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Voorwoord

Het verhaal van dit onderzoek begon op een sombere novemberavond in
het midden van de jaren zeventig, tijdens een kerkenraadsvergadering. De
plaatselijke predikant legde uit dat hij het niet nodig vond om nog langer
catechisatie te geven. “Paarlen voor de zwijnen werpen” noemde hij het.
Hij was ervan overtuigd dat de ‘huidige’ jongeren een verloren generatie
vormden. Alle mannen van de kerkenraad knikten serieus en gaven toe-
stemming aan de predikant om met catechese te stoppen. Mijn hevige pro-
testen, ik realiseerde mij dat het mijn kinderen waren die zwijnen werden
genoemd, hielpen niets. Uiteindelijk mocht ik, als ik dat wilde, zelf cate-
chese geven, maar het interesseerde niemand hoe dat verder in zijn werk
ging. Tegen 1980 stonden we voor de keus om óf de kerk vaarwel te zeg-
gen óf terwille van onze kinderen iets te gaan doen aan de miscommuni-
catie, die we telkens weer ervoeren wanneer het om intergeneratieve
geloofscommunicatie ging. Jaap, mijn man, ging theologie studeren en
werd predikant. Ik verdiepte mij vanaf dat moment in geloofsontwikke-
ling, geloofsoverdracht, geloofsopvoeding en andere aan mijn pedagogi-
sche discipline verwante secties van de praktische theologie. In mijn
adviespraktijk, voor ouders in verband met de ‘gewone’ opvoeding, kwam
ik steeds weer zingevingsvragen tegen, die diep doorwerkten in de opvoe-
dingsattitude van ouders en de opvoedingspraktijk. Actief meewerkend in
het jongerenwerk van de gemeente kwam ik tot de ontdekking hoe ambi-
valent volwassenen omgingen met geloofscommunicatie. Enerzijds maak-
te men zich zorgen, anderzijds bleek er weinig animo veel energie te steken
in nieuwe vormen van intergeneratieve geloofscommunicatie. En wanneer
intergeneratieve geloofscommunicatie vanuit de inbreng van mijn man en
mij effectief bleek, riep dat niet zelden naast waardering ook negatieve
reacties van jaloezie en afweer op. Maar de diepgevoelde opdracht, om
zoveel te doen aan de stokkende geloofscommunicatie tussen ouderen en
jongeren als in ons vermogen ligt, bleef. We zochten naar wegen om de
kwaliteit en de effectiviteit van de intergeneratieve geloofscommunicatie
te bevorderen.

In Prof.Dr.G.D.J.Dingemans vonden we een bondgenoot, waardoor deze
studie tot stand kon komen. Gijs Dingemans was degene die mij voldoen-
de zelfvertrouwen gaf doordat hij mij uitnodigde deel te nemen aan de



promovendi-dagen op Hydepark, die ik vanaf 1991 twee maal per jaar bij-
woonde. Daar ontdekte ik mijn zwakke en sterke kanten op dit terrein,
daar vond uitkristallisatie van de problematiek plaats. Zonder de door
T.W.O. mogelijk gemaakte Hydeparkdagen voor promovendi onder de
bezielende leiding van Gijs Dingemans was dit onderzoek er niet geweest.

Een zo groot project als dit uitvoeren in een predikantengezin met zeven
kinderen is onmogelijk zonder de actieve steun van de kinderen. Ik dank
aan hen het optimisme om door te gaan. Niet alleen omdat zij achter dit
project stonden, maar vooral door de manier waarop zij -ondanks alles wat
zij in de kerk hebben meegemaakt- achter onze keuze zijn blijven staan om
in de kerk te werken. Hun persoonlijke geloof, hun betrokkenheid bij gods-
dienst en kerk en hun kritische inzet hebben mij de moed gegeven vast te
houden aan het idee dat het mogelijk was om intergeneratieve geloofscom-
municatie effectief te bevorderen. Ik dank Helene, onze oudste dochter,
theologe, voor haar kritisch en meedenkend meelezen. Ik dank Roelant,
haar partner, voor zijn opmaak van dit boek. Ik dank mijn zus Désirée
voor haar meedenken en inbreng. Mijn moeder nam weer een andere plaats
in; ik dank haar voor de correctie van de teksten en de veertien dagen dat
zij mijn huishouden overnam om mij in staat te stellen de laatste hoofd-
stukken schrijven. Ik dank Teun van ‘t Geloof voor haar dagelijkse huis-
houdelijke hulp in de afgelopen jaren.

Dit promotieonderzoek is een gezamenlijk project geweest van mijn man
Jaap en mij. Hij was denktank, praatpaal, tegenpool, maatje en steunpi-
laar. Hij stimuleerde, spoorde aan, zocht literatuur op in de bibliotheek,
hield de moed erin, las en herlas, gaf suggesties en controleerde en corri-
geerde mijn teksten. Op papier mijn dank daarvoor uitdrukken is onmoge-
lijk. Toch doe ik het maar.

Ik dank mijn promotor Prof. Dr. G.D.J. Dingemans voor de persoonlijke
en enthousiaste manier waarop hij mij begeleid heeft in dit promotieonder-
zoek. Ik dank Dr. P. E. Jongsma-Tieleman, dat zij als referent wilde optre-
den.

Ik wil de leden van de promotiecommissie Prof. Dr. A.K. Ploeger, Prof. Dr.
P. Vandermeersch en Prof.Dr. F. de Lange danken voor hun medewerking.

De uitgave van dit boek werd mede mogelijk gemaakt door de financiële
steun van onder andere:
• Stichting Fonds legaat “Ad Pias Causas”, gemaakt door Pieter Boelen.
• Stichting “Aanpakken”.
• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.
• Stichting “Het Scholten-Cordes Fonds”.
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I  Aanleiding

Beroepshalve en privé geconfronteerd met de problematiek van de stok-
kende geloofscommunicatie in de christelijke kerken, raakte ik in toene-
mende mate geïntrigeerd door de vraag, of onderzoek zou kunnen leiden
tot het in kaart brengen van de condities, die bepalend zijn voor geloofs-
communicatie waarbinnen de menselijke mogelijkheden om te geloven tot
hun recht kunnen komen. Dat de christelijke kerk te maken heeft met stok-
kende geloofscommunicatie tussen de generaties, waardoor ‘geloofsover-
dracht’ minder effectief is dan vroeger het geval geweest zou zijn, wordt
steeds weer, door allerlei onderzoeken binnen en buiten de kerk, met sta-
tistische feitenmateriaal bevestigd. Er is en er wordt onderzoek gedaan
naar ontkerkelijking, naar maatschappelijke en sociale factoren van secu-
larisatie, naar religieus gedrag van jongeren en naar normen- en waarde-
patronen. Het is voor de hand liggend om allereerst na te gaan welke
antwoorden op de vragen rondom de stokkende geloofscommunicatie en
de mogelijkheden om die te bevorderen in recent onderzoek op dit terrein
gegeven worden. Een aantal hoofdlijnen met betrekking tot geloofscom-
municatie blijkt herhaaldelijk naar voren te komen1:
• Geloofscommunicatie geeft antwoorden op vragen die de mens over zich-

zelf te stellen heeft. Volgens Vroom zijn dat vragen over goed en kwaad,
falen en schuld, dood en lijden2. ‘Stress-full life events’ dwingen mensen
tot het zoeken van steun (coping) bij de wijsheid en de vaardigheden van
andere mensen uit de gemeenschap, om problemen die zijzelf ondervin-
den en niet alleen aan kunnen op te lossen3.

• Geloofscommunicatie stond tot het midden van de jaren zestig in dienst
van het “leren geloven”, waarmee godsdienstige socialisatie bedoeld
werd. Tot voor kort leek het daarom vooral noodzakelijk om zich te ver-
diepen in de kwaliteit van de didactische methode en de technische
(hulp)middelen voor het geloofsonderricht, waardoor geloofsoverdracht
plaats kon vinden. Imitatie, modeling, instructie en gedragsmodificatie
leken goede methoden. Opvoeding ‘maakte’ goede volwassenen en
geloofsopvoeding zorgde voor goede kerklidmaten4.

• Toen de wereldproblematiek zich opdrong als een verantwoordelijkheid
van mensen (en niet uitsluitend van God), bleek op socialisatie gerichte
geloofscommunicatie niet meer te voldoen. De westerse cultuur werd
steeds meer gekenmerkt door: functionele rationaliteit, pragmatisme,

14

1 Alma: Geloven in de leefwereld

van jongeren, 1993. Althuis:

Kerkverlating is het probleem niet,

1988. Becker en Vink: Secularisatie in

Nederland, 1966-1991 en Rapportage

Jeugd 1994, 1994. Blanken:

Jeugdwerk in een supermarkt cul-

tuur, 1993. K.Blei: Individualisering,

Evangelie, Kerk, 1994. Dekker:

Gekerkerd geloof, 1977. van Driel en

Kole: Bij-tijds leren geloven; 1987. de

Geus en  de Jong Ozn.: Uit overtui-

ging, 1984. de Hart: Jongeren na de

middelbare school, 1994. van

Harskamp (red.): Verborgen God of

lege kerk, 1991. de Jong: De lege kerk

een grote zorg, 1985. Keus-Jonker

en van Soest: Opvoeden een span-

nende zaak, 1984. Jongsma-

Tieleman: Geloven; gewoonte of

keuze, 1991. Schepens: Kerk in

Nederland, 1991. Kuiper: Voorwerk

bij de tijd, 1995. Schippers, e.a.:

Leren geloven onder spanning, 1988.

Spindler: Geloof in de opvoeding,

1994. Stilma: Weggaan zonder groe-

ten, 1988.  Vellinga: Geloven in

jeugdwerk, 1994. Ward: Jeugdcultuur

en het evangelie, 1994. Geloven in de

carrousel, 1994.

2 H.M.Vroom: Religies en de waar-

heid, 1988, p.248.

3 M.T.Westbrook: Classification of

coping behavior, 1979. 

4 M.J.Langeveld: Beknopte theoreti-

sche pedagogiek, 1963, p.74: “... dat

de opvoeding ernaar moet streven

de opvoedeling bekwaam te maken

als sociaal-zedelijk-persoonlijk

wezen te handelen”. Voor Langeveld

hangt de mogelijkheid om op te

voeden af van de mogelijkheden van

een kind om te gehoorzamen 

(p.40-42). 
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individualisering, multiculturatie, grote vrijblijvendheid, bureaucratise-
ring en compartimentering van levensgebieden5. Men zocht ordening,
coherentie, integratie, legitimatie en compensatie van de werkelijkheid in
andere wereldbeelden6.

• Opvoeden en leren had intussen een ander karakter gekregen dan tot het
midden van de zeventiger jaren het geval was. Het ‘nieuwe opvoeden en
leren’ is gericht op jongeren en volwassenen, die samen leren en samen
op weg zijn naar de onzekere, maar ook open en uitdagende toekomst.
Er is een verschuiving gaande van het produktgerichte leren naar het
procesgerichte, constructieve leren. Kenmerkend voor het constructieve
leren is dat de lerende in het eigen leerproces een actieve, constructieve,
doelgerichte rol speelt. Dat betekent dat de lerende actief datgene wat
geleerd wordt gebruikt voor een re-constructie van oude kennis en vaar-
digheden. De leraar is daarbij procesbegeleider7. In het nieuwe leren staat
het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het ontwikkelen
van denkstrategieën om kennis op te kunnen bouwen, te kunnen veran-
deren en te kunnen gebruiken, centraal8.

• De maatschappelijke en persoonlijke relevantie van het geleerde hangt
samen met de mate waarin het geleerde re-constructief vermogen heeft
en bij kan dragen aan het probleemoplossend vermogen (niet alleen cog-
nitief, maar ook emotioneel) van degene die leert. Wanneer men op zoek
is naar mogelijkheden die de geloofscommunicatie tussen generaties van
de christelijke gemeenschap in de huidige tijd bevorderen, zal de maat-
schappelijke, culturele en persoonlijke (emotionele) relevantie van het
gecommuniceerde gewaarborgd moeten worden.

• De relevantie van het gecommuniceerde blijkt vooral uit authentici-
teit waarmee significante volwassenen het geloof communiceren.
Authenticiteit heeft direct effect op de kwaliteit van de pedagogische atti-
tude. Dat de pedagogische attitude, waarmee de geloofscommunicatie
gevoerd wordt, in het geding is, werd duidelijk in het werk van Erikson9.
In ons land wezen Andree10, Alma11 en van der Slik12 op het in empi-
risch onderzoek vastgestelde gegeven dat de sleutelpositie voor effectie-
ve geloofscommunicatie bij de ouders ligt. Zij zijn de identificatiefiguren.
Het doorgeven van godsdienstigheid en geloofswaarden bleek het meest
succesvol, wanneer ouders duidelijk godsdienstige betrokkenheid tonen
en daar frequent en eerlijk over willen communiceren. Dat lijkt in deze
tijd geen probleem, want op vele levensgebieden vinden ouders en kin-
deren elkaar in het conflictvermijdend harmoniemodel, waarin overleg
de belangrijkste opvoedingsmethode is. Helaas blijkt op het levensge-
bied van geloven en kerk de generatiekloof nog pijnlijk diep aanwezig,
constateerde Jongsma-Tieleman13. Ouders die zelf hebben leren geloven
op gezag, zullen geloof op een autoritaire wijze naar hun kinderen com-
municeren. Voor hun kinderen, levend in dezelfde tijd, is geloven op
gezag onacceptabel. Zelfs wanneer de kinderen aangeven dat zij zien en
meemaken, dat het geloof hun ouders steun en zekerheid geeft, maakt
een gespannen sfeer en een autoritaire toon de authenticiteit van geloofs-
communicatie ongeloofwaardig. Wanneer ouders geen andere geloofs-
opvoedingsstijl kennen en toch het harmoniemodel willen handhaven,
zullen zij het geloofsgesprek totaal vermijden, zo maken Alma en Driel
en Kole duidelijk14. Ouders zwijgen machteloos, tolerant tegenover 
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kinderen, die het allemaal niet mee kunnen maken wat ouders beleven
aan en in hun geloof en in hun geloofsgemeenschap.

• Jongeren, die de relevantie van de uit de geloofscommunicatie aangebo-
den godsdienst niet ontdekken, blijken terwille van hun identiteit zelf
een (tijdelijke) levensstijl bij elkaar te knutselen, passend bij het westerse
levensgevoel ‘van de maakbaarheid van het bestaan’15.

• Jongeren en kinderen hebben behoefte aan hoop en een positief ver-
wachtingspatroon met betrekking tot hun bestaan. Deze behoefte wordt
soms vertaald in hedonistisch gedrag, soms in een zoektocht naar levens-
stijl en religiositeit, soms in depressie en zelfmoordgedachten (of daden).
Uit onderzoek naar (de toenemende) depressiviteit bij jongeren en kin-
deren blijkt gebrek aan levensrelevantie, aan zingeving, hoop en toe-
komstperspectief de voornaamste oorzaak te zijn16.

• De vraag, in hoeverre menswetenschappelijke, theologische, filosofische,
(godsdienst)pedagogische of (geloofs-) ontwikkelingspsychologische
visies en theorieën bruikbaar kunnen zijn voor het opsporen van de con-
dities waaraan geloofscommunicatie moet voldoen, wil zij effectief zijn
in het genereren van toekomstperspectief en hoop vanuit de bijbelse
boodschap, kwam in dergelijk onderzoek minder aan de orde. Uit
bestaand onderzoek kon het probleem dat de vraag van deze studie vormt
niet worden opgelost.

II Afbakening 

Voor de denkrichting, de afbakening en de plaatsbepaling van deze studie
is een aantal overwegingen van belang.
• Zoals in de ondertitel is aangegeven zal ik mij in deze studie beperken

tot het Christelijk geloof binnen de westerse cultuur. Waar het woord
geloof gebruikt wordt is deze beperking bedoeld.

• Geloofscommunicatie is niet alleen een zorg voor een geloofsgemeen-
schap, maar ook voor elke individuele ouder die zich geroepen voelt om
de wijsheid, de hoop, het toekomstperspectief en de leefwijze van de bij-
belse boodschap te delen met de kinderen en jongeren van hun tijd. De
christelijke geloofsgemeenschap wordt voor de opgave gesteld om, dwars
tegen alles wat secularisatie veroorzaakt in, de geloofscommunicatie tus-
sen generaties gaande te houden.

• Bijbels gezien is geloven afhankelijk van twee factoren: Gods genade en
menselijke geloofscommunicatie17. Op grond van het laatste is men uit-
gegaan van de premisse dat de geloofsontwikkeling van kinderen door
volwassenen te beïnvloeden is. Met het optimisme van het vertrouwen in
wetenschappelijke mogelijkheden vanaf het midden van de vorige eeuw,
heeft men gedacht dat ontwikkelingspsychologisch onderzoek, waaron-
der het onderzoek van geloofsontwikkeling, uiteindelijk zou leiden tot
het vinden van determinanten van gedrag. Op alle gebieden van de men-
selijke ontwikkeling bleek echter wetmatigheid, voorspelbaarheid en
stuurbaarheid van menselijk gedrag veel minder mogelijk dan men had
gehoopt. De bestaande lineair-cumulatieve modellen, met een eenzijdige
nadruk op de cognitieve kanten van de menselijke ontwikkeling, zelfs als
het de beheersing van het driftleven betrof, lieten veel praktische vragen
onbeantwoord.
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• Bij gebrek aan zulke praktische antwoorden, ben ik gaan werken met een
eigen ontwikkelingsmodel van ervaringsordening dat, hypothetisch
gezien, een heuristisch handvat zou kunnen bieden om de vragen van de
opvoedkundige werkelijkheid, waaronder die van het godsdienstpedago-
gische gebied, zowel systematisch als praktisch tegemoet te treden. Dit
model bleek in de afgelopen 25 jaar praktisch bruikbaar18 in mijn werk
als ortho- en klinisch pedagoog, bij de benadering van opvoedingspro-
blematiek, maar geeft geen wetenschappelijk zicht op de mogelijkheid
om effectief pedagogisch communicatief handelen (waaronder geloofs-
communicatie ook zou moeten worden verstaan) te bevorderen.

• Om de condities voor die toekomstige mogelijkheden te formuleren is
het noodzakelijk het verleden te kennen, omdat geloofscommunicatie
sterk wortelt in de traditie. Na een eigen studie van de opvoedkundige
attitude in het verleden, die in deze studie niet kon worden uitgewerkt,
heb ik gebruik gemaakt van Hannah Arendts historische en filosofische
analyses van de westerse Christelijke cultuur.

• Overal waar de mannelijke vorm gebruikt is in dit boek is de vrouwelijke
vorm geïmpliceerd.

III Hannah Arendt als inspiratiebron

Het was Hannah Arendts werk dat mij inspireerde om haar filosofische
en historische analyses door te vertalen naar de pedagogische hedendaag-
se werkelijkheid in het algemeen en de godsdienstpedagogische werkelijk-
heid in het bijzonder. Al tijdens haar leven (1906-1975) was Hannah
Arendt een bekende persoonlijkheid in filosofische en politieke kringen19.
Het overgrote deel van haar werk past precies in de cultuurkritische filo-
sofische stromingen van de jaren zestig en zeventig van deze eeuw. Zelf
Joods slachtoffer van het nazi-regime, wilde zij in politiek-filosofische ana-
lyses de wortels bloot leggen van dit kwaad dat in een “beschaafde” chris-
telijke cultuur kon ontstaan en kon gedijen. Dat ook de bestrijding van
dat kwaad uit diezelfde christelijke cultuur voortkwam, is in haar analy-
ses niet met dezelfde aandacht geanalyseerd. Daarin is haar cultuurkritiek
eenzijdig, maar representatief voor de maatschappijkritische stromingen
van haar tijd. Haar werk analyseert de (Griekse en Westers-christelijke)
wortels van totalitair denken en handelen met het oog op politieke conse-
quenties en macro-menselijke verhoudingen.
Haar werk werd voor deze studie inspirerend omdat zij in haar analyses
ook de bijbelse boodschap van de Tenach en van Jezus en Paulus betrok-
ken heeft. Zij bestudeerde deze bronnen als filosofische bronnen. Zij uitte
van daaruit beargumenteerde kritiek op het Christendom en beschreef
waar de maatschappelijk, politieke werkelijkheid haars inziens niet in over-
eenstemming was met de leer van Jezus. Tijdens haar leven en tot in deze
tijd kregen deze aspecten van haar werk minder aandacht dan de weten-
schappelijke en maatschappelijk, veel meer bij het gangbare denken aan-
sluitende, maatschappijkritische analyses. Zo kreeg haar maatschappij-
kritische werk over menselijk handelen en over kwaad, geweld en totali-
taire sociale structuren meer aandacht dan haar latere (onvoltooide) werk
over het denken, willen en handelen van de mens. Hannah Arendt schreef
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in een in westerse (ook mens-)wetenschappelijke kringen minder gangbare
narratieve schrijfstijl. Hoewel zij wel bekend was in politieke en filosofi-
sche kringen werd haar werk nauwelijks doorvertaald naar het praktische
terrein van de mens-wetenschappen, zoals dat wel het geval was bij
Habermas, die zijn belangrijkste werk publiceerde nadat Hannah Arendt
al was gestorven.
Vanaf de jaren negentig is een hernieuwde belangstelling voor het werk
van Hannah Arendt waar te nemen. Vooral met betrekking tot economie,
werk en arbeid, de vertechnisering van de maatschappij en het daaraan
verbonden waardendebat wordt haar werk opnieuw gelezen en geïnterpre-
teerd.
Aan de Vrije Universiteit van Brussel werd in november 1991 een congres
gehouden over de vragen die de Duits-Joodse filosofe stelde aan de moder-
niteit. Het verslag van dat congres vormde in 1992 de eerste omvattende,
algemeen toegankelijke, Nederlandstalige studie over Hannah Arendt20.
In de discussie over de ethische kanten van de door technologie gedomi-
neerde cultuur door een groep van de Faculteit Wijsbegeerte en
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente speelde Hannah
Arendts werk een rol, maar voor de bespreking van haar argumenten ver-
wijst Achterhuis naar de congresbundel uit 199221. In hetzelfde jaar ver-
scheen een bundel over zingeving, ter gelegenheid van het vijfentwintig
jarige bestaan van de Theologische Faculteit Tilburg, waarin een artikel
over Hannah Arendts werk was opgenomen22. Werk van Hannah Arendt
werd, voor het eerst of opnieuw, vertaald en uitgebracht. In Nederland
verscheen in 1994 een vertaling van “The Human Condition”, onder
dezelfde titel die Hannah Arendt koos voor haar Duitse uitgave namelijk
“Vita Activa”. In Duitsland werd de biografie over haar leven opnieuw
vertaald en uitgegeven23 en in 1995 verscheen in de Verenigde Staten de
briefwisseling tussen Hannah Arendt en haar vriendin Mary McCarthy,
die licht werpt op de intensiteit van haar gevoelens waarmee de publica-
ties van Hannah Arendt omgeven waren24. In mei 1995, bij de vijftigjarige
herdenking van de tweede wereldoorlog werd in Amsterdam een studie-
dag aan haar werk gewijd. In de zomer van 1996 werd in Zürich een con-
gres gehouden over Hannah Arendt in verband met Totalitarisme.
Hannah Arendt is geen methodisch denker te noemen25. Zij geeft poli-
tiek/sociaalkritische analyses met betrekking tot de grote politiek en het
daaraan verbonden sociale leven, maar geen psychologische of pedagogi-
sche analyses. Haar kritische kanttekeningen bij godsdienstpedagogiek en
godsdienstpsychologie zijn te distilleren uit haar totale cultuurkritiek op
het Christelijk Westerse denken en de daarbij behorende cultuur. Haar
analyses bleken ten behoeve van deze studie een inspirerend referentieka-
der voor deconstructie van de pedagogische attitude waarmee in het ver-
leden geloofscommunicatie heeft plaats gevonden. Haar studies van het
menselijk handelen26, het denken, willen en oordelen27 maken onder ande-
re duidelijk dat menselijk handelen voort moet komen uit de (niet-hiërar-
chische) ontmoeting van mens tot mens, waar mensen gezien en gehoord,
gekend en herkend mogen en kunnen worden. Uit haar werk wordt dui-
delijk dat, waar de eigenheid van mensen en de eigen wil van mensen struc-
tureel gebroken wordt om zo te komen tot absolute gehoorzaamheid en
onderwerping, communicatief handelen, echte dialogische communicatie
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en wederkerigheid in relaties, gecorrumpeerd wordt. Dan ontspruit, zegt
Hannah Arendt, het menselijk handelen uitsluitend aan piramidale ver-
houdingen, waarin van een gelijkwaardige relatie geen sprake is en ver-
wordt de menselijkheid tot slaafse gelijkvormigheid, die gedachteloosheid
en gewetensomkering mogelijk maakt. Dat proces was hetgeen Hannah
Arendt intrigeerde en was haar voornaamste object van studie. Hannah
Arendt gaf in haar werk niet alleen kritiek op het verleden, zij beschreef
de condities waardoor menselijk handelen kan worden tot dialogisch,
interactief handelen, dus toekomstgericht handelen. Hannah Arendts visie
op de verschijningsvormen van menselijk handelen, inclusief de facultei-
ten van de geest, bleek van daar uit doorvertaald te kunnen worden naar
het (godsdienst) pedagogisch handelen en de menselijke ontwikkeling,
waaronder de geloofsontwikkeling.

IV Aansluiting bij epigenetische psychologie

Het doorvertalen van de visie en de analyses van Hannah Arendt naar de
ontwikkelingspsychologie en de (godsdienst) pedagogiek vereiste dat er
aansluiting gevonden zou worden bij een theoretische benadering van deze
disciplines. Hoewel van een heel andere wetenschappelijke oorsprong dan
de analyses van Hannah Arendt leek het, dat de epigenetische ontwikke-
lingspsychologie de mogelijkheid bood om de door Hannah Arendt aan-
gedragen condities godsdienstpedagogisch te vertalen. Na een verkenning
van verschillende stromingen in de hedendaagse ontwikkelingspsycholo-
gie en na wat nader ingegaan te zijn op Piaget en de Piagetiaanse school,
heb ik aansluiting gevonden bij epigenetisch psychologisch onderzoek van
de jaren tachtig en negentig. Sylvia Nossents proefschrift handelt daar-
over28 en bleek voor mijn onderzoek waardevol. Allan Fogel29 heeft zijn
eigen en andermans epigenetisch onderzoek vertaald in een probabilisti-
sche epigenetische theorie van de co-regulatie, waarin hij  de relationele
(psychologisch-pedagogische) consequenties van deze empirische ontwik-
kelingspsychologische gegevens schetst. De kwaliteit van de relatie bleek,
vanuit de resultaten van die onderzoeken gezien, bepaald door de mate
waarop voor de opvoeding en de ontwikkeling significante volwassenen in
staat zijn tot effectieve co-regulatie. Het begrip co-regulatie zoals het door
Fogel wordt gebruikt en ingevuld bleek uitdrukking te kunnen geven aan
een interactieproces zoals daarvoor bij Hannah Arendt de voorwaarden
gevonden kunnen worden. De kwaliteit van de co-regulatie bleek mede af
te hangen van de wijze waarop men (ouder en kind, mens en medemens)
elkaars ‘inbreng’ in de co-regulatie ‘verstaat’. Geloofscommunicatie lijkt
vanuit dat gezichtspunt samen te hangen met de kwaliteit van het co-regu-
latieve proces tussen ouders en kinderen. Voor het in kaart brengen van
dat verstaan bleek het model van ervaringsordening bruikbaar. Daarmee
kwam een wetenschappelijke (godsdienst-) pedagogische exploratie van de
mogelijkheden om geloofscommunicatie tussen generaties in de christelij-
ke gemeente te bevorderen, binnen bereik.
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V Opzet

Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar mogelijkheden waardoor
intergeneratieve geloofscommunicatie binnen de Christelijke gemeenschap
bevorderd kan worden, met gebruikmaking van historische en filosofische
analyses van Hannah Arendt en epigenetische ontwikkelingspsychologie.

In het eerste hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de historische en filo-
sofische analyses van Hannah Arendt. De menselijke conditie voor het
handelen beschrijft zij aan de hand van de handelingsvormen van de mens:
arbeid, werk en actie. Actie is als term vertaald met interactief handelen.
Hannah Arendt beschrijft de voorwaarden waaronder interactief hande-
len als vorm van communicatief handelen tot stand kan komen. Zij
beschrijft ook de omstandigheden waaronder zulke communicatie stokt.
In haar werk over de drie faculteiten van de geest: denken, willen en oor-
delen scherpt zij de analyse van de voorwaarden voor interactief hande-
len aan. Geen van deze drie faculteiten kan gemist worden in menselijke
relaties wil daar van interactief handelen sprake kunnen zijn. Zo kan
Hannah Arendt licht werpen op de condities waaronder (intergeneratieve)
communicatie plaats moet vinden wil zij effectief zijn voor het interactie-
ve handelen.
Het tweede hoofdstuk gaat in op visies op menselijke ontwikkeling, omdat
zij invloed hebben op de pedagogiek en op de attitude waarmee opvoed-
kundige communicatie plaats vindt. Nadrukkelijk komt de epigenetische
psychologie aan de orde, omdat deze met haar begrip co-regulatie aansluit
bij de condities zoals die door Hannah Arendt zijn geformuleerd. Het
hoofdstuk wordt besloten met de verkenning van ontwikkeling als de drie-
slag: leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van mogelijkheden.
In het derde hoofdstuk wordt mijn probabilistisch model van ervaringsor-
dening als factor in de menselijke ontwikkeling besproken. Achtereen-
volgens komt de lichaamsgebonden ervaringsordening, de associatieve
ervaringsordening, de structurerende ervaringsordening en de vormgeven-
de ervaringsordening aan de orde.
In het vierde hoofdstuk wordt kort ingegaan op enkele aspecten van geloof
als menselijk verschijnsel en de functie die geloofscommunicatie kan heb-
ben in de huidige maatschappij. Daarna komen visies op geloofsontwik-
keling aan de orde, in het licht van het leren kennen, leren waarderen en
leren gebruiken van de mogelijkheid om te geloven, gerefereerd aan de
condities van Hannah Arendt.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft vanuit een godsdienstpedagogische attitu-
de de manier waarop men rekening kan houden met ervaringsordening en
de kwaliteit van intergeneratieve geloofscommunicatie binnen verschillen-
de facetten van de Christelijke gemeenschap.
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Hoofdstuk 1

DE MENS ALS ACTOR
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1.1 Hannah Arendt, een introductie 

“Handelen, de enige activiteit die zich rechtstreeks, niet via dingen of mate-
rie, tussen mensen voltrekt, correspondeert met de menselijke conditie der
pluraliteit, met het feit dat op aarde geleefd en de wereld bewoond wordt
door mensen en niet door de Mens. Ofschoon alle aspecten van de mense-
lijke conditie op de een of andere wijze verband houden met de politiek,
is deze pluraliteit specifiek dè conditie - niet slechts de conditio sine qua
non, maar de conditio per quam - van iedere vorm van politiek leven”,
stelt Hannah Arendt aan het begin van haar boek: The human condition30.
Handelen is voor haar interactief handelen, communicerend handelen,
direct verbonden met het gegeven dat mens-zijn ontologisch medemens-
zijn betekent. Elke communicatie bestaat bij de gratie dat er medemense-
lijkheid is. Dat geldt onverkort ook voor geloofscommunicatie.
Geloofscommunicatie is meer dan spreken alleen, het is communicerend
handelen, interactief handelen. Haar analyse van pluraliteit als dè mense-
lijke conditie voor interactief, communicerend handelen, kan daarom licht
werpen op de voorwaarden waaraan zulk communicerend (geloofs) han-
delen gebonden is. Haar werk gaat over menselijk handelen in een sociale
context. Een deel daarvan heeft nadrukkelijk het gewone, alledaagse han-
delen tot onderwerp, terwijl een ander deel vooral een analyse bevat van
politieke systemen, keuzes en consequenties en de daar achter liggende
politiek-filosofische theorieën. The human condition (1958) is geschreven
als de analyse van de alledaagse situatie, zoals de ondertitel van de door
Hannah Arendt zelf verzorgde Duitse uitgave aangeeft31. Zij zag haar The
life of the Mind (1978) als noodzakelijke aanvulling van The Human
Condition. Zij wist dat nadere uitleg, met name van de functie en plaats
van de “faculteiten van de geest” nodig was om te kunnen begrijpen wat
zij in The human condition had bedoeld. Zij heeft in deze boeken de voor-
waarden voor het tot haar recht komen van pluraliteit en daarmee van
interactief handelen geanalyseerd, in het licht van het verleden en met het
oog op de toekomst (ideaaltypisch). Haar analyses van Thinking en Willing
zijn diepgaand. Achterhuis noemt het lofliederen op denken en willen32.
Een filosofische reconstructie van Judging werd gevonden in het proef-
schrift van Denayer33. In dit hoofdstuk zullen Hannah Arendts visie op
de voorwaarden voor communicerend, interactief handelen worden
besproken.
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1.1.1  Hannah Arendts leven en werk

Hannah Arendt (1906-1975), werd geboren in Linden bij Hannover, maar
woonde gedurende haar jeugd in Königsberg, waar zij deel uitmaakte van
een intellectuele Joodse gemeenschap, zoals Elisabeth Young-Bruehl
schrijft in haar biografie over Hannah Arendt34. Naast de corresponden-
tie met Mary McCarthy35 geeft dit boek, waarvan de informatie voor deze
paragraaf is gebruikt, een indringend beeld van de emotionele betrokken-
heid van Hannah Arendts werk, dat direct samen hangt met haar persoon-
lijke levensgeschiedenis. Haar vader, Paul Arendt, stierf aan de gevolgen
van syfilis toen Hannah zeven jaar was. Ze werd opgevoed door haar moe-
der Martha Cohn, die hertrouwde met Martin Beerwald, waardoor zij twee
stiefzusters kreeg. Clara was moeilijk te begeleiden, omdat ze zeer depres-
sief was, ze pleegde later zelfmoord. Eva vluchtte later naar Engeland.
Martha’s politieke betrokkenheid bracht Hannah Arendt in contact met
de politieke activiste Rosa Luxemburg. Zij begon al jong met het schrij-
ven van gedichten. Tussen 1924 en 1929 studeerde zij filosofie in Marburg.
Met haar jonge leermeester Heidegger kreeg zij tijdens die periode, waar-
in hij Sein und Zeit voorbereidde, een liefdesrelatie, die fel bestreden werd
door Heideggers vrouw Elfriede. Bij de Heideggers thuis werd zij voor het
eerst geconfronteerd met uitgesproken anti-semitisme, in de manier waar-
op haar Joodse medestudent Hans Jonas werd bejegend. Na de breuk met
Heidegger in 1930, vanwege zijn verbondenheid met de nazi-partij, zou zij
grote bewondering blijven koesteren voor Heideggers manier van filosofe-
ren. Intussen was ze door hem aanbevolen bij Karl Jaspers in Heidelberg,
waar zij in 1929 promoveerde op Der Liebesbegriff bei Augustin: Versuch
einer philosofischen Interpretation. De consequente anti-nazi houding van
Jaspers, die hem in een isolement bracht, bewonderde zij. In dezelfde tijd
(1931) leerde zij de Duitse voortrekker van het Zionisme Kurt Blumenfeld
kennen. Jaspers en Blumenfeld werden voor Hannah Arendt belangrijke
‘vaderfiguren’ die haar respectievelijk filosofisch en politiek stimuleerden.
Met Karl Jaspers correspondeerde ze intensief en zij bezocht hem vaak
tot zijn dood in 1969. Met Blumenfeld werd de band verbroken na een
controverse over Eichmann in Jerusalem in 1961. In Heidelberg was ze
bevriend met Benno von Wiese. Ze trouwde in 1929 met Günther Stern.
Door hem leerde ze leden van de Frankfurter Schule kennen, waaronder
Adorno, die ze niet mocht, Walter Benjamin, die zij bewonderde en
Habermas, met wie ze na de tweede wereldoorlog correspondeerde over
filosofische kwesties. In Heidelberg begon ze een biografie over Rahel
Varnhagen, die in 1938 klaar was, maar pas in 1958 voor het eerst werd
uitgegeven.
Als lid van de zionistische beweging verzamelde Hannah antisemitische
teksten voor publicatie buiten Duitsland. Ze werd in 1933 gevangen geno-
men, maar vrijgelaten. De Sterns vluchtten via Tsjechoslowakije naar
Parijs, waar zij zich aansloten bij de duizenden Duitse refugiés, die zwier-
ven van hotel naar hotel. Hannah Arendt bleef 18 jaar lang statenloos,
hetgeen een stempel drukte op al haar latere werk. Tot haar schrik bleken
de Parijse Joden weinig bereid om de “Ostjude” uit Duitsland te helpen.
Ze werd lid van Hadassa en vond werk als hoofdsecretaresse van de Jeugd-
Alliyah, de beweging die joodse kinderen naar Palestina hielp (1934-1938).
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Ze studeerde Judaïca en later de filosofie van Hegel (bij Kojève) in Parijs.
Hoewel ze een appartement vonden om te wonen, groeiden Stern en zij
steeds meer uit elkaar. Ze scheidden in 1937, een jaar nadat Hannah
Heinrich Blücher ontmoette, die haar echtgenoot zou blijven tot zijn dood
in 1970.
Blücher was een ‘selfmade intellectueel’, communist, maar al snel anti-
stalinist. Hij hield van diepgaande discussies. Walter Benjamin was in
Parijs een belangrijke vriend, met wie zij de werken van Bertold Brecht
(een vriend van Benjamin) en Joodse mystieke werken van Scholem bestu-
deerden. Met een kring intellectuelen bediscussiëerden zij het fascisme en
haar oorzaken, mede naar aanleiding van de dood van Rosa Luxemburg,
de Dreifuss-affaire en de situatie van de refugiés in Parijs, die na 1938 slech-
ter en slechter werd. Intussen hielp Hannah vanuit de Joodse organisatie
vele Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk en Tsjechoslowakije. In april 1939
kwam Hannah’s moeder naar Parijs gevlucht nadat haar man was gestor-
ven. In januari 1940 trouwden Heinrich en Hannah. Op 5 mei 1940 beval
de Franse regering dat alle Duitse refugiés moesten worden verzameld in
een interneringskamp. Met haar moeder werd Hannah, samen met bijna
zeven duizend andere vrouwen en kinderen uit Parijs, in Gurs in een con-
centratiekamp geïnterneerd. Daar leerde ze wat totalitarisme is, hoe men-
sen gereduceerd kunnen worden tot levende lijken, zoals ze later zou
beschrijven. Toen bij de val van Parijs een gezagsvacuüm ontstond, vlucht-
te Hannah uit het kamp. Na een paar dagen en de instelling van de Vichy-
regering werd het kamp overgedragen aan de Gestapo. Iedereen die
achterbleef kwam in de vernietigingskampen om. Dat van al die duizen-
den vrouwen en kinderen (en van evenzovele mannen in het mannenkamp),
slechts enkele honderden de vlucht namen en alle anderen lijdelijk hun lot
bleven afwachten, verbijsterde haar en beïnvloedde haar analyses in haar
latere werk.
Nadat zij Blücher teruggevonden had, die ook in een kamp had gezeten,
woonden zij een tijd in Mountauban, waar zij een uitreisvisum kregen voor
de Verenigde Staten. Ze moesten via Spanje reizen. Vlak voor hun reis
overhandigde Walter Benjamin aan de Blüchers zijn Theses on the
Philosophy of History, die hij in New York wilde laten publiceren. Zij over-
handigden dit manuscript later aan Adorno, die in New York verbleef.
Walter Benjamin reisde eveneens door de Pyreneeën naar Spanje. Zijn
groep werd bij de grens tegengehouden. Walter pleegde zelfmoord, de
avond voordat de groep toch nog door mocht reizen. Ook dat had grote
invloed op het denken van Hannah Arendt, vooral met betrekking tot het
ene moment van handelen dat nooit meer over gedaan kan worden. In
1941, aangekomen in New York, leerde Hannah vlot en Heinrich zeer
moeizaam Engels. Hannah werd actief medewerker van verschillende
Joodse organisaties en schreef vele artikelen voor Joodse bladen zoals het
Duits-Joodse weekblad: Der Aufbau (1941-1944) en de uitgeverij
“Schocken Books” (1946-1949), terwijl ze later de Jewish Cultural
Reconstruction Inc. leidde (1948-1952). In de oorlogsjaren was zij zeer
betrokken bij het Palestijnse vraagstuk van de Zionistische Joden. Ze
maakte zich tot de spreekbuis van de standpunten van Judah Magnes, die
voor een gedeelde Joods-Palestijnse staat was. In het kibboetssysteem en
in de Joodse staat zag zij mogelijkheden om een nieuw soort politiek te
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praktiseren zonder te vervallen in totalitaire trekken. Zij zag het als taak
de wortels van totalitariteit bloot te leggen, niet alleen in politiek opzicht
maar ook in het alledaagse menselijke handelen.
In New York ontstond rondom Hannah Arendt een groep van oorsprong
Duitse intellectuelen die men “the tribe” ging noemen. Paul Tillich hoor-
de ook bij de tribe. Toen Heinrich een (korte) affaire aanging met een
vriendin van de tribe en Paul Tillich een buitenechtelijke relatie aanknoop-
te met een andere vriendin, raakte Hannah emotioneel betrokken bij het
vraagstuk van trouw, loyaliteit, moraliteit en het karakter van mensen.
Hannah verbaasde zich erover dat Paul Tillich, waarvan zij meende dat
hij een uitgesproken hoogstaande moraliteit uit kon dragen, toch een twee-
de duistere kant bezat (aangetrokken als hij werd door pornografie en
masochisme). Het probleem van goed en kwaad, van “organized guilt”
werd daardoor voor haar des te nijpender.
Tijdens de oorlog schreef Hannah artikelen over het Joodse vraagstuk en
de vraag of er een Joods leger moest komen. In 1948, het jaar waarin haar
moeder stierf, verscheen de uitgave van Sechs Essays. Toen verscheen ook
What is Existenz-Philosophy? waarin zij zich afzette tegen wat zij het egoïs-
me van Heidegger noemde. Tussen 1949 en 1951 keerde ze naar Europa
terug om voor “Jewish Cultural reconstruction”, een organisatie die Joodse
synagogeschatten opspoorde en terug bezorgde, te werken. Ze bezocht
Heidegger, maar Elfriede vertrouwde haar niet en maakte het persoonlijke
contact zeer moeizaam. Toch zou ze altijd Heidegger blijven schrijven en
zo nu en dan opzoeken wanneer ze in Europa was. In 1951 verscheen: The
origins of Totalitarism, waarvan de eerste uitgave in Engeland: The Burden
of Our Time heette, waarmee haar naam als politiek publiciste en filosofe
gevestigd werd. Zij maakte duidelijk dat dit een boek van haar man
Heinrich en haar samen was: “a child of mind”, die hun relatie voor altijd
bevestigde. In dit boek beschreef zij haar gedachten over de recente gebeur-
tenissen in Europa, met de oorzaken, de totalitaire structuren, de rol van
de slachtoffers, en de gevaren van een door een (charismatisch) leider geor-
ganiseerd één-partij systeem, dat zich beroept op een ideologie, en overgaat
tot gruweldaden. In 1951 kregen de Blüchers het Amerikaans staatsbur-
gerschap, waarmee hun donkerste jaren voorbij waren. Vanaf 1953 doceer-
de zij in de Verenigde Staten aan verschillende universiteiten zoals in
Chicago, Princeton en Berkeley en de New Yorker New School of Social
Research. Zij publiceerde in belangrijke toonaangevende tijdschriften als
Partisan Review en The New Yorker. Vanaf 1953, toen Stalin stierf, schreef
zij voorstudies die later in Between Past and Future (1961)  werden gepubli-
ceerd. Haar lezingen leidden in 1958 tot The Human Condition. Daarin
beschreef zij de activiteiten waarop elke menselijke samenleving berust:
arbeid, werk en actie of interactief handelen. In dat jaar verscheen Karl
Jaspers’ boek over de atoombom en de toekomst van de vrije wereld, waar-
uit nauwe verwantschap met Hannah Arendt bleek. In deze tijd was hun
samenwerking het meest intens. Toen zij Heidegger de Duitse versie van
The Human Condition, Vita Activa toestuurde, werd ze overstelpt met nega-
tieve kritiek van hem en degenen die hij om zich heen verzameld had. In
de correspondentie met Jaspers concludeerde ze dat Heidegger dan wel een
zeer groot filosoof was, maar ook menselijk jaloers. De dichter W.H.Auden
raakte zeer geboeid door The human condition en werd haar vriend.
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In de Verenigde Staten ontmoette zij intussen tegenstand en kritiek uit de
Joodse gemeenschap, toen zij ging schrijven over actuele politieke en maat-
schappelijke ontwikkelingen. De kritiek groeide uit tot een controverse,
toen zij in 1961 het Eichmannproces bijwoonde en versloeg voor de New
Yorker. In het boek Eichmann in Jerusalem, dat in 1963 uitkwam, legde zij
haar standpunten nog eens gefundeerd uit. Hannah Arendt schreef over
de “banaliteit van het kwaad” in verband met Eichmann. Deze was, naar
zij schreef, geen extreem monster, maar een gewoon mens. Het kwaad is
niet uitzonderlijk, maar banaal en wanneer men het niet bewust bestrijdt
(sociaal en politiek) krijgt het de kans om gewone mensen in de greep te
krijgen, meende zij. Het kwam tot een breuk met Kurt Blumenfeld, die
niet geheeld kon worden. Na zijn dood in 1963 eindigde Hannah Arendts
actieve deelname aan de Zionistische beweging, zij bleef zichzelf Zionist
in de oppositie noemen. In On Revolution (1963) ging zij nog weer nader
in op het probleem van gewelddadigheid en kwaad in een studie van de
Franse en de Amerikaanse revolutie, waarna zij de sporen van totalitaris-
me in het Marxisme besprak. In de jaren zestig raakte de Verenigde Staten
in de ban van de Vietnam-oorlog. Onder die omstandigheden schreef zij
On Violence (1970) en besprak zij weer het probleem van gewelddadigheid
(individueel, maar vooral politiek collectief). Geweld is nooit, zo betoog-
de zij daarin, een gevolg van de resterende beestachtige driften van de
mens, die hem beheersen zonder dat hij daar controle over heeft, zodat
geweld een irrationele kant zou hebben. Geweld is uiteindelijk het gevolg
van keuzes die mensen maken.
Vanaf 1965 had Hannah Arendt plannen voor een noodzakelijke aanvul-
ling van The Human Condition. In colleges en lezingen bereidde ze dat werk
voor, dat uit drie delen zou moeten bestaan, namelijk: Thinking; Willing
en Judging. Voorlopig kwam er echter nog niets van een publicatie. De
Vietnamoorlog en de morele dilemma’s die daaruit voortkwamen, inspi-
reerden haar tot publicatie van Man in Dark Times in 1968, waarin zij
betoogde dat mensen in crisisperioden illuminerende verhalen nodig heb-
ben om zich te kunnen oriënteren, ten einde te kunnen beoordelen hoe
gehandeld kan worden. In de jaren zestig begonnen ook haar reizen naar
Europa, waar zij ongeveer de helft van elk jaar verbleef. Over The origins
of Totalitarism hield zij lezingen, die zij als artikel of essay uitbracht. Door
de dood van Karl Jaspers, in 1969 en kort daarop de plotselinge dood van
haar man (1970) werd zij zeer eenzaam, ondanks al haar vrienden. Haar
Joodse wortels deden haar besluiten Heinrich een Joodse begrafenis te
geven, zodat in ieder geval Kaddish voor hem gezegd werd.
Vanaf 1971 leed Hannah Arendt aan hartklachten, kreeg enkele hartaan-
vallen, maar weigerde haar levenspatroon daardoor te laten veranderen.
Zij reisde nog veel en ontving talloze vrienden. Ze bracht enkele minder
succesvolle bezoeken aan Heidegger. Zij hield belangrijke lezingen naar
aanleiding van Kant, de Gifford Lectures over Thinking (1973) en over
Willing (1974). Deze lezingen werkte zij uit tot de eerste twee delen van
haar The Life of the Mind. Op vier december 1975 stierf zij; de eerste blad-
zijde van Judging werd in haar typemachine gevonden. Haar begrafenis-
plechtigheid vond in dezelfde kapel plaats als die van Heinrich Blücher.
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Mary McCarthy verzorgde de uitgave (1978) van The Life of the Mind. Zij
voegde aan het tweede deel: Willing Hannah Arendts lezingen over Kant
toe om daarmee een beeld te geven van wat zij met Judging had bedoeld.
Ron Feldman publiceerde Hannah Arendt, The Jew as Pariah (1977) met
een selectie van haar artikelen over Joodse geschiedenis en politiek. Onder
redactie van Ron Beiner verschenen The Lectures on Kant. Political
Philosophy (1982) en de Arendt Literary Trust bracht Philosophy and
Politics uit. Hannah Arendt kreeg in 1959 de Lessing Preis der Stadt
Hamburg en in 1967 de Sigmund Freud-Preis der Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung.

1.1.2 Hannah Arendts methode

Prins analyseerde een aantal methodologische kenmerken van Hannah
Arendts werk, hoewel zij daar nooit expliciet verantwoording van afge-
legd heeft. In haar werk wisselen sociaalkritische ideaaltypische beschrij-
vingen af met beschrijvingen van filosofische denkwijzen van vele denkers
uit het verleden, waarbij zij fragmenten van schrijvers uit hun historische
context haalt om die te plaatsen in een narratieve beschrijving. Prins her-
kent in haar werk niet alleen haar levensloop en haar privé omstandighe-
den, maar ook de verbinding daarmee in haar fascinatie voor totalitarisme.
Steeds weer zoekt zij de wortels van totalitaire structuren en probeert deze
te evalueren, waaruit haar kritiek op de moderne tijd en op het meta-fysi-
sche denken is voortgekomen. Haar denken leidde tot een destructie van
de meta-fysische traditie, maar met behoud van fragmenten van het verle-
den kan zij komen tot een post-metafysische herwaardering van de poli-
tiek in dat wat zij “story-telling” noemt, zegt Prins, als algemene typering
van haar werk. Methodologisch herkent hij dan de volgende elementen:
• Ideaaltypische constructies.

In haar beschrijvingen van totalitaire systemen maakt zij gebruik van
opzettelijke overdrijving, hetgeen kenmerkend is voor het “invoelend”
beschrijven van sociale processen36 .

• Deconstructie van het verleden.
Prins noemt dit de breuk met de traditie. De ontmanteling van het meta-
fysische referentiekader heeft Hannah Arendt nodig om een uitweg te
vinden uit de problematiek van de in het totalitaire handelen vastgelo-
pen structuren in de westerse beschaving. Het verleden is niet als afge-
daan te beschouwen voor Hannah Arendt, zij pleitte voor het
‘her-denken’ van het verleden. Zij vond veel waardevolle elementen in
het verleden, die naar haar oordeel, gebruikt moeten worden om een
nieuwe kijk op de toekomst te scheppen. Wie zo elementen uit het verle-
den bewaart maakt het mogelijk de waardevolle elementen van het ver-
leden met nieuwe ogen te zien37.

• “Story-telling”.
Het menselijk handelen is in het verleden, in het heden en in het denken
over de toekomst verbonden aan episodes, aan gebeurtenissen. Deze zijn
nooit factisch weer te geven in kale cijfers, of in beschrijvingen van oor-
zaak en gevolg. Gebeurtenissen nemen hun loop door het handelen van
mensen en kunnen alleen achteraf geïnterpreteerd worden. Bij het
beschrijven van gebeurtenissen moet men volgens Hannah Arendt recht
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doen aan de vrijheid en de pluraliteit van mensen. De enige methode om
daaraan recht te doen is “story-telling”, ofwel het verhalen van mense-
lijke handelingsprocessen als relationele emotionele wederwaardigheden.

1.1.3 Hannah Arendt en de discussie over waarheid

Toen Hannah Arendt haar werken schreef woedde de discussie over waar-
heid in alle hevigheid. Zij nam daaraan actief deel en onderhield daarover
een levendige correspondentie onder andere met Jürgen Habermas. Zij
meende dat de discussie over waarheid gebaat was bij de deconstructie van
een aantal metafysische dwalingen die sedert Plato de westerse filosofie
hebben beheerst. De belangrijkste metafysische dwaling noemt zij de schei-
ding tussen lichaam en geest, in die zin dat men de vita contemplativa, de
faculteiten van de geest van een andere en hogere orde acht dan de vita
activa. Hannah Arendt stelt dat de waarneming van de werkelijkheid ach-
ter de werkelijkheid twijfelachtig is en het bestaan ervan een wetenschap-
pelijk dogma behelst met een apriori karakter. Het fenomenale karakter
van de werkelijkheid is volgens haar niet bedoeld voor de mens om er als
toeschouwer buiten te staan, maar om er deel van te zijn. Er is geen spra-
ke van dat alles wat leeft slechts de uiterlijke verschijningsvorm zou zijn
van een hoger en uniformer innerlijk gegeven. Zij verdedigt de stelling dat
verschijnselen er niet zijn voor het in stand houden van het levensproces,
maar het leven er is voor de instandhouding van de verschijnselen. In de
verschijningsvormen van de werkelijkheid blijkt dat diversiteit en plurali-
teit de wet van de aarde is. Juist die fundamentele pluraliteit is er de oor-
zaak van dat er geen sprake is van een objectieve werkelijkheid. Zij meent
ook dat elk organisme individueel reageert op de werkelijkheid en uitste-
kend is toegerust om zijn beperkte en kortdurende rol mee te spelen in deze
wereld38

Dat de faculteiten van de geest zonder lichamelijkheid zouden kunnen, is
een tweede metafysische dwaling die zij opmerkt. De resultaten van de vita
contemplativa hebben geen enkele betekenis wanneer zij niet fysiek gecom-
municeerd worden. De mentale activiteiten van een mens worden in taal
gevat voordat zij gecommuniceerd kunnen worden en taal is bedoeld om
gehoord te worden. Woorden zijn bedoeld om begrepen te worden door
anderen, door medemensen, die ook weer de mogelijkheid hebben om te
communiceren. Dat kan alleen dankzij de lichamelijke mogelijkheden om
interactief te handelen, meent Hannah Arendt.
Het idee dat waarheid en zin (betekenis) hetzelfde zouden zijn is een derde
metafysische dwaling in haar ogen. Gevoelens, ideeën of passie zijn niet
als waarheid vast te leggen, maar zijn niettemin zinvol. Zulke verschijnse-
len hebben pas echte betekenis wanneer zij gecommuniceerd worden naar
de ander. Gevoelens tonen is een vorm van zelfrealisatie. Zo is de mens als
een schepsel met innerlijke mentale mogelijkheden bedoeld. Hannah
Arendt meent dat de betrekkelijkheid van het vinden van algemene waar-
heid wordt onderstreept in de moderne natuurkunde en in de gedragsweten-
schappen waar het nieuwe altijd elke statistische voorspelling en berekening
overweldigt en de zogenaamde kennis van determinanten van menselijk
gedrag overschaduwt, omdat het toch telkens anders is dan voorspeld39 .
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1.1.4 De waarde van Hannah Arendts denken voor de pedagogiek

Hannah Arendt schreef in een periode van grote maatschappelijke en poli-
tieke discussies binnen de Westerse wereld. De democratiseringsgolf bracht
niet alleen veranderingen in de machtsverhoudingen met zich mee, maar
ook grote betrokkenheid van de ‘gewone’ man, bij de politiek zoals in de
studentenbeweging, de vredesbewegingen, de milieubewegingen en de men-
senrechtenbeweging. Allemaal bewegingen op het politiek/maatschappe-
lijke vlak. Politieke denkbeelden hebben alleen maar succes wanneer zij
aansluiten bij de tijdgeest in de cultuur. Er is een wederzijdse afhankelijk-
heid en beïnvloeding. Hannah Arendts intense belangstelling voor 
politiek lag vooral in het feit dat politieke denkbeelden over machts-
verhoudingen gaan en dat in de politiek/maatschappelijke werkelijkheid
die denkbeelden in de echte machtsverhoudingen realiteit worden. Het
betreft relaties tussen machthebbers en onderhorigen, tussen armen en rij-
ken, tussen vrijen en slaven, tussen heren en knechten, tussen mannen en
vrouwen en tussen ouders en kinderen. Hannah Arendt licht dat toe aan
de hand van de opvattingen van Plato.
Toen Plato zijn ideaal van een volmaakte staat ontwierp was er één kwes-
tie die hem voortdurend bezig hield, namelijk de vraag hoe een dergelijke
volmaakte maatschappij onveranderlijk in stand gehouden zou kunnen
worden. Die laatste vraag is niet specifiek aan Plato of aan filosofen toe
te schrijven, het is een vraag van mensen. De antwoorden die in Plato’s
werk40 gevonden kunnen worden brengen onder woorden wat generaties
ouders, regeerders en machthebbers, hadden ondervonden. Plato wees erop
dat de nieuwe generatie onvoorwaardelijk moest leren gehoorzamen41. Hij
stelde de ‘nobele leugen’ voor om mensen over te halen zich ‘vrijwillig’ te
conformeren aan het regiem42. Hannah Arendt heeft hiertegen ernstige
bezwaren. Zowel in zijn boek Wetten (Nomoi) als in de Staat (Politeia)
komt verweer tegen nieuwigheden en verandering naar voren. Plato is een
goed didacticus, hij weet dat kinderen uiteindelijk alleen iets zullen leren
wanneer zij daartoe gemotiveerd zijn. Het hoort bij kinderen om te spelen
en dus stelde hij geleide spelen voor43. Maar: “Men bedenkt niet dat kin-
deren, die nieuwigheden in hun spel invoeren, onveranderlijk andere men-
sen worden dan de kinderen van vroeger; dat ze anders geworden, ook
andere levenswijzen zoeken; dat ze, dit gezocht hebbende, ook verlangen
naar andere bezigheden en wetten”44. Het doel van opvoeding is de nieu-
we generatie tot goede, gehoorzame burgers te vormen45.
De geschiedenis van de westerse pedagogiek kent sindsdien twee belang-
rijke thema’s te weten: hoe men kennis overdraagt aan kinderen zowel
didactisch onderwijskundig gezien als emotioneel motiverend gezien; en
ten tweede hoe men kinderen kan disciplineren zodanig dat zij aan de vol-
wassenen gehoorzaam zijn en hun normen, waarden, idealen, godsdienst
en maatschappelijke vormen overnemen en handhaven, ook wanneer de
ouders oud en afhankelijk van hun kinderen geworden zijn. Twee antro-
pologische grondvragen liggen aan deze twee thema’s ten grondslag. De
vraag naar de opvoedbaarheid of leerbaarheid van de mens (de kernvraag
naar de verhouding tussen aanleg en sociale omgeving); en de vraag naar
de aard van de menselijke wil (determinisme of vrije wil). De manier waar-
op verschillende denkers over opvoeding, van welke discipline zij ook kwa-
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40  Plato, Verzameld werk, 1980, Dl. I

t/m VII. Vertaald door drs. Xaveer de

Win. Derde druk. Ambo, Baarn,

1980.

41 Plato, 1980. VII,807,808-809 d/e:

“De opvoeding van kinderen: een

uiterst delicate taak... Nu is een

kind van alle dieren het moeilijkst te

behandelen, want de mate waarin

het kind een bron van denken bezit,

maar een bron waarvan het de

opwelling nog niet vermag te

bedwingen, in die mate is het ook

listig, achterbaks, ja het meest bal-

orig van alle dieren. Daarom ook is

het nodig het te breidelen en in te

tomen, als het ware: vooreerst,

zodra het loskomt van de zorgen

van de voedster en de moeder, met

een pedagoog, vanwege de onerva-

renheid van zijn jeugdige leeftijd:

vervolgens ook met allerhande leer-

meesters en leervakken, daar het

behandeld moet worden als een vrij

wezen. Aan de andere kant moet het

echter ook als een slaafs wezen

worden behandeld en daarom moet

de eerste de beste vrije man het

kind zelf, de pedagoog en de leer-

meester straffen, telkens als hij een

of ander betrapt een fout te

begaan”.

42 Plato: 1980, III 413-414 b,c,d,e, en

415 a-e: “(b) Maar om nu terug te

keren tot die noodzakelijke leugens

van daareven; daaronder is er één -

een fikse! - (e) waarvan we bij voor-

keur de wachters zelf, of anders ook

de overige burgers, zouden moeten

overtuigen....  Luister slechts naar

het vervolg. “Gij allen die deze stad

bewoont, zijt dus broeders” zullen

we hun in onze fabel voorhouden.

Maar er zijn er onder u die leiders-

kwaliteiten hebben: bij hun geboor-

te heeft de God die hen vormde

goud bijgemengd. Daarom zijn zij

dan ook de waardigsten.

vervolg en noot 43 - 45 op pag. 30 



men, dachten over de mens in het algemeen en het kind-als-modus-van-
mens-zijn in het bijzonder en antwoord gaven op deze vragen heeft mede
de attitude waarmee opgevoed werd bepaald. Het heersende mens-beeld
en het kind-beeld werd door de cultuur gevormd, maar gaf ook de cul-
tuur gestalte. Vanuit deze complexe wisselwerking werden en worden
“hoog-laag” verhoudingen en machtsverhoudingen, zoals die tussen
ouders en kinderen, concreet ingevuld. Naast een filosofisch-theoretische
bron wordt de pedagogische attitude in de praktische werkelijkheid
bepaald door de actualiteit van machtsverhoudingen en datgene wat in
een bepaalde maatschappij tot het algemeen aanvaarde gedrag met de
daarbij behorende argumenten behoort (dat wil zeggen de heersende cul-
tuur is).
De pedagogische attitude wordt daarnaast bepaald door de maatschappe-
lijke positie van kinderen. Dat die niet onverdeeld rooskleurig genoemd
kan worden beschreef Sommerville46. Die positie hing in het verleden
direct samen met het maatschappelijk/sociale ‘nut’ dat men van kinderen
verwachtte en dat men aan kinderen toekende, terwijl dat ‘nut’ afhing van
het economische belang dat kinderen in een bepaalde maatschappij of cul-
tuur vertegenwoordigden. Zolang in een bepaalde maatschappij een
bepaalde godsdienst de cultuur domineert, zal de “waarde’ die volgens die
godsdienst aan mensen en kinderen wordt toegekend mede bepalend zijn
voor het heersende mens-beeld en het daarvan afgeleide kind-beeld.
Hannah Arendt maakt in haar historische en filosofische analyses die ver-
strengeling duidelijk. Niet alleen het filosofische denken over menselijke
verhoudingen is belangrijk geweest, maar ook de ‘common sense’. Dat de
maatschappelijke trend niet zomaar de filosofische denkbeelden volgt,
beschreef Badinter in haar boek over de mythe van de moederliefde47. Het
afdwingen van en opvoeden tot gehoorzaamheid aan het (van God gege-
ven) gezag, dat wil zeggen aan een ieder die boven je gesteld was, bleek
van grote invloed op de realiteit van de menselijke machtsverhoudingen
en dus ook op de opvoedkundige attitude van de ouders en de aan hun
gezag gekoppelde opvoeders. Rutschky48 gaf de naam ‘zwarte pedagogiek’
aan een opvoedingsdenken en handelen dat getuigde van een dubbelharti-
ge houding. Strenge disciplineringsmethoden met lijfstraffen en tuchtigin-
gen (die in deze tijd aan mishandeling doen denken), gingen binnen deze
zwarte pedagogische attitude gepaard met betuigingen van liefde (en het
argument dat men handelde uit bestwil) voor het kind. Rutschky laat in
de door haar geselecteerde teksten denkers over opvoeding (van de zeven-
tiende eeuw tot aan de eerste wereldoorlog) zelf aan het woord. Kinderen
zouden, zo wordt bijvoorbeeld betoogd, op die manier Gods onbegrijpe-
lijke rechtvaardigheid en Zijn willekeur kennen doordat ouders willekeu-
rig hun kinderen kastijden of liefde laten voelen49. Alice Miller benadrukte
dat de door Rutschky beschreven “zwarte pedagogiek” oorzaak kan zijn
van een verknipte persoonlijkheid, zoals zij als psycho-analyticus die in
Hitlers jeugd herkent50.
Hannah Arendt heeft slechts zijdelings over opvoeding geschreven. Zij
schrijft over de bronnen van autoritair en totalitair denken en over de
gevolgen binnen autoritaire en totalitaire regimes; over vrijheid van han-
delen en disciplinering. En in dat kader schrijft zij ook over het denken
over de wil. Wat zij daarin analyseert is van belang om te begrijpen hoe
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vervolg van pag 29:

Anderen hebben een helpersrol te

vervullen daarin vermengde Hij zil-

ver. IJzer en brons gebruikte Hij

voor de boeren en de overige hand-

werkslieden. Daar ge nu allen  van 

dezelfde oorsprong zijt, zult ge ook

meestal kinderen hebben, die u

gelijken....... (b) Aan de leiders

schrijft de God als eerste en voor-

naamste plicht voor, hun wachters-

zorg vooral te besteden aan de

kinderen en er met uiterste scherp-

te over te waken, welk van deze

metalen in hun ziel bijgemengd is.

