen, wanneer er een gevoel van veiligheid is ontstaan: als de cliënt weet dat
de raadsvrouw er niet is om hem te veroordelen, al zal zij aan een oordeel niet altijd
kunnen ontkomen.144 Een raadsvrouw is er niet om de cliënt in het ‘rechte spoor te
trekken’, de cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn leven en moet daar zelf mee uit
zien te komen. Maar de cliënt die een raadsvrouw vertelt over een torenhoge schuld
en vervolgens een enthousiaste reactie op een zojuist aangeschafte laptop probeert
te ontlokken, mag rekenen op een kritische reactie (oordeel). Wel steeds met het
oogmerk de cliënt uit te laten komen met eigen moeilijkheden en gevoelens. Dán is
er sprake van mildheid in je benadering en dat heeft te maken met liefde en
verbondenheid met ieder mens in de raadspraktijk (en daarbuiten). Hoogeveen voegt
daar aan toe, ‘degene die mild is, is de gelukkigste, en degene die haat de
ongelukkigste (…)’.145
Wanneer je in plaats van gericht te zijn op mededogen, bezig bent met veroordeling
en gepieker (‘overleven’), kan het zicht op de Weg nogal eens ondersneeuwen. In de
raadspraktijk is dit bijvoorbeeld merkbaar wanneer een cliënt zich sterk veroordelend
uitlaat over eventueel begane ‘misstappen’. Hij is ontroostbaar omdat de overtuiging
heeft postgevat dat hem louter straf wacht. Het vervolgen van de Weg is ondenkbaar
en staat haaks op de volgende, door Lathouwers gedane, uitspraak. ‘Ook als je de
Weg niet ziet, als je twijfelt en aarzelt, als je jezelf veroordeelt of denkt dat je mislukt,
als je denkt dat je een beter, eerlijker mens zou kunnen zijn of dat je bedoelingen
heel wat nobeler zouden moeten zijn. Het geeft niet: de Weg is er, betrouwbaar
onder je voeten. Hij laat je nooit alleen. Ook al weet je niet dat je hem gaat, al merk
je niet dat je hem gaat, hij is er. Met elke stap vleit de Weg zich natuurlijkerwijs,
onvoorwaardelijk tegen je voet aan.’146 Juist in een treffen met een zichzelf
veroordelende cliënt, is het van belang dat een raadsvrouw de kunst van het
mededogen (voor zichzelf en de ander) verstaat zoals ook in de vorige alinea
opgemerkt. Ter illustratie volgt een fragment uit het zelfonderzoek:
‘Een uitspraak als ‘de Weg plooit zich onvoorwaardelijk tegen je voet’, geeft mij
‘toestemming’ te falen, mijn ontoereikendheid te onderkennen, deze met mildheid te
benaderen en de Weg te vervolgen. Mogen falen, doet denken aan de uitspraak van
een coach met wie ik vele jaren geleden sprak. “Ga iets doen wat je kunt”, zei hij. Ik
huppelde zijn kantoor uit. Op dat moment had ik zijn toestemming nodig na jaren op
mijn tenen te hebben gelopen. ‘De aanvaarding van ontoereikendheid maakt de weg
vrij om bewust te worden van wat er allemaal voorligt om tot de eigen kern en bron te
komen.’147 Ontdekken en scheppen zoals eerder genoemd. Het is ook het opgeven van
het idee iets geweldigs te moeten presteren in dit leven.’

2.6 Aanvaarden van het op-en-neer-gaan van het leven
De Weg op ieder moment kunnen vervolgen, vertrouwen dat goed, goed genoeg is
en mogen falen. Dat kan een gevoel van behaaglijkheid opleveren. Via een uitleg
over behaaglijkheid, komen we bij het aanvaarden van ‘het op-en-neer-gaan van het
leven’ wat van belang is voor de raadsvrouw als professional wanneer ze haar
143

Praag, J.P., van, Om de geestelijke weerbaarheid van humanisten, p. 50,49
Praag, J.P. van, Grondslagen van humanisme, 1978, p. 223
Hoogeveen, E., Samenvallen met leven, In: Door eenvoud verbonden p. 31
146
Lathouwers, T., Meer dan een mens kan doen, 79, 80
147
Jorna, T, Echte woorden, p. 124
144
145

46

grondhouding leeft vanuit ‘leven’. Hillesum verwoordt het zo: ‘Gisterenavond voelde
ik me ingebed in dit leven, alsof het een vertrouwd element voor me was, het klotste
als het ware in lauwe golven om me heen, ik vleide me tegen dit leven aan en voelde
me er in thuis. Jij verlangt naar een soort ononderbroken gevoel van behaaglijkheid
of zoiets.’ De ‘behaaglijkheid’ kunnen we lezen als meestromen op het leven
(‘gedragen’ zijn) zonder allerlei eisen aan jezelf te stellen. Er is een zeker ‘venijn’ aan
toegevoegd met het woord ‘ononderbroken’. Dit kan geïnterpreteerd worden als een
wens of streven naar ‘vloed’, naar een langdurend hoogtepunt en alles ‘houden’
zoals het is (‘vloed’ wordt in het vervolg van deze paragraaf toegelicht). Een wat
‘eisende’ wens zoals past bij een houding van ‘overleven’ zoals we eerder zagen.
Dohmen gebruikt het woord ‘gerieflijkheid’. In eerste instantie lijkt gerieflijkheid
vergelijkbaar met behaaglijkheid. Bij nadere bestudering staan de begrippen ver van
elkaar af. Gerieflijkheid wordt gekoppeld aan een reeks aangename ervaringen zoals
seks, of lekker eten en drinken. En bij dit gerief hoort ook dat je kinderen het goed
doen, je partner ok is en dat je een mooi huis hebt.148 Het zijn uiterlijke kenmerken
zoals eerder genoemd (1.2.2) en de aangename ervaringen betreffen ervaringen
waar een ander of iets anders voor nodig is (ze komt niet van binnenuit tot stand).
Het feit dat er een ander of iets anders voor nodig is maakt een wezenlijk verschil uit
met behaaglijkheid waarbij er vertrouwen is, diep van binnen. En behaaglijkheid kan
je toevallen, is geen doel op zich. Gerieflijkheid kan een nastrevenswaardig doel zijn
maar zal je niet toevallen. Dohmen ageert tegen het leven als een reeks aangename
ervaringen. Aangename ervaringen of een ‘gerieflijk leven’ vertonen veel kenmerken
van ‘overleven’. Maar hoe je tot ‘leven’ kunt komen, waarbij een diep vertrouwen in
jezelf van belang is en veel meer vervulling geeft dan een gerieflijk leven, ontbreekt
bij Dohmen zoals eerder gesteld (1.2.3).
Zoals uit de toevoeging van ‘ononderbroken’ door Hillesum in het vorenstaande
citaat blijkt, is het verlangen naar een ononderbroken gevoel van behaaglijkheid niet
realistisch. Het gaat juist om het aanvaarden van álle aspecten van het leven, zonder
uitzondering. ‘Leven’ gaat dan over het aanvaarden van vreugde en verdriet, geluk
en tragiek: de werkelijkheid met onvoorwaardelijke aandacht tegemoet treden.
Zonder ‘voor te sorteren’ of eigenmachtig optreden; ‘ja zeggen’ tegen het
onverwachte. Alle aspecten omvatten en omarmen, dus ook het lijden dat op zichzelf
iets vruchtbaars is en het leven tot iets kostbaars kan maken (eerder genoemd in
1.2.3). De Martelaere heeft het over het bestendig op-en-neer gaan van het leven.
‘Het ene ogenblik voelen we ons goed, gezond en geliefd, het andere ogenblik zijn
we weer misnoegd, misselijk of misprezen. Dit bestendige op-en-neer is natuurlijk
ook wat het leven boeiend maakt, wat de spanning erin houdt, wat ons aan de gang
doet blijven.’149 Door Duintjer ook verwoord als het verband tussen ‘zitten op een top’
en ‘in het dal’. Beide maken onderdeel uit van een zelfde leerproces: het leren dat
het niet gaat om ‘goede’ versus ‘slechte’ zitplaatsen, maar om het gewaar zijn, je
helemaal bewust zijn van waar je zit. En niet de ‘goede’ zitplaatsen willen
vasthouden, maar de verandering, de beweging als zodanig bewust meemaken.150
Vast willen houden is, zoals naar voren kwam in het vorige hoofdstuk, verbonden
met ‘overleven’. Meegaan met de verandering kenmerkt ‘leven’. En dan niet een
verandering om de verandering van uiterlijke omstandigheden, maar een verandering
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omdat het past bij innerlijke drijfveren. Dat is ook te omschrijven als het steeds weer
‘beginner’ zijn (zoals genoemd in 1.3.1).151 En ook de wereld met eerbiediging en
verwondering benaderen: de wereld als een met schroom te benaderen
werkelijkheid, die in alle begrijpelijkheid toch ondoordringbaar blijft.152 En dat heeft,
zoals duidelijk zal zijn, niets met willen en het ‘weten’ zoals beschreven in hoofdstuk
1, te maken.
Vertrouwen in het leven gaat over vertrouwen zowel in tijden van eb (neer) als vloed
(op). Met eb en vloed introduceren we nieuwe begrippen naast de eerder
genoemden. Eb en vloed wordt door zowel Hillesum als Jorna gehanteerd. Vloed
staat bij Hillesum voor bijvoorbeeld de bevestiging door de ander van een relatie en
het je prettig voelen. Eb verbindt ze aan treurigheid, vermoeidheid, overmoedigheid,
vergissingen, oppervlakkige momenten en de jaloezie waartegen je vecht, innerlijke
oneerlijkheid en moedeloosheid. Zij zegt dat beiden bestaansrecht hebben, de
hoogtepunten mogen er zijn maar afwezigheid ervan is ook goed. Het is ook een
accepteren van ‘eb’.‘Jij verlangt nog altijd te veel op hoogtepunten te leven en je
voelt je eigenlijk te kort gedaan, wanneer het leven soms wat grauw en alledaags of
alleen maar lastig lijkt.’ En ook: ‘Je moet niet op beloningen wachten van het leven in
de vorm dat je je weer eens gelukkig voelt.’153 Wanneer we deze uitspraak
doortrekken naar het raadswerk, dan kunnen we een koppeling maken naar de
noodzaak van ‘het er zijn voor de ander’ in plaats van dankbaarheid of een beloning
te ‘eisen’ (eerder opgemerkt in 1.3.2.4). Ook Van Praag laat, in heldere
bewoordingen, weten hoe de raadsman zich tot zijn taak behoort te verhouden: ‘Hij
verwacht geen dankbaarheid, noch bijzondere aanhankelijkheid; hij is niet
ontgoocheld door de ongetwijfeld talrijke mislukkingen, noch gevleid door
onverwachte successen; maar hij verricht zijn taak in het besef, dat die taak verricht
moet worden, omdat mensen dikwijls zo onvoorstelbaar alleen staan in de
moeilijkheden van het leven’.154 En zoals ook eerder genoemd, is het voor de
raadsvrouw van belang eigen pijn te onderkennen omdat alleen dán zij open kan
staan voor het leven van de cliënt zoals zich dat in al haar aspecten voordoet (1.2.3).
Jorna verbindt eb en vloed aan binnen-, en buitenwereld. ‘(..) bij eb keer je terug naar
jezelf om daar de kracht en ruimte te vinden om de binnenstromende vloed van de
buitenwereld te kunnen ontvangen en opvangen.’155 Buitenwereld kan gelezen
worden als een stroom van indrukken die gevraagd en ongevraagd op je afkomt.
Generaliserend gesteld zijn het impulsen die het leven vooral ‘leuk’ moeten maken.
Wanneer contact met je diepere zelf, je binnenwereld, niet of onvoldoende gemaakt
wordt, kan het moeilijk zijn een evenwichtige keuze te maken uit die impulsen. De
keuze voor ‘gerieflijkheid’ of eeuwigdurende ‘vloed’ ligt dan voor de hand en er is een
zekere afhankelijkheid van het ‘gebodene’. Wanneer dat contact er wèl is, en met
regelmaat wordt opgezocht, ziet de buitenwereld er anders uit, ruimer. Het zal
duidelijk zijn dat het als raadsvrouw van wezenlijk belang is in contact te staan met
jezelf. Alleen dan kun je er voor een cliënt werkelijk zijn in hoogte-, en dieptepunten.
Hillesum komt tot het aanvaarden van eb en vloed vanuit haar ‘vertrouwen’
(vertrouwen is eerder genoemd in 2.2). Dat zij tot werkelijk aanvaarden komt blijkt uit
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haar verslaglegging. Zelfs in tijden van grote crisis komt zij tot uitspraken dat het
leven toch goed is. ‘Dit verdriet (note JvB: moord in concentratiekampen) moet je in
jezelf alle ruimte en onderdak verschaffen, die het toekomt (…). En als je het verdriet
de plaats en ruimte gegeven hebt, die het krachtens zijn nobele geboorte toekomt, ja,
dan mag je toch zeggen: het leven is zo schoon en zo rijk.’156 Juist vanwege het feit
dat Hillesum treurigheden en opstandigheden opneemt en door zich heen laat gaan
zoals de brede eeuwige stroom van leven door haar heen gaat, kan zij tot een
uitspraak over ‘het leven is goed’ komen. ‘Er is zo een groot vertrouwen in me. Niet
een vertrouwen, dat het me in het uiterlijke leven altijd goed zal gaan, maar een
vertrouwen, dat ik, ook wanneer het slecht gaat, dit leven nog aanvaard en goed
vind.’157 Dat is pas vertrouwen.
2.7 Eenvoud
Vertrouwen op de stroom van het leven, meegaan in eb en vloed. Is dat ‘gewoon’
leven? ‘Gewoon’ leven bestaat niet lezen we bij Verhoeven. ‘Redeneren is denken
zonder verwondering. Het is rekenen, construeren, eigenmachtig iets maken. Wie
redeneert, verwijdert zich minstens een stap van de werkelijkheid die hem
aanvankelijk fascineerde. Het heeft soms de schijn alsof er maar twee mogelijkheden
zijn wat betreft het denken: heel verheven en absolute dingen denken of helemaal
niet denken, maar wat men dan noemt ‘gewoon leven’. Natuurlijk is het dilemma vals:
want gewoon leven is voor een mens niet weggelegd. Het eendere is voor hem het
andere en zijn wonen op aarde is zelf een denken.’158
Aanvankelijk richtte het zelfonderzoek zich op ‘gewoon leven’ vanuit onder andere
nostalgische herinneringen aan de eenvoud van het platteland (in de Inleiding
noemden we vier invalshoeken waaronder de jeugdherinnering). Die eenvoud liet
zich karakteriseren als verbondenheid met de natuur, met de (dorps)gemeenschap
en afwezigheid van materialisme. In de loop van het onderzoek heeft eenvoud een
andere karakterisering gekregen en daarmee heeft een verschuiving naar de vierde
invalshoek plaatsgevonden: het leven toelaten. Een belangrijke wijziging zit ‘m in de
onderkenning van het belang van ‘innerlijk leven’. Zicht op dit belang is
voortgekomen uit bestudering van literatuurbronnen en een film zoals we
onderstaand toelichten.
Bij Hillesum is eenvoud een kernbegrip. Zij heeft het in haar nagelaten geschriften
met regelmaat over ‘tot eenvoud’ komen. ‘Dan zou ik zo eenvoudig willen zijn dat het
leven als iets vanzelfsprekends in me was, waar ik verder niet over na hoefde te
denken.’ En, ‘Ik zou zo graag alleen maar willen zijn, en ademen en ingebed liggen in
de eeuwigheid en heel eenvoudig willen zijn.’ Tot eenvoud komen is niet alleen voor
haar eigen stille momenten van belang maar gaat ook over hoe ze zich verhoudt tot
de ‘buitenwereld’. Dan gaat het over loskomen van eventuele oordelen van de ander.
‘Zeer, zeer eenvoudig worden en zijn en leven. Niet alleen voor je zelf, in je stille en
beste momenten die eenvoud en wijdte in je voelen, maar ook in je dagelijkse leven,
geen sensaties om je heen uitstrooien, niet interessant willen zijn, afstand doen,
eerlijk en misschien na een strijd, van het interessant-gevonden-willen-worden-doorde-buitenwereld. Maar de eenvoud werkelijk in je leven en in de atmospheer om je
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heen, verwerkelijken.’159 Niet interessant willen doen is ook van belang voor de
raadsvrouw als professional. Ook zij moet tot eenvoud komen wat ver afstaat van
een begrip als inspiratrice zoals door Hillesum gebruikt. ‘Men moet niet de eerzucht
hebben iemands inspiratrice te willen zijn, men moet überhaupt niets willen zijn, men
moet alleen maar zijn en zijn volgens z’n beste mogelijkheden en wanneer ik dat
ben, welnu, dan ben ik inspirerend genoeg, niet alleen voor hem, maar ook voor vele
anderen.’160 Het zal duidelijk zijn dat deze benadering verbinding met het leven
uitdrukt, met het hier en nu. Deze wijkt af van het ‘denken over het leven’ zoals bij
‘overleven’ aan de orde is en als uitgangspunt diende bij aanvang van het onderzoek
(tot uitdrukking komend in drie invalshoeken zoals eerder genoemd).
Tot eenvoud komen is ‘hard werken’. Hillesum geeft aan dat je eenvoud door alle
gecompliceerdheden heen moet verwerven.161 Dat hangt samen met een besef van
de waarheid niet in pacht te hebben. Wanneer je dat kunt toelaten, sta je open voor
een werkelijkheid die je vreemd is en waarmee je contact probeert aan te gaan.
Eenvoud kunnen we dan koppelen aan ‘overgave’. Overgave aan het leven betekent
de waarheid niet in pacht hebben en alleen maar ‘zijn’ (in het vervolg van deze
paragraaf werken we dit nog uit).
Hoogeveen geeft ook een omschrijving van eenvoud. Zij doet dat rechtstreeks in
relatie tot het raadswerk. Zij spreekt over drie begrippen die van belang zijn om niet
ten onder te gaan in nijpende of bedreigende tussenmenselijke situaties. Eenvoud is
van belang naast overwicht en respect. Eenvoud is dan: het durven tonen en/of
uitspreken van eigen kwetsbaarheid, geraaktheid, beperktheid, van niet weten en/of
begrijpen.162 De rol die kwetsbaarheid in negatieve zin kan spelen, belichtten we in
het vorige hoofdstuk. De kwetsbaarheid waar Hoogeveen aan refereert, komt in het
vervolg van dit hoofdstuk aan bod. Eenvoud verbinden we ook met de al eerder
genoemde ‘openheid’ ‘van’ Van Praag: dat is de bereidheid om uiterlijke en innerlijke
ervaring zonder weerstand tegemoet te treden. Dit lezen we als er niets ‘tussen’
plaatsen (geen barrière opwerpen), het leven haar gang laten gaan, het niet nóg
ingewikkelder maken. In onderstaand voorbeeld uit mijn raadspraktijk, wordt de cliënt
open tegemoet getreden wat onder andere blijkt uit de directheid van haar vraag.
“Ze zeggen hier dat ik mezelf meer de moeite waard moet vinden. Dat is moeilijk voor
mij, ik heb altijd voor anderen gezorgd.” Denkt even na en zegt dan “vind jij jezelf de
moeite waard?” Ik ben verrast door de directheid van haar vraag en lach haar als
eerste reactie toe. “Of mag ik dat niet vragen?” “Je mag dat wel zeker vragen”
antwoord ik “die vraag houd je nu bezig en heeft alles te maken met je eerdere vraag,
‘hoe kom ik hieruit?’ ” Mijn antwoord deed er op dat moment niet meer toe maar
vormde aanleiding de zoektocht bij haar zelf voort te zetten.

Bij het begrip ’eenvoud’ kan een associatie met leven op het platteland opdoemen:
‘gewoon’ leven. Zoals aan het begin van deze paragraaf genoemd, is verbinding met
innerlijk leven voor het raadswerk van belang. De raadsvrouw moet in verbinding
staan met haar binnenwereld en kan de cliënt dan open benaderen zoals uit het
zojuist gegeven voorbeeld spreekt. Vanuit de veronderstelling dat er een verband is
tussen het plattelandsleven en eenvoud, werd de film ‘Paul dans sa vie’ van Rémi
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Mauger geanalyseerd. Er zit een zekere vanzelfsprekendheid in het leven van de
Franse boer Paul die nog actief ‘boert’ ook al is hij halverwege de 70. Het
boerenbedrijf heeft hij met twee zussen voortgezet na het overlijden van hun vader.
Het leven speelt zich in en om de boerderij af. Dat wat ze doen, doen ze al minstens
twee generaties op dezelfde manier. Het is hard werken, veel tijd om na te denken is
er ogenschijnlijk niet. (Uit het bestaan van twee opschrijfboekjes kan het tegendeel
worden geconcludeerd, één boekje bevat dagelijkse notities over het weer en de
gewassen, een ander bevat gedachten over ‘het leven’.) Uit bestudering van de film
komen gedachten voort over een koppeling van eenvoud in het dagelijkse leven aan
de getoonde manier van leven. Dit komt overeen met een beschrijving die we bij
Lathouwers aantreffen en onderstaand weergeven. Het bekijken van een goed
gemaakte schoffel, in het citaat van Lathouwers, is vergelijkbaar met de aanschaf
van een zeis in de film. De zeis wordt in de winkel uitgeprobeerd. De liefde voor het
gereedschap komt sterk tot uiting in de beweging die met de zeis wordt gemaakt. ‘(..)
Veel zenverhalen gaan over gewone mensen die gewone dingen doen: bladeren
bijeenharken, het veld klaarmaken voor het zaaien, bewonderend de kwaliteit van
een goed gemaakte schoffel bekijken. Die mensen zijn geportretteerd tegen de
achtergrond van the actual, van wat op dat onherhaalbare moment aan de orde was:
wandelend in de bergen, rondkuierend op de markt, aan het werk op het veld of een
uiltje knappend onder een boom.’163 Deze eenvoud van leven lijkt in tegenspraak met
leven volgens ‘hogere idealen’. Door De Martelaere als volgt verwoord: ‘Daar sta je
met je eigen leven, niets om het aan op te hangen. Nee, leven moet je voor abstracte
idealen, morele waarden, een geloof, een overtuiging of anders voor niets, voor de
dwaze inhoud van het leven zelf: eten, drinken, slapen’.164 Dat sluit aan bij het
zelfonderzoek:
‘De hogere idealen verbind ik met het leven willen omvatten met je geest (met
conceptuele kennis). Het leven omvatten met je geest, voorkomt zichtbaar zijn met
‘onbenulligheden’ (1.2.1). Ook uiteenzettingen over ‘het leven als kunstwerk’ plaats ik
onder de hogere idealen (de uiteenzetting van Dohmen). Het staat allemaal ver af van
de dagelijkse praktijk. Ik was geneigd aan de dagelijkse praktijk een andere waarde toe
te kennen, een lagere, dan aan de hogere idealen. De dagelijkse praktijk ervoer ik dan
als de grauwe alledaagse werkelijkheid. Maar dit gericht zijn op hogere idealen leidt af
van het hier en nu waar het in ‘leven’ omgaat en leidt juist tot grauwheid (1.2.2). Het
leven leven zoals dat zich hier en nu voordoet, biedt mij een ‘legitimatie’ van eten en
drinken te genieten. Het past bij een houding van je laten omvatten door het leven (en
deze houding sluit aan bij perceptueel kennen).’
In de film van Rémi Mauger over boer Paul staat het genieten van eten en drinken
niet centraal. Eten en drinken horen er eenvoudigweg bij. Het leven dat Paul met zijn
zussen leidt gaat over de ‘dwaze inhoud’, wat we dan interpreteren als voorzien in je
dagelijkse onderhoud. En die inhoud op zich heeft zin. Dat nemen we althans aan,
want in principe hebben Paul en zijn zussen de keuze om op een andere manier in
hun onderhoud te voorzien. Ook in een roman van De Martelaere komt het eten en
slapen naar voren. ‘(…) ze praten over de lente, over het leven en wat daarin de
moeite niet loont. Er zijn maar drie dingen waarvoor ze leeft. Eten, zegt ze. En
slapen. Hij heeft zin in geen van de drie.’ Er worden er maar twee genoemd, eten en
slapen. Misschien zeggen ze drie omdat je nooit uitputtend kan zijn in je
opsommingen. Als lezer merk je het niet eens totdat je denkt, hé, het waren er toch
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drie? 165 Langzamerhand ontstond in de loop van het onderzoek het besef dat het bij
‘leven’, om die dwaze inhoud gaat. En juist ook in het raadswerk gaat het om de
dwaze inhoud waarbij er als vanzelfsprekend contact is met het innerlijk. Het gaat
dan niet om hoog verheven idealen die je als raadsvrouw bedenkt, maar om
rechtstreekse ervaring. Je laten omvatten door het leven in plaats van het leven te
omvatten met de geest zoals al enkele malen genoemd. Die eis van abstracte
idealen of verheven en abstract denken, staat het omarmen van het leven in de weg.
Tot eenvoud komen gaat over het vrij maken van de weg in jezelf om alleen maar te
‘zijn’ zoals Hillesum ons dat leert.166 Of de Franse boer Paul deze eenvoud ook leeft
valt te betwijfelen zoals in de volgende paragraaf tot uiting komt.

2.8 Overgave
Een belangrijk kenmerk van een grondhouding gebaseerd op leven is dan ook
overgave. Overgave wordt door veel auteurs beschreven en lijkt ook in de film van
Rémi Mauger een rol te spelen. In het zelfonderzoek kon ‘overgave’ pas tevoorschijn
komen toen ‘het bezet’ zijn met gedachten als hindernis naar de achtergrond
verdween. Overgave is een belangrijk aspect van ‘eenvoud’. Overgave leidt tot
verbinding met mensen en het leven. Overgave is er niet zomaar. Het betekent de
waarheid niet in pacht hebben en jezelf uit handen durven geven (beginner zijn zoals
genoemd in 2.6 en 1.3.1). Dat wil zeggen de indrukken die je hebt of opdoet, direct
ook weer los kunnen laten waarmee je weer zicht krijgt op een situatie of
gebeurtenis. Als je los laat ben je jezelf. ‘En omdat we onze werkelijkheidsbeleving
als reëel ervaren, lijkt het loslaten ervan op het loslaten van de werkelijkheid zelf, op
een vorm van geestelijke zelfmoord, die alleen maar tot onze ondergang of tot
psychose kan leiden. Daarom neigen we er vaak toe om eerder onze uiterlijke
omstandigheden te veranderen dan onze belevingswijze ervan’, aldus De Wit. 167 De
Martelaere verwoordt het als volgt.‘Wat is het, waar je zo bang voor bent? Om jezelf
te verliezen, maar tegelijk heb je dat altijd gewild. Je bent bang om te krijgen wat je
altijd had gewild, je voelde je veiliger zonder.’168
Toegeven (overgave) aan verlangen is soms moeilijker dan vasthouden aan angst.
Zo kwam uit het zelfonderzoek naar voren dat ik het zicht op mijn verlangen naar
nabijheid vertroebeld of versperd had door mijn angst voor intimiteit. Wanneer de
angst wegvalt, sta je vrij in elk contact, ongeacht wat er gebeurt. Vanuit die ervaren
vrijheid kom je als raadsvrouw tot verrassende ontmoetingen.
‘De gespreksstof lijkt op te zijn. We hebben het gehad over het verloop van haar ziekte,
trouwe bezoekers en de betekenis die zij voor haar bezoekers heeft. Er valt een stilte.
“En jij” zegt ze “wat doe jij?” Ik vertel wat over mijn studie en over de scriptie die ik nog
ga maken. “Stuur ‘m maar op tegen de tijd dat je ‘m klaar hebt.” “Ik weet niet of ik dat
wel durf” antwoord ik in al mijn eerlijkheid. Ze kijkt me niet begrijpend aan. “Ik weet niet
of het wel goed genoeg wordt en of ik me wel zo kwetsbaar durf op te stellen” antwoord
ik ter verduidelijking. Daarop vertelt ze mij haar levensverhaal waarin een rode draad
van ‘durf’(of moed) is geweven. Nu hebben we ècht contact. Een open en bijzonder
contact wat ons, ook tijdens haar volgende bezoeken aan het ziekenhuis, verbindt.’
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‘Overgave’ is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Aanvankelijk betitelden we het
leven van boer Paul en zijn zussen ook als een leven van ‘overgave’. Zij leven met
hart en ziel voor de boerderij wat onder andere tot uiting komt in het met grote zorg
verrichten van dagelijkse handelingen als het maken van boter, melken van de drie
koeien en het repareren van de tractor (eerder werd al gerefereerd aan de aankoop
van een zeis). Het wat schrijnende aspect van de film brengt twijfel over het aspect
van overgave opgang. Boer Paul en zijn zussen hebben ook een leven van opofferen
en zichzelf wegcijferen geleid. Volgens Duintjer kan wegcijferen niet samengaan met
overgave. Deze uitleg volgend, is het leven van boer Paul geen leven van overgave.
En evenmin is hij tot ‘eenvoud’ gekomen wanneer we de betekenis volgen die we er
in dit onderzoek aangeven. Duintjer verbindt wegcijferen met ‘blinde’ overgave (ook
genoemd door De Wit in 1.3.2.3.) ‘Ontvankelijkheid voor het licht van waarheid kan
uiteraard nooit blinde overgave betekenen. Integendeel, je bloot stellen aan het
openbaarwordingsproces dat ‘leven’ heet, betekent betrokken raken in een proces
van ontwaken, van wakker worden, waarbij ogen juist open gaan.’169 Boer Paul gaat
mee op de stroom van het leven zoals dat in de film tot uiting komt. En dat is een
gestage stroom van dingetjes doen van overwegend (zware) fysieke arbeid in een
eigen tempo. Niets gaat gemakkelijk: de koeien staan ver weg, de maaimachine
begeeft het en de mest wordt handmatig van een kar gestoken. Hij doet wat er te
doen valt. De beslissing om het bedrijf van zijn ouders te leiden, is niet in vrijheid
gemaakt. Hij heeft innerlijk niet de vrijheid ervaren om een andere keuze te maken
dan voortzetting van het bedrijf. Daardoor ontstaat het beeld van opofferen en
wegcijferen. Wanneer die innerlijke vrijheid er wel was geweest, was er geen
noodzaak tot wegcijferen. Dan was hij meer ‘overeind’ gebleven in plaats van geheel
en al te verdwijnen in zijn bedrijf en in het dorp waar hij woont. De bedrijfsvoering is
dezelfde als die van enkele decennia geleden. Overgave komt tot stand door
gecompliceerdheden heen zoals Hillesum ons dat leert. Dat is ook afwijken van
verwachtingen zoals voortzetting van een familiebedrijf.
Zoals eerder genoemd is ‘overgave’ essentieel als raadsvrouw en deze wordt ook in
de dagelijkse raadspraktijk ‘verkregen’. Voor Hoogeveen is haar vermogen tot
overgave vooral in contact met cliënten tot stand gekomen. Zij geeft aan dat dit voor
haar het meest kostbare element is dat het contact met cliënten haar heeft
geschonken. Zij licht dit toe als haar vermogen tot het leggen van verbindingen met
zowel mensen als met het leven. En verbondenheid houdt voor haar de absolute
binding met de ander in. Verbondenheid impliceert voor haar zaken als
geïnteresseerd zijn in, liefde voelen tot, belangstelling hebben voor.170
Verbondenheid is niet iets wat de raadsvrouw kan bedenken zoals ook Jorna dat als
volgt formuleert: ‘Het gaat om de bereidheid je telkens bloot te stellen aan het leven
als manifestatieproces (…)Tot je door laten dringen wat er per situatie te zien, te
horen, te voelen en te overwegen valt. En dan afgaande op wat zich toont (niet op
wat je denkt, wenst of vreest dat zich toont), per situatie antwoorden (“met heel je
hart, heel je verstand en met al je kracht”).’171
Overgave gaat ook over ‘vallen’ zoals in de volgende citaten van Nussbaum,
Lathouwers en Jorna naar voren komt. In het al enkele malen aangehaalde verhaal
van Nussbaum, gaat de vertelster vallen. ‘(..) wat gebeuren gaat kun je niet
169
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tegenhouden (1.2.1, 2.4). Maar dit betekent dat ze zichzelf toestaat het niet tegen te
houden, ze besluit op te houden met tegenhouden. Ze ontdekt wat er gebeuren gaat
door het te laten gebeuren. Ze leert vallen (..).’ Eerder al noemden we het ‘weten’
zoals dat er is tussen de vertelster en de minnaar. Dit weten zelf noemt Nussbaum
een relatie, een duizelig en opgetogen vallen. ‘Hevige gevoelens zijn er zeker –
seksuele gevoelens, en ik denk ook gevoelens van diepe vreugde en naaktheid en
draaierigheid en vrijheid: de gevoelens bij het vallen.’172 Het vallen leidt voor de
vertelster tot een ‘worden wie ze is’. Ze laat de bezorgdheid die haar gevangen
houdt, varen. Overal moest ze opletten: de tijd, haar figuur, haar minnaar (1.2.1). Ze
staat zichzelf toe, los te laten. Er ontstaat ruimte voor haar intuïtieve ‘weten’ en ze
gaat erop vertrouwen. Ze ontdekt een kwetsbare en hartstochtelijke kant van zichzelf
wat gepaard gaat met naaktheid omdat het ‘zelf’ open en bloot tevoorschijn komt. Ze
wordt zichzelf.
Lathouwers heeft het over het vallen uit de vrijheid door angst en verlamming. Daar
staat een totaal ander vallen tegenover, een vallen in de vrijheid door geloof en
overgave. Geloof kan ook vervangen worden door vertrouwen zoals eerder genoemd
(2.2). Dit vallen door geloof en overgave is volgens Lathouwers geen vallen meer,
maar bewegen, eindeloos stromen in een leven zonder grenzen.173 In de beschrijving
van eindeloos stromen herkennen we een eerder opgenomen citaat van Hillesum
wanneer ze beschrijft dat het hele leven als een brede eeuwige stroom door haar
heen gaat (2.6) en Duintjer die spreekt over de rivier van het leven (1.2.3, 2.4). Jorna
verbindt overgave met een spirituele houding en eveneens met vallen. ‘Een spirituele
houding blijkt als mensen haast tegen hun natuur in zich overgeven en zich niet
langer vastklampen aan de tijdgeest van actie, prestatiedrang en oplossingen die er
niet morgen maar nu moeten komen. Dat is angstig, ja, maar de overgave betekent
dan dat je de angst uithoudt omdat er geen weg terug is en betekent het verlangen
trouw te zijn aan jezelf wie je blijkens bent.’174
Over vallen schrijft Jorna als volgt. ‘Het is een vallen in de diepte waardoor een
werkelijkheid kan worden ondervonden die voedend en dragend is en waarmee juist
in situaties van cliënten zin kan worden gevonden. In de diepte worden de toewijding
en dienstbaarheid gevormd die de kwaliteit uitmaken van een raadsvrouw. En ook
nog, een mens blijkt in het vallen gedragen te worden door het leven zelf.’175
Overgave is in het zelfonderzoek ook verkend als ‘springen’, met een ‘weten’ dat je
kunt springen. Waar je in springt en of en wat het je gaat opleveren weet je niet.
‘Weten’ wanneer je kunt springen heb ik in het verleden met regelmaat beoefend. Niet
altijd even letterlijk. Het ging gepaard met een gevoel van ‘dat doe ik wel even’ of ‘dat
kan ik wel’. Achteraf bezien verbind ik dit met een zekere geldingsdrang. Ik heb daarin
ook risico’s genomen. Zonder te ‘weten’ toch springen.
Dat is me zo’n dertien jaar geleden op een vrije val komen te staan met gelukkig een
behoorlijk goede afloop. Vorig jaar heb ik, in veel minder extreme vorm, nog eens
‘gesprongen’. Het riep de herinnering aan het avontuur van dertien jaar geleden weer
op. Wederom bleek de sneeuw zeer ijzig en mijn schoeisel daar niet tegen bestand.
Wanneer ik in omstandigheden als deze, niet alles kan overzien, is ‘springen’ geen
optie meer is mijn heilige besluit. Voorzichtigheid is dan geboden in plaats van het
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roekeloos aan te gaan.176 Roekeloosheid is niet helemaal te rijmen met mijn over het
algemeen wat voorzichtige ‘kat uit de boom kijk’ gedrag. Waar het fysieke inspanningen
betreft heeft die andere kant, altijd de overhand gehad. Ik heb dit contrast niet eerder
ervaren en kan er ook geen verklaring voor geven. Anders dan, dat ik wel houd van
fysieke inspanning en ‘bezig zijn’ en daarbij over het algemeen het adagium hanteer:
laten we maar eens kijken wat er gebeurt, een meegaan met de stroom. Benieuwd,
gericht op ontdekking en avontuur. En wanneer ik er toch een interpretatie op los laat
dan ben ik me van mijn fysiek kwetsbaar zijn tijdens inspanning nauwelijks bewust of
anders geformuleerd, het zou best zo kunnen zijn dat ik veel vertrouwen heb in mijn
fysieke gestel.’