En zou dan één hunner nakomelin-

gen brons- of ijzerhoudend zijn dan

zullen ze hem (c) zonder het minste

medelijden de rang toekennen die

bij hun natuur past en hem verwij-

zen naar de arbeiders- of boeren-

stand...... Een orakel voorspelt

immers dat de staat vergaan zal,

wanneer hij bewaakt wordt door een

ijzeren of bronzen wachter’. Dat is

het verhaal dat we ingang moeten

doen vinden. Ziet gij daar een mid-

del toe? - Volstrekt niet, zei hij. (d)

Althans niet voor de eerste genera-

tie zelf, maar wèl voor hun zonen en

kindskinderen en voor de verdere

toekomst der mensheid.........-Het lot

van de fabel zal afhangen van haar

verspreiding. En dat is het werk van

de traditie. Wij, van onze kant, zul-

len die Aarde-kinderen bewapenen

en doen opmarcheren onder aan-

voering van de leiders. Vooruit, laat

hen aanrukken en rondkijken waar

ze in de staat het meest geschikte

kampeerterrein vinden om van

daaruit de burgers (e) het best in

bedwang te kunnen houden, ingeval

hier of daar één mocht weigeren te

gehoorzamen.....”

43  Plato, 1980, VII,794.

44 Plato, 1980, VII 797e/798, met de

aanhaling uit 798 c..



opvoeders over de wil van kinderen gedacht hebben. Bovendien is Hannah
Arendts analyse belangrijk voor het inzicht in mechanismen die wederke-
righeid, gelijk-waardigheid en interactief handelen mogelijk maken of
blokkeren. Wat Hannah Arendt daaromtrent analyseert is bedoeld voor
algemeen menselijke relaties en verhoudingen, overal waar macht en afhan-
kelijkheid en samenwerking in het spel is. De opvoedingssituatie is een spe-
cifiek menselijke situatie waarin al deze factoren een rol spelen51. Wat
Hannah Arendt beschrijft als het denken over en de werkelijkheid van
macro politiek-sociale situaties en systemen kan worden doorvertaald naar
de micro sociale situatie van het gezin. Wat Hannah Arendt analyseert met
betrekking tot interactief handelen is daarom toepasbaar op de opvoe-
dingssituatie. Juist door haar narratieve schrijftrant beschrijft zij de men-
selijke attitude waarmee gedacht werd over en gehandeld werd in situaties
waarin menselijke ‘hoog-laag’- en dus machtsverhoudingen meespelen. Zij
is in haar analyse zeer kritisch ten aanzien van het in haar ogen misbrui-
ken van macht en onderdrukken van medemensen. Men kan tegen haar
aanvoeren dat zij te weinig oog heeft voor de ‘common sense’ van de tij-
den die zij beschrijft. Zulke machtsverhoudingen werden in de tijden die
zij beschrijft algemeen aanvaard. Men kan Augustinus toch niet verwijten
dat hij een negatief kindbeeld neerzet in zijn “Belijdenissen”, of men kan
een denker als Plato toch niet verwijten kind van zijn tijd te zijn; evenmin
als men de denkers die door Rutschky aangehaald worden kan verwijten
dat zij schreven zoals ze schreven, omdat zij datgene wat algemeen gebrui-
kelijk werd geacht van argumenten voorzagen. Historische gegevens moet
men in de cultureel maatschappelijke context laten staan. Hannah Arendt
houdt in haar deconstructie van het verleden niet expliciet rekening met
zulke argumenten of met de cultureel historische context. Zij maakt Plato
verwijten, zoals zij het Christendom verwijten maakt. Dat doet zij vanuit
haar deconstructieve methode. Zij beschrijft de denkpatronen, ongeacht
de culturele context, met als doel de gevolgen die zulk denken mee bracht
te beschrijven. Niet om het verleden te veroordelen maar om aan te geven
welke gevolgen het meebrengt wanneer deze argumenten, een dergelijk
mens-beeld, of een bepaalde kijk op de menselijke wil, worden gehanteerd,
om het even of zulke argumenten en beelden in een cultureel sociale con-
text gebruikelijk waren of niet. Daarom is Hannah Arendts analyse van
belang voor het opsporen van  denkwijzen, sociale-, maatschappelijke- en
politieke mechanismen achter machtsverhoudingen en de daarbij beho-
rende attitude van sterken naar zwakken, van rijken naar armen, van heren
naar knechten en van ouders naar kinderen. Haar manier om deconstruc-
tief de historie van zulke denken en handelen bloot te leggen geeft indi-
rect inzicht in de attitude waarmee ten minste een deel van de
geloofscommunicatie gepaard is gegaan. Zoals in de ‘zwarte pedagogische
teksten’ van Rutschky wordt blootgelegd hoe cultureel bepaalde godsdien-
stigheid (gesocialiseerd gedrag dat met godsdienst in verband werd
gebracht) de zogenaamde ‘bijbelse’ argumenten leverde voor het kind
onderdrukkend en de kinderlijke wil brekend, pedagogisch handelen. Ook
de machtsongelijkheid in de maatschappij met de bijbehorende onder-
drukkende sociale structuren (behorende tot de cultuur of niet) werd in
het Westerse denken met Christelijke, godsdienstige argumenten gelegiti-
meerd. Een deel van Hannah Arendts kritiek richt zich daar op. Zij fun-
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45  Plato, 1980, I 643 e: “Wij bedoe-

len ermee: de opvoeding die van

jongs af de mens op de deugd richt,

die hem een begeerte, een liefde

doet opvatten om een volmaakt bur-

ger te worden, iemand die weet te

bevelen en te gehoorzamen in alle

rechtvaardigheid”.

46  C.John Sommerville:

Geschiedenis van het kind; De

schokkende geschiedenis van de

wijze waarop kinderen sinds de

vroegste tijden zijn opgevoed, onder-

wezen, behandeld en mishandeld,

1992.

47 Elisabeth Badinter: De mythe van

de moederliefde, 5e druk, 1992.

48 Katharina Rutschky: Schwarze

Pädagogik, 1977.

49 C.F.  Wiesse : Der erzieherische

Wert einer Hinrichtung, 1791, 3e dr.
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solchen Strafe mit Dankbarkeit und
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der einen Seite christliche, gute

Eltern, Lehrer und Freunde mithin

eine Erziehung wodurch ihr frühzei-

tig das Gute vom Bösen unterschei-

den, und die göttlichen und

menschlichen  Gesetze kennen

lernt, Ermuterung und Belohnung,

Warnung und Lehre...” 

50 Alice Miller: In den beginne was

er opvoeding, 1983, p.70/71.

51 J.D.Imelman: Inleiding in de

pedagogiek, 2e.dr. Groningen, 1982,

p.139-196. 



deert haar kritiek in een eigen niet-godsdienstig (maar zij stamt wel uit de
joodse traditie) onderzoek van de evangeliën en brieven van Paulus. De
attitude waarin machtsongelijkheid werd gelegitimeerd met religieuze
argumenten, wordt in Hannah Arends deconstructie van het verleden bloot
gelegd. Haar deconstructie is geen destructie. Zij wil het waardevolle uit
de historie als parels opdelven om die te kunnen gebruiken voor de toe-
komst. Zo kan Hannah Arendts werk bijdragen aan de deconstructie van
een pedagogische attitude die de geloofwaardigheid van geloofscommuni-
catie heeft kunnen ondermijnen. Omdat het gaat om het weergeven van
een analyse van een attitude en intermenselijke mechanismen leek een uit-
voerige weergave van haar leven en werk gewenst. Hannah Arendt kan
helpen om de voorwaarden voor communicatie en interactie aan te reiken
die voor pedagogiek als handelingswetenschap van belang zijn. Zij kan
daarmee helpen om de voorwaarden voor geloofscommunicatie in gods-
dienstpedagogisch perspectief te analyseren.

1.2 “The human condition”: pluraliteit 

De grote variatie in menselijke gedragingen binnen dezelfde omstandighe-
den en onder dezelfde condities staat in schril contrast met de wetmatig-
heden, die getuigen zouden zijn van een monotone gezamenlijkheid zoals
de moderne psychologie die denkt te kunnen vinden, schrijft Hannah
Arendt in 197552. Een mens wil zichzelf zijn temidden van anderen. Niet
op grond van een wetmatige gezamenlijkheid, maar op grond van plurali-
teit. Zelfpresentatie te midden van anderen is iets heel anders dan geza-
menlijke aanwezigheid (“thereness”). Medemenselijkheid is alleen mogelijk
op grond van pluraliteit van de menselijke soort. Onder pluraliteit moet
iets anders verstaan worden dan onder pluriformiteit. De hele schepping
is pluriform, planten en dieren vertonen zich als pluriform. Maar de plu-
raliteit van de menselijke soort is meer dan pluriformiteit alleen. Het is
datgene wat deze ene mens tot die ene mens, anders dan alle mensen uit
verleden en heden en toekomst maakt. Mede-menselijkheid betekent eigen-
heid en betrokkenheid tegelijkertijd. Deze diepe eigenheid, de ontologi-
sche grond van het unieke bestaan, wil de mens beleven en bevestigen. Een
mens beleeft de eigen uniciteit vanuit de ontologische menselijke conditie:
de pluraliteit. Anders heeft gekend worden geen zin, want wanneer ieder-
een gelijk zou zijn behoefde men niet als individu gekend te worden. Voor
Hannah Arendt is pluraliteit dè menselijke conditie. Zij spreekt van con-
ditio per quam53, de voorwaarde waardoor het typisch menselijke van het
mens-zijn zichtbaar wordt. Echter geen conditio sine qua non, geen voor-
waarde zonder welke de mens geen mens is. Want er zijn omstandigheden
waaronder de pluraliteit van mensen onzichtbaar wordt gemaakt, of
geweld aan wordt gedaan. Dan worden de menselijke mogelijkheden tekort
gedaan, dan wordt het typisch menselijke van de mens minder zichtbaar
en de daaruit voortkomende kansen en mogelijkheden blijven onbenut,
maar de mens blijft mens. De uniciteit van de mens wordt benadrukt bin-
nen een medemenselijke setting waar iedereen zichzelf mag zijn en met die
eigen ervaring zowel uniek als gelijkwaardig is. Waar in het boek Genesis
gesproken wordt over mensen als “man en vrouw”, als over “hen”, wordt,
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52 Arendt, 1978, dl. 1. p.35: “The
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the human body”.

53 Arendt, 1978, p.7.



zegt Hannah Arendt, over pluraliteit als menselijke conditie gesproken54.
Aristoteles herkende deze uniciteit van elke mens in wat hij nativiteit noem-
de. Elke geboorte betekent een nieuw begin, met nieuwe mogelijkheden,
nieuwe kansen en toch soortgenoot, herkenbaar medemens. Daarom is
pluraliteit als menselijke conditie meer dan de biologische ‘natuur’ van de
mens. Pluraliteit komt voort uit de noodzaak om te handelen, te commu-
niceren, in de praxis van het leven waar de vita activa zichtbaar worden.
Waar pluraliteit geweld aangedaan wordt verdwijnt uniciteit. Hoe groter
de sociale groep met gemeenschappelijke belangen is, hoe minder tolerant
men zal zijn tegenover “non-behavior”. Hannah Arendt vreest dat in de
massa-maatschappij van het moderne Westen de gezamenlijke belangen
van de statistisch te determineren, en daardoor wetenschappelijk te defi-
niëren, grote groep, vraagt om conformisme en een verregaande harmoni-
satie van alle belangen. Daar wordt dan, zo meent zij, de pluraliteit van
het mens-zijn geweld aangedaan en zal het menselijke van de mens min-
der zichtbaar worden, waardoor menselijke mogelijkheden minder tot hun
recht komen.

1.2.1 Pluraliteit als spanningsveld van het individu

In de menselijke gemeenschap vindt, zo stelt Hannah Arendt, de indivi-
duele mens herkenning (zij zijn net als ik) en erkenning (ik ben mezelf en
net anders dan zij). Tussen die twee polen zal de individuele mens altijd
spanning voelen: de wens om te zijn als de ander en ergens bij te horen en
de wens om zichzelf te zijn en zich daarin te onderscheiden van anderen.
Pluraliteit wordt zichtbaar waar sprake is van een publieke uitwisseling
van ervaringen en de publieke beleving van mede-menselijkheid in alle
aspecten van het menselijk bestaan. Gekend en erkend worden door ande-
ren vereist publieke, inter- menselijke relatiepatronen. Status en aanzien
blijken net zulke belangrijke menselijke behoeften als de behoefte aan
voedsel. In de sociale status wordt de unieke positie van iemand temidden
van medemensen zichtbaar. De drang om iets van de eigen uniciteit voor-
goed veilig te stellen in een nalatenschap (in voorwerpen, bouwwerken,
kunst verhalen, liederen en in kinderen), is alleen zinvol wanneer een mens
zijn uniciteit bewust is en individueel gekend wenst te worden, bij naam
en toenaam, door medemensen. Dat zou niet nodig zijn indien mensen
identiek zouden zijn en bovendien zichzelf zouden reproduceren in hun
kinderen.
Aan de andere kant bestaat de uniciteit van mensen uitsluitend bij de gra-
tie van een privédomein. Wie publiekelijk iemand wil en kan zijn kent ook
de heel eigen unieke ervaringen die bij het privédomein horen. Het is inhe-
rent aan de pluraliteit van de mensheid dat een ieder ziet en hoort vanuit
het eigen perspectief, vanuit de eigen situatie, vanuit de eigen ervaringen.
Een unieke manier, anders dan de anderen het horen, zien en beleven. Maar
die wijze van individuele verwerking van de ervaringen blijkt tegelijkertijd
een algemene noemer te hebben, de publieke noemer, de noemer waarop
de ervaringen uitgewisseld kunnen worden. In de publieke sfeer krijgen de
unieke privé-ervaringen een algemene noemer waardoor zij invoelbaar
voor anderen worden. Toch blijven er altijd ervaringen in de privé-sfeer
die in de publieke sfeer nooit hun volle betekenis kunnen krijgen. Zulke
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ervaringen zijn bijvoorbeeld verbonden aan bijzondere menselijke deug-
den als liefde, goedheid en wijsheid, maar ook aan het verwerken van en
voelen van intense pijn, geboren worden en doodgaan55. Wanneer deze
ervaringen volledig in de publieke sfeer worden getrokken worden zij vals
en pervers. Tegelijkertijd zal in die sfeer van de strikte privé-beleving, de
unieke individuele beleving, de uniciteit niet (ik ben anders dan anderen)
worden ervaren. Die wordt als waardevol ervaren wanneer de strikt indi-
viduele beleving wordt mee-gedeeld aan en door anderen. Aan pluraliteit
wordt recht gedaan wanneer de eigenheid van mensen wordt gerespecteerd.

1.2.2 Pluraliteit als voorwaarde voor handelen en communiceren

De medemenselijke setting van de mens maakt communicatief handelen
noodzakelijk en mogelijk. Er is een nauwe relatie tussen spraak, taal, inter-
actie en datgene wat Hannah Arendt als actie bestempelt. Taal en spraak
zijn functies van de mens die een mens zowel met de andere medemens
verbindt (begrijpen en verstaan) als er van scheidt door uniciteit56. Mensen
die klonen van elkaar zouden zijn behoeven geen dialogisch handelen,
evenmin als robots dat behoeven. Actie is meer dan communicatie alleen,
het is meer dan interactie, het is meer dan verbaal cognitief handelen. Voor
deze “action” is pluraliteit de ontologische voorwaarde, de ontologische
grond, en daarom de ontologische menselijke conditie. Want in het hande-
len en dankzij de communicatie ontmoet de ene mens de ander met andere
(aanvullende, tegengestelde, vernieuwende, probleemoplossende) moge-
lijkheden. Actie wordt zichtbaar in en wordt bepaald door elke menselijke
gemeenschap. Een levende en dus handelende en communicerende mens
kan niet zonder medemensen. In relatie tot de medemens krijgt het han-
delen, het communiceren, betekenis. Door in de pluraliteit gegeven geza-
menlijke mogelijkheden zijn de mensen sterk genoeg om de biologische
hulpeloosheid, die hen eigen is, te overwinnen en de omgeving te bewer-
ken in creatieve herscheppende activiteit. Daardoor kunnen mensen com-
municeren in het licht van verleden en toekomst en boven het nu uitstijgen.
Hoewel ze voor het overleven niet noodzakelijk zijn, zijn deze vormen van
communicatie initiërend, innoverende factoren in het menselijk (dat is
medemenselijk) bestaan. Het communicatieve handelen richt zich niet op
“iets” te zijn, maar “iemand” te zijn. Iemand zijn betekent iets unieks, iets
nieuws zijn. De uniciteit van elke nieuw geborene, schept telkens nieuwe
mogelijkheden die niet doen vragen “Wat ben jij?”, maar “Wie ben jij?”.
En juist dat “Wie ben jij?” is een bij uitstek in taligheid weer te geven hoe-
danigheid57. Het karakter, de stemming, de attitude, de authenticiteit bepa-
len de pluraliteit, het unieke, het eigene van mensen. Niet de verbaliteit,
maar de totale communicatie waarin gevoel en emotie meespreekt in
woord, gedrag en gebaar maakt de pluraliteit zichtbaar.

1.2.3 Pluraliteit en de polis 

Hannah Arendt hecht veel waarde aan het gedachtengoed van Socrates
dat zij tegenover dat van Plato stelt. Socrates, zo meent zij, heeft recht
gedaan aan de menselijke pluraliteit, Plato daarentegen stelt een maat-
schappelijke organisatie voor die de pluraliteit vernietigt, behalve met
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betrekking tot een kleine elitaire “top”, zodat bij Plato de wortels van het
totalitaire denken duidelijk zichtbaar worden. Volgens het Griekse den-
ken wordt er, zegt zij, onderscheid gemaakt tussen het privé domein van
het menselijk bestaan waar men strikt individueel (idion) gekend wordt;
en het publieke domein waar datgene wat de mens gemeenschappelijk heeft
(koinon) zichtbaar wordt58. Aristoteles constateert dat er sprake is van een
zoön politikon, maar uiteindelijk vindt deze constatering plaats nadat er
sprake is van de stichting van stadstaten. De stadstaat, of polis, was voor-
afgegaan door de ontbinding van elk groepsverband dat berustte op bloed-
verwantschap zoals bij familiaire- of stamverbanden. De Aristotelische
bios politikos ontstaat daar waar de stadstaat bepaalde mensen de gele-
genheid geeft om zich te vrijwaren van arbeid louter om te kunnen leven
(wat slaven deden), om zich te wijden aan handelen (praxis) en spreken
(lexis). In de publieke ruimte van de polis waren mensen van elkaar geen
bezit, zoals in de privé ruimte van de huishouding. In de publieke ruimte
staan mensen altijd onder kritiek, dat wil zeggen dat waardering, een oor-
deel van anderen over het handelen en spreken kan plaats vinden.
Daardoor was zelfs de meest gevreesde tiran minder vrij in het omgaan
met andere mensen dan de pater familias. De publieke ruimte garandeert
in elk geval openbaarheid van het handelen, terwijl wat in de privé sfeer
plaats vindt zich aan die openbaarheid onttrekt. Hannah Arendt hecht
buitengewoon veel belang aan zulke openbaarheid van handelen, waarbij
medemensen hoe dan ook zien, beleven, en dus oordelend (zelfs als dat
oordeel niet openbaar wordt) meemaken wat een mens al handelend en
sprekend voortbrengt. Zij wilde met het voorbeeld van de polis gedachte
het verschil aantonen tussen op pluraliteit gerichte menselijke verbanden
en de op uniformiteit gerichte menselijke verbanden. Het domein van de
polis is het domein van de vrijheid59. Het model van de belangenbeharti-
ging van de groothuishouding (oikonia) of van de op het model van de
groothuishouding georganiseerde bestuurs- en regeervormen moet, vol-
gens haar, nauwkeurig onderscheiden worden van de belangenbehartiging
van een polis waar datgene wat men gemeenschappelijk (koinon) heeft
benadrukt wordt. In de Griekse polis werd de belangenbehartiging ver-
zorgd door een intermenselijke overlegstructuur waarbinnen verbaal com-
municatief, door middel van het uitwisselen van argumenten, standpunten
konden worden bepaald. De polis droeg alle kenmerken van een (interac-
tie- of) debatteerruimte, waar mensen kunnen komen tot interactief han-
delen. In de polis wordt recht gedaan aan de pluraliteit die berust op
gemeenschap (togetherness). In de interactieruimte van de polis was gelijk-
heid het tegenovergestelde van conformiteit. Gelijkheid betekende: de
mogelijkheid die iedereen kreeg om zich van anderen te onderscheiden,
zodat daardoor de uniciteit van iedereen werd benadrukt. Men kreeg de
ruimte om door unieke daden, gedachten, woorden en meningen het beste
van zichzelf aan de anderen mee te delen. Het publieke domein van de
polis was dus de plaats waar mensen konden laten zien hoe enig en onver-
vangbaar zij waren. Daardoor kon het gezamenlijke (het politieke) voor-
uitgang boeken. Niet de statistisch belangrijke rol van de kwantitatieve
gelijkheid, maar de betekenis van de bijzondere unieke daden (waaronder
ook denkacten en meningen bedoeld zijn) belichten het leven van alledag,
zegt Hannah Arendt. Het verschil tussen de polis en de groothuishouding
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is, dat de leden van de polis, in tegenstelling tot die van de groothuishou-
ding, gelijkwaardig waren en dat iedereen vrij was in die zin dat men geen
bevelen van anderen behoefde te gehoorzamen of denkbeelden van ande-
ren behoefde over te nemen60.
Het gaat Hannah Arendt om de theoretische vrijheid van de polis-gedach-
te, want de werkelijkheid in de Griekse stadsstaten was zodanig dat die
vrijheid slechts voor een kleine elite gold, die dankzij de inspanningen van
de grote massa vrijgesteld kon worden voor de polis. Het waren met name
de hoofden van de groothuishouding, die dankzij de arbeid van de aan
hun huishouding toegeëigende slaven geen tijd hoefden te “verspillen” aan
arbeid. Hannah Arendt is zich daarvan bewust, maar zij wil de idee van
de polis, de publieke ruimte waar mensen elkaar ontmoeten in alle vrij-
heid en pluraliteit als ideaaltype stellen boven het in de oudheid minstens
even belangrijke model van de groothuishouding. Beide ‘typen’ kunnen
model staan voor ‘regeervormen’ van menselijke gemeenschappen, zowel
in maatschappelijk grote verbanden als in de kleinere verbanden van een
vereniging, een kerkgemeenschap of een gezin.

1.2.4 Pluraliteit en de groot-huishouding

De grondslagen van autoritaire en totalitaire regimes vindt Hannah Arendt
in de beschrijving van de Griekse en Romeinse groot-huishouding. De
pater familias, de patriarch, de dominus, regeerde op een autoritaire, tota-
litaire manier. Iedereen die tot het groothuishouden behoorde: familiele-
den, vrouwen, kinderen, slaven, bedienden en onderhorigen moesten
denken en zich gedragen zoals de Patriarch dat voorschreef. Er werd abso-
lute gehoorzaamheid en loyaliteit aan de stam, de grootfamilie waartoe
men behoorde, verwacht. De patriarch (stamhoofd, ook wel koning of
vorst genoemd) beschikte over de rechten en plichten op alle gebied van
elk van de leden van de tot zijn huishouding behorende onderdanen. Hij
bepaalde wiens kant men koos in conflicten met andere groot-families en
beschikte ook over leven en dood van alle leden. Niet volgens (door de
groep) vastgestelde regels of wetten, maar volgens eigen willekeur en
inzicht. Het privé-domein kende daardoor lange tijd andere regels en wet-
ten dan het publieke, politieke domein van de polis. In het organisatiemo-
del van de groothuishouding, of de, op het groothuishoudingsmodel
georganiseerde, autoritaire, totalitaire regimes, gedraagt de hiërarchische
top van de organisatie zich als de pater familias, wordt “togetherness” ver-
smald tot de uniformiteit van gezamenlijkheid (sameness)61. Dat wil zeg-
gen dat er sprake is van uniformiteit en verlies aan identiteit ten behoeve
van de door de heerser opgelegde structuren.
In de loop van de westerse geschiedenis hebben niet alleen families maar
ook grote instituties, nationalistische staten, kerken, grote industriële en
economische concerns en politieke partijen zich gedragen naar het
groothuishoudingsmodel. Zulke grote instituties hebben er belang bij, dat
de aan hen ondergeschikte mensen doen wat in het ideaal past. Daarom
zijn voor zulke organisaties in de moderne tijd gedragswetenschappen die
zoeken naar het voorspelbare, het één-dimensionale in de mens62, steeds
belangrijker. De publieke sfeer wordt aan het doel van de organisatie
ondergeschikt gemaakt, waarschuwt Hannah Arendt, wanneer zij de ken-
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merken van zulke organisaties in de moderne tijd analyseert. De polisge-
dachte raakt in onbruik. Er is dan sprake van absorptie van het gezin en
van families in de sociale groep63. Deze vorm van sociale verbanden “nor-
maliseert” de leden. De massamaatschappij heeft hetzelfde normaliseren-
de karakter. Meest kenmerkend voor de massamaatschappij, zoals die van
de postmoderne Westerse wereld, is dat zij echt handelen heeft vervangen
door gedrag. Men eist een bepaalde gelijkheid in gedrag, die niets te maken
heeft met de gelijkheid van de Griekse polis64. Het kenmerk van zulke
sociale verbanden is dat zij gericht zijn op overleven, arbeid, voeding en
het zorgen voor nakomelingen. Maar deze nakomelingen moeten vooral
voldoen aan de ideologische eisen, waardoor de status quo van het sociale
verband gehandhaafd kan blijven. Daarvoor zal de sociale groep haar
plurale karakter moeten verliezen. Het gevolg is dat alle faculteiten van
de geest worden uitgeschakeld: de wil van de mens wordt gebroken, er
wordt voor je gedacht en oordelen wordt aan de leider overgelaten.
Kinderen moeten daartoe worden opgevoed. Alle leden binnen het regime
moeten handelen alsof zij één persoon zijn en niet vanuit hun eigen indi-
viduele bijdrage aan de gezamenlijkheid65. Het algemeen belang wordt
voorgesteld als een nationaal huishoudingsmodel66. Daarin is massale
manipulatie, waarbij mensen kiezen voor “Befehl ist Befehl” als excuus
voor hun handelen, vanzelfsprekend. Zo worden daardoor de kenmerken
van koinon teniet gedaan.

1.3 De Vita Activa

Het menselijk handelen, alle menselijke activiteiten, zijn volgens Hannah
Arendt te onderscheiden als vita activa: labor (arbeid), work (werk) en
action, (handelen of interactief handelen). “Labor”, arbeid is de basisac-
tiviteit van het leven. Arbeid komt voort uit biologische behoeften, de
spontane groei, het metabolisme en de vitaliteit, de drang om in leven te
blijven, van de mens. “Work”, werk, omvat al die activiteiten die corre-
sponderen met de manier waarop de mens boven de natuurlijke omgeving
uitstijgt; datgene waarin mensen hun sterfelijkheid voorbij streven door
de dingen die zij maken, de werktuigen, de gebouwen, kunstproducten,
waarmee de mens zijn eigen omgeving maakt. “Action”, actie, is een acti-
viteit, een vorm van handelen die direct gebonden is aan de noodzakelijke
medemenselijkheid van de mens. De action heeft voor Hannah Arendt een
diepere betekenis dan oppervlakkig uit het woord actie begrepen zou kun-
nen worden. Zij bedoelt actie als menselijke samenwerking in een gemeen-
schap, dialogische interactie. De drie vormen binnen de vita activa: arbeid,
werk en actie zijn tezamen de uitdrukking van de menselijke zijnswijze. De
menselijke zijnswijze is gekoppeld aan lichamelijkheid, maar zij omvat67

ook de faculteiten van de geest. Omdat zij bemerkte dat zij werd misver-
staan in verband met deze aardse, aan het lichaam gebonden vita activa
heeft Hannah Arendt, na The Human Condition, daaromtrent nadere toe-
lichting gegeven in The Life of the Mind. Het menselijk handelen, alle
uitingsvormen van vita activa worden begeleid, aangestuurd en in stand
gehouden, door de faculteiten van de geest. Maar ook deze faculteiten zijn
gebonden aan lichamelijke uitdrukkingskracht.
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Als faculteiten van de geest onderscheidt Hannah Arendt denken, willen
en oordelen. Zij noemt deze faculteiten zeker geen vita contemplativa
(gezien als meerwaardig boven de vita activa), want zij is van mening dat
de faculteiten van de geest wel te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn
van de vita activa. Elk handelen vindt plaats vanuit een handelende men-
selijke gemeenschap. De kwaliteit van de mede-menselijke, inter-menselij-
ke relaties wordt gevonden in arbeid, werk en actie. Zij meent dat reductie
van het menselijk bestaan tot arbeid of werk, de kwaliteit van het hande-
len en communiceren en daarmee de kwaliteit van de menselijke relaties
en van het totale menselijke bestaan ernstig belemmert.

1.3.1 “Labor”

Arbeid definieert Hannah Arendt als de werkzaamheid van mensen die
noodzakelijk is om te overleven. Arbeid moet verricht worden om te eten,
om kleding en onderdak te hebben. Arbeid en werk worden bij de Grieken
al onderscheiden. In de Griekse standenmaatschappij werd onderscheid
gemaakt tussen de mensen die arbeid verrichtten  (agrariërs of slaven) en
mensen die een ambacht uitoefenden en derhalve werk verrichtten. Werk
kent een creatief moment en een zelfstandige keuze. Arbeid is gerelateerd
aan de dierlijke kant van de mens, zij vindt plaats binnen het privédomein.
Locke onderscheidde eveneens lichamelijke (fysieke) arbeid van ‘het werk
van iemands handen’. Dat wil niet zeggen dat arbeid per definitie minder-
waardig zou zijn. Als noodzakelijk onderdeel van de vita activa kan elke
mens, zonder daarvan minder te worden, arbeid verrichten. Maar wan-
neer van een bepaalde groep mensen alle activiteiten gereduceerd worden
tot arbeid wordt hun menswaardigheid aangetast. Zij komen dan niet toe
aan de menselijke conditie, dat wil zeggen die vormen van de vita activa
die juist kenmerkend voor de mens zijn. Arbeid als pure handeling is nood-
zakelijk voor het levensbehoud, maar het is niet datgene wat mensen van
grote waarde vinden. Arbeid op zich levert nooit duurzame produkten op,
alleen produkten om te leven in de kringloop van de natuur. Pure arbeid
kan ook worden ingezet voor religie, meent Hannah Arendt, daar waar
mensen omwille van het gunstig stemmen van de godheid zware arbeid
verrichten. Wanneer de menselijke activiteit uit louter arbeid bestaat laat
dat mensen gevangene worden van hun eigen lichamelijkheid. Een slaaf
wist niet eens waarvoor hij werkte. Maar een moderne fabrieksarbeider
kent ook niet het totaalresultaat van het werk dat verricht wordt68. In een
moderne massamaatschappij wordt arbeid dikwijls losgekoppeld van het
product zodat mensen niet eens weten waartoe hun arbeid dient. Zij ken-
nen het product niet. Mensen worden tot “job-holders” voor de grote ano-
nieme werkgevers. De consumptiemaatschappij maakt mensen slaven van
de noodzaak om te consumeren. Zij moeten daartoe job-holders worden
die alleen maar arbeid verrichten om geld te verdienen om te kunnen con-
sumeren. Dat werkt vervreemding in de hand. Job-holders worden gedwon-
gen tot collectief en uniform gedrag, in dienst van een baas, een directie,
die als een pater familias de arbeiders regeert. Wie zo arbeid verricht wordt
niet verantwoordelijk gehouden voor het eindprodukt. Het werk lijkt
ethisch neutraal. Er is geen gemeenschappelijk overleg of taakverdeling
op grond van ieders individuele capaciteiten en er wordt geen discussie
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over het doel en de zin of het nut van het product toegestaan. Door de
massaproduktiemaatschappij is elk werk dat geen arbeid is en niet gericht
is op “making-a-living” tot hobby verklaard69. Hannah Arendt merkt op
dat in de Westerse wereld het verschil tussen arbeid en werk steeds meer is
verdwenen. Zelfs in hooggeschoold werk wordt gebruik gemaakt van
iemands arbeidskracht. Denkarbeid, wat een indirect product nalaat,
wordt dan eveneens arbeidskracht, ten behoeve van het totale product van
de multinational, het grote bedrijf of de bureaucratische maatschappij. Zo
krijgt de wereld een steeds dingachtiger karakter. En de bevrijding van de
arbeidersklasse is geen echte bevrijding omdat er niet meer vrijheid is,
alleen is elk werk labor geworden. Autoritaire (zelfs totalitaire) maat-
schappelijke structuren bedienen zich bij voorkeur van een dergelijke “job-
holder society”. Activiteit die bestaat uit louter arbeid heeft ook effect op
de kwaliteit van het menselijk handelen en de menselijke communicatie,
dus op de medemenselijkheid van de mens. Arbeid kan gezamenlijk onder-
nomen worden (sameness), ieder werkt naast elkaar, maar er is geen echte
communicatie op grond van gemeenschappelijkheid (togetherness) nodig.
De communicatie en samenwerking zal dan ook vooral ten behoeve van
de sameness vorm krijgen. De noodzaak tot samenwerking doet de behoef-
te ontstaan aan andere vormen van menselijke activiteit.

1.3.2 “Work”

Samenwerking die tot zingeving en betekenisgeving leidt vraagt om vor-
men van vakmanschap en wordt daarmee tot werk. Vakmanschap is duur-
zamer dan arbeid op zich. Vakmanschap is over te dragen van de ene
generatie op de andere. Samenwerking leidt vanzelfsprekend tot het gebrui-
ken van werktuigen (ten behoeve van het latere product). Elk werk heeft
werktuigen nodig, anders is het geen werk, aldus Hannah Arendt70. Werk
produceert gebruiksgoederen van langdurige waarde. De duurzame pro-
ducten stabiliseren de menselijke werkelijkheid inclusief de zingevingsin-
terpretatie. Een stoel als gebruiksvoorwerp kan een langere levensduur
hebben dan die van de maker. De blijvende waarde van de stoel wordt
publiekelijk bevestigd. Deze blijvende betekenis van de producten van werk
veranderen een wildernis in gecultiveerd land. Zulk maken (het is geen
scheppen zegt Hannah Arendt, want de Schepper maakt uit niets) doet
altijd de natuur geweld aan en geeft de mens een gevoel van kracht en
macht. Dat is op zichzelf niet verkeerd te noemen. Wanneer een boom
geveld wordt om daarvan een duurzaam meubelstuk te maken terwijl dat
misschien wel honderden jaren meekan, groeit intussen weer een nieuwe
boom. Toch is het vellen van de boom en het maken van het meubelstuk
een vorm van geweldpleging op de natuur, waarbij de mens zich machtig
kan voelen. Het geeft de vreugde van het ‘uitstijgen boven het zweet des
aanschijns’. Zulk maken stijgt uit boven de private sfeer want het idee van
datgene wat gemaakt moet worden en het resultaat, ontstaat en wordt
beoordeeld binnen de publieke sfeer. Het product wordt daardoor repe-
teerbaar. Alleen binnen de massaproductie (bijvoorbeeld in onderdelen
aan de lopende band) wordt het product weer het resultaat van individu-
ele arbeider en is de triomf er niet of veel minder. Er is geen vakmanschap
meer nodig, geen idee, geen creativiteit, alleen nog een fysieke handeling.
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De duurzaamheid van de producten van werk is echter nooit absoluut.
Uiteindelijk zal elk product opraken. Dat geeft de mogelijkheid om steeds
weer het creatieve proces van werk aan te gaan.
De mens mag geen slaaf worden van de techniek, van het werktuig dat de
producten laat maken. Een werktuig, techniek of een machine mag nooit
gebruikt worden om anderen onder de duim te houden. In de moderne
tijd ziet men helaas dat mensen aan de machine worden aangepast en niet
andersom71, waardoor vrijheid en vreugde verloren gaat. Weliswaar is er
dan nog steeds sprake van werk, maar de mens wordt gereduceerd tot
homo faber, die zijn arbeidskracht inzet ten behoeve van het product zon-
der daar verder verantwoordelijk voor te zijn. Een consumptiemaatschap-
pij waar het ideaal van de techniek, de mens als instrumentmaker, bepalend
is, wordt gekenmerkt door het nuttigheidsbeginsel. Wat nuttig is is goed.
Waar nuttigheid de betekenis- en zingevingsfactor wordt, voert betekenis-
loosheid weldra de boventoon. Deze nuttigheidsvisie kan alleen bestaan
in een wereldbeeld waar de mens de maat van alle dingen is. Aristoteles
noemde dit standpunt al absurd, zegt Hannah Arendt en Plato waar-
schuwde volgens haar, dat dan alleen materieel bezit nog zin en betekenis
zal hebben terwijl een woord als liefde zonder betekenis zal blijven.
Wanneer de homo faber de maat van alle dingen is wordt alles geïnstru-
mentaliseerd. Zelfs het spreken en de interactie wordt in dienst gesteld van
de technische homo faber. De waarde van de daardoor gemaakte produc-
ten hangt af van de marktwaarde, of zij worden verkocht of worden gene-
geerd. Hannah Arendt noemt kunst het product van een heel bijzondere
vorm van werk, dat een  uitzondering vormt op dit marktmechanisme.
Kunst heeft waarschijnlijk een mythische of religieuze oorsprong zegt zij,
haar waarde is in elk geval van een andere orde. Kunstwerken transforme-
ren de werkelijkheid niet maar transfigureren de werkelijkheid. Kunst is
gematerialiseerde gedachte in woord, beeld, of muziek. Poëzie staat dicht
bij de denkact op zich. Het spreken van waardevolle en ‘grote woorden’ is
een daad die op kunst lijkt. Het stijgt boven de nuttigheid en de techniek
uit en transfigureert de werkelijkheid zowel als zij die transformeert en
transcendeert72.

1.3.3 “Action”

“Action” als laatste van het drietal van de vita activa (“labour”, “work”
en “action”) wordt in de Duitse vertaling van The human condition
“Handeln”. Prins73 vertaalt deze termen met “arbeid”, “werk” en “poli-
tiek handelen”. Loose74 spreekt van arbeid, werk en actie, evenals
Denayer75. Het blijkt dat Hannah Arendts “action” in verband gebracht
wordt met bewust handelen in een sociaal verband met het oog op ‘verbe-
tering’ of ‘sturing’ van een sociale, maatschappelijke en culturele situatie.
Handelen bij Hannah Arendt kan gezien worden in het licht van de dis-
cussie uit de zestiger en zeventiger jaren rondom dialogisch- of communi-
catief handelen. Daarmee werd procesmatige handelen bedoeld, waarbij
degene die handelt deel van het proces is. Daarin sluit Hannah Arendts
beschrijving aan bij de discussie over menswetenschappen. Wanneer haar
“action” vertaald wordt met “handelen” dekt dat toch niet meer helemaal
de lading. Arbeid en werk is ook handelen. “Action” vertalen met actie
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heeft in het Nederlands een andere gevoelswaarde, namelijk die van actie-
voeren, of de connotatie van actieonderzoek. Communicatief handelen
komt nog het dichtst in de buurt, maar die term is verbonden met de filo-
sofie van Habermas. Omdat het gaat om het weergeven van een bepaalde
dialectiek, maar dan in de oorspronkelijke betekenis van dialoog, waarbij
de partners aan het proces al handelend en sprekend op een hoger plan
komen, kan ook gekozen worden voor dialogisch handelen. Dat klinkt niet
echt mooi, maar dekt wel de lading. In aansluiting bij de actualiteit van
de jaren negentig heb ik ervoor gekozen om “action” te vertalen met “inter-
actief handelen”. Hierin komt niet alleen het responsieve relationele tot
uitdrukking, maar ook het dialogische, terwijl tegelijkertijd datgene wat
Hannah Arendt nadrukkelijk in “action” incalculeerde, namelijk het argu-
mentatieve en het vernieuwende (nativiteit) ook inbegrepen kan zijn.

“Action”, interactief handelen, is bij uitstek die manier van mens-zijn
waarbij expliciete pluraliteit noodzakelijk is. Bij arbeid kan de pluraliteit
bijna onzichtbaar aanwezig zijn, zeer onopvallend. In werk is pluraliteit
altijd zichtbaar maar implicieter dan bij interactief handelen. Zonder
expliciete pluraliteit is geen interactief handelen mogelijk. Omgekeerd is
het niet zo dat er zonder interactief handelen geen pluraliteit zou zijn.
Interactief handelen is de uiting van de mens als sociaal wezen. Noch
Aristoteles noch Plato noemen het aangaan van een samenwerkingsver-
band een specifieke menselijke conditie. Zij wijzen erop dat ook dieren
samenwerkingsverbanden kennen, zoals zichtbaar wordt in een bijenkorf
of een mierennest.
Dezelfde soort samenwerking kan worden herkend in menselijke verban-
den met een grootfamiliemodel. Interactief handelen is dat deel van de
vita activa, waarin het gemeenschappelijke in het plurale (koinon) duide-
lijk wordt76. Voor dit interactief handelen zijn medemensen noodzakelijk.
Hannah Arendt geeft een diepgaande analyse van hetgeen aan het inter-
actief handelen ten grondslag ligt, waarvan hieronder een korte samenvat-
ting volgt.
Mensen moeten samen leven in de wereld, daardoor krijgt alles wat in de
wereld tussen mensen verschijnt of afspeelt alleen betekenis door de geza-
menlijke duiding, betekenisgeving, van de ervaringen. Alles wat binnen
het publieke domein plaats vindt, heeft als kenmerk dat het door iedereen,
dat wil zeggen door medemensen gezien en gehoord en beleefd kan wor-
den. In diepste wezen bepaalt het publieke domein datgene wat werkelijk-
heidswaarde heeft. Ervaringen worden in de publieke sfeer gede-
privatiseerd, gede-individualiseerd en pas dan krijgen ervaringen de bete-
kenis die zij nooit eerder konden hebben.
De gemeenschappelijke ervaring geeft mensen de intense beleving dat zij
weliswaar van elkaar verschillen en toch de leefwereld gezamenlijk heb-
ben. In de gezamenlijke leefwereld geeft men inhoud aan het bestaan en
duidt men de werkelijkheid. Niet alleen in de gezamenlijke naamgeving
van de dingen, maar ook in de duiding van de gebeurtenissen. Hierin ont-
staat een cultureel patroon dat de relevantie bepaalt van de gemeenschap-
pelijke duiding. In de gemeenschappelijke duiding blijft elk individu toch
ook een eigen duiding behouden, maar die persoonlijke duiding wordt
gekleurd door de gemeenschappelijke ervaring met een gemeenschappelijke
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duiding. Deze duiding van de werkelijkheid wordt overgedragen van ouder
op kind en van generatie op generatie. In de veranderlijkheid, de nataliteit
en daardoor de uniciteit van elke mens is echter tegelijkertijd een vernieu-
wende kracht gegeven, die maakt dat duidingen van de werkelijkheid niet
voor “eeuwig en altijd” vaststaan. Ook het gezamenlijk handelen van men-
sen, en met name het werk van mensen waarmee cultuur ontstaat waar-
door de mens aan zijn natuurlijke omgeving ontsnapt, maakt dat de
duiding aan her-interpretatie onderhevig is. Elke menselijke gemeenschap
organiseert zich op grond van de gemeenschappelijke duiding. Wanneer
deze duiding aan her-interpretatie moet worden onderworpen (en er zal in
elke tijd altijd wel iets zijn dat aan her-interpretatie toe is) zal dat een geza-
menlijk belang zijn, omdat her-interpretatie re-organisatie van de mense-
lijke gemeenschap met zich meebrengt (op hoe kleine schaal dan ook). De
her-interpretatie en re-organisatie vindt soms langs de weg van de geleide-
lijkheid plaats, soms door middel van openbare gedachtewisseling (argu-
mentatie) en soms door middel van al dan niet empirisch onderzoek. De
re-organisatie door middel van argumentatie en uitwisseling van gedach-
ten en standpunten, overtuigingen en meningen werd in de polis uitge-
sponnen tot de cultuur van de wijsgerige elite. Er werd zowel fysieke als
geestelijke ruimte gereserveerd voor deze uitwisseling van ideeën, wijshe-
den, gevoelens en meningen. Dat gebeurde op grond van argumenterings-
kunst, de retorica, waarmee de duiding van de werkelijkheid niet alleen
vorm maar ook inhoud kreeg. In deze openbare ruimte konden niet alleen
duidingen met betrekking tot de werkelijkheid worden geventileerd, maar
kon ook maatschappelijke re-organisatie zijn beslag krijgen. De Griekse
stadstaten stelden mensen in staat hun hele leven te wijden aan dat gesprek
en overleg, zonder verder iets praktisch werkzaams te hoeven doen. Deze
interactie behelsde de interactieruimte waar “grote woorden” gesproken
konden worden, woorden van waarde, in een domein dat vrij was van de
zorgen van alle dag en daarom vrij van geweld. Het juiste woord op de
juiste plaats om gebeurtenissen en de menselijke werkelijkheid in de juiste
verhoudingen te zien en gezamenlijke beslissingen te nemen. In de grote
woorden werden menselijke deugden, morele standaarden en de grondsla-
gen voor het beoordelen van menselijke activiteiten mogelijk. Hiervoor
was het vertellen van verhalen, “story-telling” een belangrijk hulpmiddel.
In de story-telling kon duidelijk worden hoe deugden werkzaam” zijn in
menselijke verhoudingen, hoe beloftes werken, hoe moreel handelen feite-
lijk in haar werk gaat, zonder dat het ook letterlijk gepraktiseerd wordt77.
Daaruit ontstaat de uniek menselijke samenwerking van het bondgenoot-
schap die berust op actie, communicatief handelen, inter-actie. Het is een
bondgenootschap op basis van overleg en gemaakte afspraken, die tot
stand zijn gekomen op grond van argumenten. In het bondgenootschap
wordt in het heden, met in acht name van de ervaring uit het verleden actief
gehandeld in de richting van de toekomst. Het debat en de illuminerende
verhalen scheppen een band, bieden gemeenschappelijkheid aan en maken
de culturele, de conceptuele en de consensuele standaarden van de duiding
mogelijk. In de gemeenschap, die ervaren wordt als een bondgenootschap
dat niet ontstaat op grond van bloedbanden, maar op grond van gemeen-
schappelijke duiding of cultuur, wordt de unieke positie van mensen bin-
nen de schepping duidelijk. Een mens kan juist daardoor bewust, actief,
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toekomstgericht, dialogisch handelen. De enige voorwaarde daarvoor is
dat de ontologische menselijke conditie: pluraliteit volledig tot haar recht
mag en kan komen. Dat betekent niet dat pluraliteit erkend wordt als een
feit: mensen zijn nu eenmaal verschillend! Die constatering, die zo oud is
als de mensheid zelf, heeft geen waarde wanneer aan pluraliteit geen recht
wordt gedaan. Pluraliteit draagt een enorme kracht in zich, de kracht van
de menselijke mogelijkheden, die benut kunnen worden wanneer de unici-
teit van mensen gemeenschappelijk wordt ingezet. Niet om macht uit te
oefenen over medemensen, maar om de krachten te bundelen ten behoeve
van de leefwereld en de mensheid zelf. Hannah Arendt is van mening dat
die bundeling van krachten plaats kan vinden in het interactieve hande-
len, waar mensen hun uniciteit kunnen beleven in een gemeenschappelijke
herkenning en erkenning van elkaar. Die herkenning en erkenning is alleen
mogelijk wanneer pluraliteit de grondslag vormt van het interactieve han-
delen. Want dan kunnen ieders sterke kanten worden benut en ieders zwak-
ke kanten worden aangevuld. Menselijk leven betekent keuzes maken,
individuele keuzes en gemeenschappelijke keuzes. De gronden waarop de
keuzes gemaakt worden staan in het interactieve handelen altijd ter dis-
cussie, altijd onder kritiek en worden onderworpen aan een gemeenschap-
pelijk oordeel. In de mogelijkheden om discussie aan te gaan, kritiek te
leveren of tot een oordeel te komen spelen zowel de uniciteit als de gemeen-
schappelijkheid een belangrijke rol. Het oordeel ontstaat daar waar men-
sen vrij en vanuit hun eigen mogelijkheden antwoord geven op
gebeurtenissen en situaties (ook verbaal-cognitieve situaties). Maar dat
persoonlijke antwoord, dat altijd verbonden is met de unieke persoonlijke
mogelijkheden, wordt altijd in het interactieve handelen onderworpen aan
de kritiek en het oordeel van anderen. In het interactieve handelen mag
en kan elke mens antwoord geven, maar er wordt ook verantwoording
gevraagd. Dat alles kan alleen maar plaats vinden bij gratie van de plura-
liteit, bij gratie van het feit dat mensen van elkaar verschillen. Want waar
iedereen gelijk is, waar pluraliteit wordt ontkend of gecorrumpeerd wordt
is verantwoording overbodig.
Hannah Arendt is optimistisch met betrekking tot deze ideaaltypische
beschrijving van de menselijke mogelijkheden tot het oproepen van posi-
tieve krachten in het proces van interactief handelen. Zij meent dat de
norm voor het handelen gevonden wordt in illuminerende verhalen, die
generaties overleven en in een gemeenschap aan elkaar worden doorver-
teld. De Pentateuch noemt zij als voorbeeld van zulke verhalen. Binnen
het interactieve handelen van mensen krijgen positieve keuzes en het
nemen van positieve beslissingen grote kansen. Daar waar de beslissingen
moeten worden bijgestuurd, waar interpretaties moeten worden herzien,
zal het interactieve handelen de mogelijkheden in zich dragen om tot nieu-
we inzichten en vernieuwende beslissingen te komen, ook wanneer daar-
mee oude beslissingen gecorrigeerd moeten worden. Tegelijkertijd lijkt zij
zich bewust van het ideaaltypisch beeld dat zij geeft, want zij is zeer bezorgd
over de ontwikkelingen in de moderne Westerse wereld van na de Tweede
Wereldoorlog. Daarom geeft zij scherp aan waar pluraliteit wordt gecorrum-
peerd en onder welke omstandigheden pluraliteit tot haar recht kan komen.
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1.4 Voorwaarden voor pluraliteit

Pluraliteit is weliswaar kenmerkend voor het mens-zijn, maar dat plurali-
teit ook werkelijk een rol mag spelen in de intermenselijke verhoudingen
binnen de maatschappij en samenleving is niet vanzelfsprekend. Waar plu-
raliteit tot haar recht komt, komt menselijkheid in de diepste betekenis
van het woord tot haar recht en wordt interactief handelen mogelijk.
Wanneer pluraliteit geweld aangedaan wordt binnen menselijke relaties en
samenlevingsvormen, komt de kracht van de pluraliteit als menselijke con-
ditie niet aan het licht. Dat betekent dat de betrokken mensen, onderda-
nen van een autoritair of totalitair regime bijvoorbeeld, hun meest
existentiële menselijke mogelijkheden niet kunnen leren kennen of kun-
nen leren waarderen of kunnen leren gebruiken. De menselijke mogelijk-
heden die voortkomen uit pluraliteit, zoals zelfbewustzijn, zelf
verantwoordelijkheid dragen, mee-beslissen, overleg voeren en bondge-
nootschappen aangaan, worden dan beknot of komen niet tot hun recht.
Mogelijkheden van mensen die voortspruiten uit een erkende en gekende
pluraliteit worden dan niet gebruikt. Uit het werk van Hannah Arendt zijn
een aantal grondvoorwaarden te distilleren, zonder welke de pluraliteit
geweld wordt aangedaan. Dat zijn conditiones sine qua non, voorwaar-
den zonder welke pluraliteit als menselijke oerconditie niet tot haar recht
komt. Geen randvoorwaarden voor mens-zijn (want de mens blijft mens),
geen “human conditions”, maar grondvoorwaarden waarmee de enige on-
tologische “human condition” pluraliteit, haar kracht ten toon kan sprei-
den. Daar kan zichtbaar worden waarin de mens optimaal mens is, in
interactief handelen.
Interactief handelen is altijd communicatief handelen, dat wil zeggen
gebonden aan een vorm van communicatie als het uitwisselen van erva-
ringen op welke manier dan ook. De voorwaarden voor pluraliteit zijn
voorwaarden voor interactief handelen en daarom ook de voorwaarden
voor niet-gecorrumpeerde communicatie. De voorwaarden zoals die uit
Hannah Arendts werk naar voren komen, hoewel zij zelf ze niet systema-
tisch opsomt, maar hun belang bespreekt, zijn niet hiërarchisch te rang-
schikken. Elke voorwaarde heeft ten opzichte van pluraliteit en
menselijkheid een eigen onafhankelijke functie. Deze voorwaarden wor-
den hieronder besproken.

1.4.1 “Space of appearance”, de interactieruimte

Interactief handelen kan alleen daar tot zijn recht komen, waar mensen
in al hun eigenheid aan elkaar mogen verschijnen en gekend, herkend,
gezien, gehoord en gerespecteerd worden. Niet alleen de fysieke verschij-
ning van een mens, maar ook de psychische, emotionele verschijning, dat
wat volgens Hannah Arendt met de faculteiten van de geest (denken, wil-
len en oordelen) te maken heeft, moet zo tot haar recht kunnen komen.
Daarvoor is zowel letterlijk als figuurlijk ruimte nodig. Hannah Arendt
noemt die ruimte “Space of appearance”78. Het is niet gemakkelijk om
een goede vertaling te geven van deze term. In de bedoelde ruimte kun-
nen mensen hun mogelijkheden leren kennen, leren waarderen en leren
gebruiken omdat anderen dat proces meemaken, ondersteunen en stimu-
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leren. De “space of appearance” is een fysieke plaats, maar ook een spe-
ciale tijdsruimte, waar niet de gezamenlijke arbeid en het werk centraal
staan, maar het overleg, de uitwisseling van ervaringen en emoties die in
taal (zo breed mogelijk opgevat, ook als totaaltaal) verhaald worden. Er
dient een plek te zijn waar de ontmoeting van mens tot mens kan plaats
vinden, met de bijbehorende uitwisseling van argumenten. Daarvoor is
ook ruimte nodig die men elkaar psychisch, emotioneel, gunt. In de Duitse
versie van Hannah Arendts werk wordt gesproken van “Offentliche
Raum.... zur Politiek”. Dat wil zeggen dat sterk de nadruk wordt gelegd
op het “politieke Forum”, overeenkomstig de polisgedachte. Politieke actie
betekent in verband met Hannah Arendts denken: de vrijheid en de ruim-
te krijgen tot politieke actie, dat wil zeggen tot handelen in het openbaar
met het oog op het welzijn van cultuur en maatschappij, mens en mede-
mens. Hannah Arendt geeft in The human condition een ideaaltypisch beeld
van het menselijk handelen, waarbij zij de private ruimte tegenover de poli-
tieke ruimte plaatst. In de politieke ruimte zal menselijkheid gewaarborgd
zijn. Daar zal, zoals Loose zegt, het eigen karakter van “action” tot haar
recht komen. Taal en communicatie zijn een belangrijk onderdeel van de
zelf-expressie waarmee de mens als persoon (“persona”) in deze publieke
ruimte verschijnt79. Loose spreekt van het politieke of het publieke forum,
evenals Prins80. In de congresbundel van 1992 wordt door de verschillen-
de sprekers over “het forum” of het publieke- of het politieke forum
gesproken81. Wanneer men Hannah Arendts werk wil doorvertalen naar
de (godsdienst)pedagogiek voldoet de politieke connotatie van de termi-
nologie minder. Denayer82 spreekt van “vertoogruimte”, en van een “ver-
tooggemeenschap”. Dat zijn weinig gebruikte Vlaamse woorden die de
nadruk leggen op de verbale kanten van de “space of appearance”. Niet
ten onrechte want de argumentatieve verbale kant van het handelen bin-
nen de “space of appearance” krijgt bij Hannah Arendt een duidelijk
accent. Aan de andere kant is de betekenis van de Engelse woorden “space
of appearance” gekoppeld aan een rol die men te spelen heeft. Het werk-
woord “to appear” drukt het verschijnen zoals men is uit. Houwaard ver-
taalde The human condition in het Nederlands en gebruikt de term “Plaats
der ontmoeting, of ontmoetingsplaats83”. Hoewel deze omschrijving
bruikbaar is kleven er ook bezwaren aan. Het woord “plaats” lijkt voor
datgene wat Hannah Arendt bedoelde wat statisch. Plaats legt de nadruk
op de fysieke ruimte en laat de psychische, emotionele kant (elkaar en jezelf
de ruimte geven) minder uitkomen. In de sociale sector kent men inmid-
dels op allerlei manieren het woord ontmoeting, gekoppeld aan een fysie-
ke plek. Er worden J.O.P’s gecreerd in een stad, waarmee een
jongeren-ontmoetingsplek wordt bedoeld. Een bejaardencentrum, een
dorpshuis of een kerkgemeenschap heeft een ontmoetingsruimte, waar
mensen elkaar min of meer oppervlakkig benaderen. Hoewel “ontmoe-
ting” een ideaaltypisch woord is, heeft het in de sociaal culturele sfeer een
devaluatie ondergaan, vooral in combinatie met het achtervoegsel “ruim-
te”. Zoals in de volgende hoofdstukken duidelijk kan worden, zal een
geloofsgemeenschap in termen van Hannah Arendt beschreven kunnen
worden als een gemeenschap die recht doet aan het begrip “space of appe-
arance”. Een geloofsgemeenschap in het verlengde van de vertaling van
Houwaard omschrijven als “ontmoetingsgemeenschap” maakt, door de
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oppervlakkige ondertoon die het woord ontmoetingsruimte oproept,
onvoldoende duidelijk waar het om gaat. Daarom heb ik ervoor gekozen
Hannah Arendts ‘space of appearance” te vertalen met het woord inter-
actieruimte. In het verlengde daarvan kan dan gesproken worden over een
interactie-gemeenschap wanneer die gemeenschap van mensen wordt
bedoeld waarin Hannah Arendts concept van “action” en haar “space of
appearance” gestalte kan krijgen.
In de interactieruimte vindt communicatieve uitwisseling plaats in de ruim-
ste zin van het woord. Hier worden ervaringen uitgewisseld, toekomstver-
wachtingen geboren en geventileerd, besluiten genomen, en plannen
gemaakt. In deze ruimte mag een mens verschijnen zoals men is, niet alleen
als fysieke verschijning maar als totaal mens, met karaktertrekken, emo-
ties, kennis, levensverhaal, ervaringen en gedrag. Daar wordt de immense
waarde van de pluraliteit als menselijke conditie zichtbaar. In de interac-
tieruimte zijn mensen gelijk-waardig, hoewel niet gelijk. Hannah Arendt
waarschuwt ervoor dat in de moderne westerse cultuur de interactieruim-
te steeds meer in dienst staat van sociale verbanden84, waarmee zij haar
functie ten opzichte van de menselijke conditie (pluraliteit) inlevert.