Springen in andere omstandigheden dan tijdens een fysieke activiteit, kent een
andere kwetsbaarheid. Geestelijke kwetsbaarheid. Van die kwetsbaarheid zijn we
ons over het algemeen veel meer bewust. Zoals eerder genoemd in het hoofdstuk
‘overleven’, kan dit leiden tot een ‘je gedeisd’ houden, niet springen. De Martelaere
maakt eveneens een koppeling tussen fysiek en geestelijk, weliswaar met andere
woorden. Zij gebruikt, evenals Lathouwers en Jorna, het woord ‘vallen’. ‘Essentieel in
het leren vallen is het laten vallen, het opgeven van weerstand, het meegaan met
wat je overkomt, de overgave. Maar deze overgave leidt niet tot de nederlaag.
Integendeel: ze zou de strijder onkwetsbaar en onoverwinnelijk moeten maken.’177
2.9 Kwetsbaar durven zijn
De vorige paragraaf werd afgesloten met de constatering dat De Marteleare vallen
en overgave met kwetsbaarheid verbindt. Meerdere auteurs dragen dit kenmerk aan
en het is ook een wezenlijk onderdeel van het zelfonderzoek. Kwetsbaarheid, je
blootstellen/blootgeven, is kenmerk van een grondhouding gebaseerd op ‘leven’.
Kwetsbaarheid bij een grondhouding van ‘overleven’, roept vooral angst op. Angst
om zichtbaar te zijn met iets wat je liever verborgen houdt en ook angst om een
kwetsuur op te lopen (1.2.1). Bij een grondhouding van ‘leven’, vormt vertrouwen de
basis om barricades, muren en façades achter je te laten. Je staat daar in al je
(naakte) kwetsbaarheid, weet niet wat er gaat gebeuren en hoe een eventuele
uitkomst eruit ziet, maar je hebt vertrouwen en geeft je over. Hoogeveen zegt:
‘Openheid: ‘Het is een keuze om binnen het eigen leven en in het geestelijk
raadswerk te vertrekken vanuit een open houding die kwetsbaarheid
vertegenwoordigt en dus kwetsuren kan opleveren, die aanraakbaarheid
veronderstelt en dus aanraking met zich meebrengt. Een open houding naar het
leven en de medemens veronderstelt een zekere onbevangenheid, een bepaalde
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ongewapendheid.’178 Kwetsuren oplopen behoort tot de mogelijkheid maar als
raadsvrouw neem je dat ‘risico’ voor lief.
Jorna schrijft:‘Meermalen moet het ik het aandurven, het eigen levensbeschouwelijk
kader en het zelfbeeld waar het alleen uit zelfbehoud aan vasthoudt los te laten en
zich bloot te stellen aan de werkelijkheid van het leven zelf. Doet het dat, dan zal het
in duurzame momenten zin gewaarworden(...).’ ‘Wie toont wat zich als heilig in hem
heeft aangediend, voelt zich naakt en dat vraagt daarom eerbiediging van de
ander.’179 Het roepen van Theo, uit de roman ‘de staart’, vraagt ook om een zekere
eerbiediging. Hij uit zijn verlangen: graag willen spelen met Pieter. In die uiting stelt
hij zich kwetsbaar op en er klinkt ook een zeker vertrouwen in een goede afloop in
door: ‘Pie-ter, Pie-ter, roept hij op het ritme van de metronoom. Luid en langgerekt:
Pie-ter, Pie-ter, alsof hij een voetbalploeg stond aan te vuren. Het roepen heeft niets
meer te maken met het komen van Pieter, het is een bezigheid op zich geworden.
Zul je het dan nooit begrijpen, zegt opa boos, Pieter heeft andere vrienden, hij speelt
alleen met jou als hij niemand anders heeft. Ik weet het wel, zegt Theo, en hij haalt
de schouders op. Hij weet het wel, natuurlijk weet hij het wel, maar misschien, net
vandaag, het kan altijd gebeuren, misschien dat Pieter uitgerekend nu niemand
anders heeft.’180
Uit het zelfonderzoek komt naar voren dat het laten vallen van barrières en façades
tot een blootstellen aan de werkelijkheid leidt. En dan ontstaat op onverwachte
momenten verbinding met een diep gevoeld verlangen:
‘In het samen zijn met anderen, kan ik geraakt worden door alles wat gaat over
gezamenlijkheid, elkaar geluk en gezondheid toewensen, het leven vieren. Ook zonder
de fysieke aanwezigheid van anderen kan een tekst, filmbeeld of lied met vergelijkbare
thematiek eveneens een geraakt zijn teweeg brengen. Bijvoorbeeld bij een lied van
Shaffy.181 In dit lied wordt in de coupletten tegenslagen genoemd en dan komt er voor
mij iets van ‘troost’ achteraan: weet dat we allemaal samen zijn.
De verbazing en gêne die ik ervaar over dit geraakt zijn, kan ik inmiddels wel thuis
brengen. Ik kwam daarop door de volgende uitspraak van Hillesum: ‘Als ik lijd om de
weerlozen, is het dan niet om het weerloze, dat er in mezelf is?’ 182 Wanneer ik het
geraakt zijn verbind met de uitspraak van Hillesum, is het niet de situatie zelf of de tekst
die me zo raakt maar het raakt aan het diepe verlangen in mijzelf naar verbinding. Ik
heb het nu over geraakt zijn door iets wat met blijdschap te maken heeft maar dat kan
met lijden even goed gebeuren. Geraakt zijn door lijden lijkt wat meer voor de hand te
liggen dan het geraakt zijn door met blijdschap omgeven situaties (ik heb het dan over
kleine ‘vieringen’ en niet over ‘events’ waar een traan weer meer voor de hand ligt). Ik
wil ook nog opmerken dat mijn verlangen naar ‘samen’ en ‘vieren’ op de verliespost kan
staan zoals Hillesum dat zo treffend zegt. ‘De meesten zijn hier veel armer dan men
zou behoeven te zijn, omdat men het verlangen naar vrienden en familie op de
verliespost van het leven boekt, terwijl toch eigenlijk het feit, dat een hart zozeer in
staat is om te verlangen en lief te hebben, tot de kostbare goederen gerekend moet
worden.’183
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2.10 Uitspreken, uiten
Overgave en je kwetsbaar opstellen gaan samen met jezelf tonen en uitspreken.
Verschillende auteurs brengen ‘vrijuit uiten’ in verband met leven. Je durven uiten is
een belangrijk kenmerk van een grondhouding gebaseerd op leven. Hillesum schrijft
in haar dagboek dat ze zich genereert om vrijuit te schrijven. ‘Je geneert je nog voor
jezelf. Je durft je nog niet te geven, je durft nog niet de dingen uit je te gooien, je bent
nog verschrikkelijk geremd, omdat je jezelf nog niet accepteert zoals je bent.’
Desondanks gaat ze door en schrijft. En ze leert zich uitspreken. ‘Daaraan merkte ik
eigenlijk pas, hoe ik ook kan uitspreken, dat wat me beroert en hoe ik ook de moed
heb m’n innerlijke dingen uit te spreken.’ ‘En toen een gesprek van een half uur,
waarin ik innerlijk steeds vrijer en vrijer werd en me steeds beter kon geven.’184 De
kunst van het vrijmoedig spreken is door Foucault aangeduid met het woord
Parresia.185 Parresia werd verbonden met het onthullen van de waarheid aan jezelf
en raakte op die manier verbonden met technieken van zelfonderzoek en tot het
komen van een houding van waarachtigheid. Waarachtigheid verbinden we met
eerlijk zijn: staan voor wat je vindt en voelt. ‘Omdat de enige manier om de ander te
ontmoeten is je bloot te stellen aan de situatie van de ander - onzekerheid is troef in
het geestelijk werk - om daardoor te ontdekken dat je, ook al ben je verschillend, toch
ook die ander bent.’186
Niet vrijuit spreken gaat samen met ‘gevangene zijn’ ( 1.2.1). En uitspreken hangt
tevens samen met vertrouwen zoals Nussbaum dat verwoordt. ‘Je eigen liefde
kennen is erop vertrouwen, jezelf blootgeven. Het betekent dat je de ander vertrouwt
en twijfels (…) opschort.’187 Uit het zelfonderzoek blijkt dat ‘uiting geven aan jezelf’,
over het algemeen iets ‘oplevert’:
‘Het is bijvoorbeeld de herkenning bij de ander waar ik niet op had gerekend of
gehoopt. En het is ook een gevoel van verantwoording nemen voor wat mij bezighoudt,
ongeacht of het iets ‘oplevert’. Maar ‘tonen’ kan nog gepaard gaan met kwetsbaar
voelen. En mijn kwetsbaarheid gaat over falen en ook over het zichtbaar maken van
verlangen (zoals eerder genoemd in 1.2.1).’

‘Misschien schuilt het beangstigende van het verlangen in het niet onder woorden
kunnen brengen van iets wat steeds meer blijkt te zijn dan de woorden die we
gebruiken en dus ook meer zichtbaar zou kunnen maken van intieme lagen van
onszelf waar we maar vaag contact mee hebben. Het spreken door het verlangen,
kan er namelijk op neerkomen dat we meer tot uiting brengen van onszelf, dan wat
we over onszelf weten. Als we onszelf openstellen en vrij willen uiten, is daar niet
alleen de dreiging voor de diskwalificaties van de buitenwereld, maar ook doordat het
ongewisse, het onbekende van onszelf geen garanties biedt of het goed of slecht zal
zijn wat tot uitdrukking komt.’188 Zoals al een paar maal genoemd, is het juist voor
een raadsvrouw van belang zich open op te stellen met het ‘risico’ kwetsuren op te
lopen.
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Theo uit de roman ‘de staart’, heeft vele jaren na dato nog niet helemaal ‘afgerekend’
met zijn vriend Pieter. Hij voelt zich, wanneer we daar een interpretatie op loslaten,
kwetsbaar in het tonen van zijn verlangen naar vriendschap met Pieter. Deze Pieter
komt hij vele jaren later, als hij in gezelschap is van Rene, tegen. ‘Ga het hem dan
vragen, zegt Rene, dan weet je het meteen. Nee, zegt Theo, het is Pieter zeker niet.
Weet je wat, zegt Rene, ik ga het even voor je vragen. Niet doen, zegt Theo. Maar
Rene is al opgestaan en stapt resoluut naar buiten, recht op de jongen toe. Theo
wendt zijn hoofd af, hij durft niet te kijken. Hij is bang dat het toch Pieter zal zijn, en
dat Pieter niet eens meer zal weten wie hij was.’ ‘(…) Dat was mijn vriendje, zegt
Pieter. Hij zegt niet: Dat was een jongen die ik kende, en ook niet: Dat was een
vriendje.’ 189
Theo is in de eerdere citaten naar voren gekomen als een kwetsbare jongen die zich
afhankelijk voelt van Pieter. Jaren later is dat nog steeds zo. Hij blijft onvoldoende
goed bij zijn eigen beleving: Pieter was zijn vriend daar is geen instemming van
Pieter voor nodig. Pieter kan er hoogstens een andere naam aan geven.
In het Zelfonderzoek komt een ervaring naar voren die in lijn is met de ervaring van
Theo:
‘De spanning van het al dan niet herkennen kan ik ‘invoelen’. Over het algemeen
onthoud ik namen, gezichten en weet waar een ontmoeting plaatsvond. Omgekeerd is
dat lang niet altijd zo. Wanneer ik er blijk van geef iemand te kennen en de ander geeft
geen enkel sein van herkenning, dan kan ik me behoorlijk ‘bloot of zichtbaar’ voelen.
Zolang ik er niet teveel belang in stel, is er helemaal niets aan de hand. Wanneer er
wel een ‘gewin’ is, groeit mijn ongemak vrij vlot zoals in het volgende voorbeeld:
‘Vóór mij in de rij staat iemand die ik tijdens een module aan de UvH, jaren geleden,
wel eens heb gesproken. Uiterlijk is ze helemaal niets veranderd. Ik spreek haar aan.
Ze kijkt me aan en zegt “ik kan me je niet herinneren, welke module was het?” Ik loop
hardop een paar modules na en zeg niet meer te weten welke het was. Dan volgt haar
(vernietigende) reactie.“Nee hoor, je vergist je.” Ze draait zich om en schept haar bord
vol met het een of ander.’ Het liefst wil ik me in alle omstandigheden tonen. Geen
terughoudendheid, zeggen wat ik te zeggen heb en wanneer ik me ergens ‘thuis’ voel,
lukt dat zonder meer.’