1.4.2 “In-between”, het tussen menselijke

Interactief handelen en de daarmee corresponderende conditie pluraliteit,
komt daar tot haar recht waar het gemeenschappelijk belang herkend
wordt, namelijk als iets wat mensen bindt doordat zij samen de werkelijk-
heid ervaren. Het belang, de waarde en het nut van spreken en handelen,
van interactie wordt alleen duidelijk in intermenselijke relaties. Het gaat
om het gezamenlijke belang, inter-est, ‘in-between’85. Het ‘in-between’, of
het tussen-menselijke is niet minder belangrijk en niet minder van waarde
dan de materiële producten van menselijk handelen. Juist het ‘in-between’
maakt mensen in de gemeenschap tot unieke wezens. Ieder mens ervaart
de werkelijkheid op een eigen manier. In de ervaring van de werkelijkheid
ontdekken mensen zowel gemeenschappelijkheid als uniciteit. Zowel het
gemeenschappelijke als het unieke in de uitwisseling van de ervaringen
geeft mensen de “in-between” beleving. Men wisselt interpretaties uit aan-
gaande de betekenis en de beleving van de ervaringen aangaande de wer-
kelijkheid en er ontstaat een debat over het tussen-menselijke. Zo’n debat
wordt niet alleen gevoerd met het oog op het coördineren van tegenstrij-
dige willen en behoeften, maar ook voor het uitwisselen van nieuwe inzich-
ten en nieuwe plannen die leiden tot nieuw handelen, tot nieuwe
werktuigen en tot nieuwe kansen. Deze uitwisseling kan leiden tot her-
interpretatie van de werkelijkheid of tot re-organisatie van het sociale, het
maatschappelijke of van de cultuur op grond van het ervaren gemeen-
schappelijke belang dat “in-between”, tussen-menselijk beleefd wordt. Er
is in menselijk handelen altijd sprake van een keten van actie en reactie.
Een echte actor handelt altijd als meewerkend en als lijdend voorwerp
van de handeling. Toch is er sprake van meer dan actie en reactie, meer
dan causaliteit. Er is sprake van intense betrokkenheid op de ander en
met de ander.
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1.4.3 “Common sense” of gezond verstand

De “common sense”, het gezonde verstand, wordt gevonden in de veran-
kering van de gemeenschappelijke betekenisgeving aangaande werkelijk-
heid. Mensen nemen de werkelijkheid waar en duiden deze
gemeenschappelijk waardoor de wereld inzichtelijk wordt. De uitwisseling
van verklaringen, duidingen, argumenten, overtuigingen en meningen aan-
gaande de werkelijkheid kan alleen plaats vinden wanneer zij aansluit bij
datgene wat men spontaan aanvaardt als passend bij datgene wat men
ervaart of ervaren heeft. Elke uitwisseling van cognitieve, emotionele en
spirituele duiding zal een zekere affiniteit bij de deelnemers aan het debat
moeten oproepen. Dat kan alleen gebeuren wanneer er nog ‘voeling’ met
de empirische werkelijkheid, ‘voeling’ met de al eerder bestaande interpre-
taties van de werkelijkheid bestaat. Op die manier krijgt betekenistoeken-
ning relevantie in het alledaagse leven. Wat Hannah Arendt bedoelt met
“common sense” wordt vooral duidelijk in Thinking86. Met Thomas van
Aquino zegt zij dat common sense het zesde zintuig is, de sensis commu-
nis, die de informatie vanuit de vijf (empirische) zintuigen bijeen houdt.
Want door dit zesde zintuig wordt de gemeenschappelijke ervaring van
mensen onder elkaar geduid. Die duiding berust op een drievoudige bele-
ving van gemeenschappelijkheid, namelijk de informatie van de andere
zintuigen die zich per persoon toch richten op het zelfde object (of dezelf-
de gebeurtenis) in de werkelijkheid; de gemeenschappelijke context van
datgene wat waargenomen wordt en dat alle personen die hetzelfde waar-
nemen misschien wel van standpunt kunnen verschillen over wat zij zien,
maar toch een gemeenschappelijke basis hebben waarin zij de betekenis
van wat zij zien delen.
Het is Descartes, zegt Hannah Arendt, die de common sense geweld heeft
aangedaan doordat hij wetenschap en kennis loskoppelt van de common
sense en een plaats geeft in het denken alleen. Kant maakt duidelijk, dat
pure denkacten letterlijk nergens op slaan en daarom niet kunnen worden
meegedeeld aan anderen wanneer zij niet terug keren naar de taal en de
begrippen (eventueel door middel van metaforen) waarmee de common
sense de werkelijkheid duidend weergeeft. Het denken van mensen kan
volgens Kant worden onderscheiden in de activiteiten van de rede
(Vernunft) en die van het intellect (Verstand). De concepten van de rede
helpen mensen om datgene wat waargenomen wordt te begrijpen, de con-
cepten van het intellect helpen mensen de betekenis (Verstehen) van het
gekende te vatten. Waarneming en begrijpen kunnen leiden tot het ont-
dekken van feitelijke waarheden, maar de betekenis, het Verstehen van de
werkelijkheid reikt verder. Zowel begrijpen als betekenis geven wortelen
in de “common sense”, omdat het gezonde verstand mensen zegt of de
uitkomsten van de denkacten mensen helpen om zich thuis te voelen in
deze wereld.
Mensen bezitten de inherente drang aan elkaar te verschijnen en opinies
uit te wisselen (“It seems to me”s). De subjectieve interpretatie van de
wereld die gecommuniceerd wordt en gemeenschappelijk gedeeld wordt,
resulteert in “common sense”. De common sense is het spontane gevoel
voor goed en kwaad, voor de betekenis van de dingen, ook de morele
betekenis en alle relationele waarden die daarbij gegenereerd worden.
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Common sense is datgene waar niet over gesproken behoeft te worden,
wat geen lang overleg vergt, maar waar men als leden van de gemeenschap
met elkaar op kan vertrouwen. Men kan het uitspreken, maar dat is meest-
al niet nodig. Common sense wordt de onderstroom van het bestaan.
Wanneer delen van de common sense ter discussie staan zal in de interac-
tieruimte opnieuw een argumentatie, een uitwisseling van verhalen, een
debat of een langdurige gedachtewisseling (of dit alles naast elkaar) plaats
moeten vinden. De common sense bepaalt het culturele gedrag van een
groep mensen. Binnen de door pluraliteit gedomineerde werkelijkheid zal
uiteindelijk bepaald moeten worden hoe mensen met hun mogelijkheden
omgaan en welke voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van men-
selijke mogelijkheden. Het is niet wenselijk dat slechts een kleine elite-
groep, kerkleiders, wetenschappers of politici zich buigen over dit
vraagstuk. Het is juist inherent aan de menselijke condities dat mensen
met elkaar, als groep voldoende “common sense” hebben om beslissingen
te nemen. De filosoof die zichzelf op grote eenzame hoogte boven de mens-
heid plaatst is een uitvinding van de filosofen zelf. Daar is het mogelijk de
common sense zo geweld aan te doen en te verdraaien dat bijvoorbeeld de
dood, die in de common sense als kwaad wordt aangevoeld, tot hoogste
goed wordt verklaard, zoals in de Phaedo gebeurt. Maar de “gewone man”
neemt zulke gedachten niet over, integendeel, die verklaart de filosoof die
tot zulke uitspraken komt voor gek. Dat zei Plato al, betoogt Hannah
Arendt87.
De consumptiemaatschappij voldoet niet aan de voorwaarde voor inter-
actief handelen, waardoor mensen het gevaar lopen slaaf te worden van
technische know-how, zodat al datgene wat technisch en wetenschappelijk
mogelijk is ook moet kunnen worden toegepast en uitgevoerd, hoe vernie-
tigend de resultaten ook zouden kunnen zijn. Als gevolg van de scheiding
tussen wetenschap en praxis, de scheiding die uiteindelijk het gevolg is van
de scheiding tussen het verheven denken en ‘het gewone leven’, heeft weten-
schap haar eigen taal gekregen. Een taal die langzamerhand een eigen leven
is gaan leiden, waardoor de taal, “language” van de wetenschap niet meer
terug te vertalen is naar de gewone taal, “speech”88. Dat doet de common
sense geweld aan. Het gevolg is dat grote delen van de werkelijkheid onbe-
spreekbaar worden, omdat mensen er geen greep meer op hebben. Dat
leidt tot een vervreemdingsproces waarbij elk handelen van de mens terug
wordt gebracht tot (slaafse) arbeid. Men weet niet meer waarom men doet
wat men doet, het is deel van een groot ongrijpbaar geheel geworden. Alle
postwetenschappelijke vragen blijven onbeantwoord. Zo worden mensen
binnen de gemeenschap gedwongen gedachteloos te leven. Hannah Arendt
noemt ‘thoughtlessness’ één van de grootste gevaren van de postmoderne
maatschappij, waarbij men niet kan en niet mag nadenken en daarom niet
mag oordelen over datgene wat de werkelijkheid beheerst en behelst.
Gedachteloosheid in deze betekenis leidt onherroepelijk tot gewetensom-
kering in die zin dat iemand dan doet wat ‘men’ zegt, zonder nog zelf te
oordelen. Handelen ingevuld als maakbaarheid van de sociale werkelijk-
heid, maakt echte relaties (ook de opvoedingsrelatie) onmogelijk.
Daardoor wordt een gemeenschap impotent. Taal kan dan devalueren tot
peptalk, bla bla, babbel, of verbaal behang. Zulke taal geeft geen gebeur-
tenis weer, geeft ook geen inhoud aan de narrativiteit en is niet waard om
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herhaald (naverteld, overgeleverd) te worden. Hannah Arendt merkt op
dat onder omstandigheden van Dark Times zoveel onzekerheid ontstaat
dat de common sense wordt aangetast. Mensen die niet hebben leren
omgaan met zelfstandige verantwoordelijkheid in een gemeenschap, rich-
ten zich dan (in Dark Times) weer op de slavernij van de peergroup (zoals
in de jobholders society). Daar ontbreekt echte common sense, wordt zij
versmald tot dogmatische mores, die per groep kunnen verschillen.

1.4.4 Story-telling of narrativiteit

Mensen wisselen ervaringen met elkaar uit in de vorm van een verslag of
een verhaal. Wat de één heeft meegemaakt kan een ander, die bij de gebeur-
tenis niet aanwezig was meebeleven in het verhaal. Maar daar waar ver-
schillende personen eenzelfde gebeurtenis hebben meegemaakt kan het
verhaal zicht geven op zowel de gezamenlijkheid in de beleving als op de
uniciteit van de beleving. Het resultaat van interactief handelen is alleen
weer te geven in de vorm van een verhaal. Alle ervaring die mensen uit-
wisselen, hoe feitelijk en objectief ook, is uiteindelijk een vorm van een
verhaal over de werkelijkheid. In de uitwisseling, datgene wat mensen aan
elkaar doorgeven als waarheid, als mening of als beeldend verhaal, wordt
een deel van de werkelijkheid tot leven gebracht. Die beleving en de weer-
gave van het persoonlijke en gemeenschappelijke beleven kan onder woor-
den gebracht worden in verbale communicatie, maar deze wordt tevens
onderstreept met lichaamstaal, uiting van emoties, intonatie en alle ande-
re elementen die de waarde van “story-telling” verhogen. De talige com-
municatie, waarin ook emoties, karaktertrekken, deugden en andere
ethische en abstracte kanten van het menselijke bestaan worden verwoord,
is van buitengewoon belang. Gebeurtenissen krijgen betekenis en waarde
in het verhaal dat van die gebeurtenis aan elkaar wordt verteld. Zelfs als
alle deelnemers aan de communicatie, alle toehoorders en sprekers, die in
de interactieruimte deel nemen aan het verhalen vertellen, aanwezig zijn
geweest bij de gebeurtenis, is het uitwisselen van ervaringen door elkaar
nog eens, en nog eens te vertellen hoe het was, van bijzonder belang voor
de totale verwerking en de betekenis van de gebeurtenis voor de gemeen-
schap. In “story-telling” krijgt het proces van “werkelijkheid-wording” de
grootste kracht. De gezamenlijke ervaringen brengt mensen tezamen, maar
geven hen ook de ultieme uniciteit. Door het delen van de gezamenlijke
ervaring in het verhalend uitwisselen van ervaringen kan een mens voelen
en beleven waar de uniciteit in schuilt. Verhalen overstijgen de werkelijk-
heid. Zij binden de ervaringen van het verleden tot waardevolle ervaring
van de hele gemeenschap die doorgegeven kan worden aan de volgende
generatie. Verhalen geven inzicht in de waarde van bepaald gedrag en
gevoel. Wat de verhalenverteller (zelfs als de actor zelf het verhaal brengt)
vertelt is niet hetzelfde als wat de actor deed en toch is het de enig over-
draagbare vorm van deze interactie. De uitwisseling van verhalen gaat om
meer dan het uitwisselen van historische feiten. Dat maakt historische
waarheden zo moeilijk te achterhalen. Historiciteit is de complexe geschie-
denis van mensen die zelf deel uit maken van die geschiedenis. In story-
telling, gaat het om het “wie” van de menselijke gebeurtenis weer te geven.
Wie iemand was weten we door het verhaal. In het verhaal worden de
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karakters neergezet naast de handelingen. Dat maakt het juist boeiend.
Het maakt het verhaal ook pluriform en multi-interpretabel. Zelfs de
manier waarop de woorden van de verteller gekozen zijn kunnen een ande-
re wending aan het verhaal geven (dat is het grote probleem van vertalen).
De blijvende waarde van een persoon kan niet bepaald worden terwijl de
actor van die gebeurtenis nog leeft. Er kan zich altijd iets voordoen waar-
door die waarde verandert. Men kent zichzelf niet zoals de ander iemand
kent. In de gemeenschap bepaalt het samenspel tussen wie iemand zelf is,
en datgene wat anderen ervaren zoals hij is, iemands identiteit en die wordt
pas afgerond bij iemands dood. Dan kan iemands persoonlijkheid opklin-
ken in de verhalen die over hem of haar verteld worden. Zelfs Achilles en
Jezus zijn afhankelijk van de manier waarop over hen en van hen verteld
is89. Alleen via de interactieruimte kan sprake zijn van echte vrije narrati-
viteit90, waardoor illuminerende verhalen betekenis krijgen. Zonder de
menselijke pluraliteit is er geen sprake van illuminerende verhalen (narra-
tiviteit) waarmee moreel grote daden hun het individu overstijgende waar-
de krijgen. Actie krijgt bij uitstek haar beslag in de narrativiteit
(story-telling).
In Men in Dark Times91 schetst Hannah Arendt de negatieve spiraal van
de post-moderne tijd. Donkere tijden worden gekenmerkt door sociale en
politieke onrust, de traditionele verklaringssystemen falen. Het verklaren,
de wetenschap is los komen te staan van de werkelijkheid die mensen
begrijpen. Daar waar men beslissingen wil nemen “for the sake of ” in
plaats van “in order to” worden mensen gewantrouwd en tegengewerkt.
In zulke donkere tijden zijn illuminerende verhalen nodig. Dat zijn verha-
len van hoop, verhalen die zinstichtende betekenissen bevatten. Zo alleen
kunnen die verhalen gebeurtenissen in de werkelijkheid transparant
maken, zodat de innerlijke waarheid van een dergelijke gebeurtenis oplicht.
De verhalen die daarvoor nodig zijn moeten een enorme innerlijke kracht
hebben zoals kunstwerken die hebben. De faculteiten van de geest helpen
om uit de illuminerende verhalen de common sense te voeden. De beteke-
nisgeving behoeft niet universeel en eenduidig te zijn.

1.4.5 De metafoor

De ervaring van de werkelijkheid kan niet uitgewisseld worden zonder de
taal van de metafoor. Voor veel ervaringen binnen de menselijke werke-
lijkheid zijn geen empirische naamwoorden beschikbaar. Daarvoor is ver-
beeldende taal nodig die de blik op de ervaring van de werkelijkheid
verheldert. De ver-beeldende taal beeldt niet alleen uit, maar roept ook
associaties op, vergelijkt ervaringen met elkaar, doet een beroep op geza-
menlijkheid in de ervaring (dus op het tussen-menselijke) en werpt zo een
betekenisgevend (illuminerend) licht op de werkelijkheid waarover inter-
preterend verhaald wordt. De beeldende taal die gebruikt wordt doet een
beroep op de verbeelding, maar ook op het invoelingsvermogen van men-
sen met hun medemensen. Door de metafoor te verstaan kunnen mensen
ook weer zowel hun gemeenschappelijkheid als hun uniciteit ervaren. Niet
alleen de taal van de metafoor moet gekend en herkend worden, maar ook
de gevoelslaag die erdoor aangesproken wordt moet herkenning oproepen.
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Er is dus een zekere metafoorgevoeligheid nodig, die cultureel bepaald is
en wordt opgeroepen door herhaalde ervaring met de metafoor.
Daar waar illuminatie nodig is vormt de metafoor de brug tussen de rede
en het verstand, tussen werkelijkheid en zingeving. De metafoor is oor-
spronkelijk ontleend aan poëtische vertellingen, en wordt vandaar uit
gebruikt binnen de filosofie. De metafoor definieert niet, maar suggereert
gelijkwaardige relaties tussen ongelijkwaardige objecten of activiteiten.
De metafoor confronteert met een poëtisch beeld dat door zijn eenvoudi-
ge volledige juistheid met stomheid slaat. Op deze wijze leveren verhalen
betekenissen die anders onuitdrukbaar en onoverdraagbaar blijven. De
metafoor kan het gat dichten tussen zender en ontvanger. De metafoor is
derhalve een hermeneutisch instrument. De analogie is het voertuig van
de metafoor. Hannah Arendt wijst erop dat er een aantal vanzelfsprekend
gebruikte metaforen bestaan, zoals de metafoor van de ijsberg (het bewust-
zijn zou te vergelijken zijn met een ijsberg), die de schijn van wetenschap-
pelijkheid hebben, zonder ooit bewezen te zijn. Zulke metaforen worden
ook gebruikt in speculaties over God, zegt zij92. Dat maakt metaforen en
het spreken in metaforen weer wetenschappelijk verdacht. Grote filosofi-
sche en metafysische systemen hebben op die manier de kenmerken van
pseudowetenschap. Zo kunnen mensen allerlei dingen waarnemen achter
geschreven woorden, die niet aantoonbaar aanwezig zijn maar berusten
op dezelfde soort speculatie. Zo is narrativiteit tegenover wetenschap
komen te staan. Wat verteld wordt berust op speculatie, wat wetenschap-
pelijk is zou niet op speculatie maar op aantoonbare waarheid berusten.
Dat is een misverstand volgens Hannah Arendt, want allerlei wetenschap-
pelijke uitspraken berusten eveneens op metaforische uitspraken.
(Bijvoorbeeld dat de hersens als een computer zouden werken.) Vooral
Wittgenstein legde er de nadruk op dat elk taalgebruik in feite metaforisch
was. Elke taal die een andere grammaticale structuur heeft legt alleen daar-
door al een ander soort metafoor op de werkelijkheid. Zij meent daarom
dat wetenschap in feite een vorm van theoretische verhalen vertellen is.
Wetenschappelijk onderzoek diept zo nu en dan pareltjes van waarheid en
echtheid op, de “golden sayings”. Het gevaar is echter dat deze in een theo-
retisch debat ten onder gaan. Zelfs de meest geavanceerde theorieën zul-
len tekort schieten in het antwoord geven op zingevingsvragen van gewone
burgers. Dat stuit de wetenschap tegen de borst maar alleen de illumine-
rende verhalen zullen de gewone burger in donkere tijden weer tot zelfre-
spect en het begrijpen van zichzelf brengen. Daarom eist zij van de
theoretische verhalenverteller geen waardevrijheid en ethische neutraliteit
maar kritische betrokkenheid bij het alledaagse bestaan. Het niet tot uit-
drukking brengen van morele verontwaardiging, zo dat noodzakelijk zou
zijn in theoretische debatten, is een vorm van medeplichtigheid, meent zij.
Deze mening is van het allergrootste belang voor de in de loop van de
Westerse beschaving opgetreden tweedeling tussen geloof en wetenschap.
Wanneer de narrativiteit van wetenschappelijke uitspraken weer wordt
erkend kan de waarde van “grote verhalen”, weer worden erkend. Zulke
illuminerende verhalen vindt zij vooral in twee werken: de Pentateuch en
De Aeneas.
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1.4.6 Dynamis

Interactief handelen, dat alleen plaats vindt dank zij de daarmee corres-
ponderende pluraliteit, genereert spirituele kracht. Die kracht moet niet
verward worden met geweld, omdat zij voortkomt uit het ervaren van
gemeenschappelijkheid met behoud van uniciteit. In de interactieruimte
worden de krachten van mensen gebundeld, maar ook gemeten aan elkaar.
De interactieruimte genereert macht en kracht op een positieve manier
(dynamis). Deze kracht wordt geactualiseerd in woorden en daden van
mensen die tot een gebeurtenis aaneengesmeed zijn. Dynamis (kracht)
wordt daar geactualiseerd waar woorden en daden niet gescheiden zijn,
waar woorden niet leeg zijn en daden niet gewelddadig zijn, waar woor-
den niet gebruikt worden voor bedenkelijke lege intenties, maar de werke-
lijkheid dienen, waar daden niet gebruikt worden om geweld te plegen en
te vernietigen maar om relaties te bevestigen en nieuwe mogelijkheden te
openen. Deze kracht, deze dynamis is niet uitwisselbaar, is niet meetbaar
en niet in een krachtmeting tegen elkaar te bevechten, zoals dat bij
‘strength’, lichamelijke kracht, wel het geval is. Strength is een kwaliteit
van het individu, dynamis is een kwaliteit van het ‘in-between”. Die kan
alleen geactiveerd worden en nooit worden gematerialiseerd. Deze kracht
heeft een tijdelijk karakter, de mens is, ook in een gemeenschap, niet omni-
potent. De kracht kan worden gedeeld zonder dat zij in sterkte afneemt,
dan neemt de werkzaamheid zelfs toe, omdat zij mensen vreugde geeft en
hen samenbindt. Zonder de werking van dynamis is er maatschappelijk en
menselijk gezien niets de moeite waard van hetgeen gebeurt in een maat-
schappij of mensenleven, zegt Hannah Arendt. Aristoteles noemt deze
potentie energeia (actualiteit); hoewel er geen product wordt achtergela-
ten is er sprake van een daad die betekenis heeft. De daad wordt tot ente-
leicheia, iets wat Hannah Arendt vertaalt met:”to live well”93.
De weldadige werkzaamheid zoals te vinden is in genezend spreken en lui-
steren, vertellen van verhalen, fluit spelen, toneelspelen en dergelijke ver-
tegenwoordigt de hoogste vorm van menselijk handelen. Waar dynamis
niet wordt gebruikt verdwijnt zij, ze vloeit weg, en de grootste rijkdom kan
dat niet compenseren94. Wanneer deze kracht door dictators of tirannen
ingezet wordt om almacht te bereiken (niet alleen in regeringsvormen maar
ook in het klein, bijvoorbeeld in gezinnen, in kerkgemeenschappen) wordt
de pluraliteit vernietigd en wordt dynamis omgevormd tot “‘force”, geweld.
Geweld kan de dynamis doen verdwijnen  en leidt onherroepelijk tot tiran-
nie, hetgeen zowel de tiran als degene die onder de tirannie lijdt beperkt,
waardoor tirannie altijd op den duur ten val komt en eindig is. Degenen
die de tirannie ondergaan hebben geen kracht meer, geen dynamis, geen
potentie om samen te spreken en samen te handelen, noch om dat zelf-
standig te doen. Mensen zullen zich bij die houding op den duur veilig
gaan voelen, de common sense wordt zodanig gemanipuleerd dat men het
als vanzelfsprekend ervaart dat men het vertrouwen in de eigen kracht ver-
liest, omdat men de vorm van geweld waarmee tirannie gepaard gaat altijd
als machtiger en zelfs als ideologisch noodzakelijk is gaan ervaren. Zo zal
tirannie altijd een vorm van geweld poneren als substituut voor ‘dyna-
mis’95. De van de dynamis beroofde onbelangrijke maar grote maatschap-
pelijke onderlaag (de ‘have-nots’), die gemanipuleerd wordt door
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machthebbers, voelt zich totaal overbodig en machteloos door gebrek aan
sociale interactie. Daardoor ontstaat ‘loneliness’ waardoor de common
sense vernietigd wordt, want daarvoor is een gemeenschap en interactie
nodig. Het vernietigt daardoor ook de mogelijkheid om interactief te spe-
culeren over zin. Met als gevolg dat zulke gemarginaliseerde massa’s gebrek
aan zelfrespect vertonen (selflessness). Anti-semitisme, groepsvorming
tegenover de vreemdeling of de zwakke kan het gebrek aan zelfrespect in
een dergelijk systeem compenseren en krijgt dus alle kans. Hannah Arendt
klaagt het Grieks-christelijke denken aan als één van de oorzaken dat zulke
totalitaire regimes, die de dynamis vernietigden, in de westerse wereld
mogelijk waren en zijn.

1.5 De kracht van vergeven en belofte 

Overal waar mensen leven, in arbeid, werk en in interactief handelen, moe-
ten steeds weer keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen.
Nooit zijn mensen individueel of collectief in staat om alle consequenties
van hun handelen te overzien. Dat leidt er onherroepelijk toe dat er keu-
zes worden gemaakt die min of meer foutief zijn en dat er beslissingen
worden genomen die  anders en zelfs ‘beter’ hadden kunnen zijn. Wie dat
beseft zou kunnen verlammen van angst voor welke vorm van menselijke
actie dan ook. Niets doen is in dat licht altijd het beste, maar dat is onmo-
gelijk. Dan rest er niets meer dan de dood om de verantwoordelijkheid
voor de beslissingen te ontlopen. De enige manier om aan die conclusie te
ontsnappen (zowel individueel, als collectief) ligt in de kracht van verge-
ving (om het verleden te ontdoen van schuld) en het doen van beloften om
de toekomst open te houden. De belofte moet de kracht en het vertrou-
wen hebben van een verbond, een bindende afspraak, zegt Hannah Arendt.
Haar analyse van vergeving en belofte zijn hoopgevend voor elke vorm
van interactief handelen en daarmee ook voor geloofscommunicatie.

1.5.1 Actie en reactie, de cyclus van de schuld

Vanuit het standpunt van de animal laborans is het een wonder dat een
mens een wezen is dat ‘weet’ heeft van de wereld die hij bewoont; van het
standpunt van de homo faber uit gezien is het een wonder dat iets blijven-
de ‘betekenis’ heeft in deze wereld. Vanuit die beide gezichtspunten kan
die betekenis en dat weten uitsluitend afkomstig zijn van een ‘hogere’
macht, van het buiten menselijke ‘weten’ dat als het ware de betekenis toe-
voegt. Maar vanuit het standpunt van het interactieve handelen gezien
wordt het anders. De onvoorspelbaarheid en de onzekerheid, die niette-
min zinvol is, blijken inherent aan het interactieve handelen zelf. Men kan
de actie nooit ongedaan maken. En men kan de consequenties nooit onge-
daan maken. Dat is de doem die over menselijke interactie ligt. De weten-
schappelijke technocratische gedachte dat wat wetenschappelijk waar is
kan leiden tot feilloos (schuldloos) handelen berust op een misvatting. Het
idee dat ‘actie’, interactief handelen, zou moeten worden vervangen door
‘making’, technisch handelen, heeft het misverstand opgeroepen dat
iemand pas handelt als hij precies weet wat hij doet en alle consequenties
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zou kunnen overzien. Dat ontkent volgens Hannah Arendt de typisch men-
selijke mogelijkheid om processen aan te gaan die niet volstrekt redelijk
zijn, waarvan de uitkomst onvoorspelbaar en onzeker is maar niettemin
zinvol kan zijn. Actie is altijd onvoorspelbaar, het is reactief en is, in die
zin, nooit klaar. Elke mens zal altijd ‘schuldig’ zijn aan de gevolgen van
zijn handelen, waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen voorzien of kun-
nen voorspellen. Dat geeft de mens tegelijkertijd een bijzondere vrijheid,
maar in het web van relaties lijkt de mens vaak meer het lijdend voorwerp
van dit handelen dan dat hij degene is die de handeling initieert en draagt96.
De bijzondere vrijheid van de mens moet men niet verwarren met soeve-
reiniteit. Alleen de vrijheid en de soevereiniteit van God vallen samen. Er
is geen sprake van soevereiniteit met voorbijzien van anderen. Vrijheid
bestaat alleen als gevolg van pluraliteit binnen de menselijke gemeenschap.
In de medemenselijkheid zijn de daden van het interactieve handelen altijd
zichtbaar als de gevolgen van dat handelen. Een mens heeft een medemen-
selijke gemeenschap nodig om de daden van zijn handelen als gevolgen te
leren onderscheiden op hun juistheid of goedheid en hun morele gehalte.
De medemenselijke omgeving stelt de mens verantwoordelijk voor zijn
daden. De mens is wetend en machtig maar niet alwetend en almachtig.
De wetendheid en die macht worden binnen de gemeenschap zichtbaar in
de gevolgen van de daden. De gevolgen zijn meer dan causaliteit, het is
een complex geheel van consequenties. Zelfs daden die niet gedaan zijn
(nagelaten) brengen schuld met zich mee. Schuld vraagt om vergelding en
zou kunnen leiden tot een oneindige keten van vergelding, die bijvoorbeeld
in eeuwenlang durende vetes zichtbaar wordt. Het is onmogelijk om daden
te “ont-doen”. Hannah Arendt meent dat de cyclus van schuld die daar-
door ontstaat zo verlammend kan werken op elke vorm van interactief
handelen dat er geen hoop voor de toekomst meer is. Het is zeker niet haar
bedoeling de zonde en de slechtheid van de mens te benadrukken. Maar
men moet deze onvermijdelijke onvolkomenheid van het bestaan ook niet
bagatelliseren of ontkennen. Vergeving en belofte zijn de hulpmiddelen
die de verlamdheid kunnen opheffen. Vergeven en belofte zijn bij uitstek
mogelijk door de menselijke mogelijkheid om iets (positiefs) te willen.

1.5.2 Jezus en Abraham

Vergeven en de ander vertrouwen (hetgeen nodig is voor de belofte) zijn
menselijke mogelijkheden die door Griekse filosofen totaal worden gene-
geerd. Hoop en vertrouwen horen in de Griekse filosofie tot de doos van
Pandora. De enige zekerheid die de mens heeft is de dood. In de Griekse
filosofie is dat een doem, daar gaat het om een oneindige cyclus van gebo-
ren worden en doodgaan. Hier op aarde is niets te vinden wat die cyclus
zou kunnen doorbreken.
Bij Abraham vindt Hannah Arendt de kracht van de belofte, terwijl zij
Jezus van Nazareth ziet als degene die de doem en de cyclus van de schuld
doorbreekt door de vergeving. Jezus, in de voetsporen van Abraham, kent
de kracht van de belofte, het Verbond, constateert zij. Daarin schuilt het
wonder van de vernieuwing van alles, ook van de relaties. Vergeven en
beloften doen zijn beide voorbeelden van bijzondere krachten. Het is een
wonder te noemen dat een mens de intentie heeft, de kracht en de moge-
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lijkheid om te willen vergeven en vergeven te willen worden. Het is tegelij-
kertijd een wonder dat mensen zoveel vertrouwen aan elkaar schenken en
geloof in elkaar hebben dat zij beloven en beloftes na willen komen. Dat
maakt duidelijk dat de mens bereid is te leven en te interacteren, te han-
delen en een gemeenschap te vormen, te communiceren en opnieuw te wil-
len beginnen in een oneindig vernieuwend proces. De mogelijkheid om te
vergeven of vertrouwen te hebben, waardoor verbonden gesloten kunnen
worden, zijn net zulke wonderen als de mogelijkheid om bergen te verzet-
ten. Elk nieuw geboren kind is een vorm van vergeving en belofte, een nieu-
we kans. Daarom ligt er zo’n kracht in het geloof dat Jezus predikte en de
waarheid van het evangelie “A child has been born unto us”. Daarom ook
kon het niet anders of de discipelen vroegen om meer geloof om te kun-
nen vergeven en dit vertrouwen uit te stralen, aldus Hannah Arendt97.

1.5.3 Vergeving

De mens zou altijd schuldig blijven en dus verdoemd zijn ten gevolge van
zijn handelen door de onomkeerbaarheid van het handelen. De gevolgen
van het handelen hangen als zwaard van Damocles boven ieders hoofd,
tenzij er sprake is van vergeving. Vergeving is : “to undo the deeds in the
past”: de daden van het verleden ontdoen van hun reactieve werking. Deze
opvatting staat diametraal tegenover de Platoonse opvattingen van trans-
cendente ‘morele standaarden’. Goed en kwaad zijn relationele begrippen
en geen standaardbegrippen. Hannah Arendt verwijt het Christendom dat
zij de standaardtheorie van de goddelijke morele standaarden heeft over-
genomen, terwijl de bijbelse begrippen veel relationeler zijn bedoeld.
Omdat niets van het menselijk handelen ongedaan te maken is heeft Jezus
van Nazareth vergeving zo’n belangrijke plaats gegeven. Publiekelijk ver-
geven is in de oudheid alleen terug te vinden bij het Romeinse recht om
gratie te verlenen. Verder was vergeving in principe niet mogelijk, tenzij
door de goden. Jezus van Nazareth, die Hannah Arendt de uitvinder van
de menselijke vergeving noemt, kent de mogelijkheid om te vergeven niet
alleen aan God toe, maar ook aan mensen. Mensen moeten juist de god-
delijke vergeving zichtbaar maken in de relationele interactie, elkaar ver-
geven. Zij wijst daarbij op het Onze Vader en op Jezus’ uitspraak: “Alzo
zal ook mijn hemelse Vader U doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder,
van harte vergeeft” (Math.18 : 35). Volgens Hannah Arendt maakt Jezus
hierbij onderscheid tussen opzettelijk aangedaan kwaad, dat door God
beoordeeld zal worden in het laatste oordeel en de vergeving van het onop-
zettelijke kwaad dat het gevolg is van het menselijke handelen. Het oor-
deel van God is niet bedoeld om te vergeven maar als retributie (apodôsis).
Vergeving, zoals Jezus die bedoelt als conditie van het communicatieve
menselijke handelen, heeft tot doel nieuwe relationele mogelijkheden te
scheppen, waardoor mensen ook het onbekende, het totaal nieuwe dur-
ven doen. Zo is vergeven van een totaal andere orde dan gratie verlenen.
Vergeven kan niet worden voorgeschreven, het kan niet worden afgedwon-
gen, een ander kan het niet voor iemand doen. Vergeven wordt geen ‘sleur’,
het is altijd weer nieuw. Vergeven vrijwaart beiden, degene die vergeeft en
degene die vergeven wordt, voor de consequenties van het handelen.
Vergeven is geen causale reactie maar een onlogische, onvoorspelbare, niet-
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consequente, nieuwe interactie98. Vergeven is een relationeel gebeuren. Men
vergeeft niet de materiële gevolgen, niet wat er gebeurd is, maar de per-
soon die het gedaan heeft. Wie weinig vergeven heeft, heeft weinig liefge-
had, zegt zij, met instemming Jezus citerend. Alleen liefde heeft de kracht
om te vergeven, omdat liefde respect heeft voor de manier waarop iemand
is die hij of zij is. De liefde die voor vergeving nodig is kan alleen plaats
vinden op het persoonlijke vlak tussen mensen en is geen zaak van de
publieke openbare sfeer, daar wordt zulke liefde banaal. Liefde is per
definitie a-politiek, a-publiekelijk. In de openbare sfeer is er altijd schei-
ding tussen mensen, altijd ‘in between’. Liefde is zo sterk dat zij dat ‘in
between’, dat tussenmenselijke, opheft. Maar dat schept onmiddellijk een
zeer persoonlijke relationele band. De publieke variant van liefde is respect.
Respect is een vorm van vriendschap. Zelfvergeving is nooit mogelijk in
die zin dat het een volledige vergeving zou kunnen zijn. Wie zichzelf ver-
geeft doet dat ‘als ware hij een ander’, zoals ook het spreken van het gewe-
ten een innerlijk gesprek met zichzelf is. Een vorm van straf of
boetedoening, mits goed gekozen, kan helpen om te vergeven. Straf staat
dus niet tegenover vergeven, maar is een alternatief. Het maakt een einde
aan datgene wat zonder die boetedoening eventueel niet vergeven zou kun-
nen worden. Maar het is evident dat mensen datgene wat Kant het radi-
cale kwaad noemt niet kunnen vergeven. Zo kunnen mensen ook niet
straffen wat niet te vergeven is99.

1.5.4 Belofte 

Vergeving alleen is voor het uitkomen van de menselijke conditie nog niet
genoeg. Want daarmee is de onzekerheid van de toekomst nog steeds te
groot. Daarom is een ander belangrijk aspect van het menselijke interac-
tieve handelen de belofte. Een enkele belofte is een voorloper van het
Verbond, dat gezien kan worden als een ver doorgevoerde belofte. Beloften
hangen als lichtpuntjes in de nacht, als eilanden in de oceaan van onze-
kerheid. Abraham is degene die de kracht van de belofte heeft ontdekt vol-
gens Hannah Arendt. Net als vergeven is beloven een persoonlijke
aangelegenheid. Toen de Romeinen allerlei wetjes uitvaardigden voor het
aangaan van contracten maakten zij het maken van beloften tot een
publieke zaak. Zodra echter de beloftes door grote groepen tegelijk geslo-
ten worden (afspraken tussen naties) neemt de onzekerheid van de wijze
waarop die beloftes gehouden zullen worden weer toe, omdat er steeds
subgroepen zullen zijn die de beloftes min of meer niet nakomen. Alle
mores en normen binnen een grote groep mensen zijn in feite voorbeelden
van beloften die gedaan zijn. Morele percepties kunnen gezien worden als
voorgenomen interacties, een vorm van beloftes, die nog niet gerealiseerd
zijn. Zulke percepties komen voort uit de wil om een gemeenschap te vor-
men en samen te leven. Het zijn tegelijkertijd de ingebouwde mechanis-
men waardoor vernieuwing en het oneindig doorgaande vernieuwende
proces binnen de menselijke gemeenschappen mogelijk wordt.
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1.5.5 Het kwaad en het geweten

Al het menselijke handelen kent ook de kant van het kwaad. Hannah
Arendt werd in het bijzonder geconfronteerd met de plaats van het kwaad
en het menselijke geweten toen haar in 1961 gevraagd werd het
Eichmannproces te verslaan100. Zij kwam tot de conclusie dat het banale
kwaad in ieder mens schuilt en dat het geweten en de faculteiten van de
geest wapens zijn tegen de banaliteit van het kwaad.
In totalitaire regimes en in het algemeen daar waar de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van mensen wordt vervangen door collectieve verant-
woordelijkheid, door gehoorzaamheid aan de top van hiërarchie (de
regering, de leiders), is wetsgetrouwe gehoorzaamheid een burgerplicht
waardoor degene die zijn persoonlijke geweten niet laat spreken in goed
gezelschap verkeert van anderen die dat ook niet doen. Waar een hele
maatschappij zo georganiseerd is dat men als burgers gemanipuleerd kan
worden, waardoor men door het persoonlijk geweten niet te laten spreken
alleen maar doet wat verwacht wordt, is gewetenloosheid geen misdaad
maar een deugd. De common sense is dan zo gemanipuleerd dat gedach-
teloosheid waardoor gewetenloosheid optreedt bijna vanzelfsprekend is.
In dat geval gaat de “overheid”, de top van de hiërarchie werken als cate-
gorisch imperatief, waardoor zij de macht hebben om voor te schrijven
hoe iemand moet handelen. Gewetenloosheid bestaat eigenlijk niet. Het is
gewetensomkering waar het om gaat.
Het banale kwaad krijgt zijn kans wanneer mensen het geweten in de
omgekeerde richting draaien. Met andere woorden: er is volgens Hannah
Arendt altijd een moment waarop men in zichzelf en voor zichzelf de keuze
maakt om het kwaad toe te laten en er deel van te worden. Eichmann heeft,
zegt zij, toen hij de Wannsee conferentie meemaakte, ervoor gekozen om
zijn geweten voortaan in dienst te stellen van de door het regime gewenste
vernietigingsmachine. Daarna troostte hij zijn geweten met de gedachte
dat niet hij deze orders had gegeven. Hij was niet langer meester van zijn
eigen daden. Hij wist heel goed waarom het ging, maar hij nam afstand
van de negatieve moraliteit, door de verantwoordelijkheid daarvoor af te
schuiven op anderen, die hem de bevelen gaven. Maar de eenmaal gemaak-
te keuze voor het kwaad is niet absoluut. Eichmann had ook later ontslag
kunnen nemen. Hij kiest ervoor niet te denken, niet autonoom te zijn en
bijgevolg in zijn handelen beperkt te blijven. De gedachteloosheid, de blijk-
bare afwezigheid van denken, willen en oordelen, die aan de omkering van
het geweten ten grondslag ligt, is geen onvermogen maar verzaking van
de faculteiten van de geest. Hannah Arendt schreef Eichmann drie ken-
merken toe: banale gedachteloosheid, pathetisch-walgelijke opschepperig-
heid en geldingsdrang, gepaard aan obsessionele preoccupatie over zijn
carrière. Maar hij was, zo bleef zij volhouden, geen demon, geen monster,
maar een gewoon mens.
De controverse met haar Joodse achterban ontstond omdat zij in
Eichmann in Jerusalem systematisch aantoonde dat de Joodse leiders in
de verschillende landen zelf hebben meegewerkt aan de deportatie van de
Joden. De Joodse leiders hielden zelfs vrijwillig de gevolgen van de depor-
taties verborgen voor de Joodse slachtoffers. Zo lopen in een maatschap-
pelijk systeem, waar gehoorzaamheid vanzelfsprekend is, de beulen en de
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slachtoffers als het ware in een vloeiende lijn in elkaar over. Zijzelf zag
deze analyse niet als een aanklacht tegen de Joodse leiders of tegen perso-
nen, maar als een waarschuwing voor de toekomst.
Totalitair denken en een totalitaire indoctrinatie tijdens de opvoeding maar
ook het leven in een totalitaire massamaatschappij, maken zulke misda-
den mogelijk. Persoonlijke verantwoordelijkheid maakt dan plaats voor
“doing nothing”. De banaliteit van het kwaad hangt samen met het onmo-
gelijk maken en ontkennen van het interactieve handelen en het frustreren
van ontmoeting in een daartoe gegeven gelegenheid (interactieruimte),
waar de morele kanten zouden kunnen worden besproken in een echte dia-
loog. Hannah Arendt stelt zich de vraag wat er gebeurt indien het gewe-
ten op deze manier geërodeerd raakt. Wie niet in staat is naar harmonie
te streven is niet in staat morele oordelen te vellen. Gedachteloze indivi-
duen zijn gevaarlijker dan verdorven mensen die de stem van hun geweten
nog steeds tot zwijgen moeten brengen. Gedachteloze mensen hebben geen
barrières meer. De faculteiten van de geest in grote samenwerking zullen
de enige bescherming zijn tegen zulke boosaardigheid. Zij zullen dat kun-
nen doen doordat hun werking kan zijn als de maieutiek van Socrates.
Omdat Socrates met zijn eigen handelen, met zijn eigen manier van leven
voorleefde en het voorbeeld gaf van wat moedig en deugdzaam zijn bete-
kende, werd hij tot een bron van zinstichtende narrativiteit. Zo staat voor
Hannah Arendt Socrates’ activiteit als voorbeeld voor de samenhang tus-
sen denken en het geweten, denken en oordelen. Hier is geen sprake van
‘de stem van God’ of Aristoteles’ praktische wijsheid en Kants Praktische
Rede; de actualisatie van de faculteiten van de geest manifesteert zich in
intentionele daden. Zij zegt dat alleen in deze gehumaniseerde vorm van
bewustzijn, in het geweten, duidelijk wordt dat de mens mens is en niet
een soort god of een dier.

1.6 The life of the mind: de faculteiten van de geest

Hannah Arendts onderzoek van het kwaad en het geweten brengt haar tot
een uitvoerige analyse van de faculteiten van de geest. Denken, willen en
oordelen zijn alle drie noodzakelijk om het geweten te doen functioneren
en daarmee het morele handelen mogelijk te maken. Voor de geloofsop-
voeding is het functioneren van het geweten en het morele handelen altijd
van buitengewoon belang geweest omdat daarmee de daad bij het woord
van het geloof gevoegd kan worden. In de Westerse filosofie is de vraag
in hoeverre denken, zoals Plato meent, dan wel willen de aansturende
kracht achter het menselijke handelen zou zijn, altijd actueel geweest. En
bijna even intrigerend was de vraag in hoeverre in het willen van de mens
het kwaad schuilt dat de oorzaak is van alle zondigheid. Moeten mensen
omwille van het uitroeien van het kwaad hun wil leren uitschakelen?
Moeten opvoeders vooruitlopend daarop de wil van kinderen breken om
hen voor zondigheid en eeuwige verdoemenis te behoeden? Hannah
Arendt besprak die discussie in haar boek Willing101. Dezelfde vragen die
ten aanzien van het denken gesteld kunnen worden zoals: “waar ben ik als
ik denk”, en “wat denkt er eigenlijk in mij”, kunnen voor het willen gesteld
worden. “Wat wil ik als ik wil”, en “wie wil in mij”, “wat van mij wil eigen-
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lijk”? Het oordelen werd lange tijd uitsluitend gezien als bijproduct van
het denken, pas na Kant kreeg het oordelen in de filosofie als faculteit van
de geest een eigen plaats. Hannah Arendt ziet het anders. Denken, willen
en oordelen zijn voor haar drie basale mentale functies, die alle drie even
belangrijk zijn. Zij werken samen als activiteiten van de geest, maar zij
zijn nadrukkelijk te onderscheiden, hoewel niet te scheiden en er is even-
min sprake van een hierarchie binnen deze functies, zoals vooral door
Augustinus verwoord is102.

1.6.1 Kenmerken van de faculteiten van de geest

Hannah Arendt noemt een aantal gezamenlijke kenmerken van alle facul-
teiten van de geest.
• De faculteiten van de geest behoren tot de vita activa, maar zijn in tegen-

stelling tot deze zichtbare activiteiten van mensen, onzichtbaar, hoewel
evenzogoed gebonden aan de aardse en lichamelijke mens.

• De activiteiten van de faculteiten van de geest behoren tot het bewust-
zijn van mensen. Men heeft er weet van dat men deze faculteiten heeft
en kan gebruiken, ook al is men alleen.

• Er is altijd een aanleiding, die vanuit de buitenwereld komt, nodig om
denken, willen of oordelen te activeren.

• Door de faculteiten van de geest wordt het heden verbonden met het ver-
leden (het ‘no more’) en stelt het de toekomst (het ‘not yet’) vast present.
Het heden is als een eiland in een wilde en stormachtige oceaan van het
alledaagse leven. Het heden ontstaat doordat in de mens het verleden
botst met de toekomst. Precies op dat breekpunt vindt Hannah Arendt
het heden. De mens vult het mistige gat tussen verleden en toekomst op
door de faculteiten van de geest. Deze maken ‘ik ben’ tot een voortdu-
rend uit het verleden komend en naar de toekomst snellend, dus voort-
durend veranderend heden. Het heden is het ‘in between’ tussen het
verleden dat zich opdringt aan elk mens als voortdurend veranderings-
proces, omdat elk mens geboren is en dus een begin kent en de toekomst
die zich opdringt omdat elk mens weet heeft dat hij ook een eind kent,
namelijk de dood103. De mens is geneigd dit voortdurende veranderings-
proces een doel te geven en zo zin te verlenen. Dat doet hij door te over-
denken en te beoordelen en te benoemen wat in het verleden ligt en uit
te zien (te willen, intenties te hebben) naar datgene wat voor hem ligt in
de toekomst, maar wel in het licht van de overdenking en de beoorde-
ling van het verleden. Dat geeft het heden zin, maakt werk en actie zin-
vol en geeft een gevoel alsof men aan zijn eigen eindigheid kan
ontsnappen. Wie dat niet doet is geworpen in een zinloos heden, zonder
toekomstperspectief104. De faculteiten van de geest werken ordenend met
betrekking tot het ervaren van de werkelijkheid.

• De faculteiten van de geest werken geluidloos. Maar zij stellen present,
wat de zintuigen niet present kunnen stellen, door de verbeeldingskracht.
Verbeelding heeft alleen metaforen van de werkelijkheid om uit te druk-
ken wat het heeft opgeroepen. Verbeelding zet zichtbare verschijnselen
om in onzichtbare voorstellingen, die geschikt zijn om in de geest te wor-
den opgeslagen.

• De verbeelding werkt ook wanneer gedachtenobjecten uit het geheugen
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moeten worden teruggeroepen. Zo kan de geest zich zelfs dingen te bin-
nen roepen die nooit present geweest zijn. Hannah Arendt denkt hierbij
ook aan de contemplatieve en meditatieve ervaringen zoals filosofen van
de middeleeuwen die beschreven hebben. De faculteiten van de geest
overschrijden de grenzen van tijd en ruimte.

• Toch heeft de denkende, willende, oordelende geest aan al deze activitei-
ten niets wanneer zij niet terug kan keren naar het alledaagse en de com-
mon sense105.

• Aan de andere kant voeren de faculteiten van de geest oppositie tegen
de common sense. Denken, willen en oordelen houdt in dat een mens
even innerlijk afstand neemt van het onmiddellijk gegevene, om tot een
weloverwogen denkact, wilsact, en oordeelsact te komen. In het verle-
den heeft deze schijnbare tegenstrijdigheid geleid tot de doctrine van het
dualisme van lichaam en geest. Deze “metafysische dwaling” is niet waar-
deloos want het maakt denken over denken mogelijk, maar er kan niet
gesproken worden over twee werkelijkheden106. De mens moet wel terug-
keren naar de wereld van de verschijnselen, want alleen daar kunnen de
concepten geactualiseerd worden in de alledaagse ervaringen.

• Men kan niet voor eens en voor altijd denken, willen of oordelen.
Daarom zijn de activiteiten van de faculteiten van de geest altijd tijdge-
bonden. De filosoof, die ontkent dat denken op die manier een na-den-
ken (after thought107) is van datgene wat zich in de werkelijkheid
aandient, is een levende dode. Het is Kants angst om als filosoof uit te
komen bij “empty thought things”108. Denken is allereerst re-productie
van ervaringen om die vervolgens te her-interpreteren, waardoor de pro-
ductieve verbeelding wordt aangespoord. Het is met de activiteiten van
de geest als met die van een toeschouwer die alleen maar toeschouwer
kan zijn omdat hij, deel hebbende aan datgene wat hij ziet, kan interpre-
teren wat gezien wordt109.

1.6.2 De faculteiten van de geest en taal  

De faculteiten van de geest kunnen geen van allen zonder één of andere
vorm van taal (waaronder gebarentaal en lichaamstaal) als uitingsvorm.
Taal en denken ontspringen aan dezelfde bron. Taal kan gezien worden
als het uiterlijke teken dat mensen begiftigd zijn met een instrument om
het onzichtbare naar het zichtbare te transformeren. Het simpele feit dat
de geest in staat is analogieën voor de werkelijkheid te vinden en dat de
wereld van de verschijnselen de mens herinnert aan dingen die niet ver-
schenen zijn, kunnen gezien worden als bewijs voor  het gegeven dat geest
en lichaam, denken en ervaren, het zichtbare en het onzichtbare, tezamen
horen en gemaakt zijn voor elkaar110. In taal wordt datgene wat omgaat
in de faculteiten van de geest manifest gemaakt. Maar het is niet de geest
zelf of de ziel die iets in woorden kan uitdrukken. Daarvoor zijn lichame-
lijke processen noodzakelijk. Geen taal geeft datgene wat gedacht, gewild
of beoordeeld wordt in eigen woorden weer. Altijd zijn de woorden die
gebruikt worden voor die mentale activiteiten, ontleend aan de alledaagse
realiteit (er ging mij een licht op, mijn gedachten komen en gaan, ik loop
even door mijn geheugen en dergelijke bewoordingen.) 
De connectie tussen taal en de faculteiten van de geest, met name het den-

60

105  Arendt, 1978, dl.1, p.80.

106  Arendt, 1978, dl.1, p.42: “In

other words, the common philosop-

hical understanding of Being as the

ground of Appearance is true to the

phenomenon of Life, but the same

cannot be said of the evaluation of

Being versus Appearance which is

at the bottom of all two-world 

theories”.

107  Arendt, 1978, dl.1, p. 87.

108  Arendt, 1978, dl.1, p.64.

109  Arendt, 1978, dl.1, p 96. 

110  Arendt, 1978, dl.1, p 109. 



ken is op allerlei manieren filosofisch doordacht. Datgene wat in taal wordt
uitgedrukt is niet altijd aan de realiteit op juistheid of onjuistheid te veri-
fiëren. Een gebed bevat veel woorden maar is nooit waar of onwaar. Het
alledaagse spraakgebruik kent veel figuratieve taal zonder bewust van
metaforen gebruik te maken. Alle faculteiten van de geest hebben hun
eigen, aan het fysieke ontleende, metafoor die hun ‘producten’ duidelijk
maken. Denkproducten worden weergegeven met de fysieke mogelijkheid
van zien. Willen wordt weergegeven met de fysieke mogelijkheid om te
horen en oordelen wordt weergegeven met de fysieke mogelijkheid tot proe-
ven. Wie denkt krijgt ‘inzicht’, men ziet verbanden, heeft ‘visie’. Omdat
denken sinds de Griekse filosofen superieur gedacht werd boven alle
andere vita activa en contemplativa samen kregen de producten van het
denken als vorm van zien en inzicht dezelfde betekenis als wetenschap-
pelijkheid in de Westerse cultuur. Daar lijkt ook een verklaring voor te
zijn. Objecten die visueel worden waargenomen vertegenwoordigen een
zekere stabiliteit en objectiviteit. Men kan zelf een keuze maken hoe men
het wil bekijken, van welk standpunt men iets wil zien. Dat lijkt overeen
te komen met theorievorming en waarheidsaanspraken. Bij wetenschap-
pelijke uitspraken is de metafoor van inzicht geformuleerd als een hypo-
these. De waarheid die gehoord wordt dwingt gehoorzaamheid af;
metafysische waarheid wordt afgedwongen op grond van noodzakelijk-
heid; maar niets is zo evident als de simpele, onbetwiste en onbetwistbare
waarheid die iedereen met eigen ogen kan aanschouwen. Dat is anders met
het gehoorde, dat is multi-interpretabel, het vereist hermeneutische inter-
pretatie. In het woord horen wordt duidelijk dat het een afhankelijkheids-
relatie aangeeft. Wie hoort, hoort al snel ergens bij (behoren tot). Horen
is gebonden aan het nu. Daarom heeft men de waarde van het gehoorde
in de discussie over waarheid afgewezen. Hannah Arendt wijst er echter
op dat in de Hebreeuwse traditie de waarheid weergegeven kan worden als
iets dat gehoord wordt. De waarheid, die van God komt, kan worden
gehoord, maar niet worden gezien. De onzichtbare waarheid van de
Hebreeuwse traditie is even axiomatisch als die van de onzichtbare waar-
heid van de Griekse traditie, of van het Ding an Sich111. De metafoor, die
bij het oordelen hoort, is, sinds Kant dat aangaf, de smaak. Dat berust op
een moeilijk overdraagbare en zeer individuele waarneming. Hannah
Arendt wijst op de zogenaamde ‘zevende brief ’ van Plato112, waarin hij
spreekt over de basis van alle wijsheid, die schuilt in verwondering, zoals
Aristoteles ook heeft gezegd. Die verwondering wordt intuïtief geduid. De
innerlijke intuïtie leidt tot een soort waarheid die dichtbij oordelen komt
zoals Hannah Arendt dat bedoelt. Het gaat om (plotseling) opkomend
inzicht, ‘er gaat je een licht op’, waardoor de waarheid achter de gebeur-
tenissen, achter de dingen, achter de woorden en zelfs achter het denken
wordt waargenomen. Plato zegt dat axioma’s, apriori’s en archei ontstaan
bij zulke intuïtie. Ook Bergson ruimt een plaats in voor deze vorm van
intuïtie, maar door latere filosofen wordt deze intuïtie, dit oordelen als
zelfstandige faculteit van de geest weggeredeneerd, zegt Hannah Arendt.
Zij ziet er resten van in Heideggers “Blitz” en in Walter Benjamins waar-
heid die “slips by”113, maar daar zijn het meer bijproducten van het den-
ken. Toch is het oordeel niet alleen te vergelijken met de smaak. De eerste
indruk die men van elke waarneming krijgt, loopt uit op een (lichaamsge-
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bonden) lust of onlust reactie, maar dat is slechts een instinctmatige reac-
tie. Die eerste reactie wordt bijgekleurd, geproefd en onderzocht door het
oordelen als activiteit van de faculteit van de geest. Dat kan alleen wan-
neer de verbeelding de eerste indruk vasthoudt om als het ware vergele-
ken te worden met andere waarnemingen. Dan pas is een evaluatie van de
initiële reactie mogelijk. Aan het oordeel is inherent dat men het in het
publiek wil uitdragen, dat men het door de interactiegemeenschap beves-
tigd wil zien. Voor de intersubjectieve uitwisseling van oordelen, waarin
gevoelens een grote rol spelen, zijn het gebruik van en het begrijpen van
metaforen van het allergrootste belang.

1.6.3 Hannah Arendt en het denken 

Hannah Arendt heeft gewezen op een aantal voorwaarden waaraan den-
ken gebonden is114.
• Denken is geen privilege van een paar mensen.
• Denken kent geen van te voren opgelegde morele of dogmatische beper-

kingen.
• Louter abstract denken is onmogelijk.
• Het doel van denken is niet om kennis te verwerven maar te oordelen

tussen goed en kwaad.
• De geest voorziet de handelende mens, de mens als actor, van criteria

voor dat handelen zonder dat die mens daardoor in zijn/haar vrijheid
beknot wordt.

• Denken is geen superieure mentale activiteit.
• Denken moet de mens van kwaad kunnen afhouden, in ieder geval teza-

men met het oordelen en als dat zo is moet de mogelijkheid om te den-
ken en te oordelen in ieder mens (hoe dom ook) aanwezig zijn.

• Denken is het best te vergelijken met de maieutiek van Socrates. Socrates
verenigde in zich de bijna onverenigbare passies voor denken en hande-
len, meent zij. Helaas kan Socrates’ Eros, een equivalent van Plato’s ver-
wondering, geen verklaring geven voor het bestaan van het kwaad, want
daarvan wendt het zich af.

• Denken moet leiden tot innerlijke eenheid met zichzelf en kan geen inner-
lijke contradictie toestaan. Denken bestaat daarom uit het voeren van
een innerlijke dialoog met een innerlijke partner aan wie verantwoording
wordt afgelegd. Socrates helpt als een vroedvrouw om innerlijke contra-
dicties bewust te worden. Volgens hem leidt het systematisch doorpraten
van meningen tot doxa en niet tot het vinden van de enige echte waar-
heid. Het ‘dokei-moi’ omvat de formulering van de interpretatie van de
wereld zoals hij zich aan de spreker openbaart. Zij is geen fantasie, maar
is ook niet absoluut valide. Voor Socrates is deze vorm van hulp bij het
denken maieutiek of verloskunst. Hij helpt anderen bij het uitspreken
van hun opinie, van wat zij reeds dachten, om zo de waarheid in hun
doxa te vinden. Het Socratische dialectische onderzoek leidt daarom tot
een waarheidsbegrip dat recht doet aan de opinie. Zij vernietigt de opi-
nie niet zoals dat wel in de dialectiek van Plato het geval is. De maieu-
tiek leidt tot het kennen van zichzelf, door het vinden en formuleren en
beargumenteren van een beredeneerde opinie. In de uitwisseling van die
opinies ontvouwt zich de waarheid voor ‘mijzelf ’ en de ‘anderen’. Volgens
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Socrates moet een filosoof niet als een koning regeren, maar moet hij
burgers aanzetten tot het onderzoeken van ‘denkwoorden’ zoals deugd,
rechtvaardigheid, goedheid, moed en dergelijke. Doordat maieutiek niet
tot algemeen geldende conclusies en universele waarheden kan leiden
kan zij alleen worden beoefend in een menselijke gemeenschap van
‘vrienden’ waar wederzijds vertrouwen heerst. Daardoor zorgt maieutiek
dat de leden van de gemeenschap de wereld leren zien (en er over den-
ken en oordelen) door de ogen, de mening en de argumenten van een
ander. Waar dat kan plaats vinden is de interactieruimte bij uitstek.
Daarmee wordt niet alleen de gemeenschap en de vriendschap versterkt,
maar ook de gemeenschappelijke wereld en de interactieruimte zelf. Dan
is een hiërarchie binnen die gemeenschap niet meer nodig. De voor-
naamste voorwaarde waaraan het uitspreken van een doxa moet beant-
woorden is het axioma van de non-contradictie.

• Hoewel Socrates het niet over het geweten heeft, noemt Hannah Arendt
dit denken toch de grondfunctie van het geweten. Een mens heeft de
innerlijke drang niet in tegenspraak met zichzelf te zijn en altijd verant-
woording te kunnen afleggen aan zichzelf, zowel over het denken als over
het oordelen als over het handelen. Wie niet op die manier bevriend is
met zichzelf wordt innerlijk opgesplitst in verschillende zelven, dat leidt
tot vervreemding. Dat zal uiteindelijk kunnen leiden tot fragmentering
of compartimentering van het geweten door de fragmentering van de
maatschappij. Zij zegt dat de innerlijke discussie met zichzelf, de vraag
of iemand met zichzelf kan leven, nooit los staat van de medemenselij-
ke positie die elk iemand noodzakelijk heeft. Innerlijke vriendschap met
zichzelf anticipeert medemenselijke vriendschap en daarmee de gemeen-
schap. De denkfaculteit kan deze discussie met zichzelf niet alleen voe-
ren daarvoor is de oordeelsfunctie ook nodig.

• Wanneer filosofen en regeerders in hun navolging, de uitwisseling van
opinies binnen een interactieruimte onmogelijk maken omdat men het
formuleren van waarheden voorbehoudt aan een elite, zal de innerlijke
dialoog, het geweten in conflict kunnen raken met de sociale mores.