2.11 Ontmoeten
Mogelijk het meest belangrijke kenmerk, zeker vanuit het perspectief van de
raadvrouw, is het ontmoeten. Ontmoeten wordt door vrijwel alle auteurs verbonden
met een grondhouding gebaseerd op leven. Essentieel daarbij is dat dit ontmoeten
niet doelgericht is. Van Praag omschrijft een ontmoeting als volgt: ‘Maar als voor een
korte spanne tijds de werelden van twee of meer mensen gaan samenvallen, doordat
ze proberen vanuit dezelfde belevingssfeer te leven, dan is er sprake van een
ontmoeting in de volle zin van het woord. Om de medemens werkelijk te benaderen
zal de raadsvrouw zich een wereld moeten ontwerpen, die in wezen gelijk is aan de
wereld van de cliënt. De raadsvrouw blijft in deze ontmoeting ook steeds zichzelf: hij
leeft tegelijk in twee werelden.’190
Vanwege het grote belang ‘zichzelf te zijn’ moeten aanwezige barrières, zoals we die
in het vorige hoofdstuk tegenkwamen, verdwijnen. De barrières staan een open en
189
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eerlijke opstelling, in de weg. Alleen vanuit een open en onbevangen houding, kun je
de aandacht die er voor jou als raadsvrouw is, ontvangen. ‘Door de wederzijdsheid
van de relatie, bied je als geestelijk werker niet alleen iets, maar ontvang je ook iets
binnen de relatie welke je aangaat.’191 Dit ‘iets’ wat je ten deel valt is een
gemeenschappelijke gebeurtenis van mens zijn. Er wordt niet voorzien in een
behoefte, daarin voorzie je als raadswerker buiten de professionele praktijk, maar het
is een kwaliteit die je toevalt.
Jorna haalt, als het gaat om ontmoeting, Buber aan. Volgens Buber kan een
ontmoeting alleen plaatsvinden vanuit een open benadering van het leven. ‘Voor
Buber is de wereld waarin wij leven het schouwtoneel waarbinnen het werkelijke
leven in relatie plaatsvindt. Existentieel staat de mens in relatie en dat betekent voor
de mens dat hij in wederkerigheid ‘de ontmoeting’ schept waar al het indirecte als
hindernis is weggevallen. Dan is er sprake van ‘relatiekracht’ die ontmoeting mogelijk
maakt, omdat ze niet wordt belemmerd door een doel, begeerte of vooruitlopen dat
‘ertussen’ staat.’ Buber komt dan tot de uitspraak dat alle werkelijke leven ontmoeting
is. Geen doel, begeerte of vooruitlopen. Ook Hoogeveen benadrukt het belang van
levens-, en bestaansgericht zijn, in plaats van doelgericht.192 Levens-, en
bestaansgericht leidt tot ontmoeten, tot verbinding. Doelgericht zijn staat een
ontmoeting in de weg, vormt een barrière tussen raadsvrouw en cliënt (zoals bij een
grondhouding van ‘overleven’ aan de orde is).
Los zijn van een vooropgezet doel en onbevangen het gesprek aangaan. Wanneer
we terugkijken op ontmoetingen die de moeite waard zijn, dan zit daar altijd een
element van onverwachtheid in. Een gesprek als raadsvrouw wat verrassend is (zie
ook eerder voorbeeld in 2.8), een toevallige ontmoeting op straat, in de trein of
bibliotheek. Nergens op uit zijn en juist om die reden kan er iets ontstaan. En dat
‘iets’ is veelal te omschrijven als een raken van hart tot hart. Door Lathouwers
gekoppeld aan intimiteit. Hij schrijft dat intimiteit een ambivalent begrip is. ‘Intimiteit –
wat dat ook is – is waar wij allen het meest naar verlangen en waarvoor wij tegelijk
het bangst zijn. (…) Met intimiteit wordt hier raken van hart tot hart bedoeld.’193
Ook tijdens mijn stage waren er ontmoetingen van hart tot hart wanneer de ander
met een open houding tegemoet getreden werd. Vaak was er al contact nog voordat
er een woord gevallen was zoals in de volgende uitspraak tot uiting komt: “ik voelde
direct dat het goed zat met u”. ‘De ander ontmoeten betekent dat men het leven
zonder voorbehoud of vooroordeel toelaat, dat je bereid bent te antwoorden zonder
vooraf te weten. Uitgaan van dit begin (sel) betekent de ander en jezelf ruimte geven:
benauwenis beantwoorden met ruimhartig zijn.’194 Als raadsvrouw alles wat zich in
het hier en nu voordoet toelaten, je eraan overgeven. Wellicht ten overvloede merken
we hierbij op dat een raadsvrouw ook weet om te gaan met de behoefte aan
afsluiting. Dat wil zeggen dat er niet geanticipeerd wordt op een open houding of nog
meer openheid tijdens een volgend treffen.
Ontmoetingen van hart tot hart koppelen we aan de gelukte ontmoeting zoals
genoemd in de inleiding, ‘gelukt’ als een zin-verschaffende verbondenheid die cliënt
en raadsvrouw te boven gaat. Dit houdt verband met eerder genoemd raken van hart
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tot hart waaruit een gevoel van liefde voor de medemens kan ontstaan. ‘Hiertoe zijn
we dus op aarde: om te leren liefde te geven en liefde te ontvangen, door onder ogen
te zien wat liefde in de weg staat – angst, haat, wrok, ijdelheid, drang tot zelfbehoud
en bezit – en dat te laten oplossen zodat de liefde voor de ander en het andere vrij
kan komen.’195 Het ervaren van liefde komt ook het vrijuit spreken ten goede. ‘(..) wie
vanuit liefde in de relatie staat, voelt zich vrij in het spreken, en kan op zijn manier
het beste uit zichzelf halen, dat dan door de ander als ‘waar’ herkend en erkend zal
worden.’196
Het gaat niet alleen om een open benadering van het leven, volgens Buber, hij voegt
daar nog iets aan toe. ‘Wie dankzij een ‘onvermoed schouwen wanneer men in alle
stilte alleen is’ aan geen enkel wezen meer vastzit en niemand meer hoeft te
gebruiken, kan in het hier en nu met de ander verbonden zijn.’ 197 ‘Verbinding’ is nu
meerdere keren gevallen. Ontmoeten en verbinden. Hoogeveen zegt daar in relatie
tot het vak van raadsvrouw het volgende over. ‘Verbondenheid is niet iets waarvan je
zou kunnen bedenken: Dat ga ik doen. Het is iets wat je voelt, het zit in je merg.
Waar je ook kijkt, mensen verbinden zich met iets dat bij hen past. (..) Dat waar ik
verbonden mee ben is met mensen. (…)’198 En, voegt zij daar aan toe: ‘Een mens
kan zijn specifieke ‘zijn’ alleen maar aan, met en door middel van de ander, het
andere, beleven.’199
Uit het zelfonderzoek komt het belang dat gehecht wordt aan verbinden naar voren:
door de jaren heen kom ik er steeds dichter bij. Dit betekent dat de verbinding
prevaleert boven het mogelijk oplopen van kwetsuren. Het is langere tijd andersom
geweest (angst voor kwetsuren zoals bij ‘overleven’ aan de orde is). Dat dit een
belangrijke universele menselijke waarde is, bleek al uit Bubers’ woorden dat alle
werkelijke leven ontmoeting. Ook De Dijn gebruikt woorden van vergelijkbare
strekking. ‘Wat de mens, ook de moderne mens, ten diepste verlangt, is de gelukte
ontmoeting met het andere, met het onverwachte, in een woord, met de werkelijkheid
“buiten ons”( De Dijn, 1999, p. 34).200 De werkelijkheid ‘buiten ons’ draagt bij aan
ervaringen van zin en kan leiden tot levensbeaming en zelfbestemming.201 De
werkelijkheid buiten ons is de werkelijkheid die ons toevalt wanneer we onze eigen
werkelijkheid (zoals beschreven in het vorige hoofdstuk) loslaten.
Aansluitend bij De Dijn en de bevindingen uit het zelfonderzoek, noemen we aan het
slot van dit hoofdstuk de waarde ‘intensiteit’. Een eerder aangehaald voorbeeld uit de
raadspraktijk (2.3) ging gepaard met ‘intensiteit’. Het is één van de drie waarden die
we noemden in paragraaf 1.2.2: gemoedsrust, intensiteit, genot. Een gelukte
ontmoeting kan voor de cliënt een gevoel van ‘even gedragen te zijn’ met zich
meebrengen. Voor de raadsvrouw, in het onderhavige voorbeeld, is het een intens
gevoel van nabijheid of contact. Het is frank en vrij in het hier en nu staan waardoor
er aanraking kan zijn en cliënt en raadsvrouw even ‘samenvallen’. Hoogeveen
omschrijft dat als volgt: ‘Wat ik uiteindelijk vreugde noem, is het moment waarop je
samenvalt met jezelf, met het leven. En als je met het leven samenvalt, dan betekent
dat dat je zonder angst in het leven staat. Even. Dat geeft een gevoel van blijdschap
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en tegelijkertijd ook bezonkenheid, dankbaarheid.’ Aan een waarde als ‘genot’
hebben we in dit hoofdstuk geen aandacht besteed. ‘Genot’ plaatsen we in de sfeer
van aangename ervaringen zoals deze in paragraaf 2.6 naar voren komt en krijgt dan
verbinding met ‘lust’. Een waarde als genieten is ruimer, waarbij je ook kunt genieten
van ‘lust’. Genieten kan ‘m voor Hoogeveen in kleine dingen zitten. ‘Lekker
pingpongen, lekker genieten, gewoon de kleine dingen van het leven. Geluk is
gewoon klein. Maar dan nog gaat het om verbondenheid: je kunt ook verbonden zijn
met de frivoliteit van het leven. Juist omdat alles wezenlijk is, kun je ook van kleine
dingen genieten.’ 202 Het zijn kleine genoegens waar Hoogeveen op doelt zoals ook
bij Verhoeven naar voren komt. Verhoeven geeft aan dat genieten bij het leven hoort.
‘(…) niet zozeer van spectaculaire gebeurtenissen of enorme prestaties binnen het
leven als wel van het feit dat we bestaan en dat we aan de goede kant van de dood
zitten.’203 Vanuit het literatuur en Zelfonderzoek stellen we dat het juist de intensiteit
van een beleefd moment is, zoals zich dat in een ontmoeting, de natuur,
romanfragment of film voordoet, waardoor je tot genieten komt. Vanuit ‘intensiteit’
kom je aan genieten toe. En ‘intensiteit’ is onlosmakelijk met ‘leven’ verbonden zoals
uit de samenvatting in de volgende paragraaf opnieuw naar voren komt.