1.6.4 Hannah Arendt en het willen

De filosofen hebben altijd een voorkeur gehad voor de bios theoreticos,
omdat zij meer van noodzaak dan van vrijheid houden115. Hannah Arendt
verzet zich hevig tegen het idee dat gehoorzaamheid de enige deugdzame
kant van de wil zou zijn, terwijl alle andere vormen van willen on-mense-
lijke, dierlijke, verfoeilijke kanten zouden hebben. Zo te denken over wil-
len heeft volgens haar de mentaliteit van ‘Befehl ist Befehl’ niet alleen
mogelijk gemaakt maar ook als indoctrinatiemiddel door de hele Westerse
cultuur heen laten bestaan. Zij zoekt naar de waardevolle kanten van deze
faculteit van de geest. De wil is gericht op de toekomst, op mogelijkheden
en doorbreekt daarmee de noodzakelijkheid. Het wordt steeds duidelijker
dat vrijheid een menselijke conditie is. Echte gemeenschappen worden
gevormd door mensen die zich vrijwillig conformeren aan regels, die even-
tueel wet genoemd mogen worden, maar niet gesteld zijn in termen van
“gij zult” (opgelegd van buiten af), maar in termen van afspraken en over-
eenkomsten, die een onderlinge relatie aangeven. Dat is een overeenkomst
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zoals die in het verbond en de belofte zichtbaar wordt. Die soort overeen-
komsten wordt gekenmerkt door ‘ik wil’, in tegenstelling tot politieke vrij-
heid die wordt gekenmerkt door ‘ik kan’. Deze overeenkomsten zijn
gebaseerd op het erkennen van pluraliteit. Ooit is een gemeenschap begon-
nen als gemeenschap te functioneren omdat enkele mensen samen zijn gaan
denken over zichzelf als over ‘wij’116. In het ideaaltypische verbond dat de
echte gemeenschap samenhoudt, staat niet het individuele ik centraal maar
het ‘wij’ dat gevormd wordt door individuele ikken, die vrijwillig kiezen
voor de pluraliteit. ‘Wij’ is daar te zien waar mensen een gemeenschap vor-
men; allereerst als gezin of als familie, maar ook als niet-familiegebonden
gemeenschap. Dat soort gemeenschap wordt niet gevormd door denken
als belangrijke faculteit, maar door de wil. (Niet te verwarren met de wil
van totalitaire bestuurders, die geweld gebruiken en van ‘wij’ het nietszeg-
gende ‘men’ maken.) Er zijn talloze gemeenschappen mogelijk, elk met
eigen overeenkomsten, taal en traditie. Montesquieu zei al dat elke enti-
teit (gemeenschap) werkt vanuit eigen gedragscodes, die ontstaan door een
inspirerend, drijvend principe, dat de standaard levert voor het determi-
neren van goed of kwaad binnen die gemeenschap. Hoe het ‘wij’ kan func-
tioneren kunnen mensen horen door de verbeeldende interpretatieve
kracht van oude verhalen. Daarin wordt duidelijk hoe de wil als positieve
kracht kan werken. In de Westerse cultuur zijn twee soorten verhalen daar
het beste in. Het verhaal dat neergelegd is in de Joodse Pentateuch (het
verhaal van de vrije wil van de mens) en het verhaal van de stichting van
het oude Rome (het verhaal over de vrijheid om iets nieuws te beginnen).
Beide verhalen zorgen voor het verstrekken van een begin van het ‘wij’.
Dit ‘wij’ bevrijdt van het gebonden zijn aan zinloos opgaan in de ‘rest’.
Beide verhalen vertellen van vrijheid, van vertrekken en bevrijd worden
uit de oude onmogelijke situatie (de slavernij in Egypte en het brandende
Troje) om te komen tot nieuwe mogelijkheden (het beloofde land, een nieu-
we stad). Beide verhalen lijken, wanneer men ze als verhaal of als geschie-
denis leest, niets op elkaar, maar beiden hebben eenzelfde soort boodschap
over begin van gemeenschap en nieuwe mogelijkheden, de nieuwe orde van
de tijden waardoor de wereld structureel verandert. In beide verhalen
speelt de vrije keuze van mensen, die daarna handelen op grond van die
keuze doordat zij willen handelen overeenkomstig hun keuze, een belang-
rijke rol. God laat mensen die keuze en geeft hen de wil om ook naar die
keuze te handelen. Zijn verbond en Zijn belofte, Zijn vergeving is geba-
seerd op die mogelijkheden. In de verhalen blijft sprake van het niet meer
en het nog niet, en de ruimte daartussen vertegenwoordigt de vrijheid van
mensen. In deze verhalen wordt nadrukkelijk duidelijk dat vrijheid niet
automatisch het gevolg is van bevrijding, of dat het einde van het oude
niet noodzakelijkerwijs het begin van het nieuwe is. Er is sprake van een
open eind dat geen noodzakelijkheid inhoudt maar een vrije keuze om aan
het nieuwe mee te werken en er vrijwillig aan te beginnen. Filosofen hou-
den niet zo van die vrijheid en de mogelijkheid om te willen. Zij opteren
meer voor een strak van te voren bepaald tijdscontinuüm. Echt een nieuw
begin maken wordt in de geschiedenis nauwelijks zichtbaar. Zowel de
Franse revolutie als de stichting van Amerika konden niet echt iets totaal
nieuws genoemd worden. Men durfde ook in die Christelijke naties de bij-
belse vrijheid om iets nieuws te beginnen niet aan, en koos voor het ver-
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trouwde patroon van de Romeinse staatsinrichting in plaats van zich te
baseren op de verhalen van de Pentateuch117. Zij dachten daarom een
gemeenschap te kunnen samenbinden op grond van een strafsysteem.
Hannah Arendt noemt dit nadrukkelijk een seculier en niet een
Joods/Christelijk principe. De uittocht uit Egypte als voorbeeld van zo’n
daad is, evenals het stichten van de staat Israël in 1948, een voorbeeld van
“Thinking the unthinkable118”. Om zoiets te doen gelukken moet er eerst
een gemeenschap zijn, waarvan de leden het ‘wij’ kennen (met de verhalen
die het ‘wij’ constitueren) en niet alleen individuen zijn. Het vormt een
schok in de tijd en het Joodse volk lost het schokkende daarvan op door
de samenbindende kracht van God. Het is God die zo’n breuk in de
geschiedenis legaliseert, omdat hij geen deel van de schepping is en buiten
de tijd staat, zegt Hannah Arendt. In Gods manier om zich bekend te
maken (JHWH): “Ik ben die Ik ben” wordt duidelijk dat God van eeuwig-
heid tot eeuwigheid er is. Dat is een uiting van absolute Tijd, als tijd die
bevrijdt van relativering. God maakt dat mogelijk door Zijn absolute
“One-ness”, eenheid, waardoor Hij het tijdcontinuüm kan verbreken met
een totaal nieuw begin. Mensen zijn geneigd om zulke breuken in het con-
tinuüm van de tijd te voorkomen. Toch zouden het Christendom en de
Westerse beschaving beter kunnen weten volgens Hannah Arendt.
Herhaaldelijk wordt in de bijbel net als in het verhaal van de stichting van
Rome een heel oud verhalend principe aangesneden, dat steeds weer terug-
keert in de verhalen van de menselijke geschiedenis, dat met de geboorte
van een kind een nieuwe generatie, re-generatie mogelijk is. De nataliteit
die door Augustinus wordt benadrukt als vernieuwend principe, dat inhe-
rent is aan het het mens-zijn119. Nataliteit is opnieuw beginnen, en omdat
er een begin is van ieder mens opnieuw, zijn er ook telkens nieuwe kansen
op nieuwe interpretaties van de werkelijkheid en nieuwe mogelijkheden
om te handelen.
Elke nieuwe generatie is een nieuwe kans van de oude generatie. Die kans
wordt pas ten volle benut wanneer de nieuwe generatie kennis heeft van
de verhalen van de traditie, die oude en goede waarden en normen weer-
geven. In de oude verhalen worden de bronnen van die normen en waar-
den gegeven. Wanneer die bronnen te star geïnterpreteerd worden leidt dat
tot inperking van de vrijheid. De notie van de vrije wil hangt samen met
de visie op de toekomst, temt men (breekt men) de wil dan wordt daar-
mee de toekomst voorspelbaar. Christenen hebben daar maar al te vaak
voor geopteerd, waarbij de enige toekomstvisie die was van het ‘einde der
tijden’120. Toch wijst Augustinus er in Civitate Dei nadrukkelijk op dat de
temporaliteit van de mens wordt gevonden in het feit dat een mens gebo-
ren wordt. Het gaat om het verschijnen van een nieuw schepsel, dat een
nieuw begin maakt temidden van de continuïteit van de wereld121. De ver-
antwoordelijkheid van de vrijheid, die daarin gegeven wordt, kan alleen
maar worden ingevuld door een beroep te doen op een andere faculteit
van de geest namelijk de faculteit van het oordelen.

1.6.5 Hannah Arendt en oordelen

Het oordeel, dat een mens geneigd is publiekelijk uit te dragen en te toet-
sen, wordt gecommuniceerd in de interactieruimte. Niet met argumenten
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die evidenties weergeven, maar met argumenten die meningen, mogelijk-
heden aftasten. In de gemeenschap kan men dan tot een uitwisseling van
oordeelsargumenten komen, die kan leiden tot het nemen van beslissin-
gen, welke ethisch relevant zijn. Dat kan alleen wanneer de argumenten
verbonden blijven aan de common sense122. Denayer123 wijst erop dat
Hannah Arendt twee visies op oordelen laat zien. In Between Past en Future
(1961) beschrijft zij het oordelen als deel van de vita activa. De actoren
oordelen doordat zij potentiële standpunten tegen elkaar afwegen en
standpunten van anderen zich eigen trachten te maken. Na 1964 veran-
dert Arendts standpunt. Het oordelen wordt, doordat het een faculteit van
de geest is, de redder van de menselijke waardigheid. De impasse van
de vrije wil wordt opgelost door het oordelen. In Arendts artikel:
Understanding and Politics (1953) wordt oordelend begrijpen een activiteit
waardoor mensen zichzelf thuis kunnen voelen in deze wereld. Oordelend
begrijpen is bij Hannah Arendt betekenis geven en niet kennis vergaren.
De kracht van het oordelen ligt daarin dat zij anticipeert op het oordeel
van anderen met wie het ik weet dat het uiteindelijk een vorm van over-
eenstemming moet bereiken. Oordelen dwingen niet, het zijn opinies,
gericht op overtuiging. Er bestaan geen valide  methoden om zulke oor-
delen te bewijzen. Daarom zijn zij in essentie dialogisch. Het oordelen
behoeft een interactieruimte waarin de opinies kunnen worden uitgespro-
ken en kunnen worden uitgewisseld. Oordelen is dus intrinsiek sociaal, het
is een uiting van actie, van dialogisch handelen. De basis van adequaat
oordelen vindt Hannah Arendt bij Kants notie van de “verbrede mentali-
teit”, al is zij van mening dat Kant de consequenties daarvan niet voldoen-
de heeft doordacht. De verbrede mentaliteit bestaat uit een mentale
operatie, verricht door de verbeelding, waarin de positie van de andere
wordt gedacht om op deze wijze zijn opinie te kunnen begrijpen. De enige
voorwaarde voor deze verbrede mentaliteit, is niet-betrokkenheid. Dit lijkt
een merkwaardige uitspraak, maar Hannah Arendt bedoelt hiermee dat
oordelen betekent dat iemand niet zo vast zit aan, niet zo betrokken is op
zijn eigen opinie dat luisteren naar en indenken van een andere opinie
onmogelijk wordt. Het oordeel is niet alleen afhankelijk van de waarne-
ming zelf, maar ook van de voorstelling die de geest ervan maakt. Deze
verbeelding maakt het mogelijk afstand te nemen en zo, zonder dat het
oordeel door emoties verkleurd wordt, te denken. Wanneer dat niet het
geval is worden de opinies tot mores, die als tafelmanieren kunnen wor-
den aan- en afgeleerd. Waar de interactieruimte te niet wordt gedaan en
pluraliteit geweld wordt aangedaan wordt het oordelen gereduceerd of
opgeschort. Daardoor atrofiëert de common sense. Dat roept gevoelens
van zinloosheid op, die de Westerse tijd van na de Tweede Wereldoorlog
kenmerkt. Elke gemeenschap wordt vatbaar voor totalitarisme wanneer
zij slechts door gebruiken en tradities en niet door daadwerkelijk hande-
len bij elkaar wordt gehouden. Dan ziet men een massale onwil om te den-
ken en te oordelen ontstaan, zoals die ook bij Eichmann terug te vinden
was. Deze onwil loopt er uiteindelijk op uit dat mensen geen onderscheid
meer kunnen maken tussen goed en kwaad. De verantwoordelijkheid om
te oordelen is absoluut en kan niet worden verkleind of worden verzaakt.
Voor Kant zijn alle morele oordelen determinante oordelen vanwege de
Categorische Imperatief. Voor Hannah Arendt zijn alle oordelen reflec-
tief, zij behoren tot de categorie van het kritische denken.
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1.7 De bijzondere positie van de wil

1.7.1 De wil bij Paulus, volgens Hannah Arendt

Voor de christelijke opvoeding is de visie op de menselijke wil van groot
belang geweest. Paulus was, volgens Hannah Arendt124, de filosoof van
de wil. Heel anders dan zijn Stoïcijnse tijdgenoot Epictetus, die meent dat
de wil het almachtige instrument is waarmee het hoogste doel, de Stoïcijnse
rust, te bereiken zou zijn125, is Paulus van mening dat de wil onmachtig is.
Want hij begreep dat echte vervulling van de wet de menselijke macht te
boven gaat. Dat leidde tot de stelling ik-wil-maar-kan-niet, hoewel Jezus
zelf zijn volgelingen niet voorhoudt dat zij niet kunnen wat ze zouden wil-
len. Jezus was wel tegen verborgen ‘wensen’ en hypocriete levenswijzen,
die duiden op een ander innerlijk leven dan dat wat uiterlijk zichtbaar is126.
Jezus pleit voor een zuiver innerlijk leven dat het niet moet hebben van
uiterlijkheden127. Niemand hoeft zich erop toe te leggen “goed” te zijn, uit
te blinken, beter te zijn dan anderen, in de zin van de Griekse en Romeinse
cultuur om “eeuwig leven” te beërven, want God alleen is goed128. Goed
doen en goed zijn wordt door Jezus haarscherp onderscheiden. Goed zijn
wordt een criterium voor eeuwig leven en niet goed doen. Bij Paulus wordt
dit geradicaliseerd129. Paulus ontdekt dat er zonder de wet wel kwaad is,
maar dat het pas zonde wordt genoemd wanneer de mens de wet kent en
daar tegenin handelt. De oude wet zegt: je moet doen; de nieuwe wet (de
wet na Jezus) zegt: je moet willen. Juist de vrijwillige onderwerping aan
die wet maakt dat Paulus als de ontdekker van de wil gezien kan worden,
volgens Hannah Arendt130. Innerlijk strijden er bij Paulus twee soorten
wet, die van het vlees, van de begeerte, en de wet van God, zoals Jezus die
predikte. Maar de innerlijke discussie, die dankzij het willen ontstaat, is
bij Paulus geen discussie tussen vrienden, maar tussen vijanden. De wil
van Paulus is impotent. De wet (de Tora) wordt door de mens gehoord als
een “bevel”. Zulke bevelen roepen altijd passie op en de drang om niet te
gehoorzamen en dat is zonde. Door de wet te kennen weet de mens wat
zonde is131. Maar de mens wordt zichzelf tot raadsel: “Want wat ik uit-
werk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer
van heb dat doe ik”132.
Paulus ontdekte dat een mens de mogelijkheid heeft om niet te willen, te
nillen. Deze tegenwil wordt door hem zonde genoemd. De tegenwil-moge-
lijkheid gaat uit van de vrijheid van mensen. De strijd tussen willen en nil-
len kan alleen beslecht worden door te handelen. Wie niet handelt laat niet
zien dat het willen heeft gewonnen. Paulus’ mening over de wil komt hier-
op neer dat de wil impotent is omdat zij zichzelf verhindert echt goed te
willen. Het heelmaken van de wil is genade, verlossing, van Godswege.
Hoe zouden we Gods genade kennen als er geen zonde was om te verge-
ven, zoals we de dag kennen omdat er een nacht is. Maar dat betekent voor
Paulus niet dat een Christen zo veel mogelijk moet zondigen om Gods
genade des te groter te laten zijn133. Hannah Arendt, die Paulus als belang-
rijk filosoof ziet, is van mening dat Paulus weliswaar Romeins burger was
en Koinè-Grieks schreef, maar in de eerste plaats Jood was en bleef. Juist
bij de oplossing van dit vraagstuk. Wanneer hij antwoord moet geven op
het vraagstuk van de verhouding tussen de menselijke wil en Gods genade
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zegt hij dat het buiten de macht van de mens ligt om die verhouding goed
te doorgronden134. Het Christendom heeft dat antwoord van Paulus ver-
geten, zegt Hannah Arendt, en het probleem van de vrije wil opgelost met
de leer van de predestinatie.

1.7.2 De wil bij Augustinus, volgens Hannah Arendt

Een aparte plaats in de bespreking van degenen die blijvende invloed op
de opvoedingsidealen van de Christenen heeft uitgeoefend neemt
Augustinus in. Hij heeft de godsdienstig opvoedkundige opvattingen van
de middeleeuwen voor een groot deel bepaald. Ook op het opvoedkundig
denken van het protestantisme heeft Augustinus veel invloed gehad omdat
zowel Calvijn als Luther zich graag op hem beriepen. Het doel van de
opvoeding was ongetwijfeld de mens, die klaar was om te leven als burger
in de hemel, de Stad Gods. De visie op de menselijke wil is van groot belang
geweest voor de christelijke opvoedingsattitude na Augustinus. Hannah
Arendt is van mening dat Augustinus de enige echte filosoof was die het
Romeinse rijk heeft voortgebracht, omdat hij een volledig filosofisch stel-
sel heeft opgebouwd en nieuwe gebieden van het innerlijk leven heeft ont-
dekt135. Er zijn volgens Augustinus geen twee tegenstrijdige wetten die
elkaar bevechten in het innerlijk van de mens, maar twee soorten wil. Een
oude en een nieuwe wil, een goede en een slechte wil, een vleselijke en een
spirituele wil. Willen en kunnen is niet hetzelfde, er zijn momenten genoeg
dat mensen iets willen, maar dat is nog niet hetzelfde als het ook doen. De
wet kan niets voorschrijven wanneer er geen wil is om die wet te houden.
De wet richt zich daarom niet rechtstreeks tot de geest van de mens, dan
zouden mensen marionetten zijn, maar tot de wil. Daarom is de wil vrij
omdat de mens de macht en de kracht heeft gekregen om ja of nee te zeg-
gen. Dat geldt zowel ten opzichte van de wil, die door redelijkheid en argu-
menten wordt gevoed, als voor de wil, wanneer zij gevoed wordt door
behoeften en wensen. De vleselijke behoeften worden bij Augustinus gecor-
rigeerd door de wet van God, die redelijke mensen nee laat zeggen.
Willen en nillen is bij Augustinus niet dezelfde soort kracht. Ik wil niet is
een ander soort kracht dan ik wil. Dat komt niet, zo zegt Augustinus,
omdat er twee naturen in de mens zouden zijn, de goede en de kwade mens,
maar omdat tegelijkertijd tussen willen en nillen gekozen moet worden.
Elk alternatief, goed of slecht, levert weer een ander soort willen of nillen
op en uiteindelijk wordt daartussen gekozen. Augustinus is van mening
dat de wil begrensd is in de schepping. Niemand kan iets willen wat bui-
ten de schepping valt. Je kan bijvoorbeeld niet willen om niet te zijn. Zelfs
degenen die zeggen dat zij liever niet geboren zouden zijn dan nu ongeluk-
kig te zijn, kunnen dat alleen zeggen op grond van het feit dat zij bestaan.
Daarom is volgens Augustinus de schepping goed, omdat alles daardoor
gevrijwaard is van ‘niet-bestaan’. Augustinus gaat in de Confessiones ver-
der dan Paulus, zegt Hannah Arendt, wanneer hij meent dat willen gegrond
is in oordelen. Dat oordelen kan plaats vinden doordat een mens leert van
de tegenstellingen uit de werkelijkheid. Hoe dat precies in zijn werk gaat
vertelt Augustinus niet, zegt Hannah Arendt. In “De Trinitate” besluit
Augustinus dat de uiteindelijke kracht, die laat beslissen, Liefde hoort te
zijn136. Deze Liefde komt een beetje als deus ex machina uit de lucht vallen.
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Tenslotte blijft het een gegeven dat hij de wil monsterlijk noemt. Hoe kan
een mens dan met een dergelijke monsterlijke faculteit van de geest toch
nog iets goeds doen, zo vraagt Hannah Arendt zich af. Hij is van mening
dat de enige kracht die de menselijke wil kan temmen Gods genade is.
Daarin spelen de twee andere faculteiten van de geest, denken en geheu-
gen ook een rol. Hij vergelijkt de eenheid van de faculteiten van de geest
met de drie-eenheid. Wel te onderscheiden, niet te scheiden, een soort
vriendschap (eenheid van gelijken) van faculteiten. De wil zegt tegen het
geheugen wat het moet onthouden en wat het moet vergeten. De wil geeft
betekenis aan de waarneming.
Het is de kracht waarmee mensen gefixeerd blijven op een object. Zo sterk
is de kracht van de werking van de geest over het lichaam dat pure ver-
beelding alleen al lichamelijke sexuele opwinding kan veroorzaken, zegt
Augustinus. De wil heeft het zo druk actie te ontketenen dat zij zich nau-
welijks bewust is van de even sterke werking van de tegenwil. Deze twee
soorten wil werken in de geest gelijktijdig. In het handelen van een mens
ziet men welke wil wint, want ook nillen wordt uitgedrukt in een vorm van
handelen. Het innerlijke conflict tussen de wil en de nil, komt bij
Augustinus en later ook bij Duns Scotus, tot een oplossing doordat de wil
bij hem wordt getransformeerd tot Liefde137. De transformatie van wil in
liefde komt niet tot stand door middel van opvoeding zoals John Stuart
Mill dat later zal zeggen. Augustinus heeft niet zoveel vertrouwen in opvoe-
ding. De verlossing van de wil uit zijn gebrokenheid is uitsluitend te dan-
ken aan Gods genade. Ondanks al deze overwegingen blijft het knelpunt
van de verhouding van de wil van de mens en de wil van God ten over-
staan van Gods omnipotentie of ten overstaan van Gods voorzienigheid
bestaan. Hij komt vanuit deze discussie tot de, door Hannah Arendt “most
terrible of his teachings”138 genoemde, doctrine van de predestinatie. Deze
doctrine heeft in de Christelijke opvoeding een belangrijke rol gespeeld.
De argumenten voor de discussie over de omniscience (alwetendheid) van
God wordt door Augustinus gevonden bij Plato in de Timeas. Hannah
Arendt wijst erop dat de grote bewondering, die in het Christendom onder
invloed van Augustinus bleef bestaan voor de vita contemplativa als zijnde
volstrekt superieur aan de vita activa, niet van Christelijke, of bijbelse oor-
sprong is, maar afkomstig is van Plato. De overwaardering voor de theo-
retische levenswandel waarin de menselijke condities overwonnen zouden
zijn, heeft veel gevolgen gehad voor de menselijke verhoudingen. Vanaf
Augustinus gold ook als Christelijk ideaal dat alle ‘onrustige’ menselijke
elementen zoveel mogelijk moesten worden onderdrukt en dat de hoogste
vorm van leven zou bestaan uit een contemplatieve, ‘rustige’ vorm van
bestaan. Alleen wanneer alle menselijke activiteiten volledig tot rust zijn
gebracht zouden mensen hun ideale staat gevonden hebben.

1.7.3 De wil bij Thomas van Aquino, volgens Hannah Arendt

Thomas van Aquino heeft geen vertrouwen in de wil als aansturende facul-
teit voor het menselijk handelen, hij gaat uit van het primaat van het intel-
lect. Hij schreef zijn Summa Theologica vanuit één mensbeeld. Hij
onderscheidde verstand en rede als twee faculteiten van de wil en de mens
met een vrije keuze. Verstand hoorde bij de universele rede en vertegen-
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woordigde een zelf-evidente waarheid, bijvoorbeeld in de wiskunde, en de
waarheid van de bijbel. De particuliere rede kon bijzondere conclusies trek-
ken door deductie uit de universele waarheid. Het argumentatieve redene-
ringsproces werd in werking gezet door het geloof van de mens als redelijk
schepsel, die op zoek gaat naar de waarheid, welke door de Schepper in
de werkelijkheid is gelegd. Wat de mens dan ontdekken kan is volgens
Thomas van Aquino de geopenbaarde waarheid, legt Hannah Arendt
uit139. De werking van de wil is niet op de toekomst gericht maar ontstaat
vanuit het verleden. De wil wordt in werking gezet als middel om een doel
te bereiken, omdat een mens vanuit het verleden weet dat zo het doel te
bereiken valt. Het verstand echter kan naar de toekomst toe argumente-
ren. Zo zal het verstand de wil aansturen. Goedheid en zijn vallen samen.
Kwaad is gebrek aan goedheid, dat wil zeggen een deprivatieve toestand,
net als dat bij Aristoteles het geval was. De wil is gericht op goedheid, het
verstand op waarheid en daarom vindt hij het verstand hoger en nobeler
dan de wil. Voor Augustinus is het hoogste doel van de mens God liefheb-
ben; voor Thomas van Aquino is dat het vinden van de waarheid, waar-
mee het verstand ook in de hemelse zaligheid door zal gaan, zo laat
Hannah Arendt zien. Hij erkent geen activiteiten, die een doel hebben in
zichzelf. Hij volgt daarmee Aristoteles, hoewel deze laatste poesis en praxis
onderscheidt, een onderscheid dat Thomas van Aquino niet maakt, zegt
Hannah Arendt. Bij Thomas van Aquino gaat het om het primaat van het
verstand. Zijn visie zal eeuwenlang de officiële visie blijven die veel gevol-
gen heeft voor onderwijs en opvoeding. Cognitieve training zal altijd de
genezende kracht zijn voor de zondigheid van mensen. Geloofsopvoeding
is bij Thomas van Aquino ten diepste intellectuele opvoeding, namelijk de
opvoeding die de rede leert heersen over de wil.

1.7.4 De wil bij Duns Scotus, volgens Hannah Arendt

Duns Scotus wordt door Hannah Arendt besproken als de middeleeuwse
filosoof die het primaat van de wil nadrukkelijk voorstaat als aansturend
principe voor menselijk handelen. Het menselijke verstand heeft grenzen,
zoals alles van de menselijke natuur grenzen heeft voor Duns Scotus. Wat
maakt de menselijke geest capabel om zijn eigen grenzen te overstijgen en
iets van het transcendente waar te nemen, vraagt hij zich af. Voor hem is
de wil de faculteit van de geest die dat mogelijk maakt. Hoe komt het dat
mensen geloven dat het waar is dat de wereld ook al bestond voordat zij-
zelf bestonden? Hoe komt het dat zij mensen op hun woord geloven als
zij zeggen dat zij hun vader en moeder zijn? Door de wil om dat te gelo-
ven. Zo is het door de werking van de wil net zo waar voor mensen om
iets van het transcendente waar te nemen. Mensen leven samen op grond
van de “fides aquisita”140 het geloof in, de wil te geloven dat wat men ziet
en meemaakt een bepaalde betekenis heeft, die gezamenlijk gekend wordt.
In dat geheel van betekenissen heeft het opstandingsdogma evenveel waar-
heidsgehalte als de filosofische uitspraak dat de mens een onsterfelijke ziel
heeft. De Christelijke openbaring overstijgt de notie van het zijn zelf, in
tegenstelling tot het verstand, dat gebonden is aan het zijnde. Het is de
mogelijkheid om zich te verzetten tegen de driften en wensen aan de ene
kant en de dictatuur van de rede aan de andere kant, die de mens zijn vrij-
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heid geven. In deze mogelijkheid ligt voor Duns Scotus de kern van gelo-
ven en gelovig leven. Het meest karakteristieke aan menselijk handelen is
voor Duns Scotus de mogelijkheid dat mensen kunnen kiezen en tegelij-
kertijd kunnen weten dat zij ook anders (zelfs het tegenovergestelde) had-
den kunnen kiezen. De wil bij Duns Scotus is niet omnipotent. Zij wordt
begrensd door de kracht van de (menselijke) natuur.
Hannah Arendt vond bij Duns Scotus een onderscheid tussen de ‘natuur-
lijke wil’, die uit is op behoeften bevrediging, de “affectio commodi” en
de vrije wil, “liberum arbiterium”, die het vrije menselijke handelen moge-
lijk maakt op grond van keuzes. Duns Scotus heeft ook aandacht voor de
contingentie in de werkelijkheid, omdat die de vrijheid van de schepping
vertegenwoordigt. De werkelijkheid is niet van alle tijden hetzelfde en
noodzakelijk. De leer van zulke vaste noodzakelijkheid is principieel in
strijd met Gods vrijheid. De mens moet altijd positie kiezen, in beaming
of negatie van dat wat op de mens af komt; dat geldt ook voor de relatie
met God en het goddelijke. Daarin ligt volgens Duns Scotus de aparte
positie van de mens, en alleen daardoor kan hem de opdracht gegeven zijn
de aarde te bewerken en te bewaren. Beaming wordt uitgedrukt als liefde.
Denken en willen zijn voor Duns Scotus, activiteiten van een hogere orde,
maar ze hebben geen enkele zin of betekenis wanneer ze niet op de een of
andere manier worden omgezet in menselijk handelen. ‘Ik wil’ wordt omge-
zet door ‘ik kan’ en wordt daar in zekere zin ook door begrensd. De wil is
dus een mentale potentie die geen factische kracht heeft zonder tussen-
komst van het menselijk handelen. Dat geldt bij hem ook voor het den-
ken. De mens kan zijn wereld in het denken transcenderen, maar de
denkproducten blijven altijd gebonden aan de wereld van de zintuigen en
de werkelijkheid. Zoals het verstand dus gebonden is aan waarnemen, dat
bevredigd wil worden in de vorm van kennis, is de wil bij Duns Scotus
gebonden aan de emotionele appetatieve waarnemingen, die streven naar
bevrediging in de vorm van geluk en haat. Om die tegenstelling te over-
bruggen moet de wil getransformeerd worden in Liefde, die streeft naar
zijn voor een ander in plaats van hebben. Zijn houdt contingentie in zich,
hebben is gericht op het handhaven van de status quo. In de manier waar-
in God van mensen houdt (hen beaamt), handelt God juist contingent en
kiest God voor die contingentie. De mens wordt als pluraliteit geschapen,
man en vrouw. Hun kinderen zijn geen reproducties maar ook weer indi-
viduen, met vele mogelijkheden, met elk voor zich andere mogelijkheden.
Ieder ander, elk individu mag er zijn en mag persoonlijk anders zijn. Duns
Scotus doorbreekt op die manier de keten van vrije wil die eindigt bij de
Onbewogen Beweger, zoals Aristoteles die ziet, omdat hij dat idee in strijd
vindt met de vrijheid van God141. De volledige beaming leidt tot onvoor-
waardelijke acceptatie van het geschapene en van de medemens. Zo maakt
Duns Scotus, net als Augustinus, onderscheid tussen ”uti” (gebruiken) en
“frui” (omwille van...); bijvoorbeeld uitkomend in het verschil tussen God
lief te hebben om de hemel te verdienen en God liefhebben om God zelf.
In het liefhebben omwille van wordt de rusteloosheid (gevecht tussen zoe-
ken naar geluk of gedreven worden door haat) van de wil gestild tot een
eeuwigdurende beweging van de Liefde. Mensen hebben een notie van die
uiteindelijke bedoeling van verstand en wil en die notie wordt duidelijk als
spirituele hoop. Hannah Arendt betreurt dat Duns Scotus met deze rijke
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gedachtegang slechts geringe invloed heeft gehad in het Westerse
Christelijke denken. Zijn visie op de wil is in opvoeding en onderwijs niet
overgenomen.

1.7.5 Kant en Nietzsche en de wil, volgens Hannah Arendt

De moderne tijd leverde, dank zij de verspreidingsmogelijkheden van
geschreven teksten, een enorme variatie aan visies op filosofische en weten-
schappelijke onderwerpen op. Vanaf de tijd van het Duitse idealisme ont-
staat er een “rainbow bridge” van concepten142. Deze veelkleurige
regenboog aan ideeën luidde de secularisatie in. De mens werd zelf het
middelpunt van denken en filosofie. De mens werd zichzelf een vraag.
Zowel Kant als Goethe vroegen zich af wat de stuwende kracht achter de
progressie van de mensheid zou zijn. Het verstand kon dat niet zijn, er
gebeuren te veel zinloze dingen. De natuur kon het ook niet zijn, want
gezien de natuurrampen gebeuren daar ook te veel zinloze dingen. Bij Kant
was de wil geen vrije keus en ook geen causaliteit. Kant koos voor de spon-
taneïteit van het verstand, waarbij de wil het uitvoerend orgaan van het
denken is. De filosofie verhief zich steeds meer tot een hogere instantie,
die ongerijmdheden bloot legde en alles terugbracht tot abstracte concep-
ten, zoals Kants noumema, Hegels historische data, en Schellings religi-
euze of mythologische data. In deze concepten dook ook opeens de wil
weer op. De wil werd het orgaan van de toekomst genoemd of de hoogste
instantie van het Zijn. Geen faculteit van een individuele mens, maar een
metafysische entiteit. Hannah Arendt zegt dat het gaat om gepersonifi-
ceerde concepten (bijvoorbeeld “de Wil die aanzet tot willen”).
De wil was, zo legt Hannah Arendt uit, voor Nietzsche een bevelende
gedachte. De mens is, zei hij, tegelijkertijd degene die het bevel geeft en
het uitvoert. Het bewustzijn is zich bewust van de keuzemogelijkheid het
bevel van de wil op te volgen of te weerstaan. Door de innerlijke tegen-
stand tussen willen en nillen kent de wil haar macht. De wil transcendeert
het hier en nu en geeft de mens daarmee het gevoel echt te leven, in
Nietzsches visie. Dat gevoel wordt ervaren als een surplus aan kracht. Dat
is meer dan een illusie, het haalt de mens uit het gebondene van het leven
zelf. Nietzsches toekomstige “Supermens” zou alles kunnen wat hij wil.
Dat is de mens die de werkelijkheid verandert, re-creëert van ‘zo is het
gegeven’ in ‘zo wil ik het, zo willen wij het’, legt Hannah Arendt uit. Maar
ook bij Nietzsche kan een mens niet achteruit willen, of het verleden onge-
daan maken. Nietzsche mijmert over een mens die zijn leven vorm en
inhoud geeft, onafhankelijk van wat dan ook, zonder noodzakelijkheid,
zonder schuldgevoel, zonder verantwoordelijkheid daarvoor te hoeven
afleggen. Er zal alleen sprake zijn van worden. Die onbegrensde mogelijk-
heden maakt dat de wil uiteindelijk de slingerbeweging overwint en tot
rust zal komen in het kunnen beamen van alle werkelijkheid143. Het zeer
gevarieerde denken over de wil heeft vanaf de reformatie weinig invloed
gehad op de opvoedingsattitude. De filosofische denkconstructies over de
menselijke natuur waren interessant voor wetenschappers, maar de dage-
lijkse praktijk van het opvoeden bleef bij de al eeuwenlang durende visie
op de vrije wil en de noodzaak tot disciplinering die daaruit voort zou
komen.
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1.7.6 Het oordelen in relatie tot het willen en denken

Logisch redeneren, inductie en deductie zijn volgens Hannah Arendt niet
bepalend voor oordelen. De menselijke vrijheid wordt beperkt wanneer de
mens te zeer de vrijheid vreest en deze beperkt door middel van het den-
ken. Zelfs Augustinus met zijn beschrijving van het wonder van de geboor-
te en de vrijheid die daaruit voortkomt geeft geen positieve waardering
voor de daaruit voortvloeiende vrijheid van de wil. De mens zoekt naar
een begrenzing van de door de vrijheid van de nataliteit opgeroepen ver-
antwoordelijkheid, door die af te schuiven op fatalistische redeneringen.
Thuisvoelen in deze wereld is mogelijk doordat mensen plezier beleven aan
de wereld van handelingen van mensen, in hun onnavolgbare diversiteit.
Dat houdt niet in dat men die diversiteit, die contingentie, gelaten aan-
vaardt, maar juist actief vreugde beleeft aan deze plurale wereld. De basis
voor de vreugde die men daaraan beleven kan wordt door Hannah Arendt
gevonden in het reflecterend oordelen. Reflecties geven aanleiding tot nar-
rativiteit en dat vertellen van verhalen geeft zin aan het bestaan. Deze ver-
halen voeden het oordeel, doordat zij de verbeeldingskracht te hulp roepen
om te kunnen oordelen. Het oordeel bemiddelt tussen de afgrond van het
absolute van de spontaniteit, die in de menselijke vrijheid is gegeven en de
abstracties van het denken. Voor de uitwisseling van de inzichten, die uit
kritisch denken voortkomen is het bestaan van een publieke ruimte, een
interactieruimte noodzakelijk. Daarin krijgt de uitwisseling van inzichten,
de opinies, vorm en betekenis en daardoor ontstaan ook weer betekenis-
sen. Zingeving wordt uit die uitwisseling geboren. Dat is oordelen.
Adequaat oordelen blijft gerelateerd aan communiceren in een gemeen-
schap waar binnen een gezamenlijk referentiekader (een algemeen stand-
punt, de verbrede mentaliteit) de onpartijdigheid waarborgt. Deze
onpartijdigheid is niet te vinden in de idee van de ‘Categorische
Imperatief’. Omdat Kant de verbrede mentaliteit toeschrijft aan “iets” dat
buiten de werkelijkheid staat, aan non-participatie, schrijft hij het oordeel
toe aan de ‘bios theoreticos’. Daarmee is Hannah Arendt het niet eens.
Het oordeel is voor haar inherent sociaal, men oordeelt niet voor zichzelf
maar om het oordeel te communiceren en zo een appèl te doen op de
gemeenschappelijke wereld. Anderen worden bij de validiteit van het oor-
deel betrokken. Het uitgedrukte appelleert aan een algemeen gevoelen. Zij
noemt dit het fundamentele idee van de contextuele validiteit. Het hande-
len wordt beoordeeld zowel door de toeschouwer als door de actor zelf,
in de context waarin het plaats vindt. De gemeenschap van mensen, die
samen oordelen, vormen een interactiegemeenschap. In die interactie-
gemeenschap wordt recht gedaan aan de common sense als een soort over-
koepelend zesde zintuig maar het gaat uiteindelijk om de sensis communis,
een extra zintuiglijk, gemeenschapsregulerend, vermogen. Zij legt de
nadruk op de interactieve dimensie van deze interactiegemeenschap.
Autoritaire regeer- en bestuursvormen of totalitaire terreur vernietigen de
common sense en daarmee de mogelijkheid om een beroep te doen op het
validerende vermogen van de sensis communis van de gemeenschap door
de ideologie als substituut voor de common sense aan te bieden. Dat Kant
uiteindelijk de onpersoonlijke, buiten de werkelijkheid staande en toch
gepersonificeerde “idee van de mensheid” als de “regulatieve idee” voor
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de validiteit van het oordelen invoert wijst Hannah Arendt af, omdat daar-
mee de autonomie en de verantwoordelijkheid voor het oordelen onder-
graven wordt. Zij vindt het “algemene” waaraan het particuliere oordeel
uiteindelijk haar validiteit ontleent in de zinstichtende, illuminerende ver-
halen, waarin representatieve figuren exemplarische kracht bezitten. Dat
wat kan oordelen over de moed van een mens of de goedheid van een mens
wordt duidelijk in de voorbeelden uit de verhalen van bijvoorbeeld Jezus
van Nazareth. Het is pas mogelijk om spontaan over een bijzonderheid te
oordelen indien over het wezen (de betekenis, de zingeving) van moed of
goedheid (en alle andere “denkwoorden”) voorafgaand is nagedacht, in
de zin van gezamenlijke uitwisseling van consequenties en argumenten.
Dan komt een weloverwogen oordeel tot stand en dat oordeel is de behoe-
der van de menselijke waardigheid. De wil is niet zo aan het oordeel gebon-
den dat zij het oordeel automatisch volgt, de wil kan het oordeel volgen
of weerstaan. Het oordeel brengt niet “de waarheid” voort, maar zorgt
voor “contextuele waarheid” tussen leden van de interactieruimte. Het
denken handelt met representaties van de werkelijkheid, het oordelen han-
delt vanuit exemplarische narrativiteit, over waarneembare, niet gegenera-
liseerde, bijzonderheden. Denken en oordelen blijken daarin met elkaar
verbonden zoals het geweten en het bewustzijn met elkaar verbonden
zijn144. Ook de postmoderne maatschappij maakt het gemakkelijk en soci-
aal aanvaardbaar om niet te denken en de verantwoordelijkheid voor het
oordelen te ontlopen.

1.8 Condities voor communicatie

1.8.1 De hoofdconditie: pluraliteit

De condities voor communicatie die gevonden kunnen worden met behulp
van Hannah Arendts analyses gelden voor alle vormen van opvoeding.
Opvoeding is altijd een vorm van communicatie. Het is ook altijd een vorm
van handelen. Maar pas wanneer aan de menselijke conditie van Hannah
Arendt wordt voldaan, wanneer pluraliteit als menselijke conditie tot haar
recht komt, is het een vorm van interactief handelen. Hannah Arendt is
niet de eerste die pluraliteit ontdekt heeft. Maar zij is misschien wel de
eerste die pluraliteit ziet als dé menselijke conditie. Dé conditie waaronder
de mens mens is, of men dat nu wil of niet. Daar waar aan pluraliteit
geweld wordt gedaan doordat zij niet erkend wordt, of doordat er slechts
beperkt sprake mag zijn van pluraliteit, bijvoorbeeld in klassen en stan-
den wordt aan mens-zijn geweld gedaan. De enige echte conditie voor het
tot haar recht komen van een mens als mens is dat iedereen uniek, indivi-
dueel, persoonlijk gekend kan worden en gelijkwaardig mag zijn. Mensen
en kinderen zijn uniek, die erkenning schept de mogelijkheid voor dialoog,
communicatie, interactief handelen, medemenselijkheid, oordelen en
moreel handelen. Waar pluraliteit erkend wordt, wordt menselijkheid
gered. Waar pluraliteit wordt ontkend of wordt ingeperkt wordt mense-
lijkheid gecorrumpeerd.
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1.8.2 Het “Narcissus en Echo”-syndroom

Hannah Arendt analyseerde hoe machtsverhoudingen van autoritaire en
totalitaire systemen lijden aan datgene wat ik het “Narcissus en Echo-syn-
droom” noem. Het kind Echo, door maatschappelijke omstandigheden
gedoemd tot napraten wordt door de ouders narcistisch bemind op voor-
waarde dat het gepaste afstand en eerbied bewaart en nooit blijk zal geven
zelfstandig te denken of te spreken. De arme, het kind, iedere onderge-
schikte mag alleen handelen en spreken zoals de machthebbers voorschrij-
ven. De geschiedenis van het denken over ouders en kinderen; van
pedagogiek en opvoeding; van geloofsoverdracht en opvoeding in gods-
dienst en waarden en normen, vindt haar weerspiegeling in een verhaal
van Ovidius. Echo, veroordeeld tot napraten, wint de liefde van Narcissus
omdat hij zo graag alleen hoort wat hij zelf gezegd heeft. Lijfelijke intimi-
teit kan hij niet verdragen. Hij verbant haar daarom naar een grot, waar-
door zij nooit meer een echte relationele, wederkerige werkelijkheid zou
kunnen zijn145.
In verhoudingen die gekleurd worden door het Narcissus en Echo-syn-
droom schrijven de machthebbers (bazen, ouders, de clericale top bijvoor-
beeld) precies voor hoe de van hun macht afhankelijke ondergeschikten
(arbeiders, vrouwen, kinderen) moeten denken, moeten kiezen, moeten
handelen en hoe zij zich moeten gedragen. Aan zulke maatschappelijk
structuren lag ook een bepaald denken over mensen en menselijke ontwik-
keling ten grondslag. Overal was sprake van kinderarbeid, van machtsmis-
bruik en van manipulatie. Hermans vertelt dat nog in 1907, in een
industriestad in het zuiden van Nederland het besluit werd genomen geen
subsidie te verstrekken voor moeder en kindzorg in de arbeiderswijken,
maar dat geld te bestemmen voor de veredeling van de varkensfokkerij.
Dat laatste bracht geld in het laatje en arbeiderskinderen waren er toch
genoeg meende men, terwijl bovendien naar de mening van de bestuur-
ders arbeiders nu eenmaal ‘anders’ van hun kinderen zouden houden dan
de rijken146. Nationalisme, fascisme en antisemitisme kon zulke geaccep-
teerde manipulatie goed gebruiken. Daartegen verzet Hannah Arendt zich
met haar analyses. In dat licht kan gesteld worden dat elke ontwikkelings-
psychologische theorie die uitsluitend op zoek gaat naar determinanten
van gedrag om zodoende het menselijke gedrag als wetmatigheden in kaart
te brengen, het gevaar met zich meebrengt dat de gevonden determinanten
misbruikt worden om kinderen in hun ontwikkeling zo te manipuleren, dat
het gewenste gedrag ‘er uit komt’ en ander gedrag wordt onderdrukt.

1.8.3 Menselijk handelen

Menselijke activiteiten kunnen volgens Hannah Arendt worden herkend
als: arbeid, werk en actie (interactief handelen). In arbeid wordt menselij-
ke lichamelijkheid ingezet op een dierlijke manier. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de typisch menselijke mogelijkheden tot overleg, tot pro-
bleemoplossing en tot het herscheppen van de eigen omgevingssituatie
zodanig dat de omgeving aangepast wordt aan het menselijk bestaan. In
louter arbeid kunnen mensen naast elkaar werken, zij kunnen samen een
klus klaren, maar saamhorigheid en verbondenheid is daarvoor niet nodig.
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In werk is de mens homo faber zegt Hannah Arendt, daar ontdekt hij dat
hij zijn omgeving kan aanpassen aan zijn behoefte. Arbeid en werk krij-
gen pas echte menselijke diepgang wanneer zij gepaard gaan met interac-
tief handelen. Dan wordt het samenwerken tot een verbond, waarin
mensen voor elkaar verantwoordelijkheid dragen. Voor interactie is een
speciale attitude nodig die interactie mogelijk maakt. Er moet een dialoog
gevoerd kunnen worden in de letterlijke betekenis van het Griekse dia-
legomai. Dat betekent dat naar twee of meer kanten een gesprek gevoerd
wordt. Een gesprek waar men al luisterend naar elkaar verder komt omdat
men de meest waardevolle elementen uit het spanningsveld dat het gesprek
vormt, gebruikt voor de opbouw van een nieuwe visie, die voor het toe-
komstig handelen een verbetering mogelijk maakt. Deze analyse van men-
selijke verhoudingen geldt ook voor de opvoedingsrelatie.

1.8.4 Opvoeden is communiceren

Wanneer de communicatieve attitude binnen een opvoedingssituatie ont-
breekt wordt het opvoeden gereduceerd tot leiden, tot instructie of trai-
nen of tot voeden tot het kind opgegroeid is. Elk kind is uniek, elk kind
heeft een persoonlijkheid, elk kind is een mens en daarin gelijk-waardig
aan de opvoeder.
Pluraliteit is de basis van opvoeding. Heel vanzelfsprekend zijn volwasse-
nen ervan uitgegaan dat zij fundamenteel verschillen van kinderen. Daarin
is pluraliteit in de opvoeding vanzelfsprekend. Maar het is niet vanzelf-
sprekend dat het kind uniek mag zijn, persoonlijkheid mag hebben en als
uniek mens wordt aangesproken. Het is ook niet vanzelfsprekend dat
opvoeden gezien wordt als een communicatief proces. Er zijn nog heel veel
autoritaire en totalitaire culturele structuren die zulk denken over kinde-
ren tegengaan. Opvoeden als dialoog heeft pas sinds de jaren zestig steeds
meer nadruk gekregen, maar in de praktijk van de opvoeding blijkt het
nog moeilijk om echt communicatief te handelen in opvoedingssituaties.
Voor opvoeding als communicatieproces is dialogisch handelen als boven
beschreven noodzakelijk. In het interactieproces worden kinderen gezien
als niet gelijk, maar als gelijk-waardig. Zij hebben medemensen nodig om
hun mogelijkheden te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebrui-
ken, maar zij hebben daarin zelf inbreng. Zo is opvoeding communicatie
in de zin van Hannah Arendt.

1.8.5 De opvoedingsattitude

De visies op de mens en op het kind als modus van mens-zijn volgen de
cultuur waarin zij ontstaan zijn. Maatschappelijke hoog/laag verhoudin-
gen en sociale machtsverdeling hebben hun weerslag op de manier waar-
op theoretisch over kinderen wordt gedacht (pedagogiek) en praktisch met
en voor kinderen wordt gehandeld (opvoeding). Het breken van de wil van
kinderen opdat zij leerden gehoorzamen was tot aan de tweede wereldoor-
log een geoorloofde opvoedingsattitude. Een dergelijke attitude is niet dia-
logisch communicatief, maar monologisch bevelend. Een dergelijke
attitude kan een ‘knechtenmentaliteit’ aankweken bij mensen die vanuit
zo’n attitude worden opgevoed. Dat dat lange tijd cultureel gezien van-
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zelfsprekend was, wil volgens Hannah Arendt niet zeggen dat het goed
was. Ook in die tijden heeft het gebrek aan zelfwaardering, ontmenselij-
king en slaafse massaliteit veroorzaakt die negatief doorwerkte in het leven
van mensen. In het aanleren van en het in stand houden van zulke struc-
turen speelt opvoeding een grote rol. Hannah Arendt klaagt indirect een
opvoedingsattitude aan die dergelijke onderdrukkende machtsverhoudin-
gen stimuleert. Zij wijst ook de weg naar een andere attitude, namelijk die
van interactief handelen, van opvoeding als communicatie vanuit de dia-
logische houding, waarin kinderen allereerst gelijk-waardig zijn en aange-
sproken worden op verantwoordelijkheden die zij kunnen dragen.

1.8.6 Voorwaarden voor (pedagogische) communicatie 

Om dit op pluraliteit gebaseerde communicatieve handelen mogelijk te
maken moet aan een aantal andere condities worden voldaan. Bij Hannah
Arendt zijn de volgende condities te vinden:
• Communicatie heeft een interactieruimte nodig. De partners van het

communicatieproces dienen elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te
bieden die nodig is.

• Er zal sprake zijn van een tussenmenselijke relatie, waarin de partners
van die relatie gelijkwaardig zijn. De tussenmenselijke relatie maakt dat
mensen oog hebben voor elkaar, de bereidheid hebben elkaar gevoels-
matig en rationeel aan te voelen en dat gemeenschap mogelijk is.

• Narrativiteit (storytelling) vormt de basis van de communicatie van de
gemeenschap, daarin kunnen illuminerende verhalen (zinstichtende ver-
halen), helpen om existentiële vragen te beantwoorden.

• Daar waar mensen met elkaar van gedachten wisselen, met elkaar de wil
hebben om op elkanders behoefte af te stemmen, met elkaar oordelend
spreken en handelen, met elkaar tot nieuwe argumenten en hernieuwde
visies kunnen komen daar zal ‘dynamis’ (kracht) worden gegenereerd.
Binnen de interactiegemeenschap zal men respect moeten kunnen
opbrengen voor die (helpende, steunende, stuwende) kracht.

• Aan de common sense moet geen geweld worden gedaan. Hannah Arendt
maakte duidelijk hoe totalitair denken en handelen (ook een autoritaire
opvoedingsstijl) de common sense manipuleren kan. En daardoor de
common sense in feite minacht. Common sense helpt mensen een
gemeenschap te vormen, het laat hen voelen dat zij bij elkaar horen. Dat
is ook het geval in opvoedingseenheden zoals gezinnen.

• De kracht van vergeving en belofte (of verbond) kan in de communica-
tie worden ingezet tegen de verlammende schuld die inherent in aan elk
interactief handelen. Daardoor kan het functioneren van het persoonlij-
ke geweten worden gestimuleerd.

• De faculteiten van de geest moeten elke vorm van menselijk activiteit en
zeker het interactieve handelen, ondersteunen. De faculteiten van de
geest vullen het gat tussen verleden en toekomst en maken het heden be-
handelbaar.

• Het denken geeft inzicht, in de communicatie wordt denken gevoed en
gestimuleerd. Men leert al communicerend de denkinhouden van elkaar
kennen. Dat werkt verrijkend. De communicatie moet niet in strijd zijn
met wetenschappelijke inzichten of op onbegrijpelijke wijze tegen de
algemene kennis ingaan.
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• De wil is de springplank naar elke vorm van interactief handelen, verge-
ven en beloven zijn bij uitstek mogelijk door tussenkomst van het per-
soonlijke willen. In (pedagogische) communicatie vormt deze wil tot
vergeven en de kracht te beloven de belangrijkste bron van hoop. Die
bron van hoop moet dialogisch worden gecommuniceerd zodat alle part-
ners van het interactieproces er deel aan kunnen hebben.

• Het oordelen zal ruime mogelijkheden geboden moeten worden binnen
het communicatieve handelen, omdat oordelen de behoeder is van de
menselijke waardigheid. De mogelijkheid om te oordelen kan in een
pedagogisch communicatieproces worden gecorrumpeerd waar het oor-
delen uitsluitend aan de machthebbers of aan de opvoeders wordt voor-
behouden of waar oordelen gelijk staat aan berechten. Alle deelnemers
aan het proces moeten in de gelegenheid gesteld worden hun mogelijk-
heid om te oordelen te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebrui-
ken. Dan kunnen alle deelnemers aan het communicatieproces dat
opvoeden is verantwoordelijkheid dragen op basis van de ontwikkeling
van de eigen mogelijkheid.

1.9 Geloofscommunicatie in het licht van Hannah Arendt

Hannah Arendt heeft zich grondig verdiept in de wortels en uitgangspun-
ten van het Christendom, hoewel zij niet sprak over geloofscommunicatie.
Zij had kritiek op het Christendom omdat dit de maatschappelijk culture-
le tendensen volgde, ook als dit niet in overeenstemming met de leer van
Jezus was. Men kan er over twisten of die kritiek gegrond is. Het kritisch
onder de loep nemen van de eigen uitgangspunten en de daarbij behoren-
de handel en wandel is onlosmakelijk deel van het Christendom. Hannah
Arendt pleit voor een dialogische communicatie, zowel in het interactieve
geloofshandelen als in de verbale geloofscommunicatie zodat er ruimte
komt voor persoonlijke geloofsverhalen, voor narrativiteit in plaats van
dogmatisme, voor openheid en vernieuwende krachten in plaats van geslo-
tenheid en traditionalisme. Uit Hannah Arendts werk kan de volgende
waarschuwing worden geformuleerd: Daar waar door autoritair monolo-
gisch opvoedkundig handelen de interactieruimte ernstig wordt beperkt
of onmogelijk wordt gemaakt, waar het in-between wordt gecorrumpeerd,
waar narrativiteit en metaforen gebruikt worden ten bate van een totali-
taire ideologie, waar de common sense geweld wordt aangedaan of waar
deze wordt gemanipuleerd, waar de dynamis tot geweld wordt gemaakt,
waar vergeven en beloftes loos zijn, waar het geweten wordt omgekeerd,
waar de leiding (de machtigen) voor de anderen denken, waar de wil wordt
gebroken, waar het oordelen alleen toevalt aan de elite, kan van com-
municatief handelen geen sprake zijn. Daar zal geloofscommunicatie
stokken.
Geloofscommunicatie is, zo toonde Hannah Arendt aan, niet zelden
gebruikt om de maatschappelijke verhoudingen, de maatschappelijke sta-
tus quo te bevestigen. In dat geval werd binnen de geloofscommunicatie
goedgepraat (met woorden en met daden) dat menselijke activiteiten gere-
duceerd kunnen worden tot arbeid. Oudere mensen kunnen daar nog bit-
ter over vertellen. Geloofscommunicatie is in dat geval gericht op het
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gewenste socialiseringsproces. Het reduceren van de kracht van vergeving
en belofte is een middel om via geloofscommunicatie mensen onder de
duim te houden. Soms wordt de kracht van vergeving en belofte binnen
(geloofs)communicatie gereduceerd doordat volwassenen vergeving en
belofte koppelen aan door hen gewenst gedrag. Goed gedrag wordt dan
gekocht. Ook kan het gebeuren dat volwassenen tegenover elkaar en/of
tegenover kinderen vergeving en belofte koppelen aan zeer hoge, (onhaal-
bare) eisen. Vergeving en belofte kunnen in het opvoedingshandelen ook
verworden tot vergelding en wraak, waarbij de belofte de vorm van een
(sociaal) contract krijgt. Hannah Arendt heeft erop gewezen dat dat een
niet-christelijke manier van denken en handelen met betrekking tot verge-
ving en belofte genoemd kan worden. Vergeven en het oordelen dat aan
vergeven vooraf gaat wordt dan voorbehouden aan de machthebber of
opvoeder, en krijgt de connotatie van berechten. Zo wijst Hannah Arendt
de zwakke plekken aan, maar ook een uitweg. Want, meent zij, Christenen
hebben de middelen en de verhalen en de voorbeelden voorhanden om het
anders te doen. Het is een kwestie van attitude. De mens is toegerust met
mogelijkheden om interactief te kunnen handelen.
De attitude waarmee geloofscommunicatie plaats vindt wordt gevoed van-
uit de cultuur, door het gehanteerde mensbeeld en door de visie op men-
selijke ontwikkeling. Hij wordt ook gevoed door de wijze waarop mensen
denken over de faculteiten van de geest, de verhouding tussen denken, wil-
len en oordelen. Soms hebben Christen in hun geloofscommunicatie op
slechts één van deze faculteiten (het denken) de nadruk gelegd. Soms heeft
men vanuit de geloofscommunicatie zelfs een andere faculteit, namelijk
het willen, proberen uit te schakelen, onder het argument dat dat moest
gebeuren terwille van de geloofsontwikkeling. Soms is in de geloofscom-
municatie het oordelen beknot tot regelgeving. In al zulke situaties kan de
geloofscommunicatieve attitude niet dialogisch genoemd worden. Er is
geen sprake van geloofscommunicatie met een interactief karakter.
Daarmee doet men tekort aan het mens-zijn van mensen. Alle faculteiten
van de geest zullen in geloofscommunicatie een rol moeten spelen wil zij
het interactieve handelen, en daarmee de menswaardigheid, kwalitatief
ondersteunen.
Hannah Arendt wijst erop dat Jezus mensen vergeving als interactief in-
strument aanreikt. Zij beschrijft hoe de Belofte een instrument van hoop
is, dat Christenen tot saamhorigheid en gemeenschap oproept. De moge-
lijkheid van de menselijke belofte nodigt uit tot verantwoordelijkheid dra-
gen voor elkaar, tot toekomstgericht handelen. Zij beschrijft dat het niet
noodzakelijk is dat men op grond van uitspraken van Paulus meent dat de
menselijke wil terwille van het zielenheil moet worden gebroken, maar dat
Paulus’ onmachtige wil door het geloof sterkte zou kunnen krijgen. Zij
beschrijft hoe het liefdesbegrip bij Augustinus de scherpe kanten van de
predestinatie weghaalt. Zij beschrijft hoe Duns Scotus de weg heeft gewe-
zen naar het inschakelen van de menselijke wil ten behoeve van menselij-
ke verhoudingen en intermenselijke contacten. Zulke bronnen, meent zij
gaven de weg aan waarvoor Christenen ook hadden kunnen kiezen. Binnen
de eigen traditie is plaats voor het tot haar recht komen van individuele
menselijke mogelijkheden, voor pluraliteit, voor creativiteit en voor dia-
loog. Hannah Arendt wijst er op dat geloofscommunicatie die bronnen
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zou moeten aanboren. En, zegt zij, zulke parels uit het verleden, uit de
eigen Christelijke traditie wijzen de weg hoe men alsnog kan kiezen. Omdat
altijd een nieuw begin mogelijk is.
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KIJK OP ONTWIKKELING



Hannah Arendt maakte duidelijk dat de visie op de menselijke ontwikke-
ling vanaf Plato een belangrijke rol gespeeld heeft in het Westerse denken.
Intergeneratieve communicatie en de onderliggende (pedagogische) attitu-
de, werd en wordt praktisch en theoretisch gekleurd door de visie op de
mens en het kind als modus van mens-zijn. Wanneer Hannah Arendts ana-
lyses aanleiding geven tot het formuleren van condities voor intergenera-
tieve (pedagogische en geloofs)communicatie zijn haar analyses ook
bruikbaar als meetlat om naast bepaalde ontwikkelingspsychologische
visies te leggen. Welk mens-beeld, welk kind-beeld wordt gehanteerd? Hoe
wordt gekeken naar eigenheid, naar pluraliteit? Van welke dialogische
interactieve kwaliteit is de visie op ontwikkeling? En welke pedagogische
attitude komt voort uit een bepaalde visie op ontwikkeling?
Denkers over menselijke ontwikkeling hebben oog gehad voor de ‘nieuw-
vorming’ (epigenese). Zij zagen dat een kind geen kloon is van de ouders,
geen representatie van het voelen, denken en handelen van de ouders.
Altijd hebben kinderen onverwachte kanten. Enerzijds is dat juist wat vol-
wassenen zo fascineert in kinderen, wat zij stimuleren en toejuichen, waar
als het om ouders gaat hun trots ligt. Anderzijds is die nieuwvorming een
bedreiging geweest, vanwege de onvoorspelbaarheid van het menselijk
gedrag dat daaruit voortkwam. Die onvoorspelbaarheid tast machtsver-
houdingen aan. Wanneer een maatschappij op zulke machtsverhoudingen
gebaseerd is zal er een visie op menselijke ontwikkeling gehanteerd wor-
den, die uitgaat van de totale kneedbaarheid van een kind. Die visie wordt
dan ook omgezet in een pedagogische attitude en in opvoedkundig han-
delen. Elke ontwikkelingspsychologische visie die zulke vorming en trai-
ning voorschrijft gaat in tegen de visie op interactief handelen zoals
Hannah Arendt die formuleerde.
Hannah Arendts beschrijving van pluraliteit past bij de visie op emanci-
patie zoals deze door Mollenhauer is ingevuld. Haar analyses passen ook
bij de begrippenknoop co-regulatie zoals dat in de epigenetische psycho-
logie (onder andere door Fogel) wordt gebruikt. Deze begrippenknoop
kon afgeleid worden uit onderzoek dat geënt is op de combinatie van de
inzichten uit twee belangrijke ontwikkelingspsychologische stromingen:
de theorie van Erikson en die van Piaget. Deze beide stromingen worden
hieronder besproken. De visie op emancipatie zoals Mollenhauer die invul-
de wordt hier alleen kort genoemd. Mollenhauer heeft veel geschreven over
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pedagogische uitgangspunten in verband met de didactiek. Over didactiek
gaat deze studie niet. Mollenhauer ontwikkelde samen met Tiersch de
blauwe, emancipatorische richting.
Naast bevrijding van onder invloed van sociale en maatschappelijke fac-
toren ontstane belemmeringen in de opvoeding, waarbij de opvoeder naar
verbetering van die situatie moet streven, is bij Mollenhauer emancipatie
het tot haar recht komen van menselijke mogelijkheden. Hij vecht de auto-
nome positie van de opvoeder aan147. Hij wijst erop dat van overdracht
zonder dialoog, zonder tegenspraak, geen sprake kan zijn. Hij wil opvoe-
den nadrukkelijk onderscheiden van leiden, dwingen, sturen, voorschrij-
ven en overdragen. De pedagogische werkelijkheid wordt bij hem
gekenmerkt door drie te onderscheiden dimensies: een betekenisdimensie,
een ordeningsdimensie en een handelingsdimensie. Er moet sprake zijn van
intersubjectieve verstandhouding tussen opvoeder en opvoedeling, die
interactiepartners zijn148. Het doel van de communicatie is dat men tot een
dialoog geraakt, niet alleen verbaal, maar ook handelend, in de totale
medemenselijkheid waarin een mens gesteld is. Wederzijdse beïnvloeding
leidt bij hem niet tot eenzijdige ontwikkeling van het kind, dat daartoe
wordt aangespoord door de handelingen van de volwassene, maar leidt tot
ontwikkeling (verandering) of innerlijke groei van beide partijen, kind en
opvoeder. Zo pleit ook hij voor aktieonderzoek, en participerende obser-
vatietechnieken, om te komen tot betrouwbare ontwikkelingsgegevens.
Deze emancipatorische benadering staat het gelijktijdig gebruik van aller-
lei ontwikkelingspsychologische modellen toe, zolang zij de dialoog maar
niet blokkeren of ondermijnen, onnodig of onmogelijk maken.
In dit hoofdstuk worden in vogelvlucht de lijnen geschetst die naar de
begrippenknoop co-regulatie leiden. Vandaaruit zal ‘ontwikkelen’ worden
beschreven vanuit mijn eigen probabilistische model dat herkenbaar is als:
leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van menselijke mogelijk-
heden.

2.1 Enkele ontwikkelingspsychologische stromingen 

2.1.1 De visie van Erikson

Voor inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid vormt het werk
van Erikson een onontbeerlijke bron. Erikson neemt in de kringen van de
psychoanalytici een heel eigen plaats in. Erikson ontwikkelde, in navol-
ging van Freud, een transactionele psycho-analytische benadering, die veel
invloed had op de niet-schoolse opvoedingspraktijk en ruime toepassing
heeft gevonden op het terrein van de geloofsontwikkeling.
Hij ziet de ontwikkeling plaats vinden langs lijnen van geleidelijkheid,
rondom mogelijkheden die in elke mens gegeven zijn, maar afhankelijk
van datgene wat de omgeving aanbiedt. Hij herkent een aantal kritische
tegenstellingen die telkens in een bepaalde ontwikkelingsfase tot een
bepaald ontwikkelingspsychologisch conflict leiden, dat, eenmaal opge-
lost, nieuwe mogelijkheden opent en uiteindelijk tot groei van de persoon-
lijkheid met een eigen identiteit zal leiden. Die kernconflicten zijn
fasespecifiek en verbonden met de voor het kind belangrijke relatie met
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significante volwassenen of medemensen. Elk kernconflict is een emotio-
neel probleem rondom het kunnen leven, het leren leven, het beheersen
van het leven op een bepaalde leeftijd149. De oplossing van een dergelijk
kernconflict komt altijd tot stand door een schommeling tussen twee moge-
lijke attitudes150. Wanneer men een dergelijke crisis goed door komt wordt
de opgedane kracht tot een basale sterkte  waarmee de volgende fase tege-
moet getreden kan worden. Elke fase heeft twee kenmerkende attitudes
ten opzichte van het kernconflict, met een kenmerkende daaruit voortko-
mende kracht indien de crisis goed wordt doorstaan. Voor het doorstaan
van de crisis is de houding van en de relatie met voor die specifieke perio-
de significante medemensen van buitengewoon belang. Elke ontwikke-
lingsfase bouwt voort op de opgedane ervaring uit de voorafgaande
fase(n). “Iedere fase wordt een crisis omdat in iedere nieuwe deelfunctie
de beginnende groei en bewustwording samengaan met een verandering
in instinctieve energie en toch ook daar een specifieke kwetsbaarheid ver-
oorzaken”, zegt Erikson151.
Eriksons fasen, de bijbehorende crisis en de attitudes met de mogelijk daar-
uit voortkomende kracht of juist het gebrek eraan kan als volgt worden
weergegeven:
• In de zuigelingenfase wordt het kernconflict gevormd door het zoeken

naar basisveiligheid. Deze wordt gevonden door het evenwicht tussen
fundamenteel wantrouwen en vertrouwen. “Een gezin kan alleen een
baby grootbrengen wanneer het zich zelf door hem laat opvoeden. Zijn
groei bestaat uit een reeks uitdagingen aan hen om zijn zich ontwikke-
lende vermogens tot sociale wisselwerking te dienen”152. De babyleeftijd
is de periode waarin de wederzijdse herkenning een bepaald karakter
krijgt, zegt Erikson. Het karakter van die herkenning geeft aanleiding
tot wederzijdse erkenning (bij fundamenteel vertrouwen) of tot autis-
tisch isolement (bij fundamenteel wantrouwen). De kracht die uit een
goede oplossing van het conflict voortkomt is hoop. Het begrip van basis-
veiligheid heeft instemmende respons ontvangen uit de wereld van de
ontwikkelingspsychologie. Het werd een sleutelbegrip voor het verstaan
en begrijpen van alle ontwikkelingsprocessen (cognitief, emotioneel, rela-
tioneel, sociaal). Gebrek aan basisveiligheid werd herkend als bron van
talloze ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsbelemmering en scheef-
groei in de persoonlijkheidsontwikkeling. Het begrip basisveiligheid sluit
aan bij de ‘common sense’ van mensen. Basisveiligheid is te herkennen
zowel met betrekking tot de aanwezigheid ervan als met betrekking tot
de afwezigheid ervan. Erikson heeft met zijn analyse van basisveiligheid
en ‘basic trust’ een wortel blootgelegd van relationaliteit en wederkerig-
heid, die een rol speelt in opvoeding. Voor het gevoel van basisveiligheid
zijn de significante medemensen bepalend. Zij reiken door en in hun rela-
tie met het kind het gevoel van vertrouwen aan. Basisveiligheid is het
evenwicht tussen basiswantrouwen en basisvertrouwen dat is uitgezet op
een continuüm schaal en waarlangs de innerlijke attitude naar de werke-
lijkheid telkens heen en weer glijdt. In tijden van stress, ziekte, pijn, ver-
driet en dergelijke zal basiswantrouwen de kop op steken. Het is dan
maar de vraag hoeveel liefde, aanvaarding, bemoediging en andere erva-
ringen door de medemensen en de buitenwereld aangereikt kunnen wor-
den om het basiswantrouwen dat zich opdringt te weerstaan. De schaal
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kan doorslaan naar basiswantrouwen, dan wordt de toekomst geblok-
keerd omdat de hoop als kracht om verder te groeien gaat tanen of zelfs
ontbreekt. Kinderen, maar ook volwassenen kunnen daarop reageren
met apathie, moedeloosheid, depressie of hedonisme en agressie. Het
belemmert doorgroei naar een volgend stadium. De basis voor blijvende
gevoelens van wanhoop (het zal toch wel niet lukken, het is altijd al ver-
keerd gegaan) of hoop (kom op het lukt wel) liggen in de mate waarin
de ouders als meest significante volwassenen de pasgeboren baby basis-
veiligheid garanderen. Dat kunnen zij doen door nabijheid, geborgen-
heid, betrouwbaarheid, aandacht, liefde, maar ook duidelijkheid uit te
stralen. Voldoende ervaring met basisveiligheid geeft voldoende vertrou-
wen om de moeilijkheden van het leven met enig vertrouwen tegemoet
te zien, waardoor wanhoop en wantrouwen niet de overhand krijgen.
Geloofsontwikkeling werd door Erikson onmiddellijk in verband
gebracht met basisveiligheid153.

• In de peuterfase bestaat het kernconflict uit het overwinnen van twijfel.
De twee attitudes worden gevonden in de spanning tussen autonomie en
schaamte. Deze fase wordt ook gekend als koppigheidsfase. In deze vroe-
ge kinderjaren roept de wil om zichzelf te kunnen zijn het conflict op.
Maar deze wil om zichzelf te zijn, staat tegenover twijfel aan zichzelf.
En de beginnende vorm van zeker zijn van zichzelf staat tegenover ver-
legenheid. De kracht die bij een goed overwinnen van het kernconflict
naar voren komt is de positieve inzet van de eigen wil. Voor het goed
oplossen van dit kernconflict is de relatie met de ouders van doorslagge-
vend belang. Schaamte krijgt de overhand wanneer kinderen worden ver-
nederd, mishandeld, overmatig worden gedisciplineerd of veel te veel
verantwoordelijkheid moeten dragen waardoor het kind telkens weer
mislukt in het beheersen van de werkelijkheid. Een kind moet zich
gewaardeerd voelen, alleen al in het bestaan, in het feit dat het geen kloon
van de ouders is. Pluraliteit en de waardering voor eigenheid speelt in
deze fase een belangrijke rol.

• In de kleuterfase wordt het kernconflict gevormd door de spanning tus-
sen initiatief en schuldgevoel in de relatie met alle leden van het gezin.
Rolgerichtheid gaat een belangrijke rol spelen. Anticipatie van de rollen
staat tegenover geremdheid ten opzichte van de rollen. Rol-experimen-
ten (vooral in het spel) staan tegenover rol-fixatie. Het groot aantal rol-
len kan een kind bang maken, meent Erikson, maar hij zegt: “Niettemin
moet het dit alles ontgroeien met een gevoel voor initiatief als basis van
een realistisch gevoel van ambitie en doelgerichtheid”154. De grote
bestuurder van het initiatief is het geweten, maar voor het kind kan die
‘innerlijke stem’ een nieuwe machtige vorm van vervreemding vormen.
Naast de positieve krachten van het initiatief kent deze fase ook sterke
destructieve krachten, die kunnen worden aangewakkerd wanneer ouders
het kinderlijke geweten overbelasten155. Erikson brengt het conflict van
deze fase als volgt onder woorden: “ Het zal nu duidelijk zijn dat de agres-
sieve idealen van de mens voor een groot deel in de initiatieffase veran-
kerd liggen, een belangrijk feit voor het conflict van de identiteitsvorming
en- verwarring. Het is nu ook duidelijk dat de onmisbare bijdrage van de
initiatieffase aan de latere identiteitsontwikkeling bestaat uit het vrijmaken
van het initiatief en de doelgerichtheid van het kind voor volwassen taken,
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die een volledige ontplooiing van de eigen mogelijkheden beleven maar
niet kunnen garanderen”156. Het kind strijdt tussen het gevoel: “Ik kan
zijn wat ik me voor kan stellen dat ik zal zijn” en de hevige teleurstelling
door de discrepantie tussen kinderlijke idealen en de volwassen werke-
lijkheid. In deze leeftijdsfase wordt het kernconflict vooral beleefd en
doorleefd en zonder al te grote belemmeringen in de ontwikkeling posi-
tief opgelost, door middel van spel. Spelenderwijs zal het kind zelf ont-
dekken wie het is en hoe het de eigen wil en de eigen initiatief kan
gebruiken om bepaalde doelen te bereiken.
Het kernconflict wordt positief opgelost wanneer ouders het zelfvertrou-
wen van het kind voeden door het te waarderen, door het de eigen moge-
lijkheden voorzichtig en binnen de perken van de leeftijd te leren kennen
en het kind de verantwoordelijkheid te geven die het dragen kan. Niet
alleen waardering van en de relatie met de ouders speelt in het oplossen
van dit conflict een belangrijke rol, maar ook de inwonende andere vol-
wassenen, de broers en zussen en de manier waarop het kind de eigen
plaats krijgt in het gezin. De kracht die uit dit conflict kan voortkomen
kan worden weergegeven als doelgerichtheid.
Niet in de zin van het volwassen realiseren van een doelstelling, maar als
de notie dat men ook als kind het handelen kan sturen in een gewenste
richting en dat het mogelijk is het resultaat van het handelen te beïnvloe-
den. Het vertrouwen dat een doel ook bereikt kan worden en dat ande-
ren er waardering voor hebben zodat het kind er ook zelf waardering
voor kan hebben. Daarvoor moet het kind haalbare doelen voorgescho-
teld krijgen.

• In de schoolleeftijdsfase is het kernconflict weer te geven als spanning
tussen constructiviteit en minderwaardigheidsgevoel in de relatie ten
opzichte van de buurt en de school. Er wordt in deze periode toenemend
een beroep gedaan op de eigen vermogens en eigen mogelijkheden van
een kind. Het schoolkind zal zich identificeren met plichten of het gevoel
krijgen dat die plichten slechts futiliteiten zijn. Dat kan opgemerkt wor-
den als de behoefte om te leren tegenover werk-verlamming. Het is de
vraag of het kind voldoende steun en sociale support krijgt om de eigen
mogelijkheden te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebruiken.
De wereld van waardering en initiatief wordt groter. Hoe kinderen op
school, hoe de buurvrouw en de buurman, hoe de meester op school
denkt over het kind vormt een belangrijke bron van informatie, waar-
mee het kernconflict kan worden opgelost. De kracht die uit het kern-
conflict naar voren kan komen heet competentie en is een gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen waarmee de toekomst tegemoet getreden
kan worden.

• In de adolescentie (puberteit) bevat het kernconflict de spanning tussen
identiteit en identiteitsverwarring in de relatie met de leeftijdsgenoten.
De in de voorgaande fasen opgedane ervaring wordt in deze fase ver-
werkt ten behoeve van de identiteitsontwikkeling. Het is de periode waar-
in de jongere zich identificeert met nieuwe rollen, zoekt naar nieuwe
vormen van competentie en vindingrijkheid, terwijl ook een impliciete
ideologie gezocht moet worden. De tegenkracht in deze tijd is de identi-
teitsverwarring, die uit kan monden in het (tijdelijk) buitensporig sterk
identificeren met helden en ‘peer-groups’. In deze adolescentiefase gaat
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het kind afstand nemen van het ‘wij’ van thuis, en van de vanzelfspre-
kendheid van de normen, de waarden en de ideologie van thuis. De
ouders spelen nog steeds een belangrijke rol als referentiekader, maar zij
moeten begrijpen dat het kind groeit naar een eigen plaats in de maat-
schappij. Voor het ontdekken van die eigen plaats en de eigen situatie
daarin zijn leeftijdsgenoten als significante personen noodzakelijk. De
jongere ontdekt aan de leeftijdsgenoot zichzelf en de eigen positie. Het
kind heeft voorbeeldfiguren nodig waarmee het zich kan identificeren,
om zo te komen tot (voorlopige) identificatie van zichzelf. (Zo ben ik
ook en er zijn er meer zoals ik, zo wil ik zijn!). Maar als alles goed gaat
zal de jongere ontdekken dat de verbanden waar je bij hoort (“mijn
thuis”, “mijn kerk” ) de ontwikkeling van een zelfstandig ik-gevoel niet
tegen hoeft te werken. Tijdens de adolescentie kan deze groei plaats vin-
den doordat het zich ontdekkende ik zich voortdurend spiegelt aan ande-
ren157. “Zo is de puberteit een essentiële regenerator in het proces van
sociale revolutie omdat de jeugd al haar loyaliteit en energie kan geven
zowel aan het behoud van datgene wat te allen tijde als goed en waar
gevoeld zal worden als aan de revolutionaire correctie van datgene wat
zijn regenererende betekenis verloren heeft”, zegt Erikson158. De kracht
die uit dit kernconflict kan voortkomen is trouw. Trouw aan jezelf en
aan anderen.

• De jong-volwassenheid is de periode van de intimiteitscrisis. Intimiteit
staat tegenover isolement, vooral zichtbaar in de relatie tussen partners.
De kracht die uit dit kernconflict voortkomt is liefde. Liefde die gepaard
gaat met zelfkennis, met individualiteit en weten wie je bent en waar je
voor kiest. Zelfs dwars tegen leeftijdsgenoten of de ouders in, maar wel
in relatie tot een medemens, de ander, de partner. In deze periode kan
de identiteit haar beslag krijgen. Anders dan identificatie is identiteit een
individuele kracht van iemand die zichzelf waardeert en kent, vertrouwt
en grenzen stelt. Iemand die fouten mag maken van zichzelf en bereid is
argumenten van anderen te overwegen in het beoordelen van situaties en
het maken van keuzes.

• In de volwassenheid (periode van de rijpheid) zal het kernconflict zicht-
baar worden ten opzichte van de maatschappij als spanning tussen gene-
rativiteit tegenover stagnatie. De kracht die uit dit conflict met de naaste
voort kan komen wanneer het goed wordt opgelost, heet zorg. Zorg voor
de ander, zonder zichzelf te verliezen.

• Tijdens de ouderdom tenslotte (65 plus) zal het kernconflict te zien zijn
als spanning tussen ego-integriteit en wanhoop ten opzichte van de tota-
le mensheid. De kracht die uit het kernconflict kan voortkomen heet
wijsheid en kan ten dienste staan van de medemens.

De fasen van Erikson en de identiteitsontwikkeling moeten niet gezien
worden als een wetmatig proces van hiërarchische ontwikkelingsfasen. Er
is geen sprake van een alles of niets ontwikkeling binnen een bepaalde
fase. In elke volgende fase speelt de vorige fase en haar momenten van
hoop en wanhoop, van initiatief of schuld, van constructiviteit of minder-
waardigheid, van identiteit tegenover identiteitsverwarring, van intimiteit
of isolatie, van generativiteit of stagnatie en van integriteit tegenover wan-
hoop, een belangrijke rol. Zelfs als het basisvertrouwen in de jonge jeugd
volledig aanwezig is kan het worden ondermijnd door negatieve ervaringen
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in latere periodes. Maar de basis is dan in ieder geval wel aanwezig, ook
bijvoorbeeld voor therapie en hulpverlening of pastorale interventie.
In dit transactionele model van ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat
de wisselwerking, die ontstaat, voortdurend van invloed is op het resul-
taat van de interactie. Elk ontwikkelingsresultaat, dat zo ontstaan is, is
weer uitgangspunt voor een nieuwe ontwikkeling. Zo zal bij onvoldoende
ontwikkelingsresultaat de interactie veranderen, waardoor een zogenaam-
de negatieve spiraal kan ontstaan en mogelijkheden, die er wel zijn, niet
meer tot hun recht komen, omdat zij niet meer worden aangesproken. In
dit model is geen sprake van een stapsgewijze ontwikkeling maar van een
glijdende schaal, een continuüm, waarbij het één volgt op het ander, maar
waar ook sprake is van ontwikkelingsstappen van ongelijke grootte en
ongelijke tijdsduur en waar bovendien tijdelijke stilstand en tijdelijke
‘teruggang’ niet onmiddellijk regressie genoemd kan worden, zoals dat in
het lineaire en het trapsgewijze model wel het geval is. De teruggang is eer-
der een gevolg van een cyclische procesgang.

2.1.2 De visie van Piaget

Jean Piaget werd in 1896 geboren in Neuchâtel, waar hij door gesprekken
met zijn grootvader belangstelling kreeg voor de epistemologie. Vanaf 1920
werkte hij in het Binetlaboratorium in Parijs. (Binet was de grondlegger
van de intelligentietests). Piaget ontdekte dat kinderen van eenzelfde leef-
tijd tijdens het afnemen van de tests steeds dezelfde soort fouten maak-
ten. Hij veronderstelde dat de oorzaak daarvan in denkprocessen van
kinderen te vinden was. Zo kwam hij tot het bestuderen van deze proces-
sen volgens een door hem ontwikkelde klinische methode. Piaget publi-
ceerde veel en voorzag de resultaten van zijn onderzoek van filosofische
en antropologische notities159. Tot op hoge leeftijd bleef hij met de verfij-
ning van zijn theorie bezig, bijvoorbeeld door de introductie van het begrip
feedback waarmee menselijke ontwikkeling als zelf-regulerend systeem
nadruk kreeg en in het begrip van equilibratie, waarmee het lineair-cumu-
latieve ontwikkelingsmodel in zijn theorie een cyclische component
kreeg160. Piaget stierf in 1980 op 84 jarige leeftijd.
Piaget stelde vast dat erfelijkheidsinvloeden, psychologische structuren en
interactie met de omgeving de drie pijlers zijn waarop ontwikkeling
stoelt161. Ten aanzien van de erfelijkheid onderscheidde Piaget de specifie-
ke erfelijkheid van de algemene erfelijkheid162. Elke mens is, zo meent hij,
uitgerust met fysieke structuren die herkenbaar zijn als automatische
gedragsresponsen (bijvoorbeeld niezen of zuigen). Deze reflexen gaan, zo
nam Piaget waar, al na een paar dagen van reflexmatige gedragsresponsen
over in gemodificeerde psychologische structuren163. De psychologische
structuren vormen de basis van de individuele activiteit van elke mens. De
genetische aanleg zorgt voor de randvoorwaarden (de spieren worden ster-
ker bijvoorbeeld), maar de psychische structuren maken gebruik van die
mogelijkheden voor nieuwe psychische activiteit164. Op grond van wat
Piaget algemene erfelijkheid noemt, neemt hij twee soorten psychische
functies waar namelijk: organisatie en adaptatie165. Organisatie is de aan-
geboren tendens van alle organismen om activiteiten te systematiseren bin-
nen coherente structuren, zodat zij worden gecoördineerd tot een efficiënt
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systeem. Afzonderlijk georganiseerde structuren gaan na een korte perio-
de met elkaar samenwerken in een structuur van een hogere orde.
Adaptatie is de andere algemeen erfelijke factor die ontwikkeling moge-
lijk maakt, volgens Piaget166. Het is de manier waarop een organisme in
staat is zich aan te passen aan de omgeving. Aanvankelijk neemt Piaget
bij een baby een periode van ‘a-dualisme’ waar, waarin er nog geen schei-
ding gemaakt kan worden tussen het inwendige ik en het universum en er
dus ook geen sprake is van een subject-object scheiding. Piaget kent twee
adaptatiemechanismen: assimilatie waarmee een organisme de inkomende
kennis transformeert zodat zij past in bestaande kennisstructuren en
accommodatie wat betekent dat de bestaande kennisstructuren worden
aangepast aan de inkomende kennis. Adaptatie kan daarom gezien wor-
den als een drieledig proces. Er wordt een biologisch contact gemaakt
tussen het organisme en de omgeving, de voorheen neutrale omgevingsge-
beurtenis wordt een psychische stimulus en de adaptieve respons (ofwel
assimilatie, ofwel accommodatie) wordt gemaakt167. Hoe het organisme
(het kind, de mens) organiseert en adapteert hangt af van omgevingsfac-
toren. Daarbij vormen assimilatie en accommodatie een complementair
proces. Beide vormen van adaptatie zijn in elke handeling gelijktijdig aan-
wezig.
In de psychologische structuren herkende Piaget een aantal constante fac-
toren, die maken dat ontwikkelingsperioden te onderscheiden zijn, waar-
voor bepaalde constante psychische structuren karakteristiek zijn. Piaget
onderscheidt dan168:
• De senso-motorische fase van ongeveer 0 tot 2 jaar.
• De intuïtieve of pre-operationele fase van ongeveer 2 tot 7 jaar.
• De concreet- operationele fase van ongeveer 7 tot 12 jaar.
• De formeel- operationele fase vanaf ongeveer 12 jaar tot aan de volwas-

senheid.
Binnen elke periode zijn verschillende substadia te onderscheiden. De leef-
tijdsgrenzen zijn schattingen en moeten niet absoluut worden opgevat. De
ontwikkelingsfasen van Piaget zijn hiërarchisch bedoeld, zij zijn onom-
keerbaar, en volgen elkaar op in een vaste volgorde, die bij elk mens te her-
kennen is. De ontwikkeling van een kind wordt in grote mate bepaald door
de activiteiten van het kind zelf. Die activiteiten worden opgeroepen door
een extrinsiek, niet cognitief doel (de fles pakken om de eetbehoefte te
bevredigen); of door een intrinsiek cognitief doel (de behoefte om te ver-
kennen wat een fles is)169. De activiteiten van een baby zijn niet chaotisch
maar ook niet strategisch, meent Piaget. De samenhang van de activitei-
ten moet worden geleerd. Piaget noemt deze gecoördineerde sensomotori-
sche activiteiten psychische schema’s. Het woord schema bij Piaget verwijst
naar een mentale structuur, die leidt tot psychische acties, die herhaalde-
lijk worden uitgevoerd als respons op objecten en situaties. Schema’s zijn
daarom eenvoudige kennisstructuren waarmee een kind de omgeving inter-
preteert. Elk schema kan worden gecombineerd met andere schema’s en
worden samengevoegd tot een schema van een hogere complexe orde. Die
hogere orde stelt het kind in staat meer complexe  antwoorden te geven
op de omgevingsstimuli in de vorm van sensomotorische actie van steeds
complexere kwaliteit. Daarmee ontstaat, zo meende Piaget, een begin van
denken170.
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Aan de hand van onderzoek naar het ontstaan van het getalbegrip toon-
de Piaget aan dat er sprake is van twee types ervaring met de werkelijk-
heid171. Piaget onderscheidde de eenvoudige of fysieke abstractie en de
logico-mathematische abstractie. De fysieke abstractie is in staat om fysie-
ke eigenschappen van het geobjectiveerde voorwerp naar voren te halen
(zonder het voorwerp te zien, bijvoorbeeld: er is een flesje te weinig). Deze
abstracties kunnen alleen plaats vinden dankzij het proces van assimilatie
van het voorwerp in een groter gestructureerd denknetwerk. Een logico-
mathematische abstractie komt voort uit reflexie die los staat van de waar-
neming van de voorwerpen zelf. Het zijn de eigen acties van het kind die
leiden tot dat inzicht. Naast zulke acties op eigen initiatief is sociale inter-
ventie en transmissie van groot belang voor het ontstaan van cognitieve
inzichten. Door overdracht van de cumulatieve kennis en inzichten van de
cultuur worden ervaringen van anderen op het kind overgedragen. Alle
kennisstructuren moeten met elkaar in evenwicht blijven, zodat het kind
in staat is de aangereikte kennis en de kennis, die het zelf in het verleden
heeft opgedaan, te integreren in de kennis van het heden, om zo deze ken-
nis te gebruiken voor het aanpassen van het eigen gedrag aan de eisen van
de werkelijkheid in de omgeving172. Piaget komt tot het begrip equilibra-
tie: een vorm van balans of harmonie tussen al de samenwerkende pro-
cessen. Piaget onderscheidt dan drie vormen van equilibratieprocessen.
Allereerst in de splitsing tussen het ik (subject) en de buitenwereld (object).
Een tweede vorm van balans wordt gevonden in de relatie tussen schema’s
en subschema’s. Bijvoorbeeld de oog-hand coördinatie vereist de samen-
werking tussen de subschema’s ‘kijken’ en ‘pakken’. Of bij de schemati-
sche kennis van de positieve en de negatieve component van de objecten
in de werkelijkheid. Ten slotte moet er evenwicht gevonden worden bij de
integratie van nieuwe kennis in een hogere orde. Deze integratieve balans
vormt de meest intelligente van de drie equilibratieprocessen. In de equili-
bratieprocessen spelen sociale factoren een belangrijke rol173. De equili-
bratieprocessen stelt Piaget voor als circulaire acties. Door toevalligheden
kan een kind soms totaal nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe schema’s
ontwikkelen174. Maar Piaget benadrukt dat tijdens het equilibratieproces
talloze associaties mogelijk zouden zijn, maar alleen die combinatie zal
voor het kind betekenis krijgen die in de gegeven adaptieve structuur leidt
tot een gestructureerd schema en een functionele gewoonte, ofwel een ken-
nissamenstellend constructieproces.
Objectpermanentie neemt Piaget pas in de loop van het tweede jaar waar.
Achtereenvolgens wordt onderscheiden: senso-motorisch imitatie, het sym-
bolische spel, het maken van een tekening en het blijk geven van een men-
taal beeld dat abstractieniveau vereist en mentale imitatie vraagt; en ten
slotte het vertellen (verbaal weergeven) van een gebeurtenis in episodisch
verband, zonder dat de gebeurtenis zelf momentaan plaats vindt. Op deze
manier ontwikkelt zich de semiotische functie, die onderverdeeld kan wor-
den in twee categorieën: die van de symbolen en die van de tekens. Piaget
onderscheidt reproducerende beelden van anticiperende beelden waardoor
de beelden uit het verleden getransformeerd worden met het oog op de
toekomst. Het mentale beeld is noodzakelijk om tot operationeel hande-
len te kunnen komen.
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Voor een goede operationaliteit is de werking van het geheugen zowel met
betrekking tot innerlijke imitatie als met betrekking tot de motorische ope-
ratie van doorslaggevend belang. Daarnaast speelt het taalgebruik een
belangrijke rol. De taalontwikkeling is voor deze ontwikkeling van bui-
tengewoon groot belang. In de taal kan een niet concreet aanwezig voor-
werp of zelfs een fictieve gebeurtenis object-permanentie krijgen alleen
door het gebeuren, of het voorwerp, te benoemen175. Met Chomsky en
Brown menen Piaget en Inhelder dat er sprake is van een ingeboren gram-
matica. Taal en denken zijn in die zin met elkaar verbonden, dat de taal
het handelen in staat stelt zich uit het onmiddellijke te bevrijden. Piaget
en Inhelder onderscheidden drie fasen van handelingen naar operaties.
Eerst moet een kind in staat zijn om datgene wat als handeling wordt
beheerst ook te representeren. Vervolgens moet een kind komen tot recon-
structie van de handeling, zonder dat het (zoals in de sensomotorische
fase) is gebonden aan de eigen lichamelijke activiteit. De handeling moet
worden gedecentreerd tot een niveau buiten het zelf, namelijk het niveau
van het universum en daar worden geassimileerd. Tenslotte moet de han-
deling niet alleen innerlijk kunnen worden voorgesteld, maar ook kunnen
worden gecommuniceerd. Daarmee moet equilibratie plaats vinden tussen
het individuele van de handeling en het intermenselijke, sociale aspect van
de handeling. Pas dan kan men spreken van een operatie en operationeel
handelen. Op het niveau van de concrete operaties moet het kind zich een
aantal functies van objecten in de werkelijkheid eigen maken die operabel
(dat wil zeggen intermenselijke communiceerbaar) zijn. Dat zijn dan de
functies van de behoudsprincipes (hoger, kleiner, dikker bijvoorbeeld), de
functies van reeksen, de functies van classificatie, de functie van het getal,
de functies van ruimte, tijd en snelheid. Zodra de kern van het denken ope-
rationeel is geworden moeten zich een groot aantal activiteiten ontwikke-
len die door hun mate van gestructureerdheid bepalen met welk gemak de
werkelijkheid beheerst kan worden. Het kind moet de werkelijkheid kun-
nen interpreteren.
In sociale en affectieve interacties bleken de instabiliteit van de sociale wer-
kelijkheid een probleem te vormen. Naast cultuuroverdracht vindt veel
van het socialisatieproces plaats in co-operatieve acties. Dat wil zeggen dat
moeilijk te analyseren is of cognitieve co-operatie individuele operaties ten
gevolge hebben of andersom. In socialisatieprocessen blijken cognitieve
en affectieve elementen in het proces onlosmakelijk met elkaar verbonden
te zijn.
Het formele denken ontstaat in de pre-adolescentie op grond van proposi-
tionele operaties. Ten tijde van het operationele denken is het kind niet in
staat te denken op grond van hypothetische veronderstellingen. In de perio-
de van het formele denken wordt deze vorm van denken eigen gemaakt176.
Formeel denken vooronderstelt dat men gegevens kan combineren, die tot
generalisatie kunnen leiden. Generalisatie wordt daar zichtbaar waar
inzicht wordt verkregen in de onomkeerbaarheid van bepaalde proposi-
ties. De eerste onomkeerbaarheid wordt inversie genoemd. (Bijvoorbeeld:
neerzetten is niet wegpakken, vermenigvuldigen is niet delen). De tweede
onomkeerbaarheid wordt gevormd door wederkerigheid of symmetrie.
Beide vormen van onomkeerbaarheid maken talloze combinaties van
objecten en gebeurtenissen mogelijk. Inversie en wederkerigheid komen
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niet alleen nevenschikkend voor in de werkelijkheid maar ook gelijktijdig.
Dat maakt formele cognitie mogelijk. Dit formele denken leidt tot het cre-
atief oplossen van problemen, niet door middel van uitproberen, maar
door middel van hypothesevorming en denkmatig onderzoek op uitkom-
sten en consequenties.
Piagets onderzoek naar de ontwikkeling van het morele oordelen komt in
een volgende paragraaf aan de orde.

2.1.3 Lijnen vanuit Piaget

Piaget’s vele observaties en duidelijke uitspraken over de ontwikkeling van
baby’s en jonge kinderen hebben veel onderzoekers aangespoord tot zelf-
standig onderzoek op ditzelfde terrein. Niet alleen is er een Piagetschool
ontstaan die vanuit Piaget’s bevindingen de ontwikkelingspsychologische
aspecten nader interpreteerde en toepaste op allerlei praktische situaties,
zoals het onderzoek van intelligentie, het terrein van de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten en kinderen met een ontwikkelingsbelemmering en
de invulling van didactische programma’s. Allerlei ontwikkelingsaspecten
werden onderzocht zoals de taalontwikkeling, de ontwikkeling van het
rekenkundig inzicht of morele ontwikkeling en de godsdienstige ontwik-
keling. Er zijn meer specialismen en stromingen uit Piaget’s onderzoek en
theorie ontstaan dan hier besproken zouden kunnen worden. Slechts een
korte weergave van enkele lijnen om hetgeen in volgende paragrafen volgt
te plaatsen is hier noodzakelijk.
• In het kader van de kritische psychologie is ook kritische onderzoek naar

de uitgangspunten en de consequenties van Piagets observaties en theo-
rie gedaan. Riegel stelde bijvoorbeeld voor om Piagets fasen uit te brei-
den met die van de dialectische operaties. Bovendien meent hij dat de
ontwikkeling toeneemt langs vier parallel verlopende wegen van progres-
sie: de intern-biofysische dimensie; de individueel-psychische dimensie;
de extern fysische dimensie en de cultureel sociale dimensie. Alles is rond-
om deze vier dimensies voortdurend in beweging en zoekt naar harmo-
nie, meent Riegel. Hij stelt daarbij multiple longitudinal design als
onderzoeksvorm voor. Op die manier kunnen complexere gehelen met
meer betrouwbaarheid in kaart worden gebracht177.

• Het aan de cybernetica ontleende begrip feed-back en zelfregulatie zoals
dat bij Piaget vooral in zijn latere werk een rol speelde is aanleiding
geweest tot veel onderzoek, waaruit ontwikkelingspsychologie volgens
de dynamische systeemtheorie (onder andere Samerhoff178) voortkwam,
waarover in een volgende paragraaf meer.

• Het taalonderzoek, in de lijn van Piaget en Chomsky leidde tot vernieu-
wende gegevens die gaandeweg de taalontwikkeling als het gevolg van een
interactief proces te zien gaven. Daniël Stern en zijn medewerkers heb-
ben veel aan dit onderzoek bijgedragen. Stern schreef over de taalont-
wikkeling en sociale ontwikkeling als relationele  ontwikkeling179. Hij
ontdekte dat er veel meer inbreng van de pasgeborene was dan men had
aangenomen.

• In het begin van de jaren tachtig werden veel congressen gehouden en
kwamen verzamelbundels uit die een weergave waren van onderzoek naar
aanleiding van Piagets werk180. Men vergeleek Piagets opvattingen met
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die van Freud en van Erikson, met motivatiemodellen en leertheorieën
vanuit de behavioristische hoek, met de waarneming en Gestalt-psycho-
logie, waarna Piagets uitgangspunten kritisch onder de loep genomen
werden. Dat het uiteindelijk gaat om aanvullende kritiek, omdat Piaget
belangrijke inzichten heeft aangedragen, maar dat zijn empirische gege-
vens en zijn theorie vernieuwing en verfijning behoeven wordt duide-
lijk181. Meetproblemen en generalisatieproblematiek van Piagets
onderzoek en van de neo-Piagetiaanse school worden onder de loep
genomen. Er wordt kritisch gekeken naar zijn visie op morele ontwikke-
ling. Men signaleert cross-culturele tekortkomingen in Piagets cognitie-
ve observaties. Er is kritiek op Piagets visie op opvoeding vanwege de
scheiding tussen ontwikkeling en leren182.

• Onder redactie van W. Andrew Collins werd vanuit de Minnesota
University een reeks kritische artikelen samengebracht183. Flavell legt
enkele vooroordelen bloot die aan het fase- of trapsgewijze model ten
aanzien van de kinderlijke ontwikkeling ten grondslag liggen184. Onder
leiding van de structuralisten zoals Piaget, Chomsky en Kohlberg, zegt
Flavell, heeft er een “cognitivization” van de psychologie plaats gevon-
den. Iedereen is er, dank zij Piaget, van overtuigd zegt hij, dat het men-
selijk denken en handelen mogelijk is dankzij de opbouw van cognitieve
structuren en structuur-netwerken. Dat de opbouw van zulke structuur-
netwerken procesmatig plaats vindt en er geen sprake is van letterlijk imi-
teren en kopiëren van gedrag, is onbestreden. Maar het vooroordeel dat
er in het proces van de opbouw van structuur-netwerken sprake is van
een “top-down” mechanisme, waarin volwassenen de top vormen en de
kinderen het “down” gedeelte, is aan herziening toe, meent Flavell. Dat
de opbouw van cognitieve netwerken algemeen, abstract en context-vrij
plaats kan vinden kan bestreden worden. Hij stelt voor dat aanhangers
van het structuralisme ophouden met de tweedeling “zij” (de kinderen)
tegenover “wij” (de volwassenen) alsof het gaat om twee soorten cogni-
tie: de kinderlijke en de volwassen soort. Zo ligt aan het idee van de “sta-
ges” het vooroordeel ten grondslag dat kinderen minder abstract,
systematisch, sociaal en welke andere kwalificatie men maar kan invul-
len, zijn dan volwassenen. Dat versimpelt het idee dat men met betrek-
king tot ontwikkeling eenvoudigweg kan denken in “ages and stages”,
terwijl onderzoek leert dat bij volwassenen de aan hun leeftijd gebonden
“stage” kenmerken niet algemeen aantoonbaar zijn. Flavell en andere
onderzoekers die Piagets observaties met denkopgaven voor kinderen her-
haalden vonden geen cognitieve homogeniteit. Merkwaardig genoeg ver-
toonden met name de foute antwoorden wel een grote homogeniteit.
Siegler kwam tot de formulering van een probabilistische verklaring voor
dat verschijnsel, namelijk de “fall-back-rule”. Dat wil zeggen het gege-
ven dat kinderen en volwassenen, indien zij geen kans zien een probleem
op te lossen omdat hun individuele informatie om het probleem op te los-
sen te kort schiet, terug vallen op collectieve inzichten en informatie van
de medemensen van de (sociale, culturele) groep waartoe men behoort.
Flavell constateerde dat sommige kinderen (hetzelfde kwam aan het licht
bij proeven met volwassenen) meer dan anderen (van dezelfde leeftijds-
groep) zich ontwikkelen in een fase-achtig tempo. Bij anderen consta-
teerde hij, wat ook Kohlberg al had aangetoond, een “stage-mixture”.
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Hij constateerde met betrekking tot fase heterogeniteit dat kinderen kwa-
litatief en intellectueel een ‘hoger’ niveau kunnen bereiken dan menig
volwassene en dat het denkniveau dan niet leeftijdsgebonden is. Hij ziet
dat in het gebruik van computers door kinderen.

• Dierproeven, zoals die van Rodent185 en Berlyne186 nauw gerelateerd aan
behavioristische onderzoeksmodellen gaven vermoedens over de moe-
der-kind dyade en de nauwe relationele verbanden die van daaruit
invloed uitoefenden op ontwikkeling.

• Al zulk onderzoek vanuit verschillende richtingen vond elkaar in het
onderzoek naar de pasgeborenen, waarin veel aanvullend kritisch onder-
zoek naar aanleiding van Piagets bevindingen en theoretische uitgangs-
punten werd gedaan. Zij stimuleerden velen, zoals E.J.Gibson187, die bij
de bespreking van de epigenetische psychologie nader aan de orde zal
komen.

• Een andere richting in de ontwikkelingspsychologie die van veel belang
is gebleken, is de attachement theorie van Bolwby188. De theorie van de
hechting gaat terug op de uitgangspunten van Erikson, maar zoekt ook
aansluiting bij het onderzoek in de babywetenschap en krijgt zo contact
met onderzoekers uit de school van Piaget en de daaruit voortkomende
lijnen. De attachment-theorie bleek een belangrijk hulpmiddel om dat-
gene wat zich tussen moeder en kind afspeelde en het effect daarvan op
de persoonlijke ontwikkeling van het kind te beschrijven. Bowlby onder-
zocht hoe een veilig gehecht kind zich aan de werkelijkheid durft toe te
vertrouwen, in het vaste vertrouwen dat de moeder, indien nodig, te hulp
zal schieten. Hij vond ook twee vormen van onveilige hechting. Ten eer-
ste dat het angstig-vermijdende kind zich niet durft te geven, maar opper-
vlakkig gezien wel een open indruk zal maken. Te weinig algemene
waardering (ongewenst kind, huwelijksmoeilijkheden, economische
malaise) of te weinig co-regulatie (dwingende ouders, autoritaire hou-
ding van overdracht en instructie in plaats van co-regulatie) kunnen de
angstig-vermijdende onveilige hechting veroorzaken. En ten tweede het
angstig afwerende onveilige kind. Te veel tekorten (veel ziekte, fysieke
ongemakken, handicaps), te weinig waardering voor de eigenheid van
het kind (symbiotische moeder-kind relatie), kunnen tot onveilige hech-
ting aanleiding geven. Zulke kinderen blijven letterlijk bij hun moeder,
en durven niet groot te worden en zelfstandig te zijn. Onveilig gehechte
kinderen huilen meer en zijn moeilijker in de omgang. Dat uitsluitend
de moeder verantwoordelijk is voor het hechtingspatroon, berust op een
vooroordeel. Dat bleek toen attachment-onderzoek vanuit een pluriform
wetenschapsmodel werd uitgevoerd, zoals dat bijvoorbeeld werd gedaan
door van IJzendoorn en Tavecchio bij hun onderzoek naar
Attachment189.

2.1.4 Onderzoek naar de morele ontwikkeling

Morele ontwikkeling heeft altijd in de belangstelling van pedagogen en
theologen gestaan. Het morele gevoel en het morele oordeel zijn door
Piaget onderzocht. In 1932 verscheen zijn verslag van onderzoek op dat
terrein190. Zolang kinderen geen werkelijk onderscheid kunnen maken tus-
sen het ik van zichzelf en het ik van de ouder, dat is in de periode waarin
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ze de ouder rechtstreeks imiteren, kan er geen sprake zijn van een ‘ideaal-
ik’ of ‘super-ego’, zeggen Piaget en Inhelder. Zij menen met Bovet191 dat
er twee voorwaarden zijn voor het ontstaan van moreel besef. Medemensen
moeten regels opleggen en er moet een affectieve laag zijn (vrees of
respect), die het houden van regels als vanzelfsprekend afdwingt. Zij onder-
scheiden eenzijdig respect, dat verwijst naar de houding van een persoon
ten opzichte van degene die hij als zijn meerdere beschouwt en wederzijds
respect of waardering. Eenzijdig respect kan gezien worden als bron van
gehoorzaamheidsmoraal en plichtsgevoel (heteronomie); het wederzijdse
respect als bron van moraliteit (autonomie). Tot het 7e en 8e jaar nam
Piaget in zijn observaties heteronomie waar, daarna ontwikkelde zich ook
autonomie, terwijl steeds ook vormen van ambivalentie te zien bleven.
Ambivalentie werd gekenmerkt door een mengsel van affectie en vijandig-
heid, van sympathie en agressiviteit. In het socialisatieproces kan hetero-
nomie ook gezien worden als moreel realisme. Er is dan sprake van
objectieve verantwoordelijkheid, zich houden aan regels en wetten vanwe-
ge conformiteit met de wet. Piaget onderzocht het een en ander door obser-
vatie van het gereglementeerde spel. Jonge kinderen namen ieder voor zich
ietwat verschillende regels over van de ouder die de regels introduceert.
Omdat het reglement aanvankelijk te gecompliceerd was namen kinderen
alleen een (individueel) deel ervan over. Ieder kind speelde voor zichzelf
met individueel genterpreteerde regels. De groep fungeerde als collectief
stimulerende omgeving.
Na het zevende jaar nam Piaget in het gereglementeerde spel waar, dat
kinderen, naarmate zij ouder werden, de regels zagen als het resultaat van
een overeenkomst tussen speelgenoten. Die overeenkomst kon naar belie-
ven en met instemming van de partners gewijzigd worden, als hiermee aan
een algemeen verlangen werd voldaan. Hierin wordt wederkerigheid en
respect duidelijk teruggevonden als rechtvaardigheidsgevoel. Zo zal op
moreel gebied het kind pas rijp zijn voor coöperatieve handelingen na het
bereiken van het operationele niveau. Piaget meende dat er een evolutie-
wet in de morele ontwikkeling van het kind te herkennen is, namelijk die
van ideeën van boetedoening en straf tot die van gelijke behandeling en
respect192.
In 1958 voltooide Kohlberg zijn dissertatie over morele ontwikkelingssta-
dia die hij uitwerkte op grond van Piagets werk over het morele oordelen
van kinderen uit 1932193. Kohlberg liet in zijn onderzoek jongens van tien
tot zestien jaar antwoorden op hypothetische morele dilemma’s die hen
werden voorgelegd. Hij ontdekte dat de manier waarop de jongens hun
morele redenen uiteen zetten een duidelijk patroon vormde, waarin zes
stadia van morele ontwikkeling te herkennen waren. De antwoordpatro-
nen bleken leeftijdsafhankelijk te zijn. Omdat hij zijn morele fasen een zo
groot mogelijke validiteit wilde geven, zette Kohlberg zijn onderzoek voort
met een longitudinale studie van dezelfde jongens die hij elke vier jaar
opnieuw een aantal morele dilemma’s voorlegde. Na twintig jaar werd zijn
onderzoek afgerond. In 1969 formuleerde Kohlberg zijn Cognitive
Developmental theory of Moralization. Hierin zette hij uiteen hoe de fasen
zich ontwikkelen uit de interactie tussen individu en omgeving; hoe een
individu van de ene naar de andere fase komt; waarom sommige individu-
en zich verder ontwikkelen en anderen niet; en wat de relatie is tussen deze
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cognitieve structuren en het individuele morele doen en laten van mensen.
De morele stadia met de belangrijkste kenmerken van Kohlberg zijn:
• Het pre-conventionele stadium, dat van de heteronome moraliteit. Goed

is gehoorzaamheid voor de eigen bestwil. De reden om goed te doen is
het voorkomen van straf en het sociale perspectief van dit stadium is het
egocentrische.

• Het individualistische stadium, moraliteit heeft een instrumenteel doel,
namelijk het voor-wat-hoort-wat principe. Goed doen hangt samen met
een vorm van morele ruilhandel, waarin alle partijen aan hun trekken
komen. Het concrete individuele sociale perspectief dat bij dit stadium
hoort laat mensen zien die weten dat iedereen zo zijn belangen heeft en
begrijpt dat die behartigd moeten worden.

Het eerste en tweede stadium vormen samen het eerste pre-conventionele
niveau. Het derde en vierde stadium vormen het tweede conventionele
niveau.
• Het derde stadium is dat van conformiteit. Aan wederzijdse verwach-

tingspatronen en relatieverwachting moet voldaan worden. Goed is aan
de verwachting van anderen beantwoorden zodat zij aan jouw verwach-
tingen beantwoorden. Loyaliteit en respect vanuit dat oogpunt is in dit
stadium belangrijk. Je moet voor anderen zorgen is een belangrijke reden
om iets goed te doen in dit stadium. Gedeelde gevoelens en meningen,
het kennen van de verwachtingen van de sociale groep waartoe je behoort
en daar aan voldoen, behoren tot het sociale patroon dat bij dit stadium
hoort.

• In het vierde stadium is men zich bewust van het sociale systeem. Goed
is wanneer men zijn plicht vervult tegenover de maatschappij waartoe
men behoort. Niet omdat de regels gehouden moeten worden omdat men
anders gestraft wordt, maar omdat het sociale systeem gehandhaafd
moet blijven omdat het anders een chaos wordt, waarin ieder maar doet
naar het goeddunken van zijn eigen hart. Men wordt zich bewust van
verschillende gezichtspunten vanuit verschillende sociale groeperingen
en systemen. Men handelt op een bepaalde manier omdat men juist de
eigen sociale groep met het bijbehorende systeem wil benadrukken.

Het vijfde en zesde stadium vormen het derde post-conventionele niveau.
• Tijdens het vijfde stadium is men zich bewust dat sociale regels een vorm

van contract zijn en dat men individuele rechten heeft. Mensen kunnen
een eigen mening hebben, maar de meeste meningen vallen samen met
die van de sociale groep waartoe men behoort. Bepaalde mensenrechten
zoals leven en vrijheid stijgen uit boven de normen van de groep. Men is
zich ervan bewust dat de reden waarom men zich aan het sociale con-
tract houdt gevonden wordt in de veiligheid die er voor mensen van uit
gaat. Het grootste goed voor het grootst mogelijke aantal mensen is juist.
Het sociale perspectief van waaruit men redeneert is dat van de indivi-
duele meningen en behoeften die ondergeschikt moeten zijn aan het
sociale contract.

• Tijdens het zesde stadium herkent men de universele ethische principes.
Vrijwillig en op basis van een eigen weloverwogen keuze komt men tot
het zich onderwerpen aan deze universele ethische principes. Zoals
gerechtigheid, gelijkheid van mensen, respect voor de menselijke waar-
digheid en het recht van iedereen om een individueel mens te zijn. Elk
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weldenkend mens kan dan vanuit zulke onderwerping aan individuele
ethische principes komen tot keuzes en persoonlijke toepassing van deze
principes. Het sociale gezichtspunt dat bij dit stadium hoort is dat van
een moreel standpunt en daarvandaan keuzes maken. Zo kan elk indivi-
du dan ontdekken dat moraliteit uiteindelijk in de persoon zelf gevon-
den moet worden.

Critici van Kohlberg hebben bezwaar gemaakt tegen de puur formele struc-
tuur van de stadia194. Gilligan is een belangrijke criticus van Kohlberg,
omdat hij het ‘andere geluid’, namelijk dat van meisjes en vrouwen heeft
willen laten horen195.
Helen Weinreich-Haste noemt enkele punten van kritiek196. De impliciete
definitie van moraliteit in termen als gehoorzaamheid, regels en plicht
blijft ten grondslag liggen aan het systeem, zegt zij. Wederkerigheid en
gelijkwaardigheid van de deelnemers aan het morele proces en het hande-
len komt minder aan de orde dan ongelijkwaardigheid. Kohlbergs dilem-
ma’s gaan meer over morele principes tegenover morele conflicten dan over
regels en plicht.
Selmans onderzoek naar ‘role-taking’ in relatie tot moreel handelen laat
duidelijk zien dat verplaatsing in het perspectief van een ander voorwaar-
de is voor moreel redeneren. Hij constateerde dat vanaf twaalfjarige leef-
tijd een kind in staat is zich in te leven in twee verschillende perspectieven
(van andere personen) van een situatie, om vervolgens zelf een derde stand-
punt in te nemen197. Damon maakte met zijn onderzoek duidelijk dat bij
morele dilemma’s een afweging moet worden gemaakt tussen separate
morele categorieën zoals gehoorzaamheid aan de ouders, loyaliteit aan
vrienden, of zich aanpassen aan conventies van de groep waartoe men
behoort198.

2.2 Epigenetische psychologie

Epigenetische psychologie houdt zich bezig met ‘nieuwvorming’, dat wat
bij ‘wording’ komt kijken, met betrekking tot de ontwikkeling van mense-
lijke mogelijkheden en menselijk gedrag. Sylvia Nossent geeft van epige-
nese en van ontwikkeling een definitie. Zij zegt met betrekking tot
epigenese: “Van epigenese is sprake wanneer er iets verandert in datgene
wat wordt opgebouwd. Epigenese is zo opgevat een soort ‘hogere orde ver-
andering’ in bewaarde patronen of processen”. En met betrekking tot ont-
wikkeling: “Psychische baby- en ouderontwikkeling bestaat uit ordelijke,
behoudende manieren van patroonvormen en betekenisgeven199”. Op
grond van onderzoeksgegevens die zijn verkregen met verfijnde observa-
tie- en registratieapparatuur heeft men foetusgedrag en het gedrag van pas-
geborenen bestudeerd en tot nu toe onbekende gedragsmanifestaties
waargenomen, die de visie op het gezamenlijke uitgangspunt van de klas-
sieke ontwikkelingspsychologieën onder kritiek stellen. Dit onderzoek
bevatte bruikbare resultaten voor het beschrijven van (onvoorspelbare)
relationele aspecten in de ontwikkelingspsychologische werkelijkheid. Voor
het onderwerp van deze studie gaf dit onderzoek aanknopingspunten voor
een gefundeerde dialogische opvoedingsattitude, die interactief opvoed-
kundig handelen voortbrengt.
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2.2.1 Kritische aanvulling op klassieke visies

Ontwikkelingspsychologieën, die uitgaan van het idee dat kinderen vol-
strekt als een leeg vat geboren worden, zijn achterhaald, evenals zuiver
nativistische, mechanische visies, die de invloed van omgevingsfactoren
ontkennen. Elke ontwikkelingspsychologie van deze tijd houdt rekening
met of is aangepast aan hermeneutische, holistische, kritische, emancipa-
torische en transactionele factoren binnen het ontwikkelingspsychologi-
sche proces. Dat deze psychologische visies als klassiek bestempeld kunnen
worden heeft te maken met de gerenommeerde positie van deze visies. Hun
waarde blijft onverminderd van kracht, maar sommige van de gehanteer-
de uitgangspunten en sommige aan de theorie ten grondslag liggende
onderzoeksresultaten zijn inmiddels toe aan kritische aanvulling, omdat
nieuw onderzoek nieuwe gezichtspunten naar voren heeft gebracht.
Hieronder volgt een korte bespreking van enkele, voor het onderwerp van
deze studie belangrijke kritische aanvullingen.
Het vertrekpunt van klassieke ontwikkelingspsychologische theorieën kan
gekenschetst worden als de nul-optie. De aangeboren, genetisch bepaalde,
mogelijkheden worden gezien als predisposities, die bij de geboorte een
instinctmatig reflex-schematisch karakter hebben. Er zou bij de foetus en
de pasgeborene geen sprake zijn van ervaring als geordende waarneming,
geen sprake van cognitie, geen sprake van geïnterpreteerde perceptie, geen
sprake van object-representatie, geen sprake van de mogelijkheid tot anti-
ciperend gedrag, geen sprake van sociaal relationele wederkerigheid en
daardoor nog geen sprake van een ‘zelf ’ of een ‘persoon’.
Verfijnde observatie- en registratieapparatuur heeft laten zien dat dit ver-
trekpunt kritische aanvulling behoeft en zelfs ten dele is gefalsificeerd. In
het bovenstaande werd daar het één en ander over vermeld. Illustratief
voor dit kritische proces zijn de artikelen van E.J.Gibson. Zij beschrijft
het functionalistische begrip ‘affordances’, in navolging van James Gibson
die dit begrip herinterpreteerde. Er is voor dat begrip geen goede
Nederlandse vertaling te vinden. De sfeer van het woord ligt in de ver-
taling van ‘to afford’ als: ‘de mogelijkheid hebben’ of ‘je iets kunnen ver-
oorloven’. Maar de Gibsons gebruiken affordance als zelfstandig
naamwoord en meestal in de meervoudige vorm. James Gibson200 maakte
duidelijk dat het begrip gebruikt werd in het verlengde van Koffka’s
“Gestalt-psychologie”. Koffka merkte op dat de dingen, of de situaties in
de werkelijkheid een appellerend karakter hebben201. De werkelijkheid
nodigt uit om met die werkelijkheid te handelen. Plaatsen, gebeurtenissen
en dingen hebben ‘affordances’ zeggen de Gibsons202. Mensen hebben ook
affordances en ontwikkelen een enorme vaardigheid om op de affordan-
ces van anderen adequaat te reageren. Er is echter weinig studie gedaan,
meenden de Gibsons, naar de manier waarop de affordances vanuit de wer-
kelijkheid worden ‘opgepikt’ zodat een adequate reactie kan volgen.
Eleanor Gibson verzamelde onderzoek waaruit bleek op welke leeftijd kin-
deren adequaat gaan reageren op het appèl dat van verschillende situaties
in de werkelijkheid uitgaat. Men deed proeven met baby’s die naar een
nagebootste ‘cliff ’ kropen en mat hun hartslag. Ervan uitgaande dat de
hartslag zou versnellen indien zij zich van ‘gevaar’ (je kunt hier afvallen)
bewust zouden zijn, werd waargenomen dat baby’s van vijf maanden oud
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geen versnelling van de hartslag vertoonden, maar wel adequaat reageer-
den op de cliff-situatie, terwijl bij baby’s van negen maanden wel hartslag-
symptomen van angst voor de cliff waar te nemen waren. Men trok de
conclusie dat het reageren op de ‘affordance’ van de ‘cliff ’ allereerst func-
tioneel was en pas later ook emotioneel, maar dat er niettemin sprake was
van adequaat reageren op een affordance van de situatie. Kinderen van 14
tot 18 weken reageerden adequaat op de affordance van een bewegend
voorwerp, hoewel het nog niet lukte het voorwerp te grijpen.
In tegenstelling tot de klassieke opvattingen wees J.J. Gibson erop dat een
baby geen egocentrisch a-dualistisch schepsel is, maar een zichzelf actief
ordenende persoon, dat bezig is uit te zoeken wat de wereld te bieden heeft.
In de Gibsoniaanse visie worden kennis en emoties niet ‘opgeslagen’ in een
mentale binnenwereld, maar zijn zij organiserend aanwezig in het gedrag
van het organisme. Gibson merkt op dat de basis waarop kennisverwer-
ving plaats vindt anders geformuleerd moet worden dan door Piaget en
Inhelder is gebeurd203.
In haar artikel van 1988 werkt E.Gibson het idee van affordances verder
uit met betrekking tot het exploratieve gedrag van baby’s. De competentie
van kinderen om adequaat op affordances te reageren werd in de tussen-
liggende tijd door verschillende wetenschappers onderzocht. In haar
bespreking daarvan zegt Gibson dat Piagets noties op dit terrein aan revi-
sie toe zijn204. Baby’s bleken niet alleen gemotiveerd tot het onderzoeken
van dingen die met hun eerste levensbehoefte te maken hebben, maar zij
bleken ook nieuwsgierig naar nieuwe dingen die voor hun eerste behoefte
geen betekenis hadden. Berlyne had in 1966 opgemerkt dat er een zekere
nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen kan worden geconstateerd.
Mc. Call, Fenson en anderen zien baby’s van acht tot tien weken manipu-
leren met voorwerpen waardoor hun competentie om op de affordances
van de voorwerpen in te gaan toeneemt. Rheingold legde vanuit haar
attachmentonderzoek het verband tussen veilige hechting en de toenemen-
de competentie in situaties waarbij steeds meer afstand genomen kan wor-
den van de ‘caretaker’ (moeder of significante volwassene). De opvallende
conclusie uit de uitkomsten van al dit onderzoek vanuit verschillende hoek
moet volgens Gibson zijn dat zelfs in de zeer vroege babytijd een kind
onderzoekend, exploratief gedrag vertoont en dat het daarbij anticipeert
op de ‘uitkomst’ van de exploratie. De handelingen van baby’s kunnen
worden onderscheiden in informatie verzamelende activiteiten en uitvoe-
rende activiteiten. Deze laatste soort activiteiten zijn het resultaat van een
adequate reactie op de affordance van dingen en omstandigheden waar de
baby mee handelt. En hoe rudimentair men de vroege exploratieve syste-
men van baby’s ook mag vinden, de coördinatie die eraan ten grondslag
ligt bleek uit de vele door Gibson aangehaalde onderzoeken veel groter en
adequater dan vanuit Piagets theorie op grond van reflexreacties mocht
worden verwacht. Gibson noemt nog veel meer opmerkelijke zaken.
Kellman demonstreerde dat een baby van zestien weken driedimensionale
voorwerpen die op een film vertoond waren kon herkennen. Gibson ont-
dekte zelf bij haar onderzoek dat baby’s van zestien weken oud in staat
waren zichzelf te onderscheiden van een bewegend object, zelfs wanneer
zijzelf ook werden bewogen. Gibson concludeerde uit onderzoek, dat een
object ook voor een baby van enkele weken in de tijd bestaat. Andere
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onderzoeken maakten duidelijk dat een baby van vier tot vijf maanden
oud in staat is tot het toepassen van informatie uit het ene zintuig in dienst
van activiteiten of in dienst van de informatieverwerking vanuit andere
zintuigen (intermodal transfer). Gibson en anderen onderzochten hoe
baby’s deze mogelijkheid gebruiken bij de informatieverwerking omtrent
congruentie met oude kennis of bij de verwerking van nieuwe informatie.
Tot zes maanden bleek de waarneming selectief, de affordances van de
omgeving explorerend, maar tussen de zes en twaalf maanden bleken kin-
deren steeds meer te anticiperen op de karakteristieke eigenschappen van
de reeds geëxploreerde omgeving. De onderzoekers namen ook waar hoe
nieuwe, nog onbekende gegevenheden, nieuw exploratief gedrag en
‘nieuwsgierigheid’ opwekten. Het anticiperende gedrag van zulke kleine
kinderen maakt duidelijk dat er tenminste een notie van causaliteit aan-
wezig is. Gibson en Walk deden onderzoek naar de vraag of en op welke
leeftijd baby’s blijk geven op omgevingsfactoren zo te kunnen anticiperen
dat men kan stellen dat er een notie is van de consequenties van het waar-
genomene zonder dat verdere exploratie nodig is. Zij lieten baby’s die uit-
sluitend konden kruipen en baby’s die ook konden lopen van de ene kant
naar de andere kant (waar hun moeder zich bevond) kruipen of lopen over
een waterbed (waarop niet gelopen kon worden) of over een hard bed
waarop wel gelopen kon worden. Het overtrek van beide bedden was gelijk.
Het bleek dat de baby’s die ook konden lopen in beide situaties langer visu-
eel en tactiel onderzoek pleegden alvorens op pad te gaan naar hun moe-
der. De baby’s die alleen konden kruipen begonnen onmiddellijk te
kruipen. De baby’s die ook konden lopen, liepen op het harde bed, maar
gingen kruipen op het waterbed. Andere onderzoeken rondom het vraag-
stuk van ‘om de hoek verdwijnen’ leverde vergelijkbare resultaten op.
Gibson constateert dat de leeftijd waarop kleine kinderen kunnen antici-
peren op de situatie of perspectief kunnen nemen in het handelen aan-
zienlijk moet worden vervroegd in vergelijking met de onderzoeks-
resultaten van Piaget en Inhelder. Kennisverwerving hangt samen met ade-
quaat reageren op de affordances die van de werkelijkheid uitgaan en wel
op een interactieve, anticiperende maar steeds flexibele constructieve
manier, is haar kritische aanvulling daarop205.