2.12 Samenvatting van aspecten die bijdragen aan een grondhouding
van ‘leven’
Er is een aantal aspecten dat bijdraagt aan een grondhouding van ‘leven’, voor de
raadsvrouw als professional, zoals in dit hoofdstuk naar voren komt. Aspecten die
bijdragen aan het zich door het leven laten ‘omvatten’. Anders gezegd, een open en
onbevangen benadering van de werkelijkheid, ‘ongewapend’ zijn. ‘Open en
onbevangen’ verbinden we met kwetsbaar durven zijn en jezelf uiten. Je zou kunnen
zeggen dat er eerst een houding van vertrouwen, je gedragen weten door de
levensstroom, mededogen en een aanvaarden van het op-en-neer gaan van het
leven verworven moet zijn, vóórdat je tot eenvoud en overgave kunt komen. En
wanneer je tot eenvoud en overgave bent gekomen, kun je open en onbevangen in
ontmoetingen staan. Hiermee wekken we de indruk alsof er een volgorde in de
beschreven aspecten kan worden aangehouden. Dat is niet zo. Ze hangen met
elkaar samen en geven inhoud aan het leven ‘leven’. Wel kunnen we stellen dat
eerstgenoemde waarden (beginnend met vertrouwen) bijdragen aan het vrijmaken
van de weg in jezelf om alleen maar te ‘zijn’.
Een van de belangrijkste aspecten van ‘leven’ vormt het loskomen van jezelf om in
relatie te kunnen ‘zijn’. Alleen dan kun je de cliënt ruimte geven om zijn situatie ter
sprake te brengen. Het is het wagen van een sprong (overgave), los van
verwachtingen of oordelen van de ‘buitenwereld’. Met de sprong stel je je bloot aan
het leven als manifestatieproces. En afgaande op wat zich toont, antwoord je als
raadsvrouw per situatie met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. Van dit
tonen gaat een zekere ‘eenvoud’ uit, juist omdat het aansluit bij de situatie van dat
moment. Het is niet gekunsteld, kan nergens aan worden ‘opgehangen’, krijgt geen
legitimatie in hogere idealen zoals dat bij ‘overleven’ aan de orde is. Vastzitten aan
hogere idealen, aan denken ‘over’ de cliënt, verbinden we met conceptuele kennis.
Direct in contact staan met de werkelijkheid, open en onbevangen, verbinden we met
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perceptuele kennis. Juist vanwege de eenvoud en het je bloot te stellen aan de
ander, ontdek je dat je, ook al ben je verschillend, toch ook die ander bent.
Die ontdekking, dat je toch ook die ander bent, maakt onderdeel uit van een ‘echte’
ontmoeting. Je ‘valt even samen met die ander’ wat een moment van intensiteit met
zich meebrengt. De weg is vrij voor de cliënt om toe te komen aan zinervaring –
zingeving – zinvinding die klopt met diens persoon, situatie en levensgang. 204 Om
het belang voor de cliënt is het in de professionele raadspraktijk te doen. Maar ook
als raadsvrouw is het van belang iets te ontvangen in de relatie die je aangaat. En
dat iets kan gelezen worden als een gemeenschappelijke gebeurtenis van mens zijn.
Die ervaring is van belang om plezier te behouden in het werk en is, zoals inmiddels
duidelijk zal zijn, bij een grondhouding van ‘overleven’ afwezig. In het volgende en
tevens laatste hoofdstuk staan we stil bij de veranderingen die samenhangen met het
komen van ‘overleven’ tot ‘leven’ en bij de verhouding tussen ‘overleven’ en ‘leven’
en perceptuele en conceptuele kennis.
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3. VAN ‘OVERLEVEN’ NAAR ‘LEVEN’
3.1 inleiding
In dit slothoofdstuk staan we allereerst bij de derde subvraag van het onderzoek stil.
Maar voordat we vooruit kijken naar de beantwoording hiervan, benadrukken we nog
eens expliciet de kern van deze scriptie: het belang van een grondhouding
gebaseerd op ‘leven’ voor de raadsvrouw als professional. Deze houding heeft alles
te maken met het als raadsvrouw in contact staan met, het innerlijk beluisteren van,
je eigen ‘oerbron’, met innerlijk vertrouwen (2.2). Hillesum omschrijft deze
grondhouding als volgt: ‘ik rust in mijzelve’. ‘En dat mijzelve, dat allerdiepste en
allerrijkste in mij, waarin ik rust, dat noem ik “God”.’205 Zij verbindt haar eigen
innerlijke luisteren met het luisteren in de ander. ‘Het wezenlijkste en diepste in mij
dat luistert naar het wezenlijkste en diepste in de ander. God tot God.’ 206 Met God
geeft zij uiting aan een ervaring die onuitspreekbaar en niet te bedenken is.207 Het is,
in eigen woorden, in contact staan met een grotere werkelijkheid dan het ‘ik’ kan
bedenken, in contact staan met de Kosmos. Deze ervaring leidt tot een je verbonden
voelen. In de woorden van Hoogeveen: ‘Ik voel de volledige verbondenheid met
mezelf, de ander en het leven. Daarbij is ‘het leven’ niet iets aparts maar de totaliteit
van de omstandigheden waarin ik verkeer en de ervaringen welke ik daarbinnen kan
opdoen. Deze volledige verbondenheid geeft een uniek gevoel van ervaren waarin
de in woorden te onderscheiden emoties als geluk, verdriet, liefde kunnen
samenvallen.’208
Het grote belang van deze uitspraak voor het raadswerk, koppelen we aan een
kernuitspraak van Van Praag over het raadswerk: ‘een raadsvrouw moet zijn
gekomen tot ‘Jij bent dat’ (Tat twam asi’), dat wil zeggen tot authenticiteit. Dat zijt gij,
die ons ter harte gaat ‘als ons zelve’. Dit is als één die van dezelfde natuur is als
wij.’209 Wanneer de raadsvrouw meer zichzelf wordt (in contact komt met haar eigen
kern), kan zij zich verbinden met het diepste innerlijk van de ander. De raadsvrouw
staat dan in contact met het menselijke in de mens, is los van zichzelf, kan
eenvoudigweg ‘zijn’. Alleen dán kan zij zich bekommeren om de concrete mens in
zijn persoonlijke nood. Hillesum doet een uitspraak die sterke gelijkenis vertoont met
de uitspraak van Van Praag wanneer ze schrijft: ‘(..) dat eigenlijk ieder soort
mensentype zich voor me ontsluit, dat me geen mens meer vreemd is (…) en
vreugde om al die verschillende soorten mensen (…)’.210
In de vorige hoofdstukken zijn de verkenningen en inzichten met betrekking tot
‘overleven’ en ‘leven’ verwoord. De weerslag van het onderzoek naar de derde
subvraag, vormt een onderdeel van dit hoofdstuk:‘Hoe een grondhouding gebaseerd
op ‘overleven’ kan worden tegengegaan en hoe een grondhouding gebaseerd op
‘leven’ kan worden bevorderd of praktijk zijn?’ Bij de beantwoording van deze
subvraag, kunnen we ons strikt genomen beperken tot het opheffen van de barrières
zoals we die bij ‘overleven’ tegenkwamen. En het toelaten, ‘omarmen’ van de
aspecten die bij ‘leven’ horen. Daarmee is deze vraag beantwoord. Maar zo
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eenvoudig is het niet, muren laten zich niet zomaar afbreken. Zelfs niet met een
aantrekkelijk perspectief buiten het bouwwerk: ‘leven’. Afbreken roept een beeld op
van kennis verzamelen ‘over’ het afbreken van het bouwwerk (conceptuele kennis).
En het vervolgens toepassen van deze kennis. Dat dit niet de weg is om te komen tot
een grondhouding van ‘overleven’ naar ‘leven’, hebben we in de eerdere
hoofdstukken belicht en krijgt in dit hoofdstuk verdere uitwerking. ‘Afbreken’ is
verbonden met ‘bewustworden van’: het verhelderen van opgedane ervaringen in
situaties van zowel ‘overleven’ als ‘leven’ (in de woorden van De Wit, het trainen van
ons onderscheidingsvermogen211). Het gaat erom met deze ervaringen bekend te
raken en als kenner te transformeren (eerstepersoonsbenadering). Verzamelen van
kennis of informatie wordt hiermee niet afgewezen maar krijgt een andere functie:
‘alleen die kennis die een transformerende werking heeft op de kenner krijgt hier een
plaats’.212 We merken hierbij ten overvloede op dat de ene grondhouding niet voor de
andere wordt ingewisseld. De transformatie van de kenner (raadsvrouw) leidt tot het
ontdekken van ‘leven’ en met deze ontdekking kan er een verhoudingsverandering
plaatsvinden: situaties waarin het ‘leven’ zich toont krijgen de overhand boven
situaties van ‘overleven’. En ‘net zoals een intellectuele training van ons
denkvermogen tijd vergt, zo vraagt ook de training van ons onderscheidingsvermogen tijd’.213 Om te komen tot een grondhouding van ‘overleven’ naar ‘leven’ gebeurt
niet van de ene op de andere dag.
Het verhelderen van opgedane ervaringen betekent dat je je toewendt naar die
ervaringen, dat je ze innerlijk beluistert. Dat is moeilijk omdat alleen al het kijken naar
de opgebouwde ‘vesting’ bedreigend is. De vesting biedt veiligheid en gemoedsrust,
zoals eerder opgemerkt. Daar gaat een verslavende werking vanuit. Deze verslaving
hangt samen met angst het bekende te moeten verlaten zoals we in dit hoofdstuk
toelichten (3.2). Toch is ‘het afbreken’ noodzakelijk om er als raadsvrouw voor de
ander te kunnen zijn. ‘Afbreken’ noemen we in dit hoofdstuk het afkicken van de
verslaving en afkicken vergt moed. Vanwege het al eerder genoemde ‘onder ogen
komen’ van de eigen opgebouwde vesting en de daarmee gepaard gaande
schaamte en de angst voor de naaktheid wanneer de vesting ‘omvalt’. Dat juist het
aanvaarden van angst het verlangen tot leven brengt, kan alleen proefondervindelijk
worden vastgesteld. En als het verlangen eenmaal tot leven komt en ervaring met
‘vrij zijn’ wordt opgedaan, is er geen weg meer terug. ‘Als het ik zichzelf niet langer
centraal stelt en zich niet verschuilt achter vaste posities en verdedigingsmechanismen, zal de persoon als vanzelf uitgaan naar de ander en het andere.’214 Omdat het
‘vrij zijn’ een essentiële rol speelt in contact met de cliënt, het gaat dan om ‘uitgaan
naar de ander’, wijden we daar een aparte paragraaf aan (3.3).
De vierde en tevens laatste subvraag die we in dit hoofdstuk in paragraaf 3.4
beantwoorden, gaat over de manier waarop je tot inzichten komt en hoe en op welke
manier je kennis kunt aanwenden: ‘Hoe verhoudt, gezien het belang van de
grondhouding van de raadsvrouw als professional, het begrippenpaar ‘overleven’ en
‘leven’ zich tot perceptuele en conceptuele kennis?’ Zoals we in het hoofdstuk
‘overleven’ zagen, zijn de vaste posities en mechanismen, een dominante wijze van
denken en willen (kennen met het verstand is een vorm van conceptueel kennen, het
is kennis over, zoals ook in de Inleiding toegelicht). Daarmee benaderen we het
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verhaal van de cliënt, we denken ‘over’ de cliënt. Met deze dominante wijze van
denken en willen, kunnen we, volgens De Wit, de ontwikkeling van perceptuele
kennis blokkeren. ‘Als we denken te weten wie we zijn, wat werkelijk is en wat niet,
(..) waarom zullen we er dan nog verder en preciezer naar proberen te kijken?’ 215
Het niet in pacht hebben van de waarheid en jezelf uit handen geven (‘beginner zijn’
2.8) kan leiden tot een open en onbevangen grondhouding. Hieruit komen echte
ontmoetingen voort zoals we in het hoofdstuk ‘leven’ toelichtten. We wijzen hiermee
conceptuele kennis niet af (zoals in deze inleiding ook eerder opgemerkt) maar
zetten deze kennis in als vingerwijzing in de richting van perceptuele kennis (kennen
met het hart is een vorm van perceptueel kennen, het is bekendheid met216). En als
we de vingerwijzing verstaan, wanneer ze ons tot ‘middel’ is, dan kan zij ons helpen
om het hoofd en het hart, om het verstand en intuïtie bij elkaar te brengen.217 Met
andere woorden: kennis van begrippen is waardevol, mits er een verbinding is met
de directe ervaring. Een innerlijk doorleefde ervaring mondt zo uit in begrip, in
kennis.
Om uit vaste posities te stappen is het noodzakelijk ‘de berg af te dalen’ zoals
Lathouwers bepleit: ‘Nestel je niet zelfgenoegzaam in een door niets te verstoren
sereniteit (note JvB: gemoedsrust), maar ga een stap verder en daal de berg weer af.
Terug omlaag, maar niet – en dat is wezenlijk – terug naar af. (…) Terug met lege
handen, naar de markt waar de mensen zijn en hun zorgen, hun verhalen, hun
vreugde, hun angsten, hun pijn en wanhoop.’218 Lathouwers verwijst naar het ‘op
weg zijn’, alsmaar dieper en alsmaar verder, in de ‘wetenschap’ dat het leven
doorstroomt (zoals we in hoofdstuk 2 verscheidene malen opmerkten). De afdaling
vormt een metafoor voor het opdoen van kennis die van ‘binnenuit’ gekend wordt.
Het is een afdaling naar je eigen diepte, naar je binnenwereld. Dit werd in de vorige
hoofdstukken al duidelijk en is ook in dit hoofdstuk opnieuw aan de orde.
Contact met je binnenwereld of ook, het jezelf innerlijk kunnen beluisteren (de
personale competentie), is een voorwaarde om in de ontmoeting de verhalen en
ervaringen van de ander existentieel te kunnen lezen (hermeneutische competentie)
en dit inzicht op passende wijze te kunnen inbrengen en doornemen
(communicatieve competentie). ‘De personale competentie houdt dus in dat de
werker zichzelf en de dingen van binnen heeft leren beluisteren en bereid is om de
sprong te wagen die nodig is om los te komen van zichzelf en in relatie te zijn.’219
‘De afdaling’ zoals in dit hoofdstuk naar voren komt, heeft te maken met het
onderkennen van (verslavende) mechanismen en de moeite deze los te laten. En als
er dan los gelaten wordt, komt vrijheid in zicht. De uitleg hierover komt tot stand
zowel vanuit het zelfonderzoek als aan de hand van de voor dit onderzoek gebruikte
literatuur. Zoals duidelijk is verloopt de onderkenning en het loslaten niet zonder slag
of stoot. En deze worsteling houdt verband met de beantwoording van de vierde en
tevens laatste subvraag.
Na beantwoording van de laatste subvraag volgt in dit hoofdstuk nog een
samenvattend antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek.
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3.2 Een systeem van verslaving
Het antwoord op de derde subvraag omvat een aantal aspecten: het onderzoeken
van eigen ervaringen, angst voor het onbekende en verslaving aan het bekende,
afkicken en tot slot moed. Elk aspect wordt toegelicht en vervolgens kort samengevat
(te herkennen aan samenvatting in Italic).
Het onderzoeken van eigen ervaringen
We begonnen het eerste hoofdstuk, ‘overleven’, met de beschrijving van het
gevangen zitten in een dominante wijze van denken en willen (‘overbodig’ denken en
‘eigenmachtig’ willen). En wel zozeer gevangen, dat je tijdens een raadsgesprek niet
aan de ander toekomt. Denken en willen, het bij voortduring geestelijk bezig zijn met
onszelf, koppelen we in dit laatste hoofdstuk nog een keer aan de beginvraag van
het onderzoek: Leven, hoe doe je dat nou? Hoe meer pogingen we doen een
antwoord te krijgen, hoe verder we ervan af raken. Lathouwers zegt het zo: ‘Het
bestaan is een mysterie, een raadsel. Het is: niet weten. Het komt als een
levensgrote vraag op je af. En daagt je uit daar jouw eigen, totaal unieke antwoord
op te geven. Niet theoretisch, niet bedacht, maar met je leven zelf.’220 Ook bij
Hillesum lezen we dit terug. ‘Mijn studeren is ook eigenlijk niet het verzamelen van
kennis, maar het zoeken naar dingen achter de dingen, heel bescheiden en
eenvoudig gezegd: het zoeken naar het raadsel van het leven. Waar waarschijnlijk
ieder mens op zijn manier naar zoekt. En het raadsel van het leven bestaat niet.’ ‘Het
leven geeft ieder een ander raadsel op, al naar de aard en gesteldheid van de mens.
Ik wil het raadsel oplossen. Maar moet eigenlijk zeggen: mijn raadsel of liever: het
raadsel dat mij gesteld wordt.’221 Lathouwers benadrukt het belang van ‘niet weten’
en verwijst naar je leven zelf leven. Ook Hillesum geeft aan dat leren ‘over hèt leven’
een antwoord niet dichter bij brengt. Het gaat er om bekend te raken met je eigen
‘raadsel’. Onbekendheid toelaten, vraagt om durf zoals Jorna naar voren brengt. ‘(..)
want telkens wanneer het gedrags-ik toegeeft dat het de waarheid niet in pacht heeft
en zichzelf uit handen durft te geven, wordt er meer van het innerlijk zichtbaar en is
heelwording mogelijk in de diepere lagen waarin het wezen – ‘Dit blijk ik te zijn en dit
gaat er van mij uit’- ligt besloten en kan zelfs gesproken worden van een
wisselwerking tussen diepte en buiten.’222 Op durf of moed komen we in de loop van
dit hoofdstuk nog een keer terug.
Samenvatting Om van minder ‘overleven’ naar meer ‘leven’ te komen, is het van
belang eigen ervaringen te onderzoeken. Dit betekent gericht zijn op eigen ervaring
en ervaringskennis (perceptuele kennis), gericht zijn op het ervaren van en leven in
het hier en nu.223 Niet ‘het’ leven bestuderen of ‘over het leven leren’, niet
theoretisch, niet bedacht (conceptuele kennis). Deze kennis kan wel van pas komen
wanneer bekendheid met situaties van het leven is opgedaan, wanneer er een
adequate ondergrond is voor de conceptuele kennis. Kijk naar het raadsel dat je
gesteld wordt met je leven zelf, raak bekend met je binnenwereld. Want als
raadsvrouw kun je alleen vanuit verbinding met je binnenwereld in relatie staan tot de
ander (zoals ook opgemerkt in de Inleiding van deze scriptie). En juist wanneer je je
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beseft dat het antwoord dat we van de wereld verwachten in de mens zelf zit, kun je
een ander mens die met dezelfde vraag rondloopt van dienst zijn als raadsvrouw.224
Angst voor het onbekende en verslaving aan het bekende
Verkenning van eigen ervaringen leidt tot het onderkennen van angst voor het
onbekende. Het onbekende is te omschrijven als het terrein dat zich, buiten dat wat
ons gevangen houdt bevindt. Die angst doet ons stevig vasthouden aan de zelf
gecreëerde gevangenis (‘overleven’). Voor gevangenis kan ook ‘gedrags-ik’, of ego
gelezen worden. Het ‘gedrags-ik’ dat hard werkt, en haar best doet om zo goed
mogelijk voor de dag te komen in ‘het leven’. Druk bezig het bestaan als ‘ik’ te
scheppen en bewijzen.225 En dan ook nog zo goed mogelijk aangepast en afgestemd
op de ‘eisen’ die ‘het leven’ lijkt te stellen. Je zou kunnen zeggen dat angsten
overwonnen (of aanvaard) moeten worden om een grondhouding van ‘overleven’
tegen te gaan en een grondhouding van ‘leven’ te bevorderen. Een grondhouding
van ‘leven’ hangt samen met ‘er zijn’, mens zijn, schepsel zijn. Dat is goed genoeg.
Om angsten te overwinnen is het noodzakelijk, maar niet eenvoudig, bepaalde
verslavende mechanismen te onderkennen. Dat angst en ‘verslaving’ (of ‘slaaf’ zijn)
samengaan, spreekt uit de volgende beschrijving: ‘De angst van Nietzsche, betrof de
triomf van het kleine, slaafse leven, dat wezenlijk onverschillig staat tegenover de
uniciteit van de eigen persoon en de kansen die het leven aan ieder mens biedt.
Slaaf is degene die het leven niet durft te nemen zoals het werkelijk is: onzeker, met
wisselende kansen, doortrokken van lust en pijn, boordevol toeval en noodlot, en hoe
dan ook eindigend met de dood. De slaaf conformeert zich aan de regels van de
groep en verdwijnt in de massa. Hij duldt geen inmenging en weigert zijn
onzekerheden toe te laten.’226 De slaaf die het leven niet durft te nemen zoals het
werkelijk is, is een ‘overlever’ zoals inmiddels duidelijk zal zijn. ‘Verslaafd aan’ het
opgaan in de massa. Het is angst voor uniciteit zoals we ook eerder opmerkten
(1.3.2.3) en die angst doet ons zoeken naar aansluiting bij clubjes en instituten:‘Onze
neiging om een Grootinquisiteur te zoeken, zoals Dostojevski het noemt, een
autoriteit om voor te buigen, is nog altijd even groot. Het ene instituut wordt
onmiddellijk opgevolgd door weer een ander bolwerk. Want die instituten zijn niet
anders dan de belichaming van ons eigen diepe verlangen ergens bij te horen.’227
Het diepe verlangen ergens bij te horen is, volgens Lathouwers, net zo groot als de
angst voor het alleen zijn:‘Wij doen alles om te voorkomen dat wij deze grondeloze
eenzaamheid ervaren of haar zelfs maar zien – in ons eigen leven en in dat van de
anderen om ons heen. Het is niet toevallig dat er zoveel kunstgrepen en
ontsnappingswegen zijn om onder die eenzaamheid uit te komen. Er zijn zo
ongelooflijk veel clubjes, sociëteiten, gemeenschappen, bolwerkjes, instituten. En de
neiging om ergens bij te horen, een veilig onderkomen in een groter geheel te
vinden, is groot. Net zo groot als de angst om alleen te zijn. Juist de onwil om de pijn
te voelen van helemaal alleen te zijn – de keerzijde van ons uniek-zijn – precies die
onwil brengt de mens ertoe zich over te geven aan instituten.’228 De pijn van
helemaal alleen zijn en het verlangen ergens bij te horen, doet zich veel voor in de
raadspraktijk. De raadsvrouw moet deze ervaringen dan ook voor zichzelf hebben
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‘doorgewerkt’. Zij moet er van binnenuit mee bekend zijn (1.2.3). Een voorbeeld uit
mijn raadspraktijk illustreert de behoefte om ergens bij te horen:
“Aan je collega wil ik vragen mij te dopen.” “Goh”antwoord ik, “hoe kom je tot dit
besluit?” “Ik was vele jarenlang actief verbonden aan een genootschap. Uiteindelijk kon
ik me niet meer vinden in de strategie en heb dat kenbaar gemaakt. Dat was voor het
genootschap aanleiding me de deur te wijzen.” “Hoe belangrijk is het deel uitmaken van
een verband voor jou?” “Heel belangrijk, ik heb een podium nodig.” “Hoe kijk je tegen
jezelf aan zonder dit podium?” “Dat heeft nog nooit iemand aan me gevraagd, daar ga
ik eens goed over nadenken.”