2.2.2 Ontwikkelen volgens de chaostheorie

Theoretisch gezien kan men het vraagstuk van de onvoorspelbaarheid en
de onwetmatigheid van het menselijk gedrag en ontwikkelingspsychologi-
sche processen beschrijven vanuit de chaostheorie, zoals Vroon dat deed.
De processen kunnen, zo meent men vanuit deze theorie, niet volgens een
logisch, algemeen geldend, denkkader worden beschreven. De chaostheorie
is recentelijk ontwikkeld ten behoeve van de natuurwetenschappen om pro-
cessen in zowel de dode natuur als in de levende organismen te beschrijven.
Fysiologisch gezien is er sprake van chaotische processen binnen dieren en
mensen. Zulke chaotische processen zullen juist in de levende natuur veel
voorkomen omdat zij gekenmerkt worden door zelforganisatie, hetgeen
inhoudt dat zij buitengewoon flexibel zijn en zeer gevoelig voor omstandig-
heden, zodat zij zich aan heel verschillende omstandigheden kunnen aan-
passen. Het blijkt dat ziekelijke organismen minder innerlijke variatie
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vertonen dan gezonde organismen206. Ontwikkelingsprocessen en proces-
sen die beschreven worden binnen de sociale psychologie, de andragologie
en in het algemeen binnen de menswetenschappen worden weliswaar deter-
ministisch beschouwd, maar zijn niettemin wegens hun grote complexiteit
niet of nauwelijks voorspelbaar. De chaostheorie gaat ervan uit dat er spra-
ke is van determinisme van een hogere orde. Toegepast op de mensen in hun
diversiteit en pluraliteit is er niets anders te verwachten dan dat er steeds
zoveel veranderingen mogelijk zijn dat het evenwicht van voorspelbare reac-
ties wordt verstoord. Dat leidt tot instabiliteit, ofwel een groot chaotisch
gebied, dat bedreigend is voor de soort en de status quo van de menselijke
gemeenschappen. Mensen hebben echter tevens de mogelijkheid om deze
veranderingen, het chaotische gebied, te bestrijden door middel van hun
innovatieve mogelijkheden. Biologisch gezien leidt dat tot culturele muta-
tie. Telkens na een innovatieperiode (de verandering van bronstijd naar de
ijzertijd, de industriële revolutie en dergelijke) gevolgd door een betrekkelij-
ke rustige periode, zal er opnieuw sprake zijn van ‘onrust’, instabiliteit, het
gevaar van ineenstorten van patronen en verbanden, waardoor de nood-
zaak van vernieuwingen zich weer voordoet. Dat het menselijk gedrag zo
onvoorspelbaar is wordt in deze theorie verklaard vanuit de fractale bouw
van de hersenen207. De hersenlagen zijn zo bezien, ten opzichte van elkaar
innovaties, waardoor bewustzijn het gevolg zou zijn van een chaotisch ver-
lopend proces. Vanuit deze theoretische visie wordt ontwikkeling verklaard
als verschijnselen van innovatie, die volgen op instabiliteit na een betrekke-
lijke rustperiode, waardoor groeispurts te zien zijn en sprongsgewijze ont-
wikkeling. De veranderingen in cognitieve, motorische, emotionele en
fysieke ontwikkeling verloopt schoksgewijs en elke schok is te beschouwen
als een innovatie. Daar tussenin is sprake van een betrekkelijk rustige perio-
de van consolidatie van het verworvene, gevolgd door periodes van chaoti-
sche fluctuaties, die nieuwe innovatie noodzakelijk maken. De oude
verworvenheden verdwijnen niet, maar worden opgenomen in het nieuwe
systeem. Onderzoek heeft uitgewezen dat tijdens de instabiele perioden (bij-
voorbeeld veroorzaakt door stressfull life events) kleine oorzaken buitenge-
woon grote gevolgen kunnen hebben (bijvoorbeeld dat iemand een misdaad
begaat of zelfmoord pleegt). Tegelijkertijd geeft de chaostheorie een ver-
klaring voor het gegeven dat oudere mensen een zekere mate van gelijkheid
en starheid vertonen. Hun systeem zou steeds minder in staat zijn tot ade-
quate innovaties als antwoord op onverwachte situaties en problemen. Het
gebrek aan variatie brengt vanuit dit gezichtspunt tegelijkertijd functiever-
lies van het totale systeem met zich mee en daarmee ouderdomsverschijn-
selen. Het is, zo meent Vroon, nog nooit mogelijk gebleken de menselijke
denkstrategieën te simuleren (bijvoorbeeld in het onderzoek naar artificiële
intelligentie). Het neurologisch functioneren van de hersenen is wel te
beschrijven, maar niet te ontleden. Er is bijvoorbeeld nog geen systemati-
sche (herleidbare en empirisch te verifiëren) verklaringsmethode gevonden
voor drie belangrijke mentale functieverschijnselen. Ten eerste dat locale
hersenbeschadigingen niet altijd fatale gevolgen hebben, ten tweede dat een
neuraal netwerk inhoudsadresseerbaar is (dat wil zeggen dat mensen bij-
voorbeeld weten dat zij iets niet weten) en dat de opslag van gegevens niet
beperkt is tot één plaats. De onmogelijkheid om de hersenfuncties te simu-
leren heeft ertoe geleid dat er nog nooit een instrument gevonden is dat het
menselijk gedrag betrouwbaar voorspelt.
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2.2.3 De dynamische systeemtheorie van ontwikkeling

Van Geert208 meent dat betrouwbare voorspellende uitkomsten van onder-
zoek wel mogelijk zijn. Hij zegt dat men in een laboratorium onderzoek
kan doen met inachtneming van de chaostheorie, naar de opeenvolgende
vormen van gedragsorganisatie bij baby’s, peuters, kinderen, jongeren en
volwassenen. Ontwikkeling is vele malen complexer dan theorieën over
geconditioneerde patronen, en het eenvoudig aanleren van vaardigheden
door imitatie en modelling, suggereren. In het systeem wordt de interactie
tussen ouder en kind als twee variabelen gezien van een organisatie waar-
in de elementen van het systeem (de ouder die helpt en het kind dat werk-
woordsvormen ontdekt bijvoorbeeld) elkaar continu en wederzijds
beïnvloeden. De dynamische systeemtheoretici vergelijken niet de gemid-
delde scores van groepen leeftijdsgenoten (wat altijd een lineair verband
en een geleidelijke toename van de capaciteit te zien geeft), maar de sco-
res van enkelingen over een langere tijd. Er wordt daarmee niet langer
gezocht naar leeftijdsstadia, maar naar de kenmerken van ontwikkeling
als een vorm van zelforganisatie binnen het systeem. Het begrip, dat ont-
staat (bijvoorbeeld van werkwoordsvormen), is afhankelijk van de hulp,
maar de hulp is weer afhankelijk van het begrip. Daarom is er sprake van
een iteratief proces, dat wil zeggen: het proces wordt bij herhaling toege-
past op haar eigen resultaat. De dynamische systeemtheorie wil sprongs-
gewijze ontwikkeling niet alleen constateren als een trapsgewijze
ontwikkeling, zij wil haar van binnen uit verklaren. Zij doet dat volgens
het wiskundig model van de zelforganiserende systemen. Zodra er instabi-
liteit optreedt tengevolge van een probleem dat zonder ontwikkeling onop-
gelost blijft, zal het systeem zich richten op innovatie, vernieuwing en
daarmee herhaalde zelforganisatie toepassen. Het systeem voelt zich aan-
getrokken door de nieuwe vormen van zelforganisatie en er ontstaat een
nieuw evenwicht. Vlak voor een systeem tot het nieuwe evenwicht komt is
er een fase van discontinuïteit, die ook catastrofe wordt genoemd. Deze
perioden zijn te vergelijken met wat door Vroon aangeduid wordt als ken-
merkend voor een instabiel functionerend systeem, waarin zeer onver-
wachte gedragingen kunnen optreden, omdat de cognitieve controle
mogelijkheden voor een groot deel vernieuwd moeten worden opgebouwd.
De catastrofevlaggen worden zichtbaar binnen laboratorium (experimen-
teel) ontwikkelingspsychologisch onderzoek209. Hieruit blijkt dat nieuwe
ontwikkelingen niet alleen het gevolg zijn van wat de omgeving aanbiedt,
maar van de interactie met het oude (bekende). De variabelen werken op
elkaar in en veranderen elkaar. Binnen de dynamische systeemtheoreti-
sche onderzoekingen is gebleken dat veel ontwikkelingsprocessen blijken
te kunnen worden verklaard aan de hand van een universeel veranderings-
model (dat in zeer veel disciplines kan worden toegepast), het logistieke
groeimodel. Dit model gaat uit van drie basisvooronderstellingen name-
lijk dat ontwikkelingen vooral in gang worden gezet door verandering in
één hoofdvariabele, waarbij ter ondersteuning van de ontwikkeling (inter-
ne of externe) hulpbronnen worden aangeboord, terwijl oude patronen
dienst blijven doen tot de noodzaak om over te stappen op andere gedrags-
patronen onvermijdbaar is. Dat model kan herleid worden tot een wiskun-
dige vorm en leent zich voor (computer)simulatie. Daarmee is empirische
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toetsing weer binnen bereik. Een beperking van dit theoretisch onderzoek
is dat de metingen met grote nauwkeurigheid en een zeer hoge frequentie
over langere tijd moeten worden gedaan, hetgeen de generaliseerbaarheid
vooralsnog bemoeilijkt. Wanneer de leersnelheid langzaam is zal er spra-
ke zijn van een min of meer regelmatige groei. Wanneer de leersnelheid
toeneemt geeft de curve als weergave van de groei een oscillerende groei te
zien, maar wanneer de leersnelheid te groot wordt zal de groei chaotisch
worden en nooit tot een bevredigende oplossing kunnen leiden. Dat zou
volgens Van Geert een verklaring kunnen zijn voor pathologisch gedrag.
De oscillerende groei is de meest voorkomende, een groeispurt (bijvoor-
beeld in het gebruik van zinsconstructies) wordt gevolgd door een periode
van zeer fluctuerend gebruik van deze nieuw verworven mogelijkheid, uit-
mondend in een uiteindelijk stabiel gebruik van het inzicht. Het voorko-
men van universele allesoverheersende stadia in de ontwikkeling, zoals in
de theorie van Piaget, wordt binnen het dynamisch systeemtheoretisch
onderzoek weersproken. Wel werden door Fischer stadia ontdekt, maar
die bleken voor elk gebied van de ontwikkeling op verschillende momen-
ten op te treden. De trapsgewijze ontwikkeling, die gevonden werd, was
dus niet universeel en algemeen voor de ontwikkeling van die persoon,
maar een individu kan, zo bleek uit dit onderzoek, zowel binnen verschil-
lende aspecten van de ontwikkeling als binnen verschillende stadia func-
tioneren. Aan de andere kant bleek dat de stadia wel elkaar opvolgden,
met andere woorden dat een voorgaand stadium noodzakelijk was om een
volgend stadium te bereiken, hoewel er regelmatig sprake is van terugval
op eerdere stadia vlak voor groei naar een volgend stadium. Er is derhal-
ve sprake van een netwerk van groeicurves in de vorm van stapsgewijze
toename, met tijdelijke terugval voorafgaande aan de eigenlijke stap.

2.2.4 “Folk psychology” en ontwikkeling

Het blijkt dat kinderen vanaf de geboorte bepaalde ‘regels’ hanteren, die
inspelen op de medemens, reageren op de medemens, mogelijk maken. In
toenemende mate zijn kinderen en volwassenen in staat het gedrag van
anderen en van zichzelf te begrijpen, te verklaren met betrekking tot de
bedoeling van het gedrag en eventueel te ‘voorspellen’ alsook emotioneel
aan te voelen. De psychologie die deze spontane werking van de menselij-
ke geest bestudeert heet Folk psychology. Zij probeert processen te verkla-
ren die binnen een bepaalde cultuur leiden tot datgene wat Hannah Arendt
common sense noemt. Er zijn verschillende begrippen die in dit onderzoek
naar de werking van folk psychology een rol spelen. Vanaf de geboorte
worden aan kinderen ‘desires’ (betrekking hebbend op wensen) en ‘beliefs’
(betrekking hebbend op overtuigingen) toegekend210. Via desires worden
veranderingen in de werkelijkheid beoogd (the world has to fit in the
mind), de beliefs worden ‘waar’ wanneer de mentale representatie over-
eenkomt met de werkelijkheid (the mind has to fit in the world). Om goed
gebruik te kunnen maken van de mechanismen van desires en beliefs moet
men aan drie criteria voldoen: men moet in staat zijn te weten dat beide
een mentale toestand betreffen; dat er een oorzakelijk verband is tussen
desires en beliefs en gedrag; en dat de representaties van de werkelijkheid
in de desires en beliefs subjectief van karakter zijn. De mening van Piaget,
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dat jonge kinderen geen onderscheid kunnen maken tussen fysieke en men-
tale entiteiten, bleek in recent onderzoek onjuist. Jonge kinderen, bene-
den de drie jaar geven blijk aan de twee eerste criteria te kunnen voldoen.
Zij kunnen onderscheid maken tussen fysieke en mentale representatie, zij
blijken ook in staat het oorzakelijk verband tussen gedrag en desires en
beliefs te kunnen hanteren. Zij kunnen bijvoorbeeld voor hun derde jaar
correct een emotionele reactie voorspellen. In onderzoek met autistische
kinderen werd dit bevestigd, omdat autisten juist op dit gebied falen211.
Kinderen beneden de drie jaar begrijpen dat een desire een mentale repre-
sentatie is van een nog niet bestaande, maar gewenste toestand, stelde
Rieffe. Zij praten al heel vroeg zo over desires, dat blijkt dat zij accepteren
dat deze van persoon tot persoon kunnen verschillen. Maar dat geldt niet
voor de beliefs. De mening die zeer jonge kinderen hebben over de werke-
lijkheid schrijven zij toe aan iedereen. Rond de vier jaar komt daar veran-
dering in. Dan zijn kinderen in staat ook de subjectiviteit van beliefs te
hanteren. Een belangrijke rol speelt hierin het zogenaamde doen-alsof-
spel. Vanaf een jaar of twee kunnen kinderen dit spel spelen. Na een jaar
of vier worden deze spelletjes heel belangrijk (representatie van de bestaan-
de werkelijkheid). Rond een jaar of drie kunnen kinderen heel gemakke-
lijk omschakelen van de gespeelde werkelijkheid naar de echte werke-
lijkheid en andersom. Zij weten bovendien dat de gespeelde werkelijkheid
een mentale representatie is. Zij weten ook dat de representatie van per-
soon tot persoon kan veranderen en zij kunnen gebruik maken van het
inzicht dat hun eigen mening over de werkelijkheid door nieuwe informa-
tie kan veranderen. Voor dit verschijnsel zijn drie theoretische verklarin-
gen. Ten eerste dat elk kind een aantal regels hanteert, generalisaties
toepast en wetmatigheden ziet, waarmee het gedrag van de omgeving pro-
beert te verklaren en te voorspellen. Volgens deze ‘theorie-theorie’ zou het
activeren van de verschillende theorieën eenzelfde weg bewandelen als die
welke Kuhn heeft blootgelegd rondom wetenschappelijke paradigmata.
Een kind zou elke theorie over de werkelijkheid net zolang handhaven tot
het tegendeel blijkt en ruilen voor een andere theorie noodzakelijk is gewor-
den. Ontwikkeling vindt plaats wanneer een kind een theorie met een
beperkt theoretisch kader verruilt voor een theorie met een meer geavan-
ceerd theoretisch kader, waarbij de beliefs een toegevoegde waarde vor-
men. Wellman onderscheidt in deze ontwikkeling de volgende fasen: de
fase van de ‘early desire psychology’; dan de fase van ‘desire-belief psycho-
logy’ en vervolgens de fase van de ‘belief-desire psychology’. Volgens de
simulatietheorie zou een kind door simulatie, ‘role-taking’ de werkelijkheid
te lijf gaan. Het vermogen om te kunnen simuleren wordt dan als aange-
boren beschouwd. Eerst zal het kind volledig uitgaan van de eigen wensen,
daarna zal het ontdekken dat anderen andere wensen kunnen hebben, ter-
wijl het rond de vier jaar in staat is om zich aan te passen aan de mentale
representaties van anderen. De derde stroming meent dat er sprake is van
een combinatie van beide theoretische modellen. Het kind heeft in deze
visie èn het vermogen tot theorievorming èn het vermogen tot simulatie.
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2.2.5 Babywetenschap en Nossents coactie

Sylvia Nossent bespreekt op kritische wijze Freud, Piaget, en Bowlby en
meent dat deze uitgaan van dezelfde vooronderstellingen met betrekking
tot baby’s en de ontwikkelingsgang van de mens vanaf de conceptie:
• Dat elke ontwikkeling begint bij een louter biologische basis;
• Dat de psyche geleidelijk ontstaat en de ontwikkeling daarvan een begin-

en een eindpunt ( in die zin dat de volwassenheid wordt bereikt) kent;
• Dat de baby een negatief is van de volwassene (de baby kan niet, de vol-

wassene kan wel).
Alle klassieke ontwikkelingspsychologen bouwden vanuit deze vooronder-
stellingen met een eigen interpretatie-theorie voort op dit stramien, meent
zij. Zowel het klassieke stramien als de eigen interpretatie van de epigene-
se van de mens door vertegenwoordigers van klassieke ontwikkelingspsy-
chologieën is aan herziening toe meent Sylvia Nossent. Zij heeft zelf
onderzoek gedaan naar epigenese bij baby’s en maakt veel gebruik van de
bovengenoemde kritische aanvullingen op de Piagetiaanse school. Maar
de door haar aangehaalde onderzoeken betreffen ook de school van het
attachmentonderzoek, het taalonderzoek en veel meer epigenetische psy-
chologen dan hierboven genoemd zijn. Uit een groot aantal door haar aan-
gehaalde gegevens lijken de volgende vermoedens gerechtvaardigd:
• Uitsluitend het intentionele handelen registreren als bron van de psyche

geeft een onvolledig inzicht in het psychisch functioneren;
• De scheiding tussen ongeïnterpreteerde waarneming en interpreterende

cognitie is niet vanzelfsprekend. Baby’s blijken informatie, die zij zowel
voor de geboorte als na de geboorte ‘opdoen’, via de zintuigen gecoörd-
ineerd te kunnen ordenen op een andere dan ‘betekenisgevende’ wijze.
Pasgeboren baby’s kunnen geluiden in de ruimte lokaliseren, hetgeen
wijst op een verregaande samenwerking tussen gehoor en gezicht als fun-
damentele eenheid van waarneming. Volgens de onderzoeken van
Bower212 proberen pasgeborenen te kijken naar de bron van het geluid
of te grijpen naar datgene wat zij zien.

• Hoewel men dacht dat er bij baby’s sprake was van niet interpreterende
waarneming, blijkt georganiseerde waarneming een belangrijk bron voor
de psychische activiteit van de baby. Nossent maakt voor deze uitspraak
gebruik van het vele onderzoek van de beide Gibsons. Meltzoff en
Moore213 toonden in 1983 aan dat pasgeboren baby’s in staat zijn om
gebaren en mimiek van een volwassen model na te bootsen. Door de
hartslag van baby’s te meten werd duidelijk dat bij baby’s van een paar
weken oud reeds sprake is van objectpermanentie. Dit in tegenstelling
tot wat Piaget meende, namelijk dat hier na het tweede jaar pas sprake
van was214.

• De psyche van de baby bleek veel gestructureerder en complexer dan men
ooit heeft gedacht. De baby bleek vanaf de geboorte psychisch actief en
geïnteresseerd in medemensen. Baby’s kunnen de specifieke gezichtsken-
merken van de moeder binnen een paar uur na de geboorte opnemen en
herkennen de moeder aan haar geur. Nossent wijst erop dat er aanwij-
zingen zijn gevonden dat baby’s emoties van voor hen significante per-
sonen mee kunnen voelen.
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• De baby lijkt van voor de geboorte af gebruik te kunnen maken van soci-
aal of communicatief bewustzijn. De baby kan vanaf de geboorte ini-
tiatief nemen tot contact, een pasgeboren kind is gericht op interactie
waarbij het kind de moeder controleert en coördineert, volgens de gege-
vens van verschillende onderzoekers215. Nossent wijst op onderzoek
waarbij de communicatiestijl van moeders werd onderzocht. Het bleek
dat de communicatiestijl van de moeder invloed heeft op het gedrag en
de taalontwikkeling van het kind. Symbolisch communicerende moeders
lokten een grotere de-contextualisatie van woorden en gebaren uit dan
functionalistisch communicerende moeders.

Zo kwam Nossent tot het formuleren van een eigen stuk van de epigeneti-
sche psychologie. De psyche van de mens is een ordenende activiteit, die
vanaf de conceptie werkzaam is, en waarbij het organisme als geheel
betrokken is, meent Nossent. Gibson heeft met haar onderzoek aange-
toond dat waarneming altijd opgevat moet worden als een dynamisch pro-
ces dat zich in de tijd afspeelt, zegt zij. Zelfs in de ontwikkeling van de
foetus spelen niet alleen rijpings- en genetische factoren een rol, maar vor-
men omgevingsinvloeden een bron waaruit de foetus ‘leren’ kan. De pas-
geboren baby blijkt niet alleen een persoonlijkheid te hebben, die al in de
foetale periode herkenbaar is en blijvend aanwezig zal zijn in deze mens,
maar deze persoonlijkheid blijkt ook te interacteren met de medemense-
lijke omgeving. De wetenschappers zijn het nog niet met elkaar eens over
de vraag in hoeverre de baby sociaal en communicatief bewustzijn moet
worden toegeschreven. De vraag is inhoeverre datgene wat waargenomen
wordt als communicatief en sociaal bewustzijn door de waarnemer gecon-
stateerd, dan wel geconstrueerd wordt. Ook in het recente baby-onderzoek
zijn de standpunten blijven bestaan dat menselijke ontwikkeling geprede-
termineerd is. Ofwel kiest men voor het standpunt dat de ontwikkeling het
gevolg is van het inhoudelijk leren als verbijzondering van datgene wat
aan algemene vermogens reeds bestaat, ofwel men kiest voor het stand-
punt dat de ontwikkeling louter het gevolg is van de interactie met andere
mensen. Daarnaast zegt Nossent, is een probabilistische visie mogelijk,
waarbij zowel biologisch genetische- als culturele processen mede de ont-
wikkeling tot stand doen komen op een voor elke persoon unieke wijze,
omdat het om processen gaat die niet van te voren in hun uitkomst vast-
liggen216. Zij noemt een aantal te onderscheiden vormen van psychische
factoren, die mede invloed uitoefenen binnen het epigenetische proces,
zoals de cultuur, de samenleving, de groepsactiviteit van de groep waartoe
men behoort, de communicatiepatronen, de patroonvormen (de relatie tus-
sen de persoon en de omgeving), de lichamelijke activiteit, de orgaanacti-
viteit, de celactiviteit en de genactiviteit. Al deze activiteiten, die kunnen
worden samengevat in drie hoofdactiviteiten, (patroonvorming, lichame-
lijk functioneren en het communiceren van het organisme als geheel), gaan
volgens haar een  proces aan dat zij coactie noemt. De psychische activi-
teit van de mens (die werkzaam is vanaf de conceptie) kan effect hebben
op de organisatieniveaus van de baby op drie manieren. Psychische activi-
teit kan zorgen voor het behoud van bepaald verloop van coacties, het kan
coacties bemoeilijken of vergemakkelijken, en het kan nieuwe coacties
oproepen. Gottlieb heeft met zijn onderzoek gewezen op de ‘mantenance’
functie van herhaalde ervaring, die steeds via de psychische activiteit op
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eenzelfde manier wordt geordend, waardoor reinforcement optreedt van
de ‘nuttige’ ordening217. Het vergemakkelijken van bepaalde lichamelijke
functies, bepaalde communicatiepatronen of patroonvormingen noemde
Gottlieb ‘facilitation’. En tenslotte noemde hij inductie als psychische acti-
viteit waarbij nieuwe (dan tot nog toe in de ontwikkeling opgeroepen) vor-
men van lichamelijk functioneren, nieuwe communicatievormen en nieuwe
patroonvormen worden opgeroepen. Elke menselijke activiteit is ooit zo
ontstaan, terwijl behoud, facilitatie en inductie samen werken, zegt
Nossent218. Zij trekt uit de verschillende empirische onderzoeken de vol-
gende conclusies:
• Baby’s zijn, zelfs voor de geboorte, en zeker na de geboorte psychisch

actief.
• De psychische activiteit kan gezien worden als ordenen van ervaringen.
• Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de ordening gebeurt op grond

van louter aangeboren vermogens, noch op grond van louter culturele
invloeden.

• Ongeboren en pasgeboren baby’s ordenen hun ervaringen vanuit een pro-
ces van coactie.

• In de relatie tot de wereld is bij baby’s sprake van lichamelijke activiteit,
patroonvorming en communicatie met de omgeving.

• Er blijft discussie in het recente babyonderzoek over de vraag of er bij
psychische activiteiten van baby’s sprake is van bewustzijn. Het beant-
woorden van die vraag hangt samen met de definitie die men aan bewust-
zijn geeft. Wanneer men bewustzijn ruim definieert als geconcentreerd
kunnen zijn op of aandacht hebben voor, dan valt patroonvorming bij
baby’s als bewustzijn te kwalificeren.

• Wanneer men patroonvorming herkent als betekenisgeving, in die zin dat
het patroon wordt vertaald in gedrag, is er ook bij baby’s vanaf voor de
geboorte al sprake van betekenisgeving.

• De betekenisgeving, gekoppeld aan de patroonvorming, is voor baby’s
bovendien situationeel bepaald.

• In die situatie spelen ouders een grote rol. De medebepalende invloed die
ouders hebben op de patroonvorming van de baby speelt zich af op drie
manieren. In de zorghouding, in de manier waarop ouders hun kinderen
gevoelens, denkwijzen, reacties, en dergelijke toeschrijven en in het
wederzijds creëren, het oproepen van gedrag (gedachten, woorden en
dergelijke) wordt de invloed van ouders op de patroonvorming van het
kind duidelijk. In dit proces maken ouder en kind samen een ontwikke-
ling door.

2.2.6 Fogel en co-regulatie als basis voor ontwikkeling

De ontwikkelingspsycholoog Fogel en zijn medewerkers, hebben laborato-
rium onderzoek en zeer nauwkeurige observaties gedaan vanaf 1970.
Daarnaast maakte hij gebruik van babywetenschappelijke onderzoeksre-
sultaten van anderen bij kinderen vanaf de geboorte en van voor de
geboorte. Hij formuleerde op grond van deze resultaten een heuristische
theorie waarmee het karakter van de relationele processen tussen moeder
en kind, tussen significante volwassenen en pasgeborenen, en van daaruit
tussen communicatie partners in het algemeen werd beschreven219.
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Hij spreekt van relationele processen die de ontwikkeling bepalen en intro-
duceerde voor het beschrijven van deze processen de term co-regulatie.
Fogel zegt dat zijn concept van co-regulatie verwijst naar het dynamische,
voortdurend naar evenwicht zoekende handelen, waardoor een subtiele
sociale prestatie te voorschijn komt vanuit de voortdurende wederzijdse
aanpassing van alle activiteiten tussen (handelings) partners. Co-regulatie,
zegt hij, zorgt ervoor dat de informatie uit communicatie in medemense-
lijke relaties verandert naarmate de interactie zich voltrekt220. Hij consta-
teert dat relationele factoren de belangrijkste factoren zijn in de
ontwikkeling van kinderen. Maar hij beperkt zijn theorie niet tot de moe-
der-kind relatie of de relatie tussen significante volwassenen en pasgebo-
renen of kinderen. Hij meent dat in elk communicatief proces, ook in alle
non-verbale communicatieve processen, zoals bedoeld worden met de ter-
men communicatief handelen en interactief handelen, de partners elkaar
zo wederzijds beïnvloeden dat er altijd sprake is van co-regulatie.
Ontwikkeling is daarom voor hem een proces dat begint bij de conceptie
en eindigt bij de dood.
Elke vorm van communicatie, dus meer dan de verbale communicatie, ligt
fundamenteel ten grondslag aan de werking van de menselijke geest en
welke menselijke ontwikkeling dan ook. Hij verzet zich daarmee tegen het
idee dat cognitie en perceptie zoals in veel ontwikkelingspsychologieën
gedacht is, spiegels zijn van de werkelijkheid. Deze termen geven een rela-
tioneel proces weer, waarin de wijze waarop de wereld wordt ervaren, wordt
uitgedrukt. Er zijn geen cognitieve ontwikkelingen aantoonbaar, die plaats
kunnen vinden buiten het menselijk lichaam om221. Communicatie is inhe-
rent aan fysiek mens-zijn. Communicatie laat de relatie van het “zelf” met
medemensen zien. Communicatie leidt tegelijkertijd tot hernieuwd zelf-
verstaan, het is een creatieve manier om wederzijds (mens en medemens
als communicatiepartner) te participeren in de relatie. Communicatie levert
kennis op, zij is geënt in een menselijke gemeenschap en vindt haar grond
in de cultuur van die gemeenschap. Proeven met foetussen laten zien hoe
zij communicatief reageren op impulsen (stem van de moeder, muziek, en
‘spelletjes’) van buiten af. De menselijke communicatie blijkt niet gericht
te zijn op het objectief in taal weergeven van de werkelijkheid, maar op
een emotionele, relationele inbedding van de werkelijkheid. Fogel wijst
erop dat communicatie altijd een narratieve weergave van de werkelijkheid
is. Wie zegt “Ik hou van jou” doet geen uitspraak over de objectieve wer-
kelijkheid, maar geeft een zeer uitgebreide narratieve boodschap, waar een
hele wereld achter schuilt. De cultuur van een gemeenschap kleurt de nar-
ratieve laag van de communicatie. Kinderen nemen de cultuur niet als een
pakket over, maar maken deel uit van die cultuur. Gesocialiseerd gedrag,
gedrag dat beantwoordt aan sociale regels en patronen, ontwikkelt zich
niet als een wetmatigheid, maar vanuit bepaalde “transacties” die kinde-
ren aangaan met hun sociale omgeving. De communicatie, die daarvoor
nodig is, begint in de pre-verbale periode. De ontwikkeling van het zelf,
de communicatie en de cultuur waarin dat gebeurt zijn drie aspecten van
één en hetzelfde proces. Uit nauwkeurig onderzoek blijkt hoe moeder en
kind heel subtiel op elkaar reageren. Een pasgeboren baby blijkt in de eer-
ste uren na de geboorte zichzelf helemaal af te tasten, op een bij alle kin-
deren herkenbare manier. Het lijkt alsof de baby zichzelf aftast en opnieuw
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organiseert vanuit de nieuwe situatie. Een baby herkent niet alleen de stem
van de moeder, maar ook bepaalde liedjes die zij gezongen heeft in de laat-
ste weken voor de geboorte. De baby herkent niet alleen de muziek, maar
ook de woorden en reageert wanneer slechts één woord veranderd is. Uit
dergelijke onderzoeksresultaten heeft Fogel de conclusie getrokken, dat er
bij pasgeboren baby’s reeds sprake is van een “zelf ”, van communicatie
vanuit dat zelf met de medemens (moeder) en de buitenwereld. Het zelf
wordt door Fogel niet gezien als een vaststaand gegeven, maar als een
voortdurend zich aanpassend en toch zichzelf belevend en kennend, zich-
zelf organiserend geheel. Geconstateerd is dat een baby van enkele weken
niet alleen reageert op contact door middel van een glimlach, maar ook
zelf de glimlach initiërend gebruikt om contact uit te lokken. Vanaf het
begin wordt deze vorm van communicatie cultureel ingebed. Vanaf de
geboorte en zelfs voor de geboorte bevindt een kind zich in een cultureel
frame, een cultureel kader waarbinnen de ontwikkeling plaats vindt. Dat
raamwerk bepaalt mede de opbouw van de noties waarmee de ervaringen
worden geordend net zoals de grammatica dat doet voor de taal222. De
deelnemers aan de communicatie moeten een bepaalde consensus berei-
ken over alle factoren die meespelen in de communicatie. Een baby, die
aan de armen omhoog getrokken wordt moet de bedoeling van dat ‘spel’
kennen, die baby moet mee durven doen en zich eraan over willen geven
vanuit de consensus die bereikt is over het ‘doel’ van deze interactie, ook
al is dit allemaal niet te verbaliseren of te rationaliseren. Daarvoor is het
nodig dat de baby, wil deze participeren in het hele communicatieproces
(optillen aan de armen als communicatieproces gezien) de volgende facto-
ren in dat proces beheerst: het geven van aandacht, inschatten van de ruim-
teverhoudingen, de lichamelijke oriëntatie op zichzelf, en het ‘topic’ van
de actie. Zo ontstaat wat Fogel het “consensual frame noemt”. Wanneer
de moeder ophoudt met trekken aan de armen en het kind op een andere
manier op gaat tillen, verandert het totaal van het consensuele frame en
moeten zowel moeder als kind zich weer opnieuw op elkaar instellen. Er
is derhalve voortdurend sprake van een gezamenlijke activiteit waarin
beide partijen niet alleen actief participeren, maar ook van moment tot
moment op elkaar reageren en het consensual frame aanpassen. Lineaire
en trapsgewijze ontwikkelingsmodellen gaan ervan uit dat ontwikkelings-
communicatie werkt als een systeem van zender en ontvanger. De zender
zendt de bedoelde boodschap uit (woorden, te leren items en dergelijke),
de ontvanger moet deze begrijpen of aanleren. Deze theorie van ontwik-
keling gaat uit van een continu proces van communicatie systemen, waar-
door er geen rolscheiding tussen zender en ontvanger gevonden wordt. Er
is wel een initiatiefnemer in het communicatieproces, maar er is onmiddel-
lijk een dermate grote en complexe wisselwerking tussen de partners van
het communicatieproces, dat er daarna geen sprake meer is van zender- en
ontvangerrollen. De rollen wisselen voortdurend. Toch berust sociale inter-
actie op het goed verstaan van de wisselende rollen. Een baby die een glim-
lach initieert, maar als reactie boosheid, afwijzing, of irritatie oogst,
reageert met een vorm van schaamte. Dat hele complex van reageren op
elkaar noemt Fogel co-regulatie.
Co-regulatie maakt dat volwassene en kind, mens en medemens zo op
elkaar reageren dat er sprake is van synchronisatie van de communicatieve
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elementen. Elke emotie, elk gevoel waarmee communicatie gepaard gaat
is ingebed in relationele medemenselijkheid. De eerste woordjes die baby’s
zeggen, drukken altijd zulke relationele gevoelens uit. Co-regulatie223 is
een sociaal proces waarbij individuen op een dynamische manier hun acties
aanpassen rekening houdend met de voortdurende en anticiperende acties
van hun partners. Daarom kan gezegd worden, dat elk systeem dat deel
uitmaakt van menselijke communicatie, alsook van relationele ontwikke-
ling, een complex georganiseerd geheel is, waarin de stabiliteit van de orga-
nisatie afhangt van de fluctuerende activiteitsspanning tussen de partners.
Er is geen sprake van een stabiele wetmatige uitkomst van de processen
binnen het systeem. Er is een zekere hiërarchie te ontdekken binnen de
totale ontwikkeling. Hogere en lagere patronen van actie zijn het resultaat
van de natuurlijke systeemdynamica. Maar elke hiërarchie blijkt ook weer
tamelijk onbelangrijk, er is sprake van een netwerk van onderling intern
hiërarchisch georganiseerde patronen. Elk patroon is onderdeel van het
grote geheel, deze mens, dit kind dat zich ontwikkelt. Biologische en psy-
chologische systemen beïnvloeden elkaar. Tijdens de co-regulatieve com-
municatie van de relationele ontwikkelingsprocessen wordt geen kennis
overgedragen, maar wordt betekenis wederzijds geopenbaard in een cre-
atief proces224. Het essentiële van elke mens (als organisme) is niet de orga-
nische entiteit, maar het verbonden zijn met de omgeving op een
participerende manier. Fogels concept van co-regulatie, met alles wat daar
aan epigenetische psychologie achter schuil gaat vormt de ontwikkelings-
psychologische basis van het ontwerp van een pedagogische attitude die
rekening houdt met ervaringsordening.

2.3 Ontwikkelen als neuropsychologisch proces

Zowel in de klassieke ontwikkelingspsychologie als in de epigenetische psy-
chologie is het van belang om zicht te hebben op de neurofysiologische
activiteit die zich afspeelt rondom ontwikkeling. Vanuit epigenetisch
onderzoek heeft Fogel die processen ingepast in zijn probabilistische theo-
rie van ontwikkeling door relatie.

2.3.1 Waarnemen, prikkelverwerking

Waarneming, de verwerking van waarnemingen tot ervaringen, zoals dat
soms ‘leren’ wordt genoemd is een fascinerend proces, dat zolang de men-
sen nadenken over zichzelf, tot epistemologische bespiegelingen en onder-
zoekingen heeft geleid. Elke filosofische stroming heeft haar eigen
epistemologische visie. Hoe het leerproces in haar werk gaat is biologisch-
fysiologisch nog steeds niet volledig bekend. Leren kennen van mogelijk-
heden kan gezien worden als een ingewikkeld neurofysiologisch-
psychologisch proces, waarbij waarnemingen worden omgezet in (niet
altijd zuiver cognitieve) informatie over zichzelf en de wereld om zich heen.
Neuropsychologische gegevens lijken de minst speculatieve inzichten te
geven. Maar dan nog is de werking van waarneming, informatieverwer-
king en ‘leren’ niet overzichtelijk bekend. “De hersenen bestaan uit ver-
schillende systemen met een verschillende ‘ouderdom’, die verschillende
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belangen nastreven, aan verschillende wetten gehoorzamen, en die onder-
ling niet altijd samen werken”, aldus Vroon225. Voor het leren kennen zijn
de processen rondom het waarnemen en de geheugenfunctie van doorslag-
gevend belang. Waarnemen vindt plaats door middel van prikkelverwer-
king. Op de helft van een zwangerschap is het grootste aantal zenuwcellen,
dat een mens tijdens zijn leven nodig heeft, aanwezig. De cellen worden
gevormd in de kiemlaag en migreren dan naar de plaats waar zij nodig
zijn. Daarna vindt uitlopervorming plaats, waarna de dendrieten (‘ont-
vangstantennes’) en axonen (‘uitzendantennes’) schakelingen met elkaar
aangaan (synapsvorming). De uitlopers worden gemyeliniseerd en de pro-
ductie van neurotransmitters neemt toe. Dit proces gaat tot lang na de
geboorte door. In de praktijk blijken bepaalde groepen cellen voorkeur te
hebben voor contact met andere cellen waardoor de systematische organi-
satie van het zenuwstelsel ontstaat. De verbindingen tussen de (minstens
tien biljoen) cellen kunnen grote afstanden overbruggen. Daartoe wordt
de axonen omgeven met een myelineschede, die ook de snelheid van de
impuls verhoogt. De zogenaamde gliacellen zorgen daartussen voor de
stofwisseling van de zenuwcellen. De werking van de zenuwcellen berust
op twee processen: elektrische prikkelgeleiding en prikkeloverdracht langs
biochemische weg. Zenuwcellen kunnen spontaan prikkels maken, maar
ook op andere cellen reageren; daarom zijn zenuwcellen zowel actief als
reactief te noemen. Het ruggemerg kan informatie vanuit de buitenwereld
naar de hersenen sturen, maar ook zelfstandig reageren (de reflexen). De
grote hersenen zorgen voor de bewuste handelingen, het geheugen voor
symbolen, de spraak, het gehoor, de waarneming, het intellect en dergelij-
ke. De kleine hersenen verzorgen de regeling van de spierspanning, de
motorische coördinatie, terwijl de tussenhersenen de gevoelscentra bevat-
ten en zorgdragen voor de endocriene klierfuncties. In de middenhersenen
en de hersenstam komen de regelfuncties van het lichaam (ademhaling,
houding, evenwicht en dergelijke) tot stand. De functieontwikkeling van
mensen is niet alleen afhankelijk van de netwerkvorming, maar beïnvloedt
op haar beurt de netwerkvorming (het bovenbeschreven proces) ook weer.
Vooral activiteit (bewegen, handelen) is van belang voor de netwerkvor-
ming226. In de ontwikkeling is er dus sprake van actie en reactie met het
proces van netwerkvorming. Niet alle prikkels leiden tot ‘waarneming’
(perceptie). En niet alles wat waargenomen wordt leidt tot het verwerken
(apperceptie) van hetgeen waargenomen is tot informatie. In de zestiger
jaren toonden dierproeven al aan dat de input-impulsen van het zenuw-
stelsel leiden tot perceptuele prikkeling, die om ordening vraagt227. De ont-
vangen informatie wordt ‘getoetst’ aan de reeds opgeslagen informatie.
Wanneer de nieuwe informatie niet eenduidig is, in tegenspraak met het
voorafgaande of onvolledig is, ontstaat er een neuro-fysiologisch chemisch
‘conflict’, dat om een oplossing vraagt228. De oplossing wordt tot stand
gebracht in een neuro-chemisch hersenproces, een verhoogde hersenactivi-
teit: het zogenaamde retical arousal system (R.A.S.). De ‘wekfunctie’ die
deze hersenactiviteit oproept kan de volgende waarneming selecteren en
sturen waardoor een hernieuwde RAS-keten tot stand komt. Berlyne
noemt het hersensysteem in dat sturen ‘nieuwsgierig’ naar nieuwe oploss-
ingen (creativiteit), hetgeen zichtbaar wordt in het gegeven dat een mens
bij eenzelfde soort conflict niet altijd tot dezelfde oplossing komt229.
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Er zouden drie soorten processen zijn die zich in het brein afspelen: de
basale processen: alle processen die het voortbestaan van het leven garan-
deren, zoals angsten of sexuele reacties die gestuurd worden vanuit het
neurale chassis; de emoties en  gevoelens die worden gestuurd door het
limbische systeem; en de cognitieve processen (de fijne motoriek, denken,
taal, creativiteit en leren op lange termijn) die worden gestuurd door de
neocortex. De prikkelverwerking met de daarop volgende (vaste) reactie-
ketens, van het neurale chassis werkt onbewust. Deze verwerking heeft
veel consequenties voor basale (bijna niet te voorkomen) vormen van
gedrag. Andere gedragingen zijn reacties van het neurale chassis: zoals de
werking van reflexen, tropisme (de massa trekt mensen aan en voor men
het weet doet men mee), isopraxie (imiteren van gedrag, rages, mode,
trends in denken en doen), routinehandelingen (gewoonten), persevereren
(tics, dwanghandelingen, dwanggedachten, op een voor een persoon ken-
merkende manier met de hand door het haar strijken en dergelijke), emo-
tionele expressie (spontane gelaatsuitdrukking, houding, intonatie en
dergelijke) en territoriumdrift (afstand nemen als iemand te dicht bij
komt). Dit soort gedrag wordt in stand gehouden op grond van datgene
wat herkend is in de klassieke conditionering. Het limbische systeem kent
twee basisreacties op neuro-fysiologische conflicten, namelijk toenadering
(nieuw vorming) of afwending, lust of onlust, ‘fight or flight’. Het lymbi-
sche systeem is verantwoordelijk voor analoge communicatie, dat wil zeg-
gen de coördinatie van de verschillende zintuigprikkels. Het intelligente
‘leren’, dat men vanuit deze neuropsychologische visie ziet als cognitief
geïnterpreteerde waarneming, zou plaats vinden vanuit het terrein van de
neocortex en zou het meest gelegenheid tot beïnvloeding door middel van
verbale argumentatie geven230. De neocortex wordt verdeeld in een linker
en rechterhersenschorshelft die door drie verbindingen worden overbrugd.
De belangrijkste verbinding is de hersenbalk. De samenwerking tussen
beide hemisferen is voor allerlei taal en denkprocessen en voor het intelli-
gente leren in het algemeen van zeer groot belang, hoewel kinderen tot
ruim acht jaar informatie in beide hersenhelften gelijktijdig vastleggen.
Daarna wordt ook de hersenbalk gemyeliniseerd waarna allerlei taakver-
delingen tussen beide hersenhelften ontstaan, die moeten worden gecoörd-
ineerd, hetgeen gebeurt via het centrale controlesysteem (CCE), dat een
taalsysteem zou zijn. Het psychisch functioneren van de mens zou daarna
gestuurd en bijeengehouden worden door dit systeem, dat via de linker
hemisfeer werkzaam is. Vroon schrijft veel religieuze verschijnselen (stem-
men horen, orakels en profeten, engelen, waarzeggerij en voorspellen, maar
ook gehechtheid aan rituelen), toe aan een gebrekkig werkend CCE. Hij
meent dat daar evolutionair gezien ooit een eind aan zal komen.
Het recente baby onderzoek zet ook vraagtekens bij verouderde vormen
van het interpreteren van de hersenactiviteit en de samenwerking tussen
de verschillende delen van de hersenen met betrekking tot gedrag en ‘leren’.
De visie dat alles geleerd wordt als vorm van ongevormde en ongeorden-
de activiteit naar een aangeleerde psychische ontwikkeling, waarbij intelli-
gent ‘leren’ wordt gedefinieerd als geïnterpreteerde waarneming tegenover
de ongeïnterpreteerde waarneming uit ‘vroegere’ systemen, is aan revisie
toe, blijkt uit de babywetenschap. In het verouderde ontwikkelingspsycho-
logische denken ging men ervan uit dat de neocortex pas een jaar na de
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geboorte zou beginnen te werken231. Uit recent baby onderzoek blijkt dat
niet het geval te zijn. De psychische activiteit van de neocortex staat nooit
op zichzelf, de psychische activiteit vanuit het neurale chassis en het lim-
bische systeem is altijd mee actief. Pasgeborenen en baby’s in de tweede
helft van de zwangerschap blijken hun ervaringen coördinerend interpre-
terend te ordenen en daaraan hun gedrag aan te passen.

2.3.2 Geheugen

Geen leren zonder geheugen. Maar ook de geheugenfunctie blijkt in vele
opzichten voor onderzoekers ongrijpbaar. Wanneer prikkels verwerkt wor-
den tot informatie, zal deze informatie op de een of andere manier moe-
ten beklijven. De beklijving gebeurt in de meeste gevallen niet bewust. Het
centrale zenuwstelsel blijkt in staat iets te leren, ook organen kunnen in
zekere zin iets ‘leren’, al heeft de mens geen ‘kennis’, dat wil zeggen geen
interne representatie van deze lichamelijke processen. Zelfs wanneer ach-
teraf een bepaalde werking van het geheugen kan worden geconcludeerd,
doordat er iets onthouden is, blijkt het beklijven niet altijd bewust te heb-
ben plaats gevonden. Er zijn verschillende theorieën over de werking van
het geheugen. Niet alleen zou de genetische blauwdruk van de mens een
soort organisch geheugen zijn, ook zouden de kiemcellen volgens sommi-
ge visies al zeer veel informatie bevatten, terwijl andere menen dat de her-
senen volgens de hologramstructuur veel informatie bevat, waarvan men
wetenschappelijk gezien nog bijna geen “weet” heeft232. De werking van
het geheugen is vele malen gecompliceerder dan vanuit de leertheorieën is
gedacht. Men spreekt dan van “korte termijn geheugen”, en een “lange
termijn geheugen”. De samenwerking van deze te onderscheiden geheu-
genfuncties kan weergegeven worden door middel van een cybernetisch
model zoals Gagné dat opstelde233. Door bewust aandacht te schenken
aan datgene wat onthouden moet worden, door het ordenen en herorde-
nen van de informatie (organisatie en zelforganisatie), door herhaling van
de ervaringen en door gemotiveerde oefening kan het lange termijn geheu-
gen worden geactiveerd. Van het korte termijn geheugen maakt men
gebruik om bijvoorbeeld telefoonnummers even te onthouden om ze te
kunnen draaien. Toch blijkt het geheugen veel gecompliceerder te werken
dan deze indeling doet vermoeden. Merkwaardig is bijvoorbeeld het feit
dat menselijke kennis adresseerbaar is, dat wil zeggen dat men onmiddel-
lijk weet wat men niet weet, of in zijn geheugen gaat zoeken naar kennis
waarvan men weet dat men het weet, maar die men ‘even kwijt’ is. Het ver-
schijnsel van de meervoudige persoonlijkheden geeft zicht op de mogelijk-
heid dat het geheugen van een mens ook meervoudig kan werken. Het
menselijk zelfbewustzijn bevindt zich in een wankel evenwicht, juist van-
wege de betrekkelijke onbetrouwbaarheid van iemands eigen geheugen.
Geheugen heeft alles te maken met zelforganisatie en de ontwikkeling van
het zelfgevoel, het zelfbewustzijn en het voelen van en tentoonspreiden
van zelfvertrouwen in relatie tot anderen en het beheersen van situaties of
het oplossen van problemen.
Fogel heeft vanuit zijn onderzoeken naar relationeel ontwikkelen andere
aspecten van het geheugen onder de aandacht gebracht. Het is te simpel
gedacht wanneer men ervan uitgaat dat kennis, opgeslagen in het geheu-
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gen, zodanig reproduceerbaar is dat de cognitie, de mentale kracht vanuit
de hersenen, het gedrag kunnen reguleren234. Omdat beklijving, de geheu-
genfuncties, verbonden zijn aan de totale lichamelijke beleving in relatie
tot de omgeving is er geen sprake van het vullen van het geheugen met
kennis door middel van overdracht, imitatie of instructie (alle vormen van
uni-laterale relationele actie van leraar tot leerling), maar van creatieve
co-participatie. In tegenstelling tot  Piaget, Chomsky en andere ontwikke-
lingspsychologen heeft Fogel niet waargenomen dat de mens zichzelf orga-
niseert vanuit een innerlijke ingeboren schematische ordening van de
werkelijkheid (zoals ingeboren gedachtenschema’s, ingeboren grammati-
ca, of ingeboren morele principes), maar dat een mens in tegendeel zich-
zelf integreert door zijn aangeboren verbondenheid met de omgeving. Hij
nam waar dat de (pasgeboren) mens niet allereerst geïsoleerd is en vervol-
gens gaandeweg participant wordt, maar primair participerend existeert.
Informatieverwerking is in-formeren dat wil zeggen in bestaande gegevens
andere ordeningen toepassen. Het anticiperende motorische geheugen is
niet alleen werkzaam met betrekking tot de lichaamshouding en de moto-
riek, maar ook ten behoeve van het interpreteren van allerlei andere situ-
aties (het herkennen van mimiek, lichaamstaal, omgevingsfactoren en
dergelijke). Pasgeboren kinderen keren hun hoofd en trekken bepaalde
gezichten, anticiperend op een als plezierig of onplezierig verwachte geur
en smaakprikkels. Er is sprake van “cross-model perception”. Informatie
vanuit de ene soort prikkels wordt anticiperend of direct reagerend omge-
zet voor actie in de andere situatie. Daarom is co-regulatie zo belangrijk
voor zowel de kennisverwerving als voor de werking van het geheugen. De
informatie komt beschikbaar vanuit gengageerde activiteit van alle partici-
panten in het proces. Dat engagement maakt dat kennis wordt ingebed in
de totale lichamelijkheid van de participanten, waardoor er geen zuivere
scheiding meer te maken is tussen ‘zender’ en ‘ontvanger’ van de commu-
nicatie235. Het geheugen en het denken werken niet als neuraal systeem
zoals een film of een harde schijf van een computer werkt (je stopt er iets
in en je roept het weer op). De psychologen Smirnow en Zinchenko maak-
ten al duidelijk dat het “onwillekeurige geheugen” precies op tijd datgene
uit het geheugen tevoorschijn haalt wat een mens nodig heeft zonder dat
er sprake is van actief herinneren. (Men hoeft niet na te denken waar de
tandenborstel voor dient, of welke weg men naar huis moet nemen).
Schachtel onderscheidde twee creatieve geheugenfuncties die beiden onwil-
lekeurig plaats vinden: de autocentrische waarneming die ons ten dienste
staat voor de controle van het eigen gedrag, de onmiddellijk vereiste actie,
die nodig is in alle situaties en de allocentrische waarneming, die tegelij-
kertijd ten dienste staat van de interpretatie van omgevingsfactoren en de
acties (het communicatieve handelen) van medemensen. Fogel onderscheidt
“participatory cognition”, aan de werkelijkheid deelnemend bewust-zijn,
en “imaginative cognition” waarmee mensen deelnemen aan een werkelijk-
heid die niet onmiddellijk voorhanden is. (De onderzoekingen van Bremner
en Bower lieten zien hoe de imaginaire cognitie reeds werkt bij baby’s van
enkele weken. Zij wijzen op een supramodale coördinatie die boven zin-
tuiglijke modaliteit uitgaat. Zij wijzen ook op object-permanentie bij baby’s
van enkele weken, die een ‘verloren gegaan’ voorwerp kunnen blijven ‘zoe-
ken’ en dus dat voorwerp kunnen representeren236.)
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Het menselijk geheugen blijkt niet alleen ten behoeve van het hier en nu,
het zichtbare en tastbare, informatie te verschaffen en mogelijkheden te
scheppen, maar ook voor situaties die niet onmiddellijk gegeven zijn, maar
“ingedacht” kunnen worden. Deze verbeelding kan gericht zijn op situ-
aties, maar ook op gebeurtenissen van de toekomst.
Vanuit het “imaginative memory”, het verbeeldende geheugen, is de mens
in staat informatie zo te gebruiken dat er sprake is van probleemoplossend
vermogen237. Ook voor dit verbeeldend geheugen geldt dat de inhoud co-
regulatief verankerd is. Buiten deze “embodied co-regulation” is deelname
aan de toekomst niet mogelijk. Het verbeeldend geheugen heeft een episo-
disch, “scripted” karakter. Proeven met drie jarige kinderen maakten dui-
delijk dat de episodische laag van het verbeeldend geheugen de mogelijkheid
geeft om ervaringen te generaliseren “generalized event structure”, zodat
het kind bestaande onbekende en toekomstige nieuwe situaties snel kan
overzien en zichzelf daarin kan organiseren. Maar de mate van zelfvertrou-
wen en de opbouw van het zelfbewustzijn in die situaties hangt samen met
de ervaring van en het vertrouwen in de manier waarop anderen (mede-
mensen) in zulke situaties zullen reageren.
Deze geheugen functie heeft men “representations of interactions that have
been generalized (RIG’s)” genoemd, merkt Fogel op. Er wordt een balans
gezocht tussen lichamelijk verankerde ervaringen uit het verleden en de
gegeneraliseerde opslag van informatie waarmee de toekomst tegemoet
getreden kan worden. Deze RIG’s zijn meer dan de schema’s van Piaget
en meer dan de oerdriften van Freud. Pasgeboren baby’s die zichzelf her-
vinden door zichzelf af te tasten of die hun mond aanpassen aan de vorm
van de tepel en anticiperend grimassen trekken of hun hoofd bewegen,
doen dat niet op grond van schema’s of driften, maar op grond van anti-
ciperende gedragingen die herkend kunnen worden als co-regulatie.
Kinderen van rond de drie jaar bleken in dialoog met zichzelf zich niet
alleen situaties voor te stellen, maar die ook emotioneel in te vullen. De
eerste woorden van kinderen in kaart brengend ontdekte men dat veel eer-
ste woorden gevoelsuitingen zijn, woorden als ‘uit’, ‘au’, ‘bah’, ‘lief ’, ‘moe’
en dergelijke. De relatie van jonge kinderen tot de objecten in de omge-
ving bleek direct gerelateerd aan de relatie van de moeder met diezelfde
objecten. De subject-object relatie van jonge kinderen bleek derhalve co-
regulatief. Het participerende geheugen bleek direct verbonden aan situ-
aties waarin het kind samen met de moeder zich ten opzichte van die
objecten bevond en daarmee (met die objecten) een relatie aan ging.
Het participerende geheugen re-activeert die ervaring, hetgeen resulteert
in een ‘consensual (geheugen) frame’, zegt Fogel. Maar tegelijkertijd bouwt
het kind langzamerhand ook een zelfstandige relatie op met diezelfde
objecten. Vanuit de object-gebonden actie (handelingen) wordt een twee-
de, niet sociaalgebonden relatie aangegaan, die een ander (geheugen) frame
oplevert. Omdat een (zeer jong) kind participeert vanuit beide frames en
deelneemt aan de opbouw van beide frames, blijkt een kind in staat beide
frames (in spel en in taal en in werkelijkheid) te onderscheiden op hun
invariantie. Dat kan dankzij het feit dat beide frames niet te veel van elkaar
in betekenisgeving verschillen. De informatie vanuit beide frames is ver-
want. (Wanneer dat niet zo is ontstaan pathologieën.) Dit alles resulteert
in een “participerende cognitieve innerlijke dialoog”, waarin waarneming
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en handeling vanuit verschillende frames wordt beproefd om vanuit die
dialoog informatie over de werkelijkheid te verkrijgen. De informatie wordt
opgeslagen in het geheugen en kan weer gebruikt worden in volgende
acties. Door middel van de participerende dialoog wordt de niet-aanwezi-
ge ervaring van het verleden deel van de actualiteit van het heden waar-
door de ervaring in het heden geduid kan worden.

2.3.3 Ervaring 

Ervaren is het innerlijk proces waarbij waarneming wordt verwerkt tot
informatie over jezelf in relatie tot de omgeving en over de omgeving in
relatie tot jezelf. Ervaring is datgene wat na het hele proces van verwer-
king in de herinnering overblijft. Ervaring is tot persoonlijke informatie
verwerkte waarneming238. Die verwerking kan bestaan uit feiten, uit voor-
stellingen, uit gevoelens, uit impressies van geur en smaak, uit gedrag en
gedragsherinneringen, uit woorden en dergelijke. Ervaringen behoeven niet
altijd afgerond, volledig, concreet, aantoonbaar en overdraagbaar te zijn,
zij kunnen ook beklijven als diffuus, vaag, symbolisch, representatief voor
de totale sfeer en alle bijbehorende emoties. Tot ervaringen behoren niet
alleen cognities omtrent de meegemaakte gebeurtenis of situatie, maar ook
lichamelijke processen. Ervaren als momentaan gebeuren en ervaring als
neerslag van dat gebeuren tot herinnering zijn wel te onderscheiden, maar
niet te scheiden. Ervaren wordt gekleurd door eerdere ervaringen en erva-
ringen worden bijgesteld door het ervaren. In de participerende dialoog
wordt ervaren en ervaring tezamen tot interpretatiemogelijkheid van dat-
gene wat hier en nu gebeurt en meegemaakt wordt. Om van waarneming
tot ervaring te worden heeft een mens een “zelf” nodig. Het zelf is op ver-
schillende manieren gedefinieerd. Het Cartesiaanse standpunt, dat het zelf
een buiten de lichamelijkheid gesitueerde entiteit is welke absolute zeker-
heid en waarheid kan verschaffen, is volgens Fogel een westerse mythe.
Dat het zelf pas zou ontstaan tijdens de subject-object splitsing  vanaf de
leeftijd van ongeveer achttien maanden moet door recente onderzoeksre-
sultaten als achterhaald worden afgewezen. De baby, die zichzelf aftast en
‘re-organiseert’ vlak na de geboorte, is metaforisch gezien bezig met een
dialoog met zichzelf. Kleine kinderen, die met zichzelf spreken, vertonen
duidelijke patronen van co-regulatie met zichzelf. Zij zijn niet bezig taal
of cognities te oefenen, integendeel, hun dialoog wordt gekenmerkt door
een aantal essentiële dialogische elementen. Ten eerste spreken zij over
zichzelf in relatie tot anderen en in relatie tot de omgeving. In de tweede
plaats geven die dialogen blijk van verbeeldende cognitie en participeren-
de cognitie tegelijkertijd en afwisselend. Ten derde is er sprake van narra-
tieve elementen waarin de peuters en kleuters zichzelf corrigeren, tot de
orde roepen en de betekenis van verschillende ervaringen aftasten, proe-
ven of herzien. De zelf-dialogen van kleine kinderen kennen dezelfde nar-
ratieve elementen als familie-dialogen waarbij families bijvoorbeeld
herinneringen ophalen en hun eigen geschiedenis met elkaar reconstru-
eren. Daarin zijn een aantal elementen essentieel. Degene die spreekt over
“wij” in plaats van over ik als handelende persoon. “We maakten iets mee”.
Anderen vallen bij, vooral met incomplete zinnen als “weet je nog...” “hoe
was het ook weer...”, “o ja en toen...”. Tenslotte zijn er heel veel gebaren,
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veel mimiek en geluiden (als mm, tja.., hmm, hmm, ehh, ja) die de spre-
ker ondersteunen. Zo ondersteunt het kind dat zichzelf in slaap praat, zich
op eenzelfde wijze, waarbij men kan spreken van zelf-dialogen als vorm
van co-regulatie met zichzelf.
Dat baby’s vanaf de geboorte een ‘zelf ’ kunnen inzetten in hun relatie tot
de omgeving blijkt uit tal van observaties. Baby’s anticiperen gedrag van
de moeder, zij anticiperen ook hun eigen mond-hand bewegingen en der-
gelijke. Baby’s kunnen hun moeders (de verzorgende volwassene) mimiek
imiteren, maar zij kunnen ook mimiek, lichaamshouding en dergelijke imi-
teren van andere baby’s die in hun nabijheid zijn. Kinderen van twee jaar
gebruiken het woordje “mij” en“ mijn” niet om de wens iets te bezitten aan
te geven, maar om aan te geven dat het hun eigendom is, terwijl ze dan
zonder tegenstribbelen andere kinderen met een voorwerp, dat zij met het
woord “mijn” hebben aangeduid, laten spelen. In het tweede levensjaar
zijn peuters zowel samen met de ouder, als samen met leeftijdsgenoten in
staat tot co-constructieve handelingen, niet alleen met gebruikmaking van
hun eigen lichamelijkheid, maar ook met gebruikmaking van speelgoed.
Hoewel eerdere psychologen veronderstelden dat imitatie een vorm van
gedragsnabootsing is blijkt dat bij nauwkeurige observatie, zelfs van heel
kleine baby’s, niet het geval te zijn. Wanneer een moeder met een baby van
een paar maanden een nieuw spelletje speelt, wordt allereerst de aandacht
van het kind getrokken. Het herkent dit gedrag als ‘nieuw’ of ‘anders’.
Vervolgens neemt het een zeer afwachtende houding aan waarbij het op
herhaling van dit nieuwe gedrag rekent. Wanneer dat inderdaad gebeurt
blijkt uit de reacties van het kind dat de spanning van het nieuwe geleide-
lijk plaats maakt voor de vreugde van herkenning. Daarna gaat het kind
reageren op het spel en meespelen als reactie, vervolgens zal het kind het
spelletje uitlokken. Daarna zal het kind variaties aandragen, waarbij de
moeder reageert en uitlokt en zelf ook weer op haar eigen spel gaat varië-
ren. Deze basale gang van zaken bij imitatie blijft het gebruikelijke patroon
waardoor het kind niet klakkeloos gedrag overneemt en nadoet, maar er
zelfstandig invulling aan geeft. Zelfs bij imitatie is dus sprake van co-cre-
atie en co-regulatie. Er zijn nog veel meer voorbeelden vanuit onderzoek
te geven, maar de conclusie moet luiden dat kinderen met een ‘zelf ’ gebo-
ren worden239. En dat zij dat zelf inzetten om zichzelf en de wereld om
zich heen te organiseren. Dat gebeurt in een co-regulerende omgeving.
Ouders co-reguleren in dit hele proces door hun taal, hun mimiek, hun
gedrag aan te passen aan hun baby. Het zelf is dus geen onafhankelijke
entiteit, maar een co-regulatief begrip, dat een vorm van zelfbewustzijn
weergeeft dat wordt opgebouwd in relatie tot anderen en de omgeving.
Sociale co-regulatie is zo belangrijk in de menselijke ontwikkeling omdat
het iemands individuele mogelijkheden om zelf-referente-informatie te ont-
dekken, stimuleert en aanreikt, waardoor zijn of haar individuele relatie
tot de werkelijkheid hanteerbaar wordt. Het zelf is het voertuig van de
ervaring. Zonder dat zelf zou de prikkelverwerking waarneming blijven.
Ervaring voedt het zelf en het zelf interpreteert de voortschrijdende erva-
ring. Juist doordat het zelf bij de prikkelverwerking en de verwerking van
de waarneming tot ervaring is betrokken wordt de informatie tot bruikba-
re informatie. En bruikbare informatie wordt tot menselijke mogelijkheid.
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2.3.4 Persoonlijkheidsontwikkeling en co-regulatie 

Het hele leven lang zal het proces van co-regulatie door gaan. Bij de inten-
se relatie tussen twee personen kan er gesproken worden van co-regulatie-
ve partners, maar co-regulatie kan ook een groter sociaal verband bevatten
zodat men spreekt van participanten aan het co-regulatieve proces. In de
co-regulatie spelen alle mentale mogelijkheden een belangrijke rol zoals
onder andere: cognitie, denken, willen, geheugen, verbeelding, emotie,
sympathie en empathie, belofte en vergeven. In de co-regulatie brengen
mensen hun persoonlijkheid in, dat wil zeggen hun temperament of hun
grondstemming. Het temperament van mensen lijkt de aangeboren
gesteldheid waarmee de werkelijkheid tegemoet getreden kan worden. Over
dat temperament bestaan veel theorieën, maar Swets-Gronert gaf een
bruikbare en herkenbare indeling. Zij onderscheidde twee duidelijk te her-
kennen uitersten. Het moeilijke temperament, namelijk de kinderen met
een lage frustratiedrempel die bijna geen uitstel van behoeftebevrediging
kunnen verdragen, daardoor snel huilen, snel buikkramp hebben of spu-
gen, slecht slapen of driftig worden en moeite hebben met nieuwe situaties.
Zij zullen zich zeer inspannen om hun eigen behoefte bevredigd te krijgen,
daardoor hebben ze ook een grote overlevingsdrang. Het makkelijk tem-
perament, van kinderen die een hoge frustratiedrempel laten zien, uitstel
van behoeftebevrediging goed kunnen verdragen, hebben geen moeite met
de lichaamsfuncties, zijn tevreden, lachen snel, en passen zich makkelijk
aan aan nieuwe situaties. Maar zij hebben daardoor een geringere overle-
vingsdrang. Swets onderscheidde ook een uitgesproken mengvorm van
‘langzame starters’240.
In de co-regulatie brengen mensen en kinderen elk hun eigen temperament
mee. Maar zij brengen ook hun ervaringen van vroeger mee, die geresul-
teerd zullen hebben in een basaal gevoel, dat door Erikson fundamenteel
wantrouwen of van fundamenteel vertrouwen werd genoemd. Zij zullen
elk hun lichamelijke gesteldheid, hun stemming en hun gevoel voor humor
meebrengen. Zij zullen de ervaringen van hun levensloop meebrengen, hun
al dan niet opgebouwde zelfvertrouwen en alle andere persoonlijke facto-
ren die mede bepalend zijn voor de effectiviteit van de co-regulatie. Zulke
factoren kunnen een tweeledig effect hebben. Zij zullen de co-regulatie
situationeel en momentaan beïnvloeden, maar zij zullen ook invloed uit-
oefenen op de langdurige effecten van de co-regulatie. Iedereen maakt in
zijn leven significante personen mee die een sterk co-regulatief effect met
zich meebrengen. Voor kinderen zijn dat de volwassenen die hun opvoe-
ding bepalen, allereerst de ouders, maar ook de mede opvoeders, de gezins-
en familieleden, de leerkrachten en de jeugdleiders of de vrienden. Ook
alle volwassenen zullen significante personen hebben die invloed uitoefe-
nen op het effect van hun co-regulatieve processen, zoals de partner, hun
ouders, de gezins- en familieleden, de buren en vrienden, degenen van wie
men afhankelijk is in werksituaties en vrije-tijd en dergelijke. Alle ervarin-
gen met deze mensen bepalen het effect van verschillende co-regulatieve
processen in verschillende levensgebieden. De co-regulatieve relatie kan
intensief en minder intensief zijn, zij kan een sterke en een minder sterke
emotionele geladenheid dragen. Zij kan éénmalig en zeer frequent plaats-
vinden tussen bepaalde (zelfde) personen. Een co-regulatieve relatie kan
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opgebouwd worden tussen personen van min of meer ‘gelijke’ ontwikke-
ling van de menselijke mogelijkheden of tussen personen die een ongelijke
ontwikkelingsgraad van hun mogelijkheden meebrengen. De co-regulatie-
ve relatie tussen volwassenen en onvolwassenen heeft een bijzondere kwa-
liteit, de speciale co-regulatieve relatie tussen ouders en kinderen is sterk
bepalend voor het verdere leven.
De co-regulatie kan de vorm hebben van onderwijs, waarin de menselijke
mogelijkheden bewust geleerd, gewaardeerd en gebruikt worden in een
leervorm als instructie of training, imitatie of gedragsregulatie. Heel veel
andere mogelijkheden worden minder bewust onderwezen en ontwikkelen
zich ‘spontaan’. De cultuur en de maatschappij waarin men leeft bepaalt
welke inhoud en welke vorm de onderwijsrelatie co-regulatief gezien moet
hebben. Het consensuele frame en het culturele frame geven gestalte aan
het co-regulatieve proces en geven een emotionele kleur aan de co-regula-
tieve relatie.
Ook de mate waarin de basisbehoeften bevredigd worden speelt in de co-
regulatie een belangrijke rol. Dat zet een stempel op de sfeer van de co-
regulatie en heeft zo effect op de persoonlijkheidsvorming. De co-regulatie
mislukt ook wanneer de partners ten minste niet gedeeltelijk op één golf-
lengte zitten. Wanneer co-regulatie van slechte kwaliteit is lijken menselij-
ke mogelijkheden minder gekend, gewaardeerd en gebruikt te kunnen
worden dan wanneer er sprake is van een goede kwaliteit van de co-regu-
latieve processen. Wanneer men enig zicht heeft op de manier waarop men-
selijke mogelijkheden tot hun recht komen zou dat de kwaliteit van de
co-regulatie kunnen verbeteren.

2.4 Ontwikkelen als drievoudig proces

Van psychische ontwikkeling is sprake, volgens Nossent, wanneer erva-
ring toeneemt, inzicht verdiept en gedrag flexibeler wordt zodat van steeds
meer gedragspatronen gebruik gemaakt kan worden241. Fogels concept
van co-regulatie maakt duidelijk dat de informatie uit communicatie ver-
andert naar mate interactief handelen voortschrijdt. Dat geeft evenwel nog
geen verklaring voor het verschijnsel dat uit co-regulatie opgedane erva-
ring niet altijd maximaal kan worden ingezet in andere situaties. De ver-
schillende ontwikkelingspsychologische verklaringen maakten tot nog toe
niet duidelijk dat eenmaal ontwikkelde vaardigheden en mogelijkheden
niet altijd ‘volledig’ gebruikt worden. Sommige ontwikkelingspsychologi-
sche theorieën houden rekening met regressie en dementie, het terugvallen
op ‘lagere trappen’ in de ontwikkeling of het verloren gaan van reeds ont-
wikkelde en eens goed  functionerende vaardigheden en mogelijkheden.
Het is binnen geen enkele tot nu toe besproken ontwikkelingstheorie dui-
delijk geworden waarom de zich ontwikkelende en de ‘ontwikkelde’ (geken-
de, aanwezige) menselijke mogelijkheden zoveel differentiaties vertonen in
de wijze waarop die mogelijkheden functioneren in verschillende situaties.
Het wordt niet duidelijk waarom eenmaal toegenomen ervaring, verdiept
inzicht of toegenomen gedragsmogelijkheden niet altijd worden gebruikt
in daarvoor geëigende situaties. Het begrip ontwikkelen is met het oog op
deze studie toe aan een nadere uitsplitsing van concepten die verschillende
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processen beschrijven die in ontwikkeling een rol spelen. Ik wil mij daar
door middel van een eigen probabilistische visie op ontwikkeling van 
menselijke mogelijkheden aan wagen.

2.4.1 Een voorbeeld

Een voorbeeld kan gevonden worden in de ontwikkeling van de moeder-
taal. Kinderen blijken in de periode van het brabbelen veel meer klanken
en klankcombinaties te maken dan voor de moedertaal nodig zijn. Zij zijn,
mits de co-regulatie dat uitlokt, in staat elke klank en elke klankcombina-
tie van elke taal te maken. Later, wanneer zij een moedertaal zijn gaan
gebruiken blijkt het aanleren van klankcombinaties en klanken uit een
vreemde taal meestal niet meer zo volledig mogelijk dat men het verschil
niet hoort. Verschillende ontwikkelingspsychologieën hebben daarvoor
verschillende verklaringen.
Taal veronderstelt het hanteren van een aantal taalregelsystemen op vier
verschillende niveaus: dat van de fonologie (klankstructuren); dat van de
morfologie (woordstructuren); dat van de syntaxis (zinstructuren) en dat
van de semantiek (betekenisstructuren). Piaget meende dat de taalontwik-
keling vrijwel los van de andere cognitieve ontwikkeling plaats vindt, zodat
de taal zich autonoom ontwikkelt en niet door de omgeving wordt aange-
leerd242. Chomsky ging uit van een universele grammatica die aangeboren
zou zijn en voor elk kind hetzelfde, uit welke cultuur dat kind ook komt243.
De epigenetische ontwikkelingspsychologie maakte duidelijk dat de taal-
ontwikkeling geen autonoom verlopend wetmatig proces is, maar het
gevolg van het subtiele spel tussen ouders, significante medemensen en het
kind vanaf de geboorte.
Alle ontwikkelingspsychologische observaties, afkomstig uit welke theore-
tische achtergrond dan ook, kunnen komen tot eenzelfde analyse van de
taalontwikkelingsmomenten.
Huilen is al een vorm van communicatie244. De reactie op het huilen
bepaalt heel sterk het gevoel van basisveiligheid van het kind. Rondom de
zesde week kan een kind geluiden maken, maar blijken baby’s ook klank-
gesprekken te kunnen voeren met hun ouders. Na een maand of drie wordt
het aantal klanken snel uitgebreid. Er is geen wetmatigheid te geven voor
de samenstelling van die klanken. In elke cultuur maken baby’s diezelfde
brabbelperiode door, zoals dove kinderen dat ook doen. Vanuit de reactie
van de omgeving krijgt het kind aandacht voor de taalspelletjes en zal het
kind bepaalde klanken die gewaardeerd worden (de taaleigen klanken)
vaker maken dan de andere klanken. Daarnaast blijkt dat kinderen van
een maand of drie tot een half jaar, doordat de sprekende omgeving elk
handelen met spreken begeleidt, bekende klanken (woorden, intonaties,
zinnetjes) herkennen als behorend bij een bepaalde situatie.
Maar ook deze beschrijving van de ontwikkelingsmomenten geeft geen
inzicht in de factoren die binnen de uitlokkende co-regulatie bepalend zijn
voor de ontwikkeling van de mogelijkheid tot taalgebruik in de richting
van juist die moedertaal. Dit probleem lijkt een futiliteit wanneer men de
ontwikkelingskeuze functioneel verklaart. Natuurlijk kiest het kind voor
de moedertaal klanken omdat die functioneel zijn. Maar de vraag blijft
nog steeds: waaraan ontdekt het kind dat die klanken functioneel zijn en
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welke relationele keuzefactoren spelen daarin mee? Met andere woorden:
wat wordt binnen de co-regulatie als boodschap uitgestraald, waardoor
het kind de klanken van de moedertaal ‘overneemt’ om daarmee de eigen
mogelijkheid om te spreken ‘in te vullen’. Die vraag kan niet alleen gesteld
worden met betrekking tot de ontwikkeling van de mogelijkheid om te
spreken in de richting van de moedertaal, maar met betrekking tot alle
menselijke mogelijkheden (en in verband met het onderwerp van deze stu-
die speciaal met betrekking tot de mogelijkheid om te geloven). Om die
vraag te kunnen beantwoorden is een nadere analyse van het begrip ont-
wikkelen nodig. We keren daarvoor even terug naar de keuze voor de moe-
dertaal.
Het kind zal de mogelijkheid om via de taal te communiceren aantreffen
bij zichzelf en bij anderen namelijk bij de sprekende omgeving. In het spre-
kende co-regulatieve proces wordt de moedertaal allereerst als herhaalde
waarneming omgezet in ervaring die informatie bevat. Het gaat hier niet
om verbale informatie, maar om organiserende informatie. Met behulp
van de ervaring van de moedertaal kan de werkelijkheid mede geordend
worden, zodat het organisme (de mens, het kind) zichzelf ten opzichte van
die werkelijkheid beter kan organiseren en zich daardoor beter kan hand-
haven. In die zin is er sprake van co-regulatief leren kennen.
Het kind zal, niet vervolgens maar tegelijkertijd, in zichzelf en bij ande-
ren waardering ondervinden voor het ‘taalspel’ en het communiceren met
klanken en klankcombinaties, uitgroeiend tot taal, waardoor er sprake is
van co-regulatief leren waarderen.
Het zal eveneens tegelijkertijd, maar ook met ‘vaardigheid’ de mogelijk-
heid tot spreken co-regulatief leren gebruiken. Door en in het gebruiken
begint de hele cyclus van ‘leren kennen’, ‘leren waarderen’ en ‘leren
gebruiken’ weer opnieuw, in nieuw kennen, nieuw waarderen en nieuw
gebruiken.
Zo is ontwikkeling te herleiden tot drie elkaar wederzijds beïnvloedende
factoren, die gekenschetst kunnen worden als leren kennen, leren waarde-
ren en leren gebruiken in een cyclisch proces, dat binnen het co-regulatie-
ve proces plaats vindt. Het woord leren wordt in dit verband (en in het
vervolg van deze studie) gedefinieerd als: toenemend (cognitief, emotio-
neel, psychomotorisch enzovoorts) ‘weet-hebben-van’, toenemend (bewust
of onbewust) beheersen van de werkelijkheid en toenemend integreren van
deze kennis, in het eigen bestaan in relatie tot de werkelijkheid.
De sprekende omgeving, in casu de moeder of andere personen zal in het
‘taalspel’ met haar kind ook nieuwe taalmogelijkheden leren kennen, leren
waarderen en leren gebruiken. Zij leert in de omgang met haar baby spon-
taan babytaal of kleutertaal of tienertaal en dergelijke kennen, waarderen
en gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat moeders spontaan korte en simpe-
le zinnen maken, concrete zaken bespreken en bepaalde woorden en klan-
ken veel gebruiken. Dat soort taal gebruiken zij in het ‘normale leven’ ten
opzichte van volwassenen niet. In elk nieuw gesprek ‘groeien’ de taalmo-
gelijkheden van alle partners uit dit taalgesprek en wordt deze relationele
taal breder en dieper.
De basisontwikkeling van de moedertaal is een voorbeeld van de ontwik-
keling van een facet van een menselijke mogelijkheid. Menselijke moge-
lijkheden kunnen in dit verband gezien worden als een complex geheel van
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predisposities waarmee een mens is toegerust voor het bestaan in de aard-
se werkelijkheid. Alle menselijke fysieke en psychische activiteit kan gezien
worden als menselijke mogelijkheid.

2.4.2 Mogelijkheden leren kennen

Menselijke mogelijkheden ontstaan wanneer de informatie uit ervaring,
die aan het zelf bekend wordt, ingezet kan worden ten behoeve van de
greep op de werkelijkheid die elke mens moet hebben. Het kind treft moge-
lijkheden bij zichzelf aan en bij anderen in de omgeving. Er is sprake van
toenemend kennen, maar ook sprake van steeds gevarieerder en diepgaan-
der kennis van de mogelijkheid om bijvoorbeeld de handen te gebruiken.
Dat is het gevolg van het co-regulerende proces, van de relationele ontwik-
keling. Een mens komt als maximaal hulpeloos wezen ter wereld. Toch is
er al voor de geboorte sprake van gebruik maken van mogelijkheden. Een
foetus kan reageren op geluiden en bewegingen. Bewust te gebruiken erva-
ring wordt opgebouwd uit het proces van co-regulatie, dat tot ontwikke-
ling van mogelijkheden uitnodigt. Het consensual frame geeft zin aan de
ervaring doordat de partners in het proces overeenstemming bereiken over
de actuele en algemene betekenis van datgene wat zich in de werkelijkheid
afspeelt. Onderzoek suggereert, zegt Fogel, dat het zelf een creatief zelfre-
gulatief proces is, dat plaats vindt wanneer de partner niet alleen respon-
sief gedrag vertoont ten opzichte van de signalen van een klein kind, maar
ook actief deelneemt in het dialogisch handelen en zijn rol opneemt in de
samenwerkende “co-creatie” van “consensual frames”245. De voor elke
vorm van sociale actie en communicatief handelen noodzakelijke consen-
sual frames ontstaan uit een co-regulatieve sfeer waarin sprake is van co-
constructie. Ook het consensual frame wordt niet zonder meer
overgedragen. Er blijven kleine verschillen waarneembaar tijdens de ont-
wikkeling. In het proces van co-regulatie van de ontwikkeling van zowel
gedrag, als van taal en andere menselijke aspecten, verandert de rol van
de ouder (volwassene) van direct bevestigend of corrigerend naar onder-
steunend. Ouders lokken bijvoorbeeld tijdens de taalontwikkeling bij hun
kinderen antwoorden uit over de werkelijkheid door hen vragen te stellen
en de antwoorden duidelijk te bevestigen of te corrigeren. Wanneer kin-
deren groter worden nemen zij deel aan steeds meer sociale dialogen, van-
uit verschillende posities en zullen daarbij zelfcorrigerend optreden. Het
consensual frame biedt een referentiekader aan voor de ervaringen waar-
door datgene wat in de ervaring als informatie wordt aangereikt een plaats
krijgt om sociaal gezien communicatief te kunnen handelen. Dat betekent
dat de informatie vanuit de ervaring wordt geïnterpreteerd en wordt inge-
zet voor gebruik in vergelijkbare situaties vanuit de overeenstemming over
betekenistoekenning en betekenistoepassing, die is ontstaan tussen de part-
ners aan het co-regulerende proces. Maar deze partners nemen deel aan
een groter verband binnen de cultuur waarin zij leven. Cultuur is het actie-
ve, interpretatieve proces, waardoor individuen betekenisgevende frames
creëren voor de communicatie tussen co-participanten, waarmee gemeen-
schappen stabiele systemen van informatieverwerking en informatietoe-
passing hanteren246. Het cultural frame is eveneens een frame van
betekenistoekenning en betekenistoepassing, maar de reikwijdte van de

122

245 Fogel, 1993, p.149.

246 Fogel, 1993, p.149-172, p.161:

“Culture is the active, interpretive

process by which individuals create

frames for meaningful relation-

ships. Culture is created in the

course of communication between

the co-participants: meaning in a

culture is just the extent to which

communicating communities co-

regulate stable themes of 

information”.



consensus is groter. Het cultural frame geeft de maatschappelijke beteke-
nissen van gebeurtenissen en situaties weer. Culturele frames zijn statischer
dan het consensual frame, hoewel ook dit frame veranderlijk is. Er zijn
verschillende segmenten van de cultuur die elk hun culturele frame leve-
ren. Zij samen vormen het overkoepelende culturele frame van de wester-
se cultuur, of van een bepaalde religie zoals het Christendom. Zo zorgen
zowel het consensual frame als het cultural frame ervoor dat ervaringen
(bijvoorbeeld om te kunnen lopen) worden gereguleerd tot de manier van
lopen die in deze cultuur gebruikelijk is. Alleen al de manier waarop men-
sen met pasgeborenen omgaan (in een babykamer in de wieg leggen of
altijd bij zich houden) geeft andere consensual en cultural frames, waar-
door de ervaring wordt gebruikt voor per cultuur verschillend ontwikke-
len van mogelijkheden. Zelfs de opbouw van het zelf kan daardoor worden
beïnvloed. Zulke frames worden niet overgedragen, maar geven mogelijk-
heden aan de nieuwe gebruiker om in de relatie tot de ander en tot de
omgeving daar zelfstandig ‘nieuw’ gebruik van te maken. Fogel zegt dat
elk frame “re-invented” moet worden voor het kan worden gebruikt. In
dat proces gaat de partner mee en groeien zij samen in de ‘re-invented’
betekenis en toepassing. Deze vorm van co-regulatie, van relationele ont-
wikkeling, voedt het basisvertrouwen dat Erikson beschreef als heel
belangrijk voor elke ontwikkeling247. Deze theorie koppelend aan die van
Fogel kan men zeggen dat basisvertrouwen ontstaat waar de co-partici-
panten van het ontwikkelingsproces beide elkaar waarderen en waarde-
ring kunnen opbrengen voor elkanders inbreng in het “re-inventing”
proces. Zo leren mensen hun mogelijkheden kennen als zijnde toepasbare,
voor de beheersing van de werkelijkheid bruikbare informatie uit ervarin-
gen die kan worden toegepast in daarvoor geëigende situaties. Het gaat
daarbij niet alleen om cognitieve mogelijkheden, maar om alle menselijke
mogelijkheden, fysiek, emotioneel, cognitief, relationeel, enzovoorts.

2.4.3 Mogelijkheden leren waarderen

Datgene wat gekend wordt moet ook emotie oproepen. Een affect dat ont-
staat vanuit de wisselwerking met zichzelf en met de ander. Alle prikkel-
verwerking, alle waarneming roept lust of onlust op. Lust maant tot
‘doorgaan’ en opent mogelijkheden. Onlust wordt intern veroorzaakt door-
dat de prikkelverwerking onbruikbare informatie oplevert, doordat de
coördinatie van de prikkelverwerking vanuit de verschillende prikkelver-
werkende organen onvoldoende verloopt of doordat er tekorten in het
fysieke systeem zijn, waardoor de prikkelverwerking tot onvolledige of
onbruikbare informatie leidt. Onlust wordt ook veroorzaakt wanneer de
ervaring pijn (een waarschuwing van het fysieke systeem dat er iets fout
gaat) oplevert. Alle onlust moet, omdat het in principe de toekomst blok-
keert, worden verwerkt. Deze verwerking kan twee vormen aannemen:
fight (er tegen aan gaan) en de onlust absorberen of omzetten in lust, of
flight, dat wil zeggen echte vermijding van de ervaring of de prikkelver-
werking, het afwijzen van de daardoor opgeroepen informatie. Het lust-
onlust principe werkt allereerst intern, in de mens zelf, direct gekoppeld
aan elke waarneming. Toch is gevoel en het uiten van emoties, zelfs het
interpreteren van emoties geen individuele aangelegenheid. Emoties 
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krijgen hun betekenis ook in een sociale context. Het gaat om een continu
proces van beïnvloeding en beïnvloed worden. Ook het hanteren van emo-
ties maakt een ontwikkeling door en is gebonden aan een proces van co-
regulatie. Fogel merkte op hoe baby’s die een glimlach initiëren maar een
afwijzende reactie krijgen mimiek vertonen die gevoelens van schaamte
uitdrukt. Zodra een waarneming tot ervaring wordt speelt de validiteit van
het consensual frame en/of het cultural frame, waarbinnen de ervaring
plaats vindt en die aan de ervaring betekenis verleent, een belangrijke rol
in de emotionele tweedeling tussen lust en onlust. Lust roept datgene op
wat consensueel gezien of cultureel gezien betekenis heeft en waarvan de
betekenis toepasbaar is voor de beheersbaarheid van het bestaan.
Consensual en cultural frames zijn valide en worden vanzelfsprekend aan-
vaard omdat zij “werken”. Maar zij worden ook voortdurend getoetst op
die validiteit en zo nodig wordt tijdens het proces van overname de toe-
passing en de betekenisgeving aangepast. De culturele gewoonten en
gebruiken, de cultural frames, zijn alleen waardevol zolang zij, net als per-
sonen, communicatief zijn in die zin dat zij co-regulatieve potentie 
bevatten248. Co-regulatieve potentie wekt de ‘nieuwsgierigheid’; wekt ver-
wachtingen omtrent zichzelf en het beheersen van de werkelijkheid; wekt
de emotionele lading waarmee ervaringen worden ingebed in het totale
belevingspatroon. Wanneer een bepaalde ervaring geen co-regulatieve
potentie oproept zullen er gevoelens van onlust optreden. Alles wat onlust
oplevert wordt niet gewaardeerd, datgene wat lust oplevert wordt wel
gewaardeerd. Waarderen is een positieve emotionele reactie waardoor de
persoon zich openstelt voor ervaring die dan kan uitgroeien tot een moge-
lijkheid. In het waarderen van de ervaringen en de eigen mogelijkheden
speelt de medemens, en met name de significante medemens (ouders) een
belangrijke rol. Ook de waardering komt tot stand binnen een proces van
co-regulatie. Het kind, de baby bemerkt al of hij/zij als geheel gewaardeerd
wordt, maar bemerkt ook de waardering voor menselijke mogelijkheden.
De mogelijkheid om te glimlachen en relationeel te communiceren met
mimiek is al direct na de geboorte aanwezig en wordt direct verder ont-
wikkeld, maar wederom op co-regulatieve wijze. Wanneer er weinig of geen
reactie van de significante volwassene komt zal deze vorm van communi-
catie minder ontwikkeld worden dan wanneer er sprake is van een respon-
sieve ouder-kind relatie. Een mens is in staat een redelijke mate van onlust
voor lief te nemen vanwege het meestal onbewust verwachte resultaat, de
later te verwerven lust. Een kind dat gaat lopen valt heel vaak, maar gaat
toch door vanwege de onbewuste drang om te groeien in de richting van
de bestemming. De motivatie om zulk tijdelijk onlust te negeren in afwach-
ting van het te behalen resultaat (dat niet onder woorden gebracht kan
worden en ook niet bewust gekend wordt) komt mede door de waardering
van de omringende volwassenen. Hun aanmoedigingsgedrag, hun liefde,
hun troost bij pijn, hun voorbeeld, hun fysieke hulp, hun aanvullende
kracht (armen die je vasthouden), drukken de waardering uit. Deze co-
regulatie geeft de innerlijk gevoelde mogelijkheden de potentie om uit te
groeien tot echte mogelijkheden die ook zonder de waardering van de
ander en zonder de hulp van de ander op latere tijdstippen ingezet zullen
kunnen worden. De innerlijke waardering en de waardering van de ander
zorgt voor het doorzettingsvermogen waarmee mogelijkheden worden
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geoefend en worden ontwikkeld tot datgene wat deze mens in zijn bestaan
nodig heeft om in zijn cultuur de werkelijkheid ten minste ten dele te
beheersen. Wie het zonder waardering moet doen heeft extreem veel door-
zettingsvermogen, innerlijke drang om te groeien in de richting van de
bestemming en frustratietolerantie nodig om de mogelijkheden toch tot
hun recht te laten komen. Door de waardering ontstaat datgene wat sinds
Erikson wordt beschreven als basisveiligheid. Ook hier kunnen de theorie
van Fogel en die van Erikson worden samengevoegd om een beter begrip
van de term basisveiligheid te geven. Hoewel Erikson een tweedeling maak-
te tussen fundamenteel vertrouwen en fundamenteel wantrouwen kan men
eerder spreken van een continuüm waarop ervaringen worden gewogen
met betrekking tot de basisveiligheid. Niet altijd zal elke ervaring volledig
kunnen worden geduid als volkomen veilig. Het fundamentele vertrouwen,
dat op het gebied van de co-regulatie in het leren kennen van mogelijkhe-
den ontstaat (wederzijds “jij mag er zijn voor mij met je mogelijkheden”),
geeft voldoende vertrouwen om een beetje onveiligheid te absorberen.
Basisveiligheid ontstaat daar waar, hoewel de situatie in feite onbekend en
dus min of meer onveilig is, toch fundamenteel vertrouwen op emotioneel
niveau wordt uitgestraald en wordt uitgewisseld in de vorm van waarde-
ring. Die co-regulatieve waardering bemoedigt, versterkt het zelfgevoel,
maakt zelfwaardering mogelijk en geeft zelfvertrouwen, zelfs bij het klein-
ste kind. Een kind dat op die manier zichzelf in relatie tot de omgeving
(ook tot de personen in de omgeving) kan leren kennen met betrekking
tot de eigen mogelijkheden zal de werkelijkheid durven onderzoeken. Dat
kind zal op weg durven gaan om zichzelf en de mogelijkheden nieuwe
vorm en nieuwe inhoud te geven in relatie tot het consensual en het cul-
tural frame. In termen van de theorie van Bowlby kan men een dergelijk
kind veilig gehecht noemen. Waardering zorgt dus naast basisveiligheid
ook voor een veilige hechting, gebrek aan waardering en een onveilige
hechting tasten de basisveiligheid aan en kunnen fundamenteel vertrou-
wen doen omslaan in fundamenteel wantrouwen.

2.4.4 Mogelijkheden leren gebruiken

Het is evident dat mogelijkheden alleen gebruikt kunnen worden wanneer
ze gekend worden. Niet alle mogelijkheden die er in een mens zijn zullen
erkend worden. De cultuur en de maatschappij waarin een mens leeft
bepaalt in hoge mate de mogelijkheden die wel en de mogelijkheden die
niet gebruikt worden. Waar kinderen niet naar school gaan leren ze niet
of bij hoge uitzondering lezen, ook al zijn de mogelijkheden er wel.
Mogelijkheden die er wel zijn en die ook gekend worden moeten gebruikt
worden willen zij niet devalueren en/of atrofiëren. Wie ooit goed kon dan-
sen, maar het nooit meer doet verliest de vaardigheid. Wie ooit geloof
heeft leren kennen en leren waarderen, maar deze mogelijkheid nooit meer
gebruikt zal merken dat het geloof atrofiëert. De mens heeft een bijzon-
der grote innerlijke herstelmogelijkheid voor alles wat ooit relationeel of
constructueel fout is gegaan met betrekking tot menselijke mogelijkheden.
Toch zijn gedevalueerde of geatrofiëerde mogelijkheden niet altijd even
gemakkelijk weer opnieuw te ontwikkelen. Soms gaan mogelijkheden die
niet worden gebruikt helemaal of gedeeltelijk verloren. Het is belangrijk
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om gebruik van mogelijkheden als term te onderscheiden van misbruik
van mogelijkheden. Zoals met alles zijn mensen in staat om mogelijkhe-
den goed en kwaad aan te wenden. Onder gebruik van mogelijkheden
wordt hier het ethisch (niet effectief) ‘goede’ gebruik verstaan. Onder mis-
bruik het ethisch kwade toepassen van mogelijkheden.

2.4.5 Tekorten en stoorzenders

Er kunnen zich bij het ontwikkelen van mogelijkheden stoornissen voor-
doen die niet altijd te verhelpen of te voorkomen zijn. Er is sprake van één
of meer tekorten, dat wil zeggen er is sprake van een handicap. Die han-
dicap kan aangeboren of verworven zijn, maar kenmerkend voor een han-
dicap is dat zij moet worden geaccepteerd, omdat een handicap niet te
herstellen is. Een tekort kan worden gecompenseerd door andere moge-
lijkheden of door mechanische voorzieningen (blinden leren hun tastzin
uitzonderlijk goed te gebruiken evenals hun gehoor wat een gedeeltelijke
compensatie van het tekort door andere zintuigen betekent; mensen met
een dwarslaesie krijgen een rolstoel als mechanische compensatie).
Tekorten kunnen ook worden aangevuld door medemensen die op een spe-
ciale manier met degenen die een tekort hebben omgaan.
Er kan ook sprake zijn van kortdurende of langdurige belemmeringen
waardoor mogelijkheden die er wel zijn niet tot hun recht kunnen komen
(Ziekte, malaise, relatieproblematiek en dergelijke). Belangrijk is de stoor-
zenderwerking waardoor mogelijkheden die er wel zijn niet tot hun recht
komen en waardoor niet noodzakelijke belemmeringen of neventekorten
ontstaan. Stoorzenders zijn factoren buiten de persoon die als zodanig het
ontwikkelingsproces negatief beïnvloeden. Stoorzenders zijn maatschap-
pelijke en culturele factoren, maar stoorzenders zijn vooral medemensen
die door hun gedrag, door hun manier van handelen stoorzender worden.
Enkele voorbeelden: muzikaal behang (de hele dag de radio aan) kan taal-
stoornissen veroorzaken, zoals een niet noodzakelijk tekort aan luister-
vaardigheid en een gebrek aan woordenschat. Dominante ouders, die eisen
dat hun kinderen altijd in alles het beste zijn, kunnen gebrek aan zelfver-
trouwen veroorzaken. Waar ouders geen grenzen stellen kunnen jongeren
chaotisch gedrag vertonen. Ouders zijn stoorzender waar zij een beperkt
consensual frame aanbieden, waar de culturele frames geen houvast geven
en waar de co-regulatieve houding te wensen overlaat. Fogel constateerde
twee te onderscheiden patronen voor het aangaan van een relatie. (Elke
relatie is voor Fogel altijd co-regulatief, want elke relatie heeft co-regula-
tieve effecten, anders is het geen relatie). In elke relatie worden twee soor-
ten consensual frames gebruikt. De frames die ruimte laten voor creativiteit
en innovatie. Zulke frames hebben een groot probleemoplossend vermo-
gen. En stabiele consensual frames, die rigiditeit en gebrek aan probleem-
oplossend vermogen uitdragen. Beide soorten consensual frames komen
in elke relatie voor. Elke relatie heeft beide soorten frames nodig. Maar
culturele en gezinsfactoren bepalen welke soort frames de overhand heb-
ben. Te veel conventies veroorzaken gebrek aan dynamiek in de co-regu-
latieve processen. Zulk gebrek aan dynamiek kan een stoorzender worden
genoemd, omdat daardoor mogelijkheden die er wel zijn onvoldoende wor-
den gekend, onvoldoende worden gewaardeerd of onvoldoende worden
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gebruikt. Daarom zal men bewust moeten zijn van de stoorzenderwerking,
al is deze nooit helemaal op te heffen.

2.4.6 Menselijke mogelijkheden en opvoeding

Menselijke mogelijkheden worden gekenmerkt door het gegeven dat zij zo
divers zijn dat zij een menselijke omgeving nodig hebben om tot echt ver-
schijnsel van menselijkheid te worden. De merkwaardige verslagen van
kinderen die in dierlijke omstandigheden opgroeiden maken duidelijk dat
menselijke mogelijkheden in niet-menselijke omstandigheden tot niet-
’menselijk’ gebruik van die mogelijkheden kunnen leiden. De kinderen die
pastor Sing in Midnapore vond in 1920 liepen op handen en voeten, kon-
den een levende prooi vangen en met hun tanden verscheuren, waarbij de
meisjes stenen aten om (net als dieren) het rauwe vlees in de maag beter te
kunnen verteren249. Een mens kan, met alle menselijke mogelijkheden ken-
nelijk een beetje dier worden. Een mens heeft een menselijke omgeving
nodig om mens te worden. In die menselijke omgeving worden de mense-
lijke mogelijkheden zeer divers ingevuld. Zoals elk zijn eigen moedertaal
leert spreken, zo worden ook mogelijkheden om te lopen, te handelen, te
organiseren, te denken, te willen en te oordelen per cultuur verschillend
ingevuld. Turnbull gaf een indringende beschrijving van een door een
slechte economie zo liefdeloze cultuur, dat kinderen vanaf hun derde jaar
hun weg moesten zien te vinden in groepen die elkaar bestreden, terwijl
alle volwassenen ook vijand waren. Hij beschrijft dodelijke familieverhou-
dingen en observeert uiteindelijk slechts één klein kind dat met gevaar van
eigen leven de groep trotseert en een oude man iets te eten geeft250. De
manier waarop menselijke mogelijkheden in die cultuur gebruikt moesten
worden verschilden hemelsbreed van wat in de Westerse cultuur verwacht
mag worden van precies dezelfde mogelijkheden. Om menselijke mogelijk-
heden tot hun recht te laten komen hebben mensen medemensen nodig die
de mogelijkheden voorleven, aanreiken, stimuleren, overdragen en waar-
deren in een uiterst complex proces van interacties. In dat licht kan gesteld
worden dat elke ontwikkelingspsychologische theorie die uitsluitend op
zoek gaat naar determinanten van gedrag het gevaar met zich meebrengt
dat de gevonden determinanten misbruikt worden om kinderen in hun ont-
wikkeling zo te manipuleren dat hun mogelijkheden ten behoeve van inter-
actief handelen slechts zeer beperkt inzetbaar zijn. In die situatie worden
menselijke mogelijkheden gezien als technische vermogens die de maak-
baarheid van de persoonlijkheid binnen bereik brengt. De uniciteit en
eigenheid van elke mens met zijn eigen specifieke mogelijkheden kan bin-
nen een dergelijke visie ernstig geweld aangedaan worden, omdat de opvoe-
dingsrelatie gekenmerkt kan worden als monologisch. Menselijke
mogelijkheden kunnen in al hun pluraliteit tot hun recht komen waar de
‘eigenaar’ van die mogelijkheden zelf mee mag spreken in de wijze waar-
op de mogelijkheden gekend, gewaardeerd en gebruikt mogen worden.
Wanneer geloven een menselijke mogelijkheid is, zal die mogelijkheid pas
tot ‘menselijke’ ontwikkeling komen in een medemenselijke omgeving.
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Hoofdstuk 3 

ERVARINGSORDENING
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Menselijke mogelijkheden zijn als vuur dat aan vuur ontstoken moet wor-
den, zei Strasser in zijn Opvoedingswetenschap en opvoedingswijsheid251.
Opvoeden is in deze fenomenologische beschrijving een proces van het
vuur ontsteken. De mogelijkheden van het kind zijn het materiaal waar-
mee het vuurtje aangestoken kan worden. Het eigen vuur is noodzake-
lijk om het andere vuur te ontsteken. In het licht van het co-regulatieve
proces zullen beide vuren elkaar beïnvloeden, aanwakkeren en in stand
houden.
Co-regulatie zou geen enkele zin hebben wanneer alle mensen gelijk waren
in die zin dat zij als twee druppels water op elkaar zouden lijken. Elke mens
zal nieuwe, unieke elementen toevoegen aan het co-regulatieve proces.
Door deze pluraliteit kan de mens participeren in dat proces als zelfbe-
wuste, zelfstandige entiteit, vanaf het prilste begin. Vanuit het bovenstaan-
de kan gesteld worden dat co-regulatie binnen het relationele
ontwikkelingsmodel een vorm van ordenen is, waardoor de werkelijkheid
cognitief, fysiek, emotioneel en relationeel in een betekeniskader komt te
staan, dat zowel creatieve als innovatieve kanten heeft. Daardoor wordt
leren vanuit deze relationele ontwikkelingsopvatting tot een vorm van
ordenen. In het ordenen leert een mens zijn mogelijkheden op talloze
manieren, in talloze situaties, in talloze sociale acties kennen, waarderen
en gebruiken. Het is de vraag inhoeverre de medemens kan helpen om dat
proces zo goed mogelijk interactief te ondersteunen.
In het verlengde van de visie op ontwikkeling als leren kennen, leren waar-
deren en leren gebruiken stel ik voor de probabilistische visie op ontwik-
kelen uit te breiden met aan de praktijk ontleende hypothesen over de
manier waarop mensen (ook pasgeborenen en kinderen) hun ervaringen
ordenen, zodat men daar het interactieve pedagogische handelen op af kan
stemmen.

3.1 Psychische activiteit als een ordeningsproces 

In de epigenetische psychologie wordt psychische activiteit gezien als een
ordeningsproces. “Iemands ‘psyche’ komt tot uitdrukking in allerlei gedra-
gingen en ervaringen die meer of minder verankerd liggen in het functio-
neren van een persoon-in-omgeving en waarbij kenmerkend is dat de
persoon zelf orde kan brengen in deze activiteiten, gedragingen en erva-
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ringen” zegt Sylvia Nossent. En zij vervolgt: “Mensen ervaren in hun han-
delen mogelijkheden (affordances) om de dingen, mensen en verschijnse-
len om hen heen verder te behandelen. In psychische activiteiten, of dit
nu uit waarnemen of ervaren bestaat of uit ‘ingrijpen’ en optreden, tonen
personen hun ordenende betrokkenheid op de wereld252”. Nossent onder-
scheidt de ordenende betrokkenheid van mensen als volgt: “De ontwikke-
ling van nieuwe psychische patronen in het denken en doen van mensen
kan zich op drie verschillende manieren manifesteren: (1) Persoonlijke epi-
genese: ten opzichte van een reeds gevormde of ervaren orde door een per-
soon zelf; (2) collectieve epigenese: ten opzichte van ervaren en uitgedrukte
orde in een bepaalde sociale of (sub)culturele groep waartoe de persoon
behoort of de personen behoren en (3) universele epigenese: ten opzichte
van gecommuniceerde ordeningen door de mensheid, dat wil zeggen ten
opzichte van alle ordeningen, ervaren door alle mensen die ooit leefden
en/of nu leven253”. Baby onderzoekers zijn tot de ontdekking gekomen dat
baby’s hun ervaringen ordenen vanaf het allereerste begin254. Het concept
van ordening van ervaringen als basisprincipe van alle psychische activi-
teit vraagt mijns inziens om nadere invulling. Ervaringsordening als psy-
chische activiteit is onderdeel van het co-regulatieve proces volgens Fogel.
In het voorafgaande werd betoogd hoe Fogel aantoonde dat ouders hun
gedrag, hun taal, hun lichaamshouding, hun mimiek en hun hele commu-
nicatieve vaardigheid instellen op het kind, terwijl zij tegelijkertijd toch
het andere doel van het communicatieve handelen dienen, namelijk het
stimuleren, het oproepen, het creëren, en het innoveren van kennis en vaar-
digheden van gedrag en emotie, waarmee de werkelijkheid hanteerbaar
wordt, zowel voor zichzelf als voor het kind. Het kind zal op zijn beurt
zichzelf inzetten op eenzelfde manier. Co-regulatie is dynamisch dialo-
gisch communicatief. Het afstemmen op elkaar, zodat de co-regulatie suc-
cesvol verloopt, gebeurt onbewust, intuïtief en vanzelfsprekend. Maar niet
elk co-regulatief proces is even succesvol. Fogel zegt dat elke relatie iets
mystieks in zich draagt waardoor de communicatie spannend en dus aan-
trekkelijk blijft255.
Misschien kan het model van ervaringsordening meewerken aan het begrij-
pen van verschillende factoren die in dat mystieke relationele proces een
rol spelen. Inzicht in verschillende bronnen van ervaringsordening zouden
het inzicht in de pluraliteit van menselijk gedrag en de mogelijkheid om
daar co-regulatief bij aan te sluiten kunnen vergroten.

3.1.1 Ervaringsordening als systeem

Ervaringen zijn het resultaat van het proces waarbij informatie wordt ver-
worven over de omgeving in relatie tot het zelf vanuit het waarnemen tij-
dens de deelname aan situaties en gebeurtenissen. Leertheorieën die ‘leren
uit ervaring’ als vorm van ervaringsordening beschrijven zoals onder ande-
re van Parreren dat doet, kunnen geen inzicht verstrekken in de kwaliteit
van de co-regulatie256. Dat de werkelijkheid beschreven kan worden als
situaties (momentopnamen) en gebeurtenissen (grotere gehelen van actie
en reactie in de werkelijkheid) is kenmerkend voor het menselijk bestaan.
Mensen beleven hun werkelijkheid als episodisch (hetgeen bijvoorbeeld
blijkt uit dialogen met zichzelf zoals peuters die voeren). Een episode kan
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gezien worden als in de context van de werkelijkheid bij elkaar horende
ervaringen. In die episodische beleving vormt de mens als ‘zelf ’ een bele-
vingsbron. Alle ervaring die vanuit de prikkelverwerking op een mens
afkomt wordt op de een of andere manier ordenend verwerkt. De mens
maakt hiervoor gebruik van een ordeningssysteem, een complexe organi-
satie die op zoek is naar evenwicht en waarin een zekere hiërarchie is te
bespeuren, die het gevolg is van de interne dynamica van het systeem257.
Ervaringsordening kan gezien worden als de complexe organisatie van vier
ordeningssubsystemen, de lichaamsgebonden ervarings-ordening, de asso-
ciatieve ervarings-ordening, de structurerende ervarings-ordening en de
vormgevende ervarings-ordening, waarin een zekere hiërarchie is te
bespeuren (cyclische hiërarchie), die het gevolg is van de interne dynamica
(communicerend) van het systeem. De mens beleeft zichzelf als entiteit
temidden van de omgeving, waarbij uit ervaringen wordt geleerd doordat
de ervaringen in relatie tot het zelf geordend worden. Dit ordenende leren
door ervaring schept mogelijkheden om de werkelijkheid te hanteren. Alle
vier ervaringsordeningssystemen zijn in aanleg aanwezig en zelfs vanaf de
foetusperiode werkzaam, maar toch zijn deze subsystemen in een bepaal-
de volgorde achtereenvolgens als dominant functionerend te herkennen,
in de eerste ontwikkelingsperiode van de mens (de periode tot ongeveer
vijf jaar). De dominantie van zo’n ervaringsordeningswijze hangt samen
met de distantie die het kind kan aangaan tot het eigen lichaam. Elke ande-
re dan de lichaamsgebonden ervaringsordening geeft een andere ‘vorm’
van distantie weer, waardoor de interne dynamica van het totale systeem
ontstaat. Er zijn mensen die door een tekort in hun groei belemmerd wor-
den (zoals verstandelijk gehandicapten), waardoor niet alle subsystemen
van ervaringsordening tot hun recht kunnen komen. Wanneer alle erva-
ringsordeningssubsystemen wel tot hun recht komen zullen zij ter beschik-
king staan voor het leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van
menselijke mogelijkheden. Een kwalitatief goede co-regulatie zal (intuïtief
of bewust en zelfs professioneel gestuurd) aansluiten bij de dynamica van
het overkoepelende ervaringsordeningssysteem.
Het zou gemakkelijk zijn wanneer Hannah Arendts driedelingen: arbeid,
werk en actie of denken willen en oordelen, naadloos te leggen waren op
het model van ervaringsordening. Maar dat is niet het geval. Bij Hannah
Arendt wordt duidelijk hoe men een mens zou moeten aanspreken op
interactief handelen, waarin arbeid en werk een plaats kan krijgen. Dat
kan, meent zij, alleen wanneer denken, willen en oordelen aan alle deelne-
mers van het interactieproces is voorbehouden. Het model van de erva-
ringsordening sluit hierbij aan. Wanneer men rekening houdt met alle
wijzen van ordenen van ervaring zal het fysieke bestaan veilig zijn, zal de
(sociale en materiële) werkelijkheid in grote trekken betrouwbaar blijken,
zodat de variatie, de onvoorspelbaarheid, het nieuwe vanuit die betrouw-
baarheid geïnterpreteerd kan worden door middel van het structurerend
en vormgevend ordenen. Dat proces begint bij de geboorte (en al daar-
voor) en kan, mits er geen belemmeringen of tekorten zijn, spontaan plaats
vinden. De medemenselijke relatie kan gezien worden als een co-regulatief
proces waarin alle deelnemers hoe dan ook elkaar beïnvloeden. De kwali-
teit van dat proces kan verbeteren wanneer men rekening houdt met de
ervaringsordening. In dat geval krijgt interactief handelen met al zijn facet-
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ten zoals Hannah Arendt dat bedoeld heeft een brede kans. Dat geldt voor
elke menselijke interactie, dat geldt ook voor geloofscommunicatie.

3.1.2 Ervaringsordening als vorm van zelforganisatie

Ervaringsordening is een vorm van zelf-organisatie (zoals door Van Geert
beschreven), ook weer te geven als zelfregulatie. De mens is een zelfregule-
rend systeem, waarbij van autonome zelf-regulatie geen sprake is, maar
waar zelfregulatie tot stand komt in een co-regulatief proces met de mede-
mens. De theorie van de zelforganisatie geeft een waarschijnlijk simplis-
tische, maar bruikbare beschrijving van het complexe geheel van
zelforganisatie. Volgens deze theorie wordt informatie vanuit de prikkel-
verwerking ordelijk georganiseerd volgens bepaalde interne (lokale) speci-
fieke regels (de informatie uit het gehoor volgt de gehoorsregels
enzovoorts), die weliswaar niet ontleend zijn aan het grote geheel maar uit-
eindelijk samen wel leiden tot een complex geheel van regelmatige patro-
nen. Deze patronen passen zich voortdurend aan aan nieuwe informatie
(R.A.S) en evolueren op die manier tot min of meer stabiele, geordende
gehelen, die men subpatroon kan noemen. Het denken van kinderen kan
een subpatroon genoemd worden. Dat denken is niet opgebouwd uit onbe-
grip of onvolledige feiten, maar volgens van Geert “...een samenhangend
geheel van (kinderlijke) overtuigingen en handelingsvormen”258.
Uitgewerkt naar de hypothese van de ervaringsordening krijgt men het
onderstaande beeld van het verband tussen ervaringsordening en zelforga-
nisatie. Dit verband is uit de verschillende theoretische modellen en het
experimentele onderzoek van Van Geert, Fogel en anderen af te leiden.
Ten behoeve van de verificatie van deze deductie zal aanvullend experi-
menteel onderzoek gedaan moeten worden. In een bepaalde fase van de
vroegkinderlijke ontwikkeling vormt de dominante ervaringsordening een
stabiel organisatiepatroon. Maar op de achtergrond, door gebrek aan dis-
tantie nog niet te hanteren, zijn de andere ervaringsordeningen ook (zij het
latent) werkzaam. De dynamische kracht van het totale systeem van erva-
ringsordening wordt daarin al merkbaar. Bijvoorbeeld in de manier waar-
op een baby de bekende woorden van een voor de geboorte gekend versje
kan onderscheiden van binnen hetzelfde melodietje gebruikte andere woor-
den, wordt de latente kracht van de associatieve- en structurerende- en de
vormgevende ordening reeds waarneembaar. De associatieve-, de structu-
rerende- en de vormgevende ordeningen werpen tijdens de fase, waarin de
lichaamsgebonden ordening de dominante ordening is, hun schaduw voor-
uit. Elke nieuwe ervaring vraagt om in-ordening of in-formatie, zoals Fogel
dat experimenteel vaststelde259, re-organisatie van het zelf in de werkelijk-
heid. Zolang een baby niet in staat is tot grote distantie van zichzelf zal
het kind volgens het subsysteem van de daardoor dominante lichaamsge-
bonden ordening de ervaringen duiden, cognitief en emotioneel (leren ken-
nen, leren waarderen) verwerken en beantwoorden (leren gebruiken). De
reorganisatie vindt binnen de ervaringsordening steeds opnieuw plaats.
Elke nieuwe ervaring leidt tot een nieuw lichaamsgebonden ordeningseven-
wicht. (Bij bepaalde verstandelijk gehandicapten zal dat het leven lang
duren, omdat de mogelijkheden tot distantie van het eigen lichaam  te
komen, zijn geblokkeerd, bij bepaalde ziektebeelden van hersenlijden zal
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de distantie afnemen, waardoor de lichaamsgebonden ordening eveneens
weer dominant wordt). Doordat innerlijk (latent, maar niet passief) de
associatieve-, de structurerende- en de vormgevende ordeningsmogelijkhe-
den werkzaam zijn wordt de distantie tot het eigen lichaam steeds groter.
Door herhaalde ervaring zullen deze latente, maar actieve ordeningsmoge-
lijkheden steeds vaker als het ware oplichten (er gaat een licht op), waar-
door de distantie tot de werkelijkheid mogelijk wordt. Distantie tot de
werkelijkheid wordt door de (senso) motorische mogelijkheden van de
mens steeds meer noodzakelijk. De werkelijkheid blijkt een categoriseer-
bare, steeds vertrouwdere structuur te hebben waarin distantie niet per
definitie onveiligheid van het lichamelijke met zich mee brengt. De nieuwe
steeds distantiëlere ervaring van de werkelijkheid leidt tot discontinuïteit
die om een nieuw evenwicht vraagt. Perioden met grote discontinuïteit wor-
den gekenmerkt door catastrofevlaggen die onder andere als fasegebonden
gedrag herkenbaar zijn. De overgangsperiode naar meer distantiële vor-
men van ervaringsordening (de associatieve-, de structurerende- en de
vormgevende ordening) heeft in een normale ontwikkeling duidelijke fase-
gebonden gedragskenmerken. Dat zijn kenmerken van re-organisatie waar-
in co-regulatie een belangrijke rol speelt in verband met het goede (dat is
dat er mogelijkheden worden gekend, gewaardeerd zodat ze in de toekomst
gebruikt kunnen worden) verloop van een dergelijke fase. Het zou kunnen
lijken alsof een trapsgewijs ontwikkelingsmodel gebruikt wordt, alleen met
een andere terminologie. De perioden van verhevigde re-organisatie zoals
die in de vroege kindheid te herkennen zijn en waarin achtereenvolgens de
verschillende ervaringsordeningen als ordeningssubsysteem worden ‘in-
georganiseerd’ in de relatie tussen het zelf en de omgeving zijn echter geen
ontwikkelingsstappen. Er wordt geen periode afgesloten en ‘achter zich
gelaten’, waarna nieuwe mogelijkheden en hogere menselijke processen een
rol gaan spelen. Tijdens zulke verhevigde re-organisatiefasen worden laten-
te ordeningssubsystemen geleidelijk manifest en bruikbaar. Zij worden
ingeoefend en afgetast om zo gevarieerd inzetbaar te blijven, ook wanneer
tijdens een volgende fase nog grotere distantie mogelijk is waardoor weer
andere ordeningssubsystemen van latent actief, manifest actief kunnen
worden. De verhevigde re-organisatiefasen in de vroege kind-periode kun-
nen herkend worden als: eenkennigheidsfase (tussen negen en achttien
maanden), wanneer naast de lichaamsgebonden ordening de associatieve
ordening manifest wordt en de koppigheidsfase (tussen de twee en drie en
half jaar), wanneer naast de lichaamsgebonden en de associatieve orde-
ning, de structurerende ordening manifest wordt en de overgang van de
peuter naar de kleutertijd wanneer, naast de lichaamsgebonden-, de asso-
ciatieve, en de structurerende ordening, de vormgevende ordening mani-
fest wordt. Vanaf dat moment zijn ten behoeve van de zelforganisatie alle
ordeningssubsystemen manifest actief. Dat wil zeggen dat een mens te allen
tijde van elk subsysteem van ervaringsordening gebruik kan maken. Mits
aan bepaalde voorwaarden is voldaan, waarover hieronder meer volgt. De
zelf-organisatie van mensen door middel van ervaringsordening heeft een
hiërarchische dynamiek in die zin dat de vormgevende ordening niet zon-
der medewerking van de structurerende, de associatieve en de lichaams-
gebonden ordening co-regulatief effectief kan zijn. De structurerende
ordening zal op haar beurt niet co-regulatief effectief kunnen zijn zonder
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medewerking van de lichaamsgebonden en de associatieve ordening. De
associatieve ordening zal niet co-regulatief effectief kunnen zijn zonder de
medewerking van de lichaamsgebonden ordening. Wanneer een mens zich
binnen het gebied van één van die drie voorwaardelijke ordeningen niet
veilig voelt zal er van de vormgevende ordening geen co-regulatieve effec-
tiviteit kunnen uitgaan. Wanneer de lichaamsgebonden ordening en/of de
associatieve ordening te weinig veiligheid oplevert zullen zowel de structu-
rerende ordening als de vormgevende ordening niet (of slechts met grote
moeite zeer beperkt) co-regulatief effectief kunnen zijn. Wanneer de
lichaamsgebonden ervaringsordening te weinig veiligheid oplevert zullen
zowel de associatieve als de structurerende als de vormgevende ordenings-
mogelijkheden belemmerd worden zodat zij niet co-regulatief effectief kun-
nen zijn. Een klein beetje onveiligheid kan gecompenseerd worden. Het
punt waarop genoeg of te weinig veiligheid wordt gevoeld, ligt voor elk
mens anders en is bovendien situationeel gebonden. Het hangt af van de
lichamelijke conditie van de persoon, de bekendheid met de situatie, erva-
ringen met voorgaande situaties en dergelijke factoren die dus ook deel uit-
maken van de interne dynamiek van het ervaringsordeningssysteem. Deze
interne dynamiek speelt een belangrijke rol bij de zelf-organisatie en de
zelf-re-organisatie die altijd het gevolg is van het co-regulerend proces. Alle
participanten aan dat proces brengen met hun zelf de interne dynamiek
van hun persoonlijke ervaringsordening in. Omdat het echter gaat om men-
selijke ervaringsordening en omdat de vier subsystemen van ervarings-
ordening bij elke mens op dezelfde dynamische wijze werkzaam zijn,
kunnen mensen de interne dynamiek van de ervaringsordening bij de ander
herkennen en daar antwoord op geven. Het herkennen van en afstemmen
op, alsmede het antwoord geven op de wederzijdse interne dynamiek van
de ervaringsordening vormt de kern van het co-regulatieve proces en kan
communicatief handelen of dialogisch handelen genoemd worden.
Succesvolle of effectieve co-regulatie kan kwalitatief hoge co-regulatie
genoemd worden. Deze komt tot stand wanneer de interne dynamiek van
de ervaringsordening door de partners of participanten van het co-regula-
tieve proces wederzijds herkend en beantwoord wordt. Minder of niet suc-
cesvolle, minder effectieve of niet effectieve co-regulatie is het gevolg van
het niet herkennen en niet beantwoorden van de wederzijdse interne dyna-
miek van de ervaringsordening.

3.1.3 Ervaringsordening in relatie tot epigenetische psychologie

Uit het onderzoek naar “folk psychology” blijkt dat het niet waarschijn-
lijk is dat, zoals Piaget dat aangeeft, de nieuwe assimilatie mogelijkheid
als nieuwe vorm van ordening doorbreekt en een hogere trap van ontwik-
keling inluidt, waarmee de andere trappen door de zich ontwikkelende
persoon achter zich worden gelaten. Piaget wijst er op dat mensen kunnen
terugvallen op patronen, die bij een primitievere, of lagere vorm van cog-
nitieve ontwikkeling horen, maar bij hem is dat altijd een kwestie van
‘regressie’. Vanuit het concept van ervaringsordening is dat niet aan de
orde. In onderzoek van onder andere Fogel en naar het vroegkinderlijk
begrip van mentale processen, de zogenaamde folk psychology, wordt
daarvoor steun (empirische onderbouwing) gevonden. Wanneer deze
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bevindingen van ‘folk psychology’ en de inzichten vanuit de onderzoeken
op het gebied van ontwikkeling door relaties (Fogel) en de hypothese van
de ervaringsordening met elkaar in verband gebracht wordt, lichten de
volgende pedagogische overwegingen op.
• Elke innovatieve handeling van het kind uit (het uitlokken van een glim-

lach) is uiting van het toenemend leren kennen, leren waarderen en leren
gebruiken van de (ingeboren) menselijke mogelijkheid om de werkelijk-
heid met een organiserende theorie tegemoet te treden.

• Het inzicht in zowel de beliefs als de desires  neemt niet door sprongsge-
wijze (trapsgewijze) spontane ontwikkeling (misschien rijping) van aan-
geboren ‘theorie- theorieën’ in kwaliteit toe; maar er is sprake van
co-regulatie waardoor het leren kennen, het leren waarderen en het leren
gebruiken van ervaringsordening als organiserend systeem het functio-
neren van beliefs en desires ondersteunt.

• Ook binnen onderzoek naar desires en beliefs blijkt dat common sense
(consensual frame) en empirical fit (cultural frame), dat wil zeggen de
innerlijke waarde van de representatie van de werkelijkheid, van groot
belang is. Die common sense en de empirical fit van de desires en beliefs
ontstaat niet vanuit de autonome ontwikkeling van innerlijk gegeven
mogelijkheden om de wereld met een organiserende theorie tegemoet te
treden, maar vanuit het co-regulatieve proces. Het concept van ervarings-
ordening maakt de hypothese mogelijk dat de beliefs vanaf (of zelfs van
voor) de geboorte worden ‘gevuld’ vanuit het ‘leren uit ervaring’. Dat
‘vulproces’ verloopt dan niet mechanisch, maar is een dynamisch, dialo-
gisch, communicatief proces, dat vergelijkbaar is met wat Fogel co-regu-
latie noemde.

• Het proces zou dan als volgt verlopen: in de co-regulatie wordt erva-
ringsordening uitgewisseld. Ervaringsordening is een innerlijke dynami-
sche kracht die mensen van elkaar kunnen begrijpen en kunnen
aanvoelen, maar ook kunnen beantwoorden. Door de co-regulatie wor-
den de subsystemen van de ervaringsordening gevoed en geactiveerd,
zodat verbanden in de werkelijkheid vanuit de voor het kind werkzame
ervaringsordening, bruikbaar worden. Die verbanden in de werkelijk-
heid leiden tot voor het kind, binnen de grenzen van de ontwikkeling
van zijn mogelijkheden hanteerbare verklaringen (beliefs) van de werke-
lijkheid (daar is de fles, nu wordt mijn behoefte aan voedsel bevredigd).
En die verbanden leiden tot een binnen de grenzen van de ervaringsor-
dening bruikbare wijze van het voorspellen (desires) van de werkelijk-
heid (met deze mimiek lok ik een glimlach bij mijn moeder uit).

• Jonge kinderen accepteren slechts één gezichtspunt op de werkelijkheid.
Het zelf kan nog te weinig veilig gebruik maken van de verworvenhe-
den van de beide basale ervaringsordeningen. Veilige en co-regulatief
breed gebruikte lichaamsgebonden ordening tezamen met een groot
assortiment kwalitatief goede associatiereeksen geeft het zichzelf orga-
niserende zelf de moed en de kracht om begrip te krijgen voor de beliefs
en de desires van de medemensen, als zijnde anders dan die van zich-
zelf. Rieffe en anderen beschrijven dat dit duidelijk wordt na het derde
levensjaar260.

• Actie in termen van Hannah Arendt is mogelijk vanuit het inzicht, dat
anderen (medemensen) andere beliefs en andere desires kunnen hebben
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dan het zelf, terwijl die andere beliefs en andere desires ook een deel van
de actuele en te veranderen werkelijkheid representeren. Naarmate de
mens ouder wordt en de verbaal cognitieve mogelijkheden gekend,
gewaardeerd en gebruikt worden, zullen de beliefs en desires ook bewust
verbaal gecommuniceerd kunnen worden. Het is niet noodzakelijk dat
dat altijd gebeurt, zelfs niet binnen het dialogische handelen, want dat
zou veel te veel tijd en energie vergen.

• Tussen de co-regulerende participanten aan het (dialogisch) handelings-
proces zal spontane overeenstemming bestaan over de betekenisgeving
(beliefs) aan het grootste deel van de werkelijkheid. Er zal eveneens over-
eenstemming bestaan over de mogelijkheden om de werkelijkheid voor-
spelbaar te veranderen door middel van menselijke activiteiten (desires).
Die overeenstemming berust op het empathische vermogen om elkaars
lichaamsgebonden ordening in te schatten en op de gezamenlijke over-
eenstemming over de voorspelbaarheid, het voorkomen van en het han-
teren of toepassen van de associatieve ordening. In die beide basale
ordeningen, die de veiligheid en de betrouwbaarheid van de werkelijk-
heid present stellen, vindt de common sense haar oorsprong.

• De structurerende ervaringsordening wordt gekenmerkt doordat de wer-
kelijkheid wordt herkend en wordt gekend, wordt gewaardeerd en wordt
gebruikt als episodisch van structuur, dat wil zeggen opgebouwd uit
gebeurtenissen.

• Voor het ‘beoordelen’ van de gebeurtenis in haar totale verband zal (mijns
inziens) naast de twee door Fogel genoemde frames een derde frame
actief worden ingezet in de co-regulatie. Vanuit de gezamenlijke infor-
matie, die uit de ervaringsordening van een totaal co-regulerend sociaal
systeem is opgebouwd, ontstaat een conceptual frame. Het zal bestaan
uit kennisinhouden die het resultaat zijn van een langdurig proces van
co-regulatie binnen het totale systeem van ervaringsordening, door een
sociale groep (gemeenschap, cultuur). De kennisinhouden worden van
geslacht op geslacht co-regulerend verder doorgegeven, veranderd, en
aangevuld. Het conceptual frame is niet hetzelfde als het cultural frame,
omdat het ook om cultuuroverstijgende kennis gaat. Het conceptual
frame levert het instrumentarium waarmee gebeurtenissen objectief
(structureel) beoordeeld kunnen worden. Het conceptual frame stimu-
leert het kennen, het waarderen en het gebruik van structurerend en
vormgevend ordenen door datgene wat Fogel heeft aangeduid als 
co-creativiteit.