Naast ‘opgaan in de massa’ zijn er ook andere verslavingen te noemen wanneer je
het leven niet ondergaat. We introduceren daarvoor een nieuw begrip van De
Martelaere; een ‘zelfmoordenaar’. De ‘zelfmoordenaar’ kan zich, volgens de woorden
van De Martelaere, niet laten gaan. Hij kan het leven niet ondergaan en als dat wel
lukt dan is dat omdat hij zichzelf heeft bedwelmd. De typering van de zelfmoordenaar
is zodanig dat deze model lijkt te staan voor de slapeloze.229 Juist omdat De
Martelaere het karakter van de zelfmoordenaar uitvergroot, kan herkenning
plaatsvinden bij de lezer. De raadsvrouw die zelfbewust is met betrekking tot de
funeste werking van een grondhouding van ‘overleven’ als professional, zal de
‘zelfmoordenaar’ ook herkennen in verhalen van cliënten. In de situatie van de
slapeloze bestaat de letterlijke verslaving uit alcohol en het onbegrensde eten van
alles wat los en vast zit. Ook in zijn uitingen richting vrouw en gezinsleden gaat hij op
een gegeven moment over grenzen. Zijn figuurlijke verslaving is de greep op het
leven. Beide verslavingsvormen, letterlijk en figuurlijk, leiden tot een van zichzelf
‘weg’ bewegen, weg van innerlijke beluistering.
‘De robotfoto van de levenslustige zelfmoordenaar zou er dan als volgt kunnen
uitzien. Hij is iemand die, meer dan andere mensen, gedreven wordt door een nooit
aflatende onrust en ontevredenheid. Hij kan aan niets beginnen zonder dadelijk ook
te willen dat het al ‘af’ zou zijn, omdat hij zich inbeeldt dat hij dan tevreden zal zijn en
rust zal kunnen vinden. Maar daarin komt hij alsmaar bedrogen uit, want zodra hij het
ene heeft afgewerkt, of meestal zelfs lang voordien, wil hij al lang weer aan iets
anders beginnen, dat eigenlijk ook al weer af zou moeten zijn. (…) Het is hem niet te
doen om het plezier van het tijdverdrijf of de afwisseling, maar enkel en alleen om het
moment van de voltooiing. Bovendien is er voor hem heel veel dat hij zou willen
voltooien (..). Voorzien als hij op de koop toe is, als bij mirakel, met wat voor anderen
wel een onwaarschijnlijk grote voorraad energie moet lijken, gaat hij dan ook in dit
bestaan van start als een doodrijder op een autocircuit. (…) En dan, eensklaps, stort
hij in elkaar. Hij moet rusten. Maar hoe kan hij rusten wanneer hij, terwijl hij zit te
rusten, aldoor zit te wachten tot hij zal zijn uitgerust? Wat hem namelijk volstrekt
onmogelijk is, in alle omstandigheden van het leven, is zich te laten gaan, te
ondergaan, de geest op waakvlam te zetten en de ik-functie te laten sluimeren.
Daarom kan hij, bijvoorbeeld, zo moeilijk in slaap komen. Daarom ook kan hij van
niets genieten, al is zijn leven ogenschijnlijk vol van geneugten. De enige
‘genietingen’ die hij kent zijn die van het helse type als de alcohol, de passionele
liefde en de roestoestanden waarin de ik-functie niet bereidwillig indommelt in de
bevrediging, maar brutaal door overmacht wordt ingemaakt. (…) Behekst als hij is
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door de behoefte tot beleven, bewustzijn en beheersen, moet de dood hem wel
bijzonder onoverkomelijk voorkomen.’230
In dit fragment komt een aantal aspecten, zoals in hoofdstuk 1 eerder genoemd,
treffend samen waaronder de gedraging van een ‘arrivist’ (al aangekomen zijn nog
voordat je bent vertrokken). De slapeloze gaat voorbij aan het leven. Het lukt hem
niet zich over te geven en hij is er enigszins verbaasd over omdat het hem
ogenschijnlijk aan niets ontbreekt (1.2.2). Hij heeft moeite om tot leven te komen en
dat is voor de lezer invoelbaar. Om het ‘tot leven’ komen gaat het in dit hoofdstuk en
is, zoals uit het uitgebreide citaat duidelijk wordt, verbonden met het herkennen van
verslaving. En vervolgens met het afstand doen van deze verslaving, met ‘afkicken’
(dit lichten we in het vervolg van deze paragraaf toe). Onderstaand een paar
voorbeelden van ‘verslaving’ uit mijn raadspraktijk:
Hoe laat was u wakker zegt u? “Om 05.00 uur. Vroeger was ik voor mijn werk altijd om
05.00 uur op, dat zit er nog steeds in. Ik slaap van 00.00 tot 05.00 uur.” En slaapt u
overdag dan nog een moment? “Nee, dat kan ik niet. Ik heb ’s avonds 8 slaaptabletten
nodig omdat ik veel koffie drink en shag rook, ik houd erg van koffie.”
“Ze zeggen het allemaal tegen me, je moet je overgeven aan je ziekte.” Bent u wel
bekend met ‘ je overgeven’, vraag ik? “Nou nee, eigenlijk niet.” In uw hobby waar u
zojuist met veel enthousiasme over vertelde? “Nee, ik ben altijd maar aan het
bedenken wat de volgende stap zal zijn, wat het volgende is wat ik ga doen. We zijn nu
bezig mijn gedichten bij een uitgever onder de aandacht te brengen.”
“Het gaat heel slecht met me, heb je koffie voor me? Ik moet nu koffie hebben anders
gaat het niet goed met me. Het gaat niet meer, ik houd het daar niet meer uit, ze
terroriseren me. Er is iedere keer zo’n stemmetje dat zegt dat ik mezelf dood moet
maken. Ik ben er bang voor.” We raken aan de praat over de terugkerende angst voor
de dood. Op een gegeven moment vraag ik hem: hoe zou je je eigen houding ten
opzichte van het leven omschrijven? “Hmmm, dat weet ik niet, daar moet ik eens goed
over nadenken.” Tijdens een volgend gesprek komt de wat flink uit de kluiten gewassen
veertiger erop terug. “Ik ben ook bang om te leven.” En er volgt een rijtje van al datgene
wat hem angst inboezemt. Dat brengt ons op verlangen. Het is een verlangen naar
liefdevolle aandacht. Daar heeft het hem in zijn leven chronisch aan ontbroken. Hij kan
er over het algemeen alleen op een negatieve en indirecte manier om vragen.

Samenvatting Om van minder ‘overleven’ naar meer ‘leven’ te komen, is het van
belang angst te onderkennen (en aanvaarden). ‘Slaaf’ zijn is gekoppeld aan de angst
voor alleen zijn (voor uniciteit) en het daaruit voortkomende verlangen ergens bij te
horen (vasthouden aan bekende clubjes en instituten). Een verlangen naar
‘gemoedsrust’. De angst hangt samen met greep op het leven willen houden met
‘overbodig’ denken en ‘eigenmachtig’ willen (zoals uit het hoofdstuk ‘overleven’
spreekt). Alle verslaving, letterlijk en figuurlijk, leidt tot een van zichzelf ‘weg’
bewegen, weg van innerlijke beluistering.
Afkicken
Om tot afkicken te komen is het van belang dat er, naast de aanwezige angst, ook
ervaring is met verlangen. Verlangen gaat in deze context over verbinding, over vrij
zijn in contact, over open en onbevangen in een ontmoeting staan als raadsvrouw
230
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(‘leven’). De bekendheid met echt contact, maakt het gevecht met het ‘gedrags-ik’ de
moeite waard. Daar ‘doe je het voor’. Naast deze positieve drijfveer, is er ook een
noodzaak. Het ploeteren heeft al zoveel energie gekost zoals we eerder opmerkten,
zó kan het niet langer (1.2.1).
Hoe je tot ‘afkicken’ kunt komen, is beeldend verwoord door Thijssen. Ook Thijssen
zat vast in een ‘systeem’ waar angst aan ten grondslag lag (eerder schreven we al
dat hij een gevangene was, 1.2.1). ‘Het systeem is niets anders dan een
verdedigende manier van reageren tegen het voelen van iets in mezelf waar ik niet
bij kon komen.’ ‘Zo werd dus in mijn leven (..) een ‘systeem’ opgebouwd, een manier
van reageren en handelen dat over het hele leven, de hele psyche, het hele
dagelijkse doen en laten uitgestreken lag en zelfs uitlopers had naar lichamelijke
functies. (…) Spanningsgedrag met als diepste basis: angst.’ Thijssen cijfert zichzelf
weg en heeft de behoefte beter te zijn dan anderen (1.3.2.3). En daarnaast
‘verdwijnt’ hij in, onder andere, een rookverslaving. Wat het hem ‘oplevert’ is
gevangenschap, bij voortduring is hij bezig met vragen als: wat zouden anderen
zeggen, wat zouden anderen denken? Is dat bedreigend of aangenaam, vleiend,
enzovoort? Hij reageerde altijd op zichzelf en was dan ook zeer ik-gericht (1.2.1).231
Thijssen neemt afstand van zijn systeem door getuige te zijn (dit brengt voor hem als
vanzelf met zich mee, dat hij stopt met roken). Het getuige-zijn leidde herhaaldelijk
tot een Voelen van wat onder die emoties lag, waarvan hij getuige was. In plaats van
een verdedigende manier van reageren, buigt hij zich als het ware naar datgene in
zichzelf toe wat hij moeilijk vindt. Je zou kunnen zeggen dat hij zichzelf innerlijk
beluistert en alles verwelkomt wat zich voordoet. Hij gaat een betekenis van
binnenuit ontdekken. Deze ontdekking is wezenlijk in het raadswerk. ‘(…) de kwaliteit
van geestelijke begeleiding staat of valt met een zelf verworven diepte van de
werker. Met andere woorden: de aandacht voor de binnenkant van het bestaan moet
het uitgangspunt zijn c.q. blijven. (…) Het gaat er om dat de werker in de relatie staat
met de ander, zodanig dat hij de eigen innerlijke ruimte kan aanwenden voor de
ontsluiting bij de cliënt van diepere regionen waar zin te vinden is.’232
Samenvatting Om van minder ‘overleven’ naar meer ‘leven’ te komen, is het als
raadsvrouw van belang naar je eigen systeem van verslaving te kijken. En dit
systeem innerlijk te beluisteren en je toe te buigen naar datgene wat moeilijk is.
Alleen op die manier kun je een betekenis van binnenuit ontdekken. Met de zelf
verworven diepte van de werker staat of valt de kwaliteit van geestelijke begeleiding.
Dan zal de raadsvrouw beter in staat zijn angst, verslavende mechanismen en
verlangen bij cliënten te beluisteren.
Moed
Het klinkt logisch om alles te verwelkomen wat zich voordoet en tekort en falen met
mededogen te benaderen (eerder noemden we ook al het belang van mededogen,
2.5). Maar de angst om het ‘bekende’ los te laten en schaamte om tevoorschijn te
komen met dat wat je ‘beroert’, is vaak sterker dan het verlangen naar ‘vrij zijn van
verslaving’. Om af te kicken is veel moed nodig zoals ook Hillesum opmerkt :‘Trouw,
werkelijk trouw aan zichzelf en aan de waarden, die men hoogschat en de moed
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hebben zich ter wille van die trouw onbemind te maken bij anderen.’233 Het is
afwijken van de norm, niet omwille van het afwijken maar omdat de maatstaven om
te zeggen zoals ik leef is goed, in je eigen binnenste zitten (1.3.2.3). Lathouwers
noemt moed eveneens en maakt duidelijk hoe lastig het is om tot een transformatie
van grondhouding te komen: ‘(...),hoe diep dat in ons zit: je op de maat laten knippen
van een ideaalbeeld, in plaats van jezelf te zijn. (..) Het vergt moed om dat unieke te
belichamen dat je bent. Het vergt moed omdat het zo uiterst eenzaam is. En toch is
dat de enige weg. De moed zich los te scheuren uit dat ene.’234 Wanneer je jezelf
voortdurend door de ogen van de ander ziet (zie 1.2.1) en blijft proberen tegemoet te
komen aan de vermeende eisen die die vreemde ogen stellen, kom je niet toe aan
wie je zelf bent. Hoe pijnlijk ook, voor een spirituele levensweg moet de burcht van
het ego worden prijsgegeven.235 Door Hillesum als volgt verwoord: ‘Den Mittelpunkt
in sich fühlen, aber sich nicht zu sehr als Mittelpunt fühlen.’236 De burcht van het ego
prijsgeven en ‘naar binnen keren’. Dat betekent, loskomen van normen, van oordelen
over anderen, verwachtingen, voorstellingen (van ‘buiten’). Van denken te weten,
‘erbij willen horen’ en presteren. Anders geformuleerd, in de woorden van Marcel
Derkse: ‘Deze zelfbewuste mens vindt het referentiepunt van waaruit geleefd wordt
in zichzelf, onafhankelijk van meningen of ervaringen op gevoelsmatig of mentaal
niveau en ‘niet in wat wij doen, maar in wie wij zijn’.237 En, ‘Voldoen’ is dus niet
primair ‘voldoen aan de eisen van de buitenwereld’, maar voldoen aan wie men ten
diepste is en aan dat wat een uitdrukking zoekt in de buitenwereld.’238 Het is ook
aanvaarden: ‘(…) ruimte geven aan het manifest geworden innerlijk leven dat eerder
in toom werd gehouden en overstemd door aangepast of juist onaangepast gedrag,
door drukke doenerigheid of lusteloze ledigheid, moet het ik, dat aldus op de een of
andere wijze op zichzelf wordt teruggeworpen, zichzelf leren aanvaarden zoals het is
en tevens erachter komen dat de werkelijkheid zich niet gedraagt zoals het ik haar
wil en denkt en dat er blijkbaar een werkelijkheid te ontdekken valt die ‘is’ en
‘gebeurt’.239 En het is juist ook het aanvaarden van wie men ten diepste is dat er voor
zorgt dat de raadsvrouw tot het aanvaarden van de ander kan komen. Die
aanvaarding kan voor de ander ‘weldadig’ zijn zoals uit het volgende voorbeeld uit
mijn raadspraktijk blijkt:
“Ik voel me ook wel een beetje ongemakkelijk, verlegen zelfs. Jij hebt echt aandacht
voor mij. Normaal gesproken verschuil ik me achter dingetjes tussentijds doen, ik neem
de kat opschoot of kijk naar de mensen buiten. Hier, in deze kale kamer, kan dat niet.
Ik voel me helemaal serieus genomen. Dat komt heel dichtbij. Ik vind het moeilijk om
die liefde te ervaren zonder er direct iets tegenover te plaatsen, iets terug te doen.”
Tijdens het derde gesprek dat ik met deze jongeman voerde, hadden we eerst,
onbewust, wat ‘hindernissen’ uit de weg geruimd. Hij leek mijn oordeel belangrijk te
vinden: “je zult me wel saai vinden, ik heb niets te vertellen, mijn concentratieboog is
wel erg kort, wil je nog wel een volgend gesprek met mij?” Daaraan toevoegend: “dat
doe ik nou altijd, mezelf onderuit halen”. “Je wilt het echt weten hè? Je vorige bezoek
sloot je met eenzelfde vraag af” zei ik hem. Hij antwoordde bevestigend en in alle ernst.
Door zijn vraag om een oordeel serieus te nemen, werd hij zich bewust van zijn
‘ontdekking’: de ontdekking dat hij het waard is geliefd te zijn.
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Samenvatting Om van minder ‘overleven’ naar meer ‘leven’ te komen, is het van
belang moed te tonen. Trouw zijn aan jezelf en het ‘risico’ lopen onbemind te raken
bij een ander. De burcht van het ego prijsgeven. Niet het middelpunt zijn maar het
middelpunt in jezelf vinden en jezelf aanvaarden zoals je bent. En van daaruit een
andere werkelijkheid ontdekken, die ‘is’ en ‘gebeurt’.

3.3 Vrij zijn
Het prijsgeven van de burcht van het ego leidt tot vrijheid, tot ‘zijn’. De Martelaere
geeft een mooie omschrijving van ‘zijn’: ‘Hoe is het mogelijk dat het leven mij zo
zwaar viel. Alles was een opgave. En nu blijkt het leven opeens niets te zijn, geen
bezit, maar ook geen vracht, geen waarde, maar ook geen doem. Het leven, dat is
zoals de planten leven, rechtop en in de diepte, zonder veel beslissing, zonder veel
beweging, water en zuurstop opnemen etc. Daar is niets heuglijks aan, maar ook
niets bedroevends, niets veelbetekenends, maar ook niets overbodigs.’ En ook,
‘Eensklaps ben ik verzoend met alle dingen. Het is allemaal goed, het is allemaal
zoals het moet zijn: onzinnig maar onovertrefbaar, bevreemdend maar
bevredigend.’240 In deze laatste zin klinkt ook vertrouwen door. Vertrouwen dat het
goed is zoals het is, er is een omvatten door het leven (2.1). Het is er allemaal al,
zegt ook Thijssen. Om dat te kunnen ervaren, moet je loslaten (en je overgeven
zoals genoemd in 2.8). Voorstellingen, ideaalbeelden, eisen, het leidt allemaal af van
waar het in werkelijkheid om gaat. ‘Een ontwaakt, bevrijd, mens is in zijn dagelijks
leven volledig gewaar, doet datgene wat er te doen valt, jaagt niets na in geld en
goederen wat niet past bij hem en zijn arbeid, enzovoort….En… wat het
voornaamste is: zo’n mens heeft een rustige, alles overheersende liefde en
mededogen voor zijn medemens. Hij laat ieder zijn eigen natuur volgen, dringt zich
niet op en preekt niet. (…) De verrezen, ontwaakte, bevrijde mens is zijn natuurlijke
staat. Naar die staat leidt geen weg, en zeker geen ‘bovennatuurlijke’. Het is er
allemaal al. Het hoeft alleen maar vrijgemaakt, bevrijd te worden. Er hoeft alleen
maar losgelaten te worden: dat gebeurt vanzelf, als de tijd daar rijp voor is. En
tegelijk met dat loslaten vindt de bevrijding plaats. Men is leeg.’241 Omdat de
ervaring van het loslaten van ‘overlevingsmechanismen’ en daarmee het toelaten
van liefde een keerpunt in het zelfonderzoek vormden, beschrijven we er enkele
aspecten van aan de hand van de notities zoals indertijd gemaakt. Het speelt zich af
over een periode van zo’n andere halve maand.
‘ Tijdens een gesprek over het onderzoek, in de zomer van 2008, spreken we over
‘mooi schrijven’. Dat is tekst zonder het pijnlijke, dat wat moeilijk is, naar voren te
brengen. En we praten over de aanstaande vakantie en het opschuiven van de datum
van de eerste vakantiedag. Het is de eerste keer dat ik de zichtbaarheid van mijn
scriptiebegeleider bewust ervaar. We hebben het ook over het leven aangaan in plaats
van langs de kant blijven staan. Iedere dag het leven een beetje meer toelaten. Op weg
naar het station heb ik een wat treurig gevoel. Er is veel uitgewisseld en ik ervoer geen
echt contact. Ik ervaar terughoudendheid bij mezelf en overweeg of dit te maken heeft
met het hoog achten van de begeleider. In mijn aantekeningen lees ik: Het kan toch
niet zomaar gelijkwaardig zijn? Er is ook nog het beeld van de ‘goede fee’, iedereen te
vriend houden. Ik weet nog precies op welk punt van het perron dit beeld opdoemt. Er
is ook vertwijfeling, kan ik wel iets anders dan ‘pleasen’? Tijdens een volgend gesprek
komt dat wat opvalt in de teksten als eerste ter sprake. Waaronder betrokken in het
240
241

Martelaere, De P., Nachtboek van een slapeloze, p. 101, 103
Thijssen H, Leeg en bevrijd, verslag van een mensenleven, p.90 / en Hillesum, p 605, 669

72

leven staan, je willen tonen en aarzeling hebben en ‘ik doe het zelf wel’. En dan volgt
een opmerking over censuur: “Je hebt niet alles opgeschreven.” Bam, die zit. Ik krijg
het warm en voel schaamte. Het klopt, ik heb ervaringen bewust achterwege gelaten
en gedacht, ‘nee, dit ga ik niet opschrijven’. De begeleider voegt toe: “Ik ben zelf ook
een mens, ik weet heus wel dat je dingen hebt weggelaten.” En vraagt ook, “wat kan ik
doen om het voor jou gemakkelijker te maken?” Helemaal niets. Alle voorwaarden om
tevoorschijn te komen zijn er en ik blijf er maar tussen zitten. Tijdens de volgende
gesprekken komt datgene wat ik niet aanvaard ter sprake; ploeteren accepteren en er
contact meemaken. Dan pas kan het leven zich tonen en kan helder worden wat het
leven ermee wil zeggen. De teksten die ik nu inlever worden wat losser, ik heb het
publiek tijdens het schrijven weggelaten. We raken nu echt in gesprek, de relatie wordt
ook gelijkwaardiger. En ik spreek hardop uit dat het kiezen voor deze scriptiebegeleider
een intuïtieve was. Dit hardop uit spreken, ik ben veel ‘berekenender’ dan gedacht, is
een eye opener. Een andere aantekening die in het oog springt is het hartgrondig
genoeg hebben van onechtheid en mijn best doen. Mijn verhoudingen zijn aan het
verschuiven, wat minder naar buiten en meer naar binnen, en met dit verschuiven komt
er ruimte om het over liefde te hebben. En liefde te ervaren. En deze laatste
gewaarwording is de meest wezenlijke van het hele onderzoek (ervoer ik toen en
terugkijkend eveneens). Op deze ervaring is de beschrijving van Hoogeveen van
toepassing. ‘Een mens kan zijn specifieke ‘zijn’ alleen maar aan, met en door middel
van de ander, het andere, beleven.’242 Het is het ‘aan de ander’ gewaarworden zoals
dat in het voorwoord ook is genoemd. Vanaf dat moment in het onderzoek, voelde ik
me een stuk ‘vrijer’’.’

Overgave aan het leven, aan het hier en nu, kun je verbinden met liefde zoals
Thijssen dat ook doet. Liefde als het basale gegeven het leven aan te durven. Ieder
mens heeft een verlangen naar liefde, maar angst voor liefde of intimiteit staat het
leven in de weg (maar ook haat, wrok, ijdelheid, drang tot zelfbehoud en bezit, eerder
genoemd in 2.11). ‘Daarom horen die twee zo verschrikkelijk bij elkaar: het een kan
het ander tegenhouden.’ ‘Dat lijkt mij de weg voor een mens om te komen tot een
bestaan, dat hem in liefde, acceptatie van en verbondenheid met het leven tot
zichzelf en de ander kan voeren.’243 Thijssen zegt, ‘liefde is een manier van vrij zijn,
van leven. Iedereen, die binnen de invloedssfeer komt van iemand die vrij en leeg is,
zal de weldadigheid ervan ondervinden.’244 Vrij en leeg zijn is verbonden met ‘leven’
en van groot belang voor de raadsvrouw als professional omdat er alleen dán ruimte
is voor de cliënt. ‘De cliënt is vol van zijn narigheid, en de werker is in zekere zin leeg
(in de zin dat hij ruimte heeft) en kan zo, wanneer er geen ruis op de lijn zit, een
antwoord uit hem geboren laten worden. Dat antwoord is dan geen geleend of
bedacht antwoord, maar een rechtstreeks en kloppend antwoord. 245 Juist vanuit
leegte zit je nergens meer aan vast, ben je los van het verslavende systeem en kun
je tot onbedachte (‘echte’) antwoorden komen.
Het weten dat je niets kan worden ontnomen verbinden we met de kern van de
menselijke persoon. Verhoeven koppelt deze kern aan kwetsbaarheid. ‘De kern van
de menselijke persoon is zijn weke intimiteit, niet de harde schil die hij naar buiten
toe produceert. Wij bewonderen misschien een mens om wat hij van zichzelf
gemaakt heeft: wij beminnen hem niet om wat hij besloten heeft te zijn, maar om wat
hij bijna ondanks zichzelf is en geworden is.’246 De harde schil wordt opgebouwd met
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wilskracht, eigenmachtig willen, deze past bij een grondhouding gebaseerd op
‘overleven’. De weke intimiteit gaat over geestkracht, volledig jezelf zijn en past bij
een grondhouding gebaseerd op ‘leven’. Toch kan de mens niet zonder een zekere
mate van wilskracht omdat hij anders tot niets komt, zo betoogt Jorna, maar het gaat
dan wel om een ‘wilskracht op basis van geestkracht, dit leidt tot daden die ertoe
doen’. 247
Eerder al noemden we het losgooien van de ankers door Hillesum (2.2). Zij heeft
haar kostbare lading binnengehaald en vaart vrij door alle landen. ‘Het is een gevoel
van het onafwendbare en daarbij het weten, dat ons in laatste instantie niets
ontnomen kan worden.’ 248 Voor de grondhouding voor de raadsvrouw betekent dit
dat je tot eigenheid bent gekomen, tot je authentieke zelf. Hierdoor kan een
raadsvrouw in het contact met cliënten zichzelf vergeten en ervoor de Ander zijn. Zij
hoeft zich niet meer met zichzelf bezig te houden, zoals bij een grondhouding van
‘overleven’ duidelijk wel aan de orde is. De raadsvrouw kan zo tot de uitspraak
komen: ‘geen mens is mij meer vreemd’, zoals genoemd in de inleiding van dit
hoofdstuk.

3.4 Adequate kennis voor de raadsvrouw als professional
De beantwoording van de vierde en tevens laatste subvraag sluit aan bij de vorige
paragrafen waarin we de weg om te komen van ‘overleven’ naar ‘leven’ toonden. En
meer in het bijzonder gaat het bij de beantwoording over de worsteling om
mechanismen van ‘overleven’ onder ogen te zien, deze los te laten en tot een
grondhouding van ‘leven’ te komen. ‘Hoe verhoudt, gezien het belang van de
grondhouding van de raadsvrouw als professional, het begrippenpaar ‘overleven’ en
‘leven’ zich tot perceptuele en conceptuele kennis?’
Zoals in de Inleiding genoemd is, in directe confrontatie met de raadspraktijk, een
barrière ervaren in het contact met de cliënt. Een barrière die gevormd wordt door
een dominante wijze van denken en willen (conceptuele kennis). Zoals in de loop van
deze scriptie duidelijk is geworden staat het ‘denken over’ de cliënt echt contact in de
weg (de raadsvrouw heeft een grondhouding van ‘overleven’). Dat wat in de weg zit,
zou je weg willen breken zoals Hillesum dat naar voren brengt. ‘Ik zou nu met alle
geweld iets in me willen wegbreken of afbreken, iets wat me belemmert om vrij en
gelukkig adem te halen. Maar dat gaat niet met geweld. Het gaat om allemaal hele
kleine subtiele dingen, ik heb soms het gevoel, dat wanneer ik mezelf helemaal ken,
dat ik dan ook de hele mensheid ken.’249 Zoals opgemerkt aan het begin van dit
hoofdstuk, leidt het ‘wegbreken’ tot iets essentieels, tot jezelf helemaal kennen en
daarmee de mensheid. Dit heeft met ‘vrij zijn’ te maken zoals ook meerdere keren
genoemd. Maar met geweld wegbreken is niet de manier, zoals Hillesum heeft laten
zien, het gaat om geloof en vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen de sprong wagen en
dat heeft alles te maken met een grondhouding van ‘leven’. ‘Alles in ons weerhoudt
ons ervan die ene beslissende stap van het geloof of het oervertrouwen te zetten.
Toch is dit de enige stap (…). Er is geen methode’250. Het gaat om eigen ervaringen
innerlijk beluisteren omdat het innerlijk beluisteren intrinsiek verbonden is met
levenszaken. En dit neemt de nodige tijd zoals ook opgemerkt in de inleiding van dit
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hoofdstuk. ‘De personale competentie houdt dus in dat de werker zichzelf en de
dingen van binnen heeft leren beluisteren en bereid is om de sprong te wagen die
nodig is om los te komen van zichzelf en in relatie te zijn (eerder genoemd in 3.1).’251
De bereidheid om de sprong te wagen kan gekoppeld worden aan afkicken. Dat dit
heel moeilijk is hangt samen met een zeer sterk mechanisme van steeds maar weer
teruggrijpen op het uitoefenen van controle, dingen naar de eigen hand zetten
(‘overleven’). En het heeft ook te maken met je schuldig voelen. ‘Schuldgevoel,
leerde ik, komt meestal voort uit misplaatste trots: het is vaak alleen maar ergernis
omdat je niet zo geweldig bent als je gehoopt had.’252 Als de sprong wordt gewaagd
en diepte gezocht en gevonden, dan bevordert dat een kennis van binnenuit over
hoe existentiële zoektochten verlopen en hoe gebeurtenissen zich existentieel laten
verstaan. Dit is perceptuele kennis.253 In feite zak je door concepten heen (door je
conceptuele kennis), raakt aan het luisteren en komt tot een vertellende filosofie.254
Door concepten heen zakken wil ook zeggen dat literaire bronnen van inspiratie
verbinding krijgen met innerlijke beleving. De tekst krijgt een belevingswaarde en kan
op die manier bijdragen aan het ‘transformeren’ van de kenner. ‘Het is een je vol
zuigen met literatuur en dat langzaam onderin je laten groeien tot het ergens een
stuk van jezelf wordt.’255 Een latent aanwezige humuslaag waar je iedere keer weer
bij terug kunt komen mits je contact houdt met je innerlijk. ‘Want in een continu
Bildungsproces heeft de geestelijk begeleider zaken zo verteerd en zich zo eigen
gemaakt dat zich in hem de humuslaag heeft kunnen vormen die op het juiste
moment kan worden aangewend voor de creatieve impuls die eraan ontspringt.’256
Hillesum schrijft het woord ‘geduld’ van Rilke over. Zij gebruikt dit begrip zonder het
te ‘leven’ en zegt daarover; ‘je moet het léven hoor je, léven, anders geeft het alles
niets’.257 Hieruit wordt duidelijk dat literaire bronnen bij kunnen dragen aan de
bewustwording om tot een grondhouding van ‘leven’ te komen. Wanneer ze
verbinding krijgen met de praktijk en in het verhaal ‘meeresoneren’.
Ook al is ‘wegbreken’ niet aan de orde, we borduren er toch nog even op voort. De
wens tot wegbreken is wel logisch gegeven het feit dat er ‘iets in de weg zit’ en dit
levert ergernis en ongeduld op. Maar wegbreken wekt de suggestie dat het één voor
het ander kan worden ingewisseld. Een grondhouding van ‘overleven’ inwisselen
voor ‘leven. Niet alles van ‘overleven’ heeft een negatieve uitwerking. Het gaat erom
tot andere verhoudingen te komen die het primaat meer neerlegt bij het ‘zijn’ en
‘gaan’ dan bij het ‘hebben’ of ‘doen’ (1.3.2).258 Het gaat in feite om het ontdekken van
een ‘plus’ zoals Duintjer dat beschrijft. Dit ‘plus’ gaat over het ontdekken van iets
nieuws in jezelf, iets wat meer en anders is dan in de gevestigde orde tot dusver aan
bod kwam. ‘Beginnend met dit ontdekte ‘plus’ komt het zwaartepunt van de aandacht
te liggen bij iets in jezelf: het honoreren van dat nieuw ontdekte, het de kans geven
tot bloei te komen.’ 259 Het plus gaat naar mijn idee over verbinding met de
binnenwereld, verbinding met vertrouwen en eenvoud: durven tonen en/of uitspreken
van eigen kwetsbaarheid, geraaktheid, beperktheid, van niet weten en/ begrijpen
251

Jorna, T., Echte woorden, p. 249
Jorna, T., Echte woorden, p. 175
253
Jorna, T., Echte woorden, p. 264
254
Jorna, T., Echte woorden, p. 116
255
Hillesum, E., De nagelaten geschriften, p. 328
256
Jorna, T., Echte woorden, p. 291
257
Hillesum, E., De nagelaten geschriften, p. 277
258
Jorna, T., Echte woorden, p. 42
259
Duintjer, O., Hints voor een diagnose, p. 17
252

75

(ook genoemd in 2.8). ‘Plus’ om te komen tot perceptuele kennis. Van daaruit komt
verbinding met leven, met anderen en jezelf tot stand. Dan kom je tot authenticiteit.
‘Tot een ‘jij bent dat’ en met dat adagium kan de kwaliteit van geestelijke verzorging
op humanistische grondslag blijken. Wie er is voor de ander, wie de ander ziet en
kloppend verstaat, kan daarmee de ander laten doormaken wat hij of zij blijkens de
situatie waarin deze verkeert, heeft door te maken. Zo kan de ander een ‘plus’
ontdekken die zin verschaft.’260
Het ‘plus’ is de ontdekking van een grondhouding van ‘leven’. De transformatie van
de ‘kenner’ (de raadsvrouw als professional) is in gang gezet.‘Transformatie dus als
een herordening waarbij een bestaande vorm of gesteldheid oplost in een nieuwe
vorm of gesteldheid die dichter bij de innerlijke werkelijkheid van de dingen is en dus
ook dichter bij wie jezelf werkelijk bent.’261 In de Inleiding is het ‘transformeren’
genoemd om aan te geven dat de drie invalshoeken waarmee het onderzoek is
gestart, gedurende het onderzoek ‘transformeerden’ naar een vierde: het leven
toelaten. Deze vierde invalshoek is de ‘plus’. Om tot deze ‘plus’ te komen is afkicken
van belang. Maar nog veel wezenlijker is de manier waarop het afkicken tot stand
komt. Het is de ‘ontsluiting’ van datgene waar de ander innerlijk vol van is (om weer
te komen tot perceptueel kennen). Op een woord als ‘ontsluiting’ is de metafoor van
de vroedvrouw van toepassing en vroedvrouw kan gelezen worden als raadsvrouw.
Plato zet de filosoof neer als vroedvrouw: ‘die helpt naar buiten te brengen waar
iemand innerlijk vol van is.’262 En Duintjer schrijft dat een leraar, meer nog dan een
vroedvrouw, actief (‘verwekkend’) betrokken is bij de geboorte van inzichten. ‘Bij de
contemplatieve begeleiding is onze begeleider voortdurend en met veel zorg bezig
om op zo’n manier ruimte te scheppen dat we schijnbaar noodzakelijke stutten van
onze werkelijkheidsbeleving kunnen loslaten, zonder dat we daardoor in
onhanteerbare paniek raken. Niet altijd kan dat zonder pijn, maar wel zonder iemand
totaal van zijn stuk te brengen. (..) Maar voor wat de zorgzaamheid betreft, gaat een
kundig begeleider op de contemplatieve weg te werk zoals een goede ouder met zijn
of haar kind. Nu echter niet om de ene werkelijkheidsbeleving te vervangen door een
andere, maar om de werkelijkheidsbeleving, die de leerling heeft, transparant te
maken.’263

3.5 Samenvatting en conclusie
Algemene vraagstelling van het onderzoek:
•

Welke verbinding is er vanuit de praktijk van het raadswerk en
literatuurbronnen te maken tussen begrippen als ‘leven’ en ‘overleven’ en de
grondhouding van een (humanistisch) raadsvrouw als professional? En hoe
kan een raadsvrouw tot een voor de beroepsuitoefening gewenste
grondhouding van ‘leven’ komen?

Het er werkelijk voor een cliënt kunnen zijn is een belangrijk aspect van het
raadswerk. Dat brengt met zich mee dat de raadsvrouw in het contact met die cliënt
zichzelf moet kunnen vergeten. Bij een grondhouding van ‘overleven’ is de
raadsvrouw te zeer bezig met overbodig denken en eigenmachtig willen. Deze
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ploeterende benadering staat tussen een cliënt en de raadsvrouw in waardoor noch
de cliënt noch de raadsvrouw zich vrijelijk kan uiten (tonen). Er wordt kennis
vergaard ‘over’ de cliënt (de cliënt als object) in plaats van dat er een ontmoeting met
de ander als Ander plaatsvindt (als subject). Hiermee komen we op het ‘wezen’ van
‘overleven’: ‘overleven’ is de werkelijkheid met een bepaalde dominante wijze van
denken en willen omvatten. Begripsdenken (conceptuele kennis) staat centraal
zonder dat er een verbinding met de directe ervaring tot stand komt (perceptuele
kennis). Het begripsdenken is verbonden met het eigenmachtige ‘ik’, het ‘gedrags-ik’,
dat ons isoleert van de directe naakte ervaring. Dat wat er mogelijkerwijze te zien is,
wordt niet opgemerkt. Tijdens het onderzoek waren dat bijvoorbeeld gedachten over
onfeilbaarheid van de scriptiebegeleider en het onbewuste streven heel goed voor de
dag te willen komen. Dit stond aanvankelijk het aanvaarden van een ploeterende
benadering van het leven in de weg. De bewustwording ervan, het concrete ervaren,
maakte de weg vrij voor écht contact. Het bewustworden is ook te omschrijven als
‘toebuigen naar’ (innerlijk beluisteren), in plaats van ‘wegbewegen van’ (in stand
houden van ‘verslaving’ aan overbodig denken en eigenmachtig willen) . Aan het
‘wegbewegen’ ligt angst voor de naakte ervaring ten grondslag en schaamte over het
minder geweldig zijn dan jezelf had gehoopt. Het ‘toebuigen naar’ leidt tot een
aanvaarden van alles wat zich voordoet en daarmee komt ruimte vrij om je verlangen
te leven, ‘vrij zijn’.
Wanneer een raadsvrouw zich niet met zichzelf bezighoudt, kan ze zichzelf vergeten
en eenvoudigweg ‘zijn’. Dat wil zeggen dat zij in verbinding staat met haar ‘oerbron’.
Het als raadsvrouw in verbinding staan met je binnenwereld, is voorwaardelijk om
een ‘gelukte’ ontmoeting tot stand te brengen. Dan kan er een zin-verschaffende
verbondenheid zijn die cliënt en raadsvrouw te boven gaat. Ook te betitelen als, je
valt op zo’n moment even samen met het leven, je voelt je verbonden: ‘ik voel de
volledige verbondenheid met mezelf, de ander en het leven.’ ‘Leven’ is kort gezegd:
samenvallen met het leven door je open en onbevangen te laten omvatten door het
leven. Zowel ervaringen met ‘overleven’ als ‘leven’ vormen uitgangspunt voor dit
onderzoek.
Beantwoording van de subvraagstellingen van het onderzoek
•

Welke mechanismen/barrières spelen, volgens de literatuurbronnen, een rol
bij een ‘bezette’ grondhouding van een raadsvrouw als professional?

Mechanismen als ‘overbodig denken’ en ‘eigenmachtig willen’ liggen aan een
ploeterende benadering ten grondslag. De dominantie van dit denken en willen vormt
een barrière in het raadsgesprek, het ‘bezet’ de raadsvrouw. Zij is meer met zichzelf
bezig dan met de cliënt, de directe werkelijkheid kan zich niet ‘ontvouwen’. De
raadsvrouw met een grondhouding van ‘overleven’ heeft een knagend besef van
diepte onder de oppervlakte. Er is een verlangen naar het ontmoeten van de ander
als Ander, aan echt contact.
•

Welke aspecten dragen, volgens de literatuurbronnen, bij aan een
grondhouding van ‘leven’ als kwaliteit van een raadsvrouw als professional?

Een open en onbevangen benadering van de werkelijkheid draagt bij aan een
grondhouding van ‘leven’. Vertrouwen, je gedragen weten, mededogen en het
aanvaarden van het op-en-neer gaan van het leven dragen bij aan eenvoud en
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overgave. Eenvoud en overgave zijn sleutelbegrippen bij het komen tot een open en
onbevangen grondhouding van ‘leven’. Overgave is de sprong waarmee je je bloot
stelt aan het leven als manifestatieproces. En afgaande op dat wat zich toont,
antwoord je als raadsvrouw. Vanwege de eenvoud en het je bloot stellen, ontdek je
dat je, ook al ben je verschillend, toch ook die ander bent.
•

Hoe kan eerst genoemde grondhouding van ‘overleven’, volgens de
literatuurbronnen, worden tegengegaan of overwonnen en laatstgenoemde
grondhouding van ‘leven’ bevorderd of praktijk zijn?

Om van minder ‘overleven’ naar meer ‘leven’ te komen, is het als raadsvrouw van
belang: eigen ervaringen te onderzoeken, angst te onderkennen (en aanvaarden),
naar je eigen systeem van verslaving te kijken, moed te tonen. Het prijsgeven van de
burcht van het ego leidt tot vrijheid, tot ‘zijn’. ‘De verrezen, ontwaakte, bevrijde mens
is zijn natuurlijke staat.’264 Liefde hoort daarbij. Liefde als het basale gegeven het
leven aan te durven. Liefde is een manier van vrij zijn, van leven. Iedereen, die
binnen de invloedssfeer komt van iemand die vrij en leeg is, zal de weldadigheid
ervan ondervinden. De ‘werker’ is leeg, heeft ruimte voor de cliënt en kan een
antwoord uit hem geboren laten worden. Vrij zijn is verbonden met de kern van de
menselijke persoon, met samenvallen met jezelf, de ander en het leven.
•

Hoe verhoudt, gezien het belang van de grondhouding van de raadsvrouw als
professional, het begrippenpaar ‘overleven’ en ‘leven’ zich tot perceptuele en
conceptuele kennis?

Het ‘overbodige denken’ en ‘eigenmachtige willen’ door de raadsvrouw met een
grondhouding van ‘overleven’, vormt een barrière in het contact met de cliënt. Dit
dominante denken en willen duiden we aan met begripsdenken (conceptuele kennis).
‘Wegbreken’ van de barrière lukt niet. Het gaat erom eigen ervaringen innerlijk te
beluisteren. Een sprong wagen en diepte zoeken, het leven ‘leven’. Het bevorderen
van gevonden, kennis van binnenuit (perceptuele kennis). En ook literaire bronnen
van inspiratie verbinden met innerlijke beleving.
Het gaat er niet om een grondhouding van ‘overleven’ in te wisselen voor ‘leven. Wel
om tot andere verhoudingen te komen die het primaat meer neerlegt bij het ‘zijn’ en
‘gaan’ dan bij het ‘hebben’ of ‘doen’. Het gaat om het ontdekken van een ‘plus’: iets
nieuws in jezelf, iets wat meer en anders is dan in de gevestigde orde tot dusver aan
bod kwam. ‘Het ‘plus’ vormt in dit onderzoek de ontdekking van een grondhouding
van ‘leven’: het leven toelaten.
Aanbeveling voor vervolgonderzoek aansluitend op het antwoord van de laatste
subvraag.
Gezien het belang van perceptuele kennis voor de raadsvrouw als professional, doe
ik de suggestie om tijdens vervolgonderzoek zicht te krijgen op: of en de mate waarin
perceptuele kennis is verankerd in het huidige UvH-onderwijsprogramma, meer
specifiek in de afstudeerrichting geestelijke begeleiding. Zelf heb ik de indruk dat
deze adequate kennis onvoldoende aanwezig is, niet alleen via eigen studie-
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ervaringen maar ook op basis van reacties van afstudeerders/afgestudeerden.
Onderzoek zou moeten uitwijzen of die indruk gerechtvaardigd is.
Een ander onderwerp voor nader onderzoek kan mogelijk gevonden worden in het
begrip (oer)vertrouwen. Zoals in deze scriptie naar voren komt is het wezenlijk voor
een grondhouding van ‘leven’ voor de raadsvrouw als professional. En hoewel het
begrip voor mij in elk geval veel meer is gaan ‘leven’, sluit ik niet uit dat er nog meer
kennis over opgedaan kan worden. Vervolgonderzoek zou zich dan verder kunnen
uitstrekken dan alleen de grondhouding van de raadsvrouw om een zo breed
mogelijke invalshoek te krijgen. Nadere verkenning van (oer) vertrouwen is niet
anders dan door innerlijke beluistering te doen.
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