3.2 Lichaamsgebonden ervaringsordening

De basis van elke ervaring is het eigen lichaam. Er is geen kennen, geen
waarderen en geen gebruik van mogelijkheden mogelijk zonder lichame-
lijkheid. Hannah Arendt wees er op dat elke mentale activiteit in ieder
geval nooit buiten het lichaam om plaats vindt. Vroon wees erop dat alle
psychische processen een neurofysiologische component hebben, en dus
in elk geval lichamelijk ingebed zijn. De neurologische prikkelverwerking
vindt binnen het lichaam plaats, daar worden de reacties uitgelokt en waar-
genomen, daar vindt ervaring en leren plaats. Elke prikkelverwerking is

137



lichamelijke verwerking. Ook datgene wat men psychische of geestelijke
verwerking noemt heeft een lichamelijke component. Mensen zijn zich
vaak niet bewust van die reactie, het is zo vanzelfsprekend en zo’n deel
van het zelf dat deze basale reacties alleen maar worden waargenomen
wanneer er sprake is van overreactie (blozen, vlinders in de buik voelen),
of van reacties die een mate van onveiligheid weergeven (met het zweet in
je handen staan, het hart in je keel voelen kloppen, de adem voelen stok-
ken, het zwart voor ogen krijgen en dergelijke). In de communicatie met
de werkelijkheid doet altijd het hele lichaam mee en de lichamelijke respons
is de meest primaire reactie. Dat zal gedurende het hele leven zo blijven.
De primaire reactie is niet zomaar een lichamelijke reactie, los van de cog-
nitieve of andere reactie, het is de meest primaire vorm van duiding. De
duiding heeft betrekking op het welbevinden van het lichaam, op lust of
onlust, op fight of flight, op acceptatie of afwijzing. De lichaamsgebon-
den ervaringsordening zal tijdens elke andere ordening een rol blijven spe-
len. Vaak onbewust en op de achtergrond, maar hij blijft constant
aanwezig. Elke baby ordent al binnen de baarmoeder lichaamsgebonden.
Het lichaam vraagt aandacht zodra iets de lichamelijkheid dwars zit. Wie
hoofdpijn of buikpijn heeft (of welke pijn dan ook) kan minder goed func-
tioneren, bijvoorbeeld minder goed luisteren, minder goed zijn werk doen,
zal eerder geïrriteerd antwoorden, minder succesvol zijn met betrekking
tot sociale co-regulatie en dergelijke. Zolang alles met het lichaam goed
gaat zal het geen ‘aandacht’ vragen, maar zodra er iets niet goed gaat
vraagt het lichaam wel aandacht. Er zijn talloze voorbeelden te geven van
de manier waarop de lichaamsgebonden ordening tijdens het hele leven
gebeurtenissen blijft kleuren, ook al hebben mensen er zelf geen erg in.
Geur en smaak blijft onthouden; de geur van mestkan herinneringen
oproepen aan gebeurtenissen van lang geleden. Er zijn tal van taalkundi-
ge uitdrukkingen die duidelijk maken hoe belangrijk de lichaamsgebon-
den ordening is zoals: sterk in je schoenen staan, grond onder je voeten
voelen, een punthoofd krijgen, misselijk van iets of iemand worden, het
hangt iemand de keel uit, je krijgt het bij voorbaat benauwd ergens van,
of het lijkt wel of iemand je te kijk zet, en zo meer. De lichaamsgebonden
ordening stuurt de lichaamstaal. Wie het met iemand niet eens is, wie
iemand niet vertrouwt (wanneer het lichaam zich onveilig voelt), neemt
letterlijk afstand. Overeenstemming, acceptatie, genegenheid, liefde wordt
vertaald in lichamelijke nabijheid. Onverschilligheid, gemotiveerd zijn,
aantrekkingskracht en afwijzing, boosheid en liefde, instemming en afkeu-
ring wordt allemaal mede lichaamsgebonden tot uitdrukking gebracht.
Het is bijzonder moeilijk om de lichaamstaal zo te beheersen dat men
ermee kan ‘liegen’. Kinderen voelen dat haarfijn aan. Zij bemerken dat de
ouders weliswaar zeggen dat iets niet mag, maar dat zij het in feite zo erg
niet vinden en daarom heeft het zeggen minder effect. De lichaamsgebon-
den ordening is er verantwoordelijk voor dat verschillende sensorische
modaliteiten, zoals gehoor, gezicht, reuk, smaak en gevoel, niet alleen
samenwerken, maar ook op elkaar afgestemd zijn en informatie coördine-
ren tussen verschillende participanten aan sociale interactie (wat Fogel
cross-modal perception noemt261).
De lichaamsgebonden ordening werkt mee aan de mogelijkheid om ande-
re ervaringsordeningen tot hun recht te doen komen en te gebruiken,
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zolang het lichaam als veilig ervaren wordt. Waar sprake is van onvol-
doende veiligheid zal het lichaam steeds meer aandacht vragen en zal de
respons op de situatie of de gebeurtenis een lichamelijke respons zijn.
Kinderen die vallen gaan huilen en moeten lichamelijk getroost worden.
Wie de situatie niet meer aan kan, gaat schreeuwen (en schelden) tegen de
gesprekspartner. Wie doodmoe is, krijgt de neiging te gaan liggen of raakt
geïrriteerd. Onlust wekt altijd gevoelens van fight or flight, vluchten of
vechten, er tegen aan gaan of je terug trekken. Verslavingsproblematiek is
een lichaamsgebonden antwoord op een extreem onbehagen, spanning,
lichamelijke onveiligheid en psychische factoren met een duidelijke licha-
melijke component. Psychosomatische klachten zijn lichaamsgebonden
antwoorden op ervaringen waar men via een andere ordening onvoldoen-
de respons op kan geven.

3.2.1 Lichaamsgebonden ervaringsordening en co-regulatie

Alle ervaring is in diepste wezen lichamelijke ervaring. Elke psychische
activiteit heeft met hersenwerking te maken, elke zintuiglijke waarne-
ming leidt tot lichamelijke (neurofysiologische) verwerking zodat de
waarneming tot informatie kan worden. De informatie kan lust of onlust
oproepen. Onlust moet verwerkt worden tot een voor de ontwikkeling
positieve kracht. Zo niet dan kan vluchtgedrag ontstaan waarin de licha-
melijk component sterk aanwezig is. Medemensen zijn voor de (lichame-
lijke) verwerking van ervaringen van buitengewoon belang. Juist door
de manier waarop zij veiligheid bieden aan het lichamelijke bestaan.
De relatie tussen ouders en kinderen wordt vanaf de geboorte onmiddel-
lijk gekleurd door de kwaliteit van de lichaamsgebonden ordening. Ook
de volwassene, die op het kind reageert, heeft een lichaam dat mee ordent.
Huilende baby’s roepen bij de moeder een lichaamsgebonden respons op
(de melkklieren gaan melk produceren alleen al van het geluid van het
huilen), die mede de lichaamsgebonden ordening van de moeder in de
situatie (huilende baby) bepaalt. De respons van de baby, zoals huilen of
tevreden geluidjes maken, glimlachen, en lekker tegen de ouder aankroe-
len, zijn communicatievormen die ontspruiten aan de lichaamsgebonden
ervaringsordening en de babytijd kleuren, zowel voor de ouder als voor
het kind. De ouder, die heel moe wordt van het nachtelijke voeden, zal
waarschijnlijk minder responsief en minder welwillend het kind uit de
wieg halen voor de voeding dan de ouder die niet zo moe is. De respons
van een baby is heel intens. Baby’s kunnen spraak en taal verwerken. Hun
antwoord geven ze vanuit hun communicatieve mogelijkheden, die
gestuurd worden door de lichaamsgebonden ordening. Baby’s reageren
dialogisch op de reactie van de significante volwassene en passen bijvoor-
beeld de intensiteit van een geluid (spreken of huilen, of geluidjes maken)
aan wanneer de ander even een houding aanneemt die van minder aan-
dacht getuigt. Co-regulatie waarbij de lichaamsgebonden ordening domi-
nant is, maakt dat kinderen in toenemende mate in staat zijn de informatie
uit de buitenwereld te vertalen naar hun eigen lichamelijk welbevinden
en hun lichamelijke behoeften. Handelingen van andere personen wor-
den vanuit de lichaamsgebonden ordening geduid. (De fles die binnenge-
bracht wordt maakt een eind aan het huilen, want er komt voeding aan;
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de stap van de moeder op de trap beëindigt het huilen eveneens.) Voor
baby’s tot ongeveer anderhalf jaar is de lichaamsgebonden ordening de
hoofdordening. Hun gevoel voor basisveiligheid wordt gevoed vanuit de
directe lichamelijke veiligheid en het welbevinden van het lichaam. Ouders
spelen daarop in. Zij verzorgen hun kind, komen tegemoet aan de
lichaamsgebonden behoeften en communiceren lichaamsgebonden met
hun kind. Zij knuffelen, strelen, aaien, raken aan, koesteren en houden
vast, dragen en steunen, en vullen op allerlei manier de lichamelijke hul-
peloosheid van hun kind aan. Fogel constateerde, zoals eerder beschre-
ven, dat ouders ook hun woordkeus en hun manier van spreken
aanpassen. Als zij dat niet doen verliest het kind de aandacht voor het
gesproken woord. Wanneer alles goed is communiceren ouders in de baby-
tijd zelfs pre-verbaal op een manier, die aansluit bij de lichaamsgebon-
den ordeningsbehoefte. Zij passen de toon, de aard en de intonatie van
hun klanken aan aan de mogelijkheden van het kind (bijvoorbeeld door
het gebruik van onomathopeën (toet-toet, waf-waf enzovoort). Wanneer
ouders niet op deze wijze co-reguleren, zullen de kinderen niet gedijen.
Dat uit zich door gebrek aan eetlust, door onvoldoende groei, door zie-
kelijkheid, door weggetrokken bleke gezichtjes, dus door algehele malai-
se. De co-regulatie verloopt niet naar wens. Het kind wordt steeds minder
responsief, het basisvertrouwen maakt plaats voor basiswantrouwen.
Wanneer binnen de periode, waarin de lichaamsgebonden ordening domi-
nant is, het lichaam onveilig is en de co-regulatie weinig effectief is of
zelfs achterwege blijft, heeft dat blijvende gevolgen voor de totale ont-
wikkeling. Ook op latere leeftijd zullen kinderen, waarvan de lichamelijk-
heid onveilig is (mishandeling, incest, oorlogssituaties, honger, ziekten),
minder gedijen. Hun lichaamsgebonden ordening zal bovendien zo’n
dominante rol blijven spelen, dat andere ordeningssubsystemen minder
tot hun recht kunnen komen. Met andere woorden: volwassenen, die rela-
tioneel in een co-regulatief proces verbonden zijn met baby’s en heel klei-
ne kinderen, gebruiken veel lichaamsgebonden elementen om aan de
lichaamsgebonden ordening tegemoet te komen. Maar ook op latere leef-
tijd blijft co-regulatie, die aansluit bij elementen van de lichaamsgebon-
den ordening, van groot belang. De lichaamstaal, de uitdrukkingslaag
van de lichaamsgebonden ordening, geeft datgene weer wat met authen-
ticiteit wordt aangeduid. Het is datgene waardoor duidelijk wordt dat een
mens ergens al dan niet met hart en ziel bij betrokken is. De kleinste ver-
anderingen in de kleur van de wangen, de uitdrukking van de ogen, de
stand van de mond, de manier waarop de handen worden gehouden en
dergelijke vormen een signaal voor participanten in een proces van dialo-
gisch handelen om hun inbreng aan te passen.

3.2.2 De lichaamsgebonden ervaringsordening en de relatie tot de 
buitenwereld

De lichaamsgebonden ordening heeft ten opzichte van het hanteren van
de werkelijkheid en het leren uit ervaring nog andere consequenties. Wie
overwegend lichaamsgebonden ervaringen ordent (en sommige mensen
met een verstandelijke handicap blijven dat hun hele leven doen) geeft
betekenis aan de situaties en de gebeurtenissen in de werkelijkheid vanuit
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lichaamsgebonden gebruik van menselijke mogelijkheden. Dat geldt voor
alle mogelijkheden en alle gebieden van het bestaan. Wie lichaamsgebon-
den ordent maakt geen contact met personen die hij niet lichamelijk kan
waarnemen. Gelukkig werkt het gehoor over grote afstand en is dat zin-
tuig een waardevol contactzintuig; dus kan ook contact gemaakt worden
door middel van geluid over een langere afstand dan bijvoorbeeld het
gezicht en de tastzin contact tot stand kunnen brengen. Toch blijft onder
alle omstandigheden het tastzintuig het contactzintuig bij uitstek. Contact
vanuit de lichaamsgebonden ordening zal bij voorkeur gemaakt worden
met de totale persoon, wanneer alle zintuigen die persoon waar kunnen
nemen. Daarom raken kinderen mensen, waarmee zij contact willen
maken, zo graag aan (verstandelijk gehandicapten zullen ook wanneer zij
volwassen zijn nog graag de mens waarmee zij contact maken, aaien en
betasten). Ook voor volwassenen blijft de lichaamsgebonden vorm van
contact maken door middel van de tastzin belangrijk, zie bijvoorbeeld het
handen schudden, op de schouder kloppen en omhelzen. Wie lichaams-
gebonden ordent leeft in het hier en nu. Tijdsaspecten zijn (nog) niet te
bevatten. Er is geen bewustzijn van gisteren en van morgen. Men heeft
(nog) geen vat op de levensloop en kan die ook niet reproduceren. Er is
geen voorstelling van situaties en gebeurtenissen, van episodes in het
bestaan, waardoor het ook niet mogelijk is om situaties, gebeurtenissen
of personen in de verbeelding op te roepen. De baby kan zich niet voor-
stellen dat oma met vakantie in Spanje zit. De signalen, die het lichaam
nu bereiken, de prikkelverwerking van dit moment bepaalt het hele
bestaan. De baby herkent de moeder onmiddellijk aan haar stem, aan haar
geur, aan haar stap, maar wanneer moeder de kamer verlaten heeft kan
de baby geen voorstelling maken van de plaats waar moeder is, of wan-
neer zij terug komt. Voor de baby is moeder weg, totdat zij terug is. De
lichaamsgebonden ordening vraagt derhalve om respons, die bij de
lichaamsgebonden ordening aansluit. De behoefte aan eten, die nu gevoeld
wordt, kan niet even worden genegeerd totdat de fles klaar gemaakt is.
Zelfs als ouders dat nauwkeurig zouden uitleggen (“Ik begrijp wel dat je
eten moet, maar ik moet het even klaar maken, daarvoor ga ik naar de
keuken en het duurt een paar minuten”), zou dat geen enkel effect heb-
ben. Ouders voelen doorgaans uit zichzelf aan dat in deze lichaamsgebon-
den ordeningsperiode alleen lichaamsgebonden te begrijpen antwoorden
effectief zijn. Zij zullen op een bij de lichaamsgebonden ordening aanslui-
tende wijze co-reguleren.

3.2.3 Senso-motoriek

Sensomotoriek vormt het aansluitend mechanisme tussen de lichaams-
gebonden ervaringsordening en de associatieve ervaringsordening. Bij het
leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de associatieve erva-
ringsordening speelt de sensomotorische onderlaag van alle ervaring een
belangrijke rol. De sensomotorische onderlaag kan ook gezien worden als
de lichaamsgebonden verankering van de associatieve ordening. Zij is voor
elk zelfstandig gebruik van andere ordeningsprincipes dan de lichaamsge-
bonden ordening onontbeerlijk. Alle geïntegreerde en dus voor creativiteit
en innovatie en probleemoplossing te gebruiken ervaringen (leren uit 
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ervaring) of kennis moet ingebed zijn in de sensomotorische laag.
Sensomotoriek vormt de verbinding tussen het lichaam en de omgeving,
het geeft lichamelijke informatie over de werkelijkheid buiten het lichaam
doordat in en met de omgeving handelend (bewegend, motorisch) wordt
omgegaan. Wie nooit met blote voeten in het gras heeft gelopen, maar gras
alleen kent van een boekje, een plaatje, uit het raam van de flat op de elfde
verdieping, of van ‘horen zeggen’ zal nooit echt weten wat gras is. Hij zal
misschien een voorstelling hebben van gras, maar als een uiterlijke, niet
lichamelijk verankerde vorm van kennis. Zulke onverankerde kennis heeft
alleen betekenis, wanneer zij geassocieerd kan worden met de ‘naastbij
gelegen’ lichamelijke ervaring van gras, en vanuit grote, wel sensomoto-
risch verankerde, andere kennis van de werkelijkheid. Wie bijvoorbeeld
nooit in een zandwoestijn geweest is kan zich daarvan een minimale voor-
stelling vormen, door de ervaring van het lopen door een flinke zandver-
stuiving of over het strand te transformeren naar de niet verankerde
sensomotorische kennis van een woestijn. Wanneer dat allemaal niet het
geval is zal het woord gras, of woestijn, met de bijbehorende beschrijving
of voorstelling geen werkbare associatie, maar slechts een geconditioneer-
de ‘lege’ associatie oproepen. Wie wil weten wat een emmer is moet een
emmer gevoeld hebben, gedragen hebben, gevuld hebben met water of met
zand, enzovoorts. Alle gewoontehandelingen in hun sociale en materiële
context, worden in de periode, dat de lichaamsgebonden ervaringsorde-
ning dominant is, sensomotorisch vertaald, waardoor zij de latent aanwe-
zige associatieve ordening voeden. Het lichaam voelt zich veilig in en door
die herhaalde ervaring. De associatieve ordening is, hoewel niet dominant
in die periode toch ook actief en vertaalt de prikkelinformatie in de taal
van het lichamelijk welbevinden. De distantie tot de eigen lichamelijkheid,
(de subject/object splitsing) die Piaget beschreef, neemt daardoor geleide-
lijk aan toe. De distantie maakt het mogelijk dat kinderen vanaf de geboor-
te bewust de associatieve ordening gaan oefenen. Zij doen dat door de
voorspelbaarheid, die uit de associatieve verbanden voortkomt, te ontlok-
ken aan de omgeving. Zij herhalen handelingen (activity centers in een
babybox zijn daarvoor uitermate geschikt) en lokken vaste patronen (spel-
letjes) bij de significante volwassenen uit.

3.2.4 De lichaamsgebonden ordening in het licht van Hannah Arendt

De lichamelijkheid krijgt bij Hannah Arendt grote nadruk. Zij is van
mening dat de theoretische scheiding tussen lichaam en ziel een heilloze
weg is. Zij meent dat metafysica een filosofische dwaling is en zij legt er
de nadruk op dat elk handelen fysiek handelen is. Dat elke denkact fysiek
ingebed is, dat elk willen en elk oordelen alleen plaats kan vinden dank zij
het fysieke bestaan van mensen. Buiten het lichaam kan geen denken, geen
willen en geen oordelen plaats vinden, meent zij. Het lichamelijk welbe-
vinden heeft volgens Hannah Arendt altijd invloed op de faculteiten van
de geest. De maatschappelijke structuren en de manier, waarop de cultuur
mensen al dan niet in hun fysieke waarde laat, heeft direct gevolgen voor
de handelingsmogelijkheden van mensen. Hannah Arendt benadrukte dat
de scheiding tussen de vita contemplativa en de vita activa ertoe geleid
heeft, dat men cultureel en maatschappelijk ging aannemen dat er mensen
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zijn die geschapen zijn voor de loutere activiteiten van het lichaam, de vita
activa, terwijl anderen de gaven hebben om ook de vita contemplativa te
genieten. Die gaven, om tot de vita contemplativa toegang te hebben, zou-
den ten onrechte samen hangen met rijkdom en macht, meende Hannah
Arendt. Zij beschreef hoe een gemeenschap van mensen op een heilloze
weg raakt indien een dergelijke scheiding gemeengoed wordt. Er ontstaan
menselijke ‘lagen’ van hogere en lagere mensen, zelfs wanneer men dat geen
klassen noemt. Hannah Arendt beschreef hoe in concentratiekampen de
mens ontdaan wordt van elke vorm van interactiviteit, hoe hij wordt
beroofd van menselijkheid omdat hij terug gebracht wordt tot louter
lichaam. Tegelijkertijd was dan dat lichaam zo extreem onveilig en zo
bedreigd dat een mens inderdaad werd vastgepind in de lichaamsgebon-
den ordening. Het maakt mensen tot slaven en reduceert elk menselijk
handelen tot arbeid. Van saamhorigheid kan dan geen sprake meer zijn.
Gelukkig bleek dat ook in een dergelijke extreme situatie altijd de asso-
ciatieve en structurerende en vormgevende ordening mee blijven spreken.
Hoewel de lichaamsgebonden ordening dominant werd en veel mensen
inderdaad hun andere ordeningen niet meer konden gebruiken, bleken
altijd lichtpuntjes te bestaan, doordat het mens-zijn niet echt kon worden
gedoofd. Zo bestaat er kamppoësie, was er grote medemenselijkheid en
opoffering en kon het denken, willen en oordelen nooit zo worden onder-
drukt dat mensen tot dingen werden gereduceerd. Onderdrukkers met een
totalitaire mentaliteit erkennen de pluraliteit van de massa die zij onder-
drukken niet. Zij streven naar gelijkvormigheid. Mensen of kinderen wor-
den gelijk gekleed; hun haar wordt gelijk gekapt; zij worden als een massa
aangesproken of krijgen een nummer, maar hun naam telt niet meer. Van
ieder wordt hetzelfde verwacht in gedrag, in prestatie, in spreken en in
arbeid. In een volwassenen-kind verhouding kunnen zulke mechanismen
een rol spelen. Waar in zulke verhoudingen kinderen worden gereduceerd
tot een niet-denkend, niet-willend, niet-voelend lichaam kunnen misstan-
den voorkomen als het zonder verdoving opereren van pasgeboren baby’s.
Omgaan met een kind alsof het een voorwerp is, leidt tot affectieve ver-
waarlozing en het ontstaan van fundamenteel wantrouwen.
In het licht van Hannah Arendts analyses zal de lichamelijkheid van kin-
deren met respect behandeld moeten worden omdat die lichamelijkheid
deel uitmaakt van een groter geheel. Het geheel van de mens die vanaf het
ontstaan interactief kan reageren, de mens die vanaf de geboorte interac-
tief kan handelen, waarin denken, willen en oordelen vanaf het prilste
begin een rol meespelen. Hannah Arendts analyses kunnen gelezen wor-
den als pleidooi voor het herkennen van de lichaamsgebonden ordening.
Zonder dat men vervalt in schematische voorstellingen als zou haar ana-
lyse van arbeid uitsluitend op de lichaamsgebonden ordening slaan of als
zou de lichaamsgebonden ordening in haar begrip arbeid te vertalen zijn.
Zo eenvoudig ligt het niet. Arbeid kan in haar visie onderdeel zijn van het
meeromvattende werk en ook onderdeel van het meeromvattende interac-
tieve handelen. Net als arbeid functioneel is wanneer zij in een groter geheel
van het totale menselijke handelen is opgenomen, is de lichaamsgebonden
ordening functioneel wanneer zij niet los wordt gekoppeld van alle andere
ervaringsordening.
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3.3 De associatieve ordening

De term associatie is een veel gebruikte psychologische term. Het associa-
tieve ordenen gezien als vorm van leren is één van de eerste vormen van
leren die systematisch is onderzocht, bijvoorbeeld in onderzoek naar
memoriseren van feitenkennis. Van Parreren noemt verschillende vormen
van associatieve organisatie waardoor geleerd wordt: memoriseren, auto-
matiseren, categoriseren, onbewust leren, leren door reinforcement, het
ontstaan van woordbetekenissen en de basisvorming van begrippen, con-
dities waaronder deze vormen van organisatie plaatsvinden volgens 
allerlei associatie theorieën, de theorie van de non-cognitieve handelings-
structuren, theorieën over interferentie en infusie, over geheugenfuncties
en andere leertheorieën. Er zijn in de geschiedenis van het psychologisch
denken vanaf Aristoteles verschillende associatiebevorderende mechanis-
men genoemd. In de behavioristische leertheorieën is continguïteit het
belangrijkste leerprincipe, namelijk dat van de directe opeenvolging van
stimulus en respons, of het optreden van responsketens. Piaget legt er de
nadruk op dat associatief ordenen ontstaat wanneer er sprake is van sub-
ject-object splitsing. Piaget noemt hiervoor de periode tussen achttien en
vier en twintig maanden als ‘copernicaanse wending’ in de ontwikkeling.
Vanuit de sensomotorische activering van de associatieve ordening zal het
kind zelfstandig gebruik gaan maken van de associatieve ordening. Dan
wordt zichtbaar wat Piaget in zijn onderzoek aantoonde. Het kind is in
staat om de ervaringen met betrekking tot zichzelf te decentraliseren, de
handelingen van het kind zelf worden met elkaar in verband gebracht als
coördinaties van het subject, het ‘zelf ’. Piaget beperkte het concept van
associaties tot de mogelijkheid om ervaringen zo te ordenen dat het uit-
wendige verband tussen de geassocieerde elementen kan worden herkend
en gebruikt. Assimilatie is bij hem dan de integratie van het gegevene in
een reeds aanwezige structuur, of het gebruik van het gegevene voor het
vormen van een nieuwe structuur262. Chomsky merkt op dat Gregory er
op wijst dat baby’s in zo’n hoog tempo de eigenschappen van voorwerpen
en handelingen met elkaar in verband brengen, dat dat doet vermoeden
dat het zenuwstelsel speciaal is toegerust voor het aangaan van associa-
ties, om deze vervolgens te kunnen inzetten voor het analyseren van ver-
borgen eigenschappen van de werkelijkheid en het ‘voorspellen’
(voorvoelen, aanvoelen) van toekomstige gebeurtenissen. Chomsky brengt
dat in verband met een ingebouwd (overgerfd) vermogen om structuren te
leren kennen zoals de structuren van de grammatica263. Hoewel Chomsky
deze opvatting niet in verband brengt met Piagets analyse van het vermo-
gen tot assimileren van kennis, lijken beider analyses op eenzelfde ver-
schijnsel te duiden. De kwaliteit van de co-regulatie kan beter gekend
worden door de analyse nog verder door te voeren. Zoals boven met behulp
van Fogels onderzoek is aangetoond blijkt de associatieve ordening van
het begin af aan aanwezig. Vanuit de diffuse beleving van de associatieve
ordening, wanneer alles nog lichaamsgebonden wordt vertaald, ontwik-
kelt zich steeds duidelijker de mogelijkheid om de associatieve ordening
bewust te kunnen hanteren. Het kind, dat een glimlach uitlokt door
mimisch op een glimlach te anticiperen, zal niet alleen gedreven worden
door egocentrische motieven om verzorgd te worden of te eten. De onder-
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zoekingen van Fogel doen een dergelijk hedonistisch verband niet vermoe-
den, eerder een relationele behoefte. De baby heeft belang bij een goede
relatie, niet alleen om verzorgd te worden, maar ook emotioneel. Vanuit
die basale relatie wordt basisvertrouwen of basiswantrouwen opgebouwd
en ontstaan de eerste associaties. Associaties, op welk moment in het leven
ze ook ontstaan, moeten eerst als verinnerlijkte associatie uitgebreid
gebruikt en beproefd worden zodat de associatieve ordening helemaal
‘eigen’ is gemaakt. Al de associaties worden eerst als enkelvoudige asso-
ciatie herkend; een bepaald geluid, een bepaald gezicht, een bepaalde han-
deling of handelingscomplex wordt geassocieerd met lichamelijke
ervaringen.

3.3.1 Associatiereeksen

Al snel worden de losse enkelvoudige associaties uitgebreid tot ketens 
van associaties, die een totale situatie of gebeurtenis omvatten.
Associatiereeksen zijn ketens van enkelvoudige verbanden die vanuit de
herhaalde ervaring in hun vaste volgorde gekend worden. De associatie-
reeksen  zoals: wassen, tanden poetsen, aankleden, slapen gaan, eten, naar
de bakker toe, naar oma toe, spelen met de autootjes, ‘koffie drinken’, wan-
delen, naar de eendjes gaan en dergelijke; zijn opgebouwd uit vaste 
elementen, waardoor de werkelijkheid hanteerbaar wordt. Elke gewoonte-
vorming, bewust of onbewust maakt deel uit van de associatieve ordening.
De associatieve ervaringsordening geeft steun en houvast aan het hante-
ren van de werkelijkheid. Want elke gewoontehandeling, alle vaste 
patronen maken dat de werkelijkheid zich voorspelbaar gedraagt.
Voorspelbaarheid is noodzakelijk om te kunnen anticiperen op de werke-
lijkheid. En dat is voor de menselijke ontwikkeling buitengewoon be-
langrijk. Niet alleen kinderen maken dagelijks gebruik van alle
associatiereeksen, dat doen volwassenen eveneens. De verkeersborden en
alle pictografische borden zijn daar een voorbeeld van. Veel werk dat auto-
matismen vraagt berust (gedeeltelijk of volledig) op het uitvoeren van asso-
ciatiereeksen en toepassen van de associatieve ervaringsordening. Door
middel van de associatieve ordening wordt de werkelijkheid zo voorgeor-
dend dat er tijd en energie overblijft voor andere zaken, die niet in een der-
gelijk vast patroon te ordenen zijn. Pas wanneer het vermogen tot
associatief ordenen  ontbreekt of verloren is gegaan, zoals bij Korzakow
patiënten of mensen met een hersenbeschadiging, blijkt hoe moeilijk het
leven wordt wanneer de associatiereeksen niet ‘werken’. Dan wordt alles
een nieuwe ervaring en staat zo iemand bijvoorbeeld elke morgen met een
trui in de hand zich af te vragen waar dat ding voor dient.
Associatiereeksen geven ruimte aan het beleven van de werkelijkheid wan-
neer zij verinnerlijkt zijn. Dat wil zeggen wanneer de associaties, hoewel
meestal onbewust functionerend, indien nodig bewust gemaakt kunnen
worden om te worden bijgesteld of te worden gebruikt. De associatieve
ordening is niet alleen werkzaam ten opzichte van de niet-humane omge-
vingsfactoren, in de omgang met medemensen speelt de associatieve orde-
ning een belangrijke rol. Daardoor wordt het kind ingewijd in
‘gedragsconventies’, gedragscodes en gedragsregels (hand geven, boos kij-
ken). De lichaamsgebonden ordening stelt het eigen lichaam veilig, de 
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associatieve ordening stelt de relatie met de buitenwereld veilig. Daarom
zijn deze beide ordeningen de ordeningen van het fundamentele vertrou-
wen en de basisveiligheid. In elke minder veilige en onveilige situatie zullen
deze twee ordeningen samen dominant worden en elkaar wederzijds onder-
steunen. Wanneer de lichamelijke onveiligheid extreem groot is, is het van
buitengewoon belang dat op basale associaties gerekend kan worden.

3.3.2 De kwaliteit van de associatieve ordening

Op allerlei levensgebieden kunnen kinderen in aanraking komen met asso-
ciatiereeksen. De mogelijkheid om associatief te ordenen wordt bij zich-
zelf aangetroffen en bij de ander (de medemens), die ook zo kan ordenen
en daar dikwijls blijk van geeft in het co-regulatieve proces. Hoe gevarieer-
der en hoe diverser het scala aan associatiereeksen is waarmee een kind te
maken krijgt, des te ruimer worden de mogelijkheden om met associatie-
reeksen in alle gebieden van de werkelijkheid om te gaan. In het co-regu-
latieve proces spelen duidelijkheid en regels, associatieve veiligheid en vaste
gedragingen een belangrijke rol voor de opbouw van de common sense,
het consensual frame en het cultural frame. Pedagogisch gezien staat een
ruime sortering associatiereeksen niet in tegenstelling tot duidelijkheid en
zekerheid. Ook op relationeel vlak hebben kinderen duidelijkheid en zeker-
heid nodig. Ouders laten zien hoe relationele associatieve ordening elkaar
en de kinderen steun geeft. Er kunnen drie soorten ouders onderscheiden
worden: zij die rijk en gevarieerd allerlei associatiereeksen aanbieden; zij
die rigide, vaak autoritair, een beperkt aantal associatiereeksen aanreiken;
en zij die geen associatiereeksen aanreiken maar een chaotisch beeld van
de werkelijkheid aanbieden in hun co-regulatie. Huisregels en vaste
gedragspatronen en veel dagelijkse associatiereeksen worden gevormd door
de neerslag van een creatief proces om de werkelijkheid te organiseren,
maar dat creatieve denken wordt niet door de gebruiker van de associatie-
reeks over gedaan. In het co-regulatieve proces worden zulke associatie-
reeksen ingebracht. Co-regulatie bestaat bij de gratie van pluraliteit.
Anders viel er niets te co-reguleren. De associatieve ordening lijkt daar-
voor het minst geschikt. Associatieve waarheden over de werkelijkheid
worden met dogmatische stelligheid vastgelegd, lijkt het wel. Toch is dat
in werkelijkheid niet het geval, ook niet in de opbouw van de associatieve
ordening. Omdat alle participanten binnen het proces van co-regulatie op
een eigen unieke manier met de mogelijkheid om associatief te ordenen
omgaan. En omdat elke andere samenstelling van de co-regulatieve parti-
cipanten (alle combinaties van mensen) een ander uniek resultaat ople-
vert. De verschillen kunnen miniem zijn, maar ze zullen er zijn. Daarin
wordt de menselijke pluraliteit zichtbaar. Door alle situationele en per-
soonlijke factoren wordt de aard van de associatieve ordening per situatie
gekleurd. De associatieve ervaringsordening vormt van de sociale context
waarin de co-regulatie plaats vindt het basale geraamte. Zelfs de meest
vaststaande associatieve waarheden worden co-regulatief, dat wil zeggen
als te reguleren, dus als in diepste wezen veranderlijk aangereikt. Waar
drie maal twee zes is, werd deze associatie ‘vroeger’ door middel van de
tafels van vermenigvuldiging ingeprent (consensual frame: “Je moet het
gewoon uit je hoofd weten, zelfs als je midden in je slaap wakker gemaakt
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wordt moet je die tafels kennen, het is nu eenmaal zo!”). De kinderen bin-
nen het huidige basisschoolsysteem leren dezelfde associatie maar nu van-
uit het inzicht dat vermenigvuldigen herhaald optellen is. Drie maal twee
is nog steeds zes (conceptual frame), maar het consensual frame van de
associatiereeks is veranderd, omdat het cultural frame die verandering eist.
De emotionele en inhoudelijke kant van de co-regulatie van waaruit de
associatie ontstaat zal daardoor mee veranderd zijn. De betekenisinhoud
van de binnen de co-regulatie opgebouwde associatiereeksen kan sterk per-
soons- of gezins- of familieafhankelijk zijn. Voor een kind, dat opgroeit
in een co-regulatief weinig sensitieve ouder-kind relatie, wordt de werke-
lijkheid veel minder voorspelbaar en dus minder veilig. Ouders kunnen
met betrekking tot de associatieve ordening mis-reguleren. Bijvoorbeeld
wanneer te vroeg te veel verbaal cognitief wordt uitgelegd in plaats van
een duidelijke aanwijzing te geven, of wanneer een kind te vroeg te grote
verantwoordelijkheid krijgt. Men kan zeggen, dat door gebrek aan 
kwaliteit op het gebied van co-regulatie met betrekking tot de associatieve
ordening (te klein assortiment bruikbare associatiereeksen) het instrumen-
tarium, waarmee de werkelijkheid hanteerbaar wordt, zeer beperkt wordt.

3.3.3 Associatieve ordening en ritualisering

Peuters, die de associatieve ordening ‘in-oefenen’, in de periode waarin de
associatieve ordening dominant is (ongeveer tussen de één en de drie jaar),
zijn zeer gesteld op een ritualisering van de werkelijkheid, door vaste asso-
ciatiereeksen steeds weer af te werken. Met ritualisering worden alle han-
delingen bedoeld die in een vaste volgorde afgewerkt worden, waardoor
bepaalde significante gebeurtenissen die steeds weer (elke dag) terugkeren,
herkenbaar worden vastgelegd. Ook een seculier ritueel heeft magische
kracht, die uitsluitend werkt wanneer het ritueel volledig en in de vastge-
stelde volgorde wordt afgewerkt. Ouders doen aan dergelijke ritualisering
graag mee. Kinderen ritualiseren overgangsmomenten (naar bed gaan,
eten) om daaraan emotionele veiligheid te ontlenen. Geritualiseerd gedrag
bevordert transitionele verbeeldingskracht. Gewoontevorming (als je uit
de ‘school’ komt ga je eerst even naar de w.c. voor je gaat spelen, tanden
poetsen na het eten, laarzen uit in het gangetje en dergelijke) is niet het-
zelfde als ritualisering. Een inslaapritueel kan er als volgt uitzien: even ver-
stoppertje spelen onder het bed, dan uitkleden, dan knuffelen en stoeien,
dan tanden poetsen, dan een verhaaltje voorlezen, in bed gelegd worden,
een liedje (gebedje) zingen, nog even instoppen en tot slot legt vader of
moeder nog even de hand op het voorhoofd van het kind, dan welterus-
ten zeggen en vader of moeder gaat weg. Wanneer de oppas er is leggen
de ouders het hele ritueel, precies in de goede volgorde aan de oppas uit
zodat die het ook kan herhalen, maar helaas zijn ze vergeten te zeggen dat
ze altijd even de hand op het voorhoofd leggen (daar zijn ze zich niet eens
van bewust). De peuter gaat nu niet lief slapen zoals anders, maar blijft
roepen of gaat huilen. Het ritueel is niet tot in de puntjes afgewerkt.
Tijdens de overgangsperiode van de dominantie van de lichaamsgebon-
den ervaringsordening naar de dominantie van de associatieve ervarings-
ordening helpen deze rituelen om de subject-subject scheiding (de
scheiding tussen moeder en kind) te leren hanteren. Juist al die vaste 
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elementen en het rituele karakter maakt dat het kind zich veilig kan voe-
len ook al krijgt het kind steeds meer het besef dat het zelfstandig en ‘los’
van de moeder dingen kan ondernemen. Daarom ritualiseren kinderen
andere, in de ogen van de ouders, minder belangrijke of minder markante
situaties. Daarmee wordt de wereld zo veilig dat er ruimte komt om de
wereld te onderzoeken en te verkennen.

3.3.4 Conditionering of verinnerlijkte associatieve ordening

Associatiereeksen die geschikt zijn om nieuwe situaties en onbekende
gebeurtenissen tegemoet te treden, zijn verinnerlijkte associatiereeksen.
Dat wil zeggen dat zulke associatiereeksen tot de emotionele en cognitieve
bagage gaan behoren, waardoor zij een bovenbedoelde instrumentfunctie
krijgen. Deze vorm van ordenen maakt versneld leren (het aansluiten van
congruente associatiereeksen gaat sneller dan het leren van totaal nieuwe
associatiereeksen) en een brede toepassing van deze ervaringsordening (een
‘brede vorm van leren’) mogelijk. Ook hier is ordenen leren en leren is
ordenen. Er wordt ook veel geleerd op grond van niet- verinnerlijkte asso-
ciaties. Die leervorm noemt men conditioneren. Volgens de leer van de
neurofysiologische processen is het limbische systeem vooral verantwoor-
delijk voor het operante conditioneringsleren. Allerlei verwerkingsproces-
sen worden zo goed als automatisch ingeprent op grond van
conditionering. Deze spontane operante conditionering is nuttig en
belangrijk, maar kan ook lastig en gevaarlijk zijn. Heel veel van de blij-
vende ‘organisatie’ van de werkelijkheid wordt geconditioneerd opgesla-
gen. Methodisch kan men operante conditionering voor het leren van
automatismen gebruiken. Verinnerlijkte associatiereeksen verschillen in
die zin van operant geconditioneerde associatiereeksen dat zij nog bewust
gemaakt kunnen worden. Op grond van operante conditionering ingeprent
zijn kennis en handelingen onveranderlijk en vragen om letterlijke herha-
ling. Wanneer dat niet gebeuren kan roept dat gevoelens van onveiligheid
op. Daardoor kan dan een vicieuze cirkel in werking treden. De ervaren
onveiligheid dwingt tot lichaamsgebonden ordenen en eventueel het daar-
aan nauw verwante ordenen op grond van operante conditionering (en
geconditioneerde reflexen). Wanneer het lichaam (het voortbestaan) echt
in gevaar is kan dat buitengewoon nuttig zijn vanwege de snelheid van de
reactieprocessen die daarmee gepaard gaan. Maar wanneer deze gevoe-
lens van onveiligheid met de bijbehorende dominantie van de lichaams-
gebonden ordening in situaties optreden, waar voor het goed functioneren
van deze persoon op zijn minst ordenen (en reageren) op grond van ver-
innerlijkte associatiereeksen vereist is, zal een dergelijke lichaamsgebon-
den reactie een vorm van disfunctioneren zijn. Het is daarom belangrijk
om geen operante conditionering toe te passen als het gaat om het leren
van hanteren van werkelijkheidsgebieden waarbij, terwille van de functio-
naliteit van het handelen, behalve het limbische systeem ook het gebied
van de neocortex actief zou moeten zijn. Dat is onder andere het geval bij
het leren van allerlei vaardigheden, of relationele en rationele gedragspa-
tronen, maar dat geldt ook voor geloofszaken.
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3.3.5 Variëren met associatiereeksen

Variatie en een groot assortiment associatiereeksen is niet hetzelfde als
variëren met associatiereeksen. Alle associatiereeksen, opgebouwd uit een
aaneenschakeling van vaste elementen in een vaste volgorde, hebben de
mogelijkheid in zich om met zowel het aantal elementen binnen de asso-
ciatiereeks, als met de vaste volgorde van twee of meer elementen te varië-
ren. Die variatie kan logisch en zinvol zijn, maar zij kan ook min of meer
onlogisch en daardoor minder zinvol zijn. Wie de tafel gaat dekken na de
maaltijd verwisselt de elementen van de associatiereeks “eten” op een min-
der logische en minder zinvolle manier. Wie echter bijvoorbeeld soep ser-
veert bij een associatieve reeks “broodmaaltijd” waarin normaliter geen
soep voorkomt kan een zinvolle uitbreiding van de associatiereeks hebben
gevonden. Sommige situaties waarin associatiereeksen functioneel zijn vra-
gen om vaste handelingen in een vaste volgorde zonder toevoeging van
nieuwe elementen, zonder weglating van elementen en zonder verandering
in de volgorde van de elementen. Maar vele andere associatiereeksen wor-
den juist betekenisvoller door de innerlijke variatiemogelijkheid te benut-
ten. Wie heel erg afhankelijk is van de veiligheid van een zeer bekende
associatiereeks staat minder open voor dergelijke variaties zoals kleine kin-
deren voor hun gevoel van veiligheid afhankelijk zijn van het ‘naar-bed-
breng-ritueel’. Ook volwassenen kunnen in bepaalde situaties belang
hebben bij het stipt (zonder enige variatie) uitvoeren van vaste associatie-
reeksen. Het kenmerkende van de associatieve ordening is de garantie van
zekerheid en voorspelbaarheid en dus van veiligheid. Maar tegelijkertijd
nodigt de werkelijkheid uit tot het variëren met associatiereeksen.
Kinderen ontdekken dat vooral in de koppigheidsfase. De nieuwe moge-
lijkheid tot actief creatief gebruik van ervaringsordening wordt gemar-
keerd met wat de dynamische systeemtheorie als catastrofevlaggen heeft
aangeduid. Significant gedrag dat kenmerkend is voor een ‘sprong’ in de
ontwikkeling. Hier is dus wederom geen sprake van een sprong naar een
ander nivo, maar een sprong in de zin van toenemend kennen, waarderen
en gebruiken van aanwezige mogelijkheden. Hoewel de associatieve erva-
ringsordening voorlopig nog dominant blijft, krijgt het kind de moed om
te variëren met associatiereeksen en beleeft daaraan doorgaans veel ple-
zier. Het kind krijgt steeds meer zelfvertrouwen waardoor het zelf los van
de significante volwassene kan functioneren. Die zelfstandigheid wordt
gevoeld als een triomf van het zelf (en meestal zo ook door de omgeving
gewaardeerd), maar het is tegelijkertijd een bedreiging voor het nog kleine
en zwakke zelf. Deze tweespalt tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid
kan vergeleken worden met de kernconflicten van Erikson. Later, in de
zogenaamde tweede koppigheidsfase, zal zo’n kernconflict tussen afhan-
kelijkheid en zelfstandigheid weer duidelijk zichtbaar worden. Mensen die
in bepaalde situaties hun zelfvertrouwen kwijt raken of minder kunnen
manifesteren zullen zich afhankelijk voelen en daarom gebaat zijn bij een
grote mate van voorspelbaarheid en zekerheid, en dus van vaste associa-
tiereeksen zonder al te veel interne variatie. In de koppigheidsfase gaat het
kind ‘spelen’ met interne variatiemogelijkheden van de vertrouwde asso-
ciatiereeksen. Zodra de situatie echter onveilig wordt (vallen, moeheid, on-
bekende omgeving) keert het kind terug naar de veiligheid van de bekende
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en vaste associatiereeksen. Kinderen dagen hun ouders uit om de associa-
tiereeksen net anders in te vullen, alles net een beetje anders te doen en
nieuwe volgorden te verkennen. Dat kan vermakelijk, maar ook heel las-
tig zijn. Een kind van vier jaar vindt het uitstekend en zelfs spannend, wan-
neer de vaste patronen van het naar bed brengen veranderen, het zal
enthousiast nieuwe variaties verzinnen, maar de basiselementen van het
naar bed gaan moeten wel gehandhaafd blijven. Het variëren met de ver-
trouwde elementen binnen een associatiereeks levert nieuwe associatiereek-
sen op, waarin toch voldoende vastheid wordt gevonden. Variëren met
associatiereeksen is belangrijk om de werkelijkheid op situationele, rela-
tionele, emotionele, plurale diversiteit te kunnen beoordelen, de beteke-
nisgeving daarbij aan te passen en co-regulerend, communicatief-
dialogisch te kunnen handelen. De interne variabiliteit van de associatie-
ve ordening van de ouders binnen de verschillende aspecten van mens-zijn,
hangt direct samen met het leren kennen, leren waarderen en leren gebrui-
ken van de interne variatiemogelijkheden van de associatieve ordening.
Ouders die kwalitatief goed co-reguleren op dit gebied zullen variatie aan-
bieden, variatie gebruiken, variatie waarderen en variatie uitlokken, ook
door de manier waarop zijzelf variëren met associatiereeksen. Ouders die
zelf zeer veel behoefte hebben aan een vast patroon van associatiereeksen
op één of meerdere of op alle levensgebieden, zullen deze variatie niet sti-
muleren of zelfs tegen gaan. Dat kan leiden tot heel starre levenspatronen
op bepaalde levensgebieden (bijvoorbeeld binnen het geloof) waar geen
variatie wordt toegestaan. En waar het kind dan toch probeert intern te
variëren, zullen deze ouders het gebruik van de mogelijkheden niet waar-
deren, afkeuren of het zelfs bestraffen. Bijvoorbeeld: een kind krijgt een
doosje met constructiespeelgoed. Het kind, dat ouders heeft dat gevarieer-
de associatiereeksen toestaat, zal gestimuleerd worden om met het materi-
aal dat in het doosje zit van alles te maken. De rigide en zelf in geringe
mate op associatieve variatie gerichte ouders zullen het kind toestaan om
uitsluitend het voorbeeld van het doosje te maken. Door het variëren met
associatiereeksen oefent het kind de associatieve basisvoorwaarden om de
structurerende ordening verder te ontwikkelen.

3.3.6 De associatieve ordening in het licht van Hannah Arendt

Net zoals een mens door maatschappelijke structuren dominant kan wor-
den vastgepind in de lichaamsgebonden ordening, zo kan de maatschap-
pelijke structuur ertoe bijdragen dat mensen worden vastgepind op hun
associatieve ordening. Dat betekent niet dat de andere menselijke moge-
lijkheden om te ordenen verdwijnen, maar het betekent wel dat het totale
ordenen belemmerd wordt. Hannah Arendt beschreef drie belangrijke
maatschappelijk culturele, politieke mechanismen die in de macrosituatie
van de sociale werkelijkheid zo werken. Haar analyses kunnen doorgetrok-
ken worden naar de microsituatie van het gezin als sociale structuur.
Hannah Arendt liet zien hoe totalitaire regimes mensen dwingen tot asso-
ciatief ordenen en het onderdrukken van de structurerende en vormgeven-
de ordening. Wanneer mensen gedwongen worden hun ervaringen
dominant vanuit de associatieve ordening te duiden zal ook altijd de
lichaamsgebonden ordening meespelen. Een eenvoudige manier die elk
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onderdrukkend sociaal systeem perfect kent is de lichamelijke veiligheid
van mensen dusdanig te ondermijnen dat de slachtoffers voortdurend op
hun hoede moeten zijn voor het fysieke bestaan. De onderdrukkende par-
tij bewerkstelligt op die manier dat ‘onderdanen’ veiligheid zoeken moe-
ten in de associatieve ordening van de werkelijkheid. Bijna altijd wordt het
fysieke bestaan door de machthebbers binnen totalitaire structuren gekop-
peld aan het handhaven van vaste en dogmatische associatieve denk-en
handelingspatronen. Men denkt, spreekt, kiest, wil en oordeelt zoals voor-
geschreven wordt. Discussie is onmogelijk. De werkelijkheid wordt in deze
sociale situatie voorgeordend door de machthebber die de associatieve ver-
banden vaststelt. Daaraan mag niet getornd worden. Wie die voororde-
ning in twijfel trekt wordt fysiek gestraft. Daarmee wordt de fysieke
onveiligheid gekoppeld aan de schijnveiligheid van de voorgeordende asso-
ciatieve verbanden. Dergelijke machtsverhoudingen die doorwerken in het
intermenselijk verkeer reiken aan de ‘onderdanen’, aan de consumenten
van de handelingen van de machthebbers, associatieve ordeningsschema’s
aan, die zoveel mogelijk tot conditionering moeten leiden. Wie gecondi-
tioneerd associatief ordent maakt gebruik van de associatieve ordening
zonder dat deze verinnerlijkt is. Daardoor zijn de (door de machthebbers
aangereikte voorgeordende) associaties en associatiereeksen onverander-
lijk en rigide en niet geschikt om te variëren met associatiereeksen. In die
zin belemmeren zulke structuren met het bijbehorende onderdrukkende
communicatiepatroon de structurerend en vormgevende ordeningsmoge-
lijkheden. In dergelijke systemen wordt voortdurend duidelijk gemaakt
dat zelfstandig structurerend en vormgevend ordenen niet op prijs wordt
gesteld, niet nodig is of wordt afgestraft. Onderdrukte structurerende en
vormgevende ordening leidt dan tot afstomping, tot psychische problema-
tiek, tot gebrek aan zelfvertrouwen, tot gebrek aan basisvertrouwen en tot
onderwaardering van het eigen bestaan.
Een tweede mechanisme dat Hannah Arendt bloot legde is dat waar tota-
litair en autoritair denken en handelen de wil van mensen onderdrukt. De
menselijke wil heeft niet alleen te maken met de lichamelijke behoeften
zoals soms door de onderdrukkers werd gezegd. De wil is de springplank
naar elke vorm van interactief handelen, vergeven en beloven zijn bij uit-
stek mogelijk door tussenkomst van het persoonlijke willen. Daarvoor zijn
betrouwbare associaties nodig. De associatieve ordening wordt in dit
opzicht gevoed waar mensen eerlijk, authentiek en consistent voorleven
en laten zien hoe het willen in dienst kan staan van intermenselijkheid en
interactief handelen. De kinderlijke wil zal in dat proces meegenomen wor-
den, omdat ook het uitwisselen van de mogelijkheden van de menselijke
wil een co-regulatief proces hoort te zijn.
Het derde sociale mechanisme dat te maken heeft met de associatieve sfeer
heeft Hannah Arendt beschreven toen zij de achtergronden van de moder-
ne massacultuur en de job-holders-society aan de kaak stelde. Daar waar
mensen alleen aangesproken worden op hun consument zijn, daar waar
echte relaties worden vervangen door peer-groups en waar de fragmente-
ring van de maatschappij tot vervreemding leidt zullen mensen houvast
vinden in de associatieve kanten van het bestaan. Dat is terug te vinden
in hun werkhouding en hun werksituatie. Mensen gaan naar hun werk en
leven daar een ander leven dan elders; zij weten nauwelijks wat het 
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eindprodukt is van datgene wat zij doen maar worden aangesproken op
het verrichten van handelingen met een associatieve ordeningsachtergrond.
Dat is ook terug te vinden in de sociale relaties. Oppervlakkige relaties,
waar men vluchtig contact maakt, waar men voor die contacten zich spe-
ciaal ( door de groep voorgeschreven) kleedt, waar men een speciaal jar-
gon spreekt en waar men zich op een door de groep verwachte wijze
gedraagt, vraagt van mensen dat zij dominant hun associatieve ordening
met betrekking tot die contacten gebruiken. Kinderen kunnen al heel vroeg
gedwongen worden daaraan mee te doen. Wanneer zij bovendien het voor-
beeld krijgen van volwassenen die zich ook zo gedragen, wordt zulk asso-
ciatief gedrag in groepen vanzelfsprekend. De veiligheid wordt dan
gevonden in groepsgedrag en het aansluiten bij de daaraan verbonden
associatiereeksen. Hannah Arendt maakt duidelijk dat een cultuur of een
maatschappij waar mensen aangesproken worden op hun uitsluitend bij
de associatieve ordening aansluitende werkkwaliteit zonder dat interactief
handelen ook een rol speelt, afstompen en van zichzelf vervreemden. Werk
wordt arbeid in die situatie, zelfs wanneer een blijvend of een denkproduct
het resultaat is. Wanneer de job-holders-society mentaliteit in menselijke
gemeenschappen overheerst doen mensen min of meer vanzelfsprekend,
gedwongen door de omstandigheden, maar schijnbaar vrijwillig, mee aan
het ontkennen van pluraliteit. Pluriformiteit wordt zichtbaar in de frag-
mentering van de maatschappij, in de compartimentering van het bestaan,
in het gegeven dat een mens in allerlei omstandigheden en in verschillende
groepen een verschillend gedragspatroon, verschillende kleding en ver-
schillende taal gebruikt. Het individu wordt zelf innerlijk opgesplitst om
zich te kunnen conformeren aan deze maatschappelijke verbanden. Binnen
elk van die verbanden is geen plaats voor echte individuele pluraliteit.
Echte interactie wordt daardoor onmogelijk.

3.4 De structurerende ervaringsordening 

De werkelijkheid kan gezien worden als opgebouwd uit min of meer her-
kenbare gebeurtenissen. Een gebeurtenis kan gedefinieerd worden als een
episode die tot een ‘geheel’ wordt door elkaar beïnvloedende en daardoor
samenhangende delen van een veranderende werkelijkheid. De werkelijk-
heid is nooit volledig stabiel. Door allerlei intermenselijke en natuurkun-
dige en andere omgevingsfactoren wordt de werkelijkheid altijd als
veranderlijk en veranderend ervaren. De met elkaar samenhangende delen
van de veranderende werkelijkheid vormen samen de structuur van de wer-
kelijkheid. Een structuur is een geheel van meer dan twee delen, die niet
in een vaste sequentie ten opzichte van elkaar staan. Deze samenhang, de
innerlijke structuur, die door mensen wordt ervaren als geheel, wordt ook
aangeduid met de psychologische term “Gestalt”.

3.4.1 Structurerende ordening in de psychologie

De term structuur en structureren is binnen de gestaltpsychologie veel
gebruikt. Gestaltpsychologie gaat uit van een ingeboren (nativisme) struc-
tureringsvermogen, met name om een geheel te zien dat als geheel meer
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is dan de som van de delen. Allerlei algemene structureringsaspecten,
zoals nabijheid, distantie, gelijkheid of gelijktijdigheid, contrast en con-
stantie, geslotenheid of gemeenschappelijkheid met betrekking tot bewe-
ging en/of ervaring kregen als Gestalt organiserende factoren de
aandacht. Chomsky schrijft de scheppingskracht van de taal toe aan het
ingeboren systeem van regels en vormen, de universele grammatica, waar-
van de principes de grondslag vormen voor zowel de common sense als
voor het wetenschappelijk onderzoek264. De universele grammatica van
Chomsky is gebaseerd op zijn waarneming dat kinderen bij het verwer-
ken van klanken en klankcombinaties tot woorden en zinnen, die een bete-
kenis hebben, alle structuuronafhankelijke regels negeren en alle
structuurafhankelijke regels gebruiken. Hij meent dat die structuurafhan-
kelijke regels niet worden geleerd, maar universeel zijn voor de menselij-
ke soort en dus worden opgediept uit het ingeboren vermogen tot het
herkennen en gebruiken van structuren. Voor Chomsky vormt dat ver-
mogen een voorwaarde voor het leren van taal. In de leerpsychologie is
er oog geweest voor de structurerende aspecten van vooral verbaal-cog-
nitief leergedrag. Van Parreren noemt in dit verband actief structureren
en expliciteren, het oplossen van denkproblemen en praktische proble-
men, en het gebruik van begrippen en abstracties.
Ook op het gebied van de structurerende ordening heeft de babyweten-
schap een bijdrage geleverd. Niet alleen heeft zij aangetoond dat baby’s
structurerend ordenen vanaf de geboorte, ook blijken enkele klassieke uit-
gangspunten onjuist, zoals die van de ingeboren grammatica van Chomsky.
Fogel toonde in zijn onderzoek aan dat het uitgangspunt van de universe-
le grammatica niet juist is. Volgens Fogels onderzoek is taalontwikkeling
een weliswaar door significante volwassenen gestimuleerd, maar toch een
zich autonoom ontwikkelend proces; een ‘product’ van co-regulatie in ont-
wikkeling door middel van relatie. Fogel toonde evenwel niet aan dat het
idee van een ingeboren mogelijkheid om zichzelf te organiseren door mid-
del van een aangeboren menselijke mogelijkheid tot het ordenen van erva-
ringen, onjuist zou zijn. In tegendeel, zijn onderzoeksresultaten wijzen
eerder in de richting dat dat idee waar is. Chomsky’s universele grammati-
ca als structurerend vermogen was echter anders bedoeld dan de menselij-
ke mogelijkheid om ervaringen systematisch te ordenen. Zijn aangeboren
vermogens worden, net als in andere vermogenspsychologieën gekenschetst
als een totaal pakket dat kant en klaar aanwezig is en door de omgevings-
factoren gestimuleerd moet worden tot werkzaamheid en gebruik. In de
theorie van de ervaringsordening is deze aangeboren menselijke mogelijk-
heid om ervaringen systematisch te ordenen (en zichzelf zo te organiseren
in een proces van co-regulatie) niet bedoeld als vermogen, maar als men-
selijke mogelijkheid met een innerlijke dynamiek. Deze kan herkend wor-
den en weergegeven worden met termen als: diversiteit, veranderlijkheid
en pluraliteit ook ten opzichte van het kennen, waarderen en gebruik van
die mogelijkheden.

3.4.2 Structurerend ordenen als psychische activiteit

De structurerende ervaringsordening kan beschreven worden in de mees-
te, al eeuwenlang bestudeerde en in vele theorieën beschreven, vormen van
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bewust denken, willen en oordelen. Het is zeker niet zo dat deze mentale
functies niet mee zouden spelen binnen het systeem van het lichaamsge-
bonden of associatieve ordenen van ervaringen. Niets is minder waar, want
ook die ervaringsordening behoort tot het terrein van denken, willen, oor-
delen en handelen als totaal proces van menselijke ‘omgang’ met de wer-
kelijkheid. Structurerend ordenen is de menselijke mogelijkheid om
gehelen te overzien, die inderdaad meer, zelfs veel meer zijn dan de som
van de delen. De menselijke mogelijkheid om vanuit het inzicht in die gehe-
len, dat geheel weer te kunnen analyseren met betrekking tot de werking
van de organische en mechanische, psychische en fysiologische, natuur-
kundige en menswetenschappelijke processen in de werkelijkheid.
Structurerend ordenen vormt de basis voor typisch menselijke mogelijk-
heden zoals: bewust onthouden, voorstellen, beoordelen, keuzes maken,
problemen oplossen, taakbewustzijn, opdrachtbewustzijn, inzicht in ruim-
te en tijd, plannen, initiatief nemen, leiding geven, enzovoorts.
De structurerende ervaringsordening is als vermogen niet kant en klaar
aanwezig, maar wel als menselijke mogelijkheid om de ervaring te orde-
nen volgens het structurerende ordeningssubsysteem. Deze ordeningsmo-
gelijkheid is een menselijke mogelijkheid en dus in elke mens aanwezig.
Zij kan manifest en bruikbaar worden in het proces van co-regulatie wan-
neer de veiligheid en vertrouwenverschaffende (dus basale) ervaringsorde-
ningen veilige informatie verstrekken. Tijdens de werkzaamheid van de
structurerende ervaringsordening gaat dat verstrekken van die veilige infor-
matie vanuit de andere ordeningen door. Zij geven de basisinformatie over
de delen van de bestaande werkelijkheid. Maar de structuur, het geheel, is
meer dan de som der delen. Een gebeurtenis herkennen en kennen, waar-
deren en gebruiken als overzichtelijk geheel is meer dan een optelsom van
associatiereeksen. Vanuit de oefening, die gevonden wordt in het intern
variëren van associatiereeksen, wordt de structurele opbouw van de wer-
kelijkheid als mogelijkheid om ervaringen te ordenen van latent manifest.
De structurerende ervaringsordening zal echter nooit op dezelfde wijze
dominant kunnen zijn als dat het geval kan zijn met de lichaamsgebonden
ervaringsordening en de associatieve ervaringsordening. Het karakter van
de structurerende ervaringsordening laat dat niet toe.

3.4.3 Structurerend ordenen en zelfbewustzijn

Voor het leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de structu-
rerende ervaringsordening is zelfbewustzijn, zelfkennis (kennis van de eigen
grenzen, eigen kracht en energie) noodzakelijk evenals het lichaam als in-
strument kunnen hanteren (kennis van de eigen mogelijkheden) en distan-
tie van het zelf. De zelfkennis en het zelfbewustzijn behoeft niet te zijn
uitgegroeid tot datgene wat onder identiteit verstaan wordt. Het gaat om
het zich bewust zijn van zichzelf als entiteit te midden van anderen en te
midden van de wereld (omgeving) en basiskennis van de eigen fysieke en
psychische mogelijkheden. Beide voorwaarden worden vervuld door de
oefeningen in het kennen, waarderen en gebruiken van de lichaamsgebon-
den en de associatieve ordening. Deze oefeningen houden nooit op en gaan
het leven lang door, maar rond de drie jaar is voldoende basiskennis over
zichzelf en zelfbewustzijn aanwezig zodat het zelfvertrouwen groot genoeg
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kan zijn om de structurerende ervaringsordening actief te ontwikkelen.
De waarom en hoe vragen van kinderen maken deze drang tot ontwikke-
ling van die mogelijkheid duidelijk. Kinderen gaan in ruime mate de omge-
ving buitenshuis verkennen en vergelijken de buitenwereld met wat zij in
de vertrouwde omgeving vanzelfsprekend gewend zijn. Zij kunnen ‘kri-
tisch’ vergelijken, verschillen opmerken, voorstellen doen om zaken thuis
ook eens anders te doen of een keuze maken voor de thuissituatie. Kleuters
kunnen zich in de overtuigingen (beliefs) en wensen (desires) van anderen
verplaatsen, iets wat een bewijs voor het toepassen van de structurerende
ordening is. Zij gaan de werkwoordstijden goed gebruiken en spreken over
gisteren en morgen. Zij geven zo blijk van de structurerende ordening in
tijd en ruimte. Familierelaties worden goed begrepen. Allerlei constructie-
materiaal kan nu worden gebruikt voor het experimenteren met vormen
en mogelijkheden van het materiaal. De kinderen gaan tekeningen maken
die gebeurtenissen verhalen (kop-voeters die van alles beleven). Hun uit-
drukkingsmogelijkheden nemen snel toe.

3.4.4 Structurerend ordenen en gebeurtenissen

Een gebeurtenis bevat elementen die bij de gebeurtenis horen, omdat zij
de gebeurtenis maken tot wat zij is, bijvoorbeeld: verjaardag vieren, warm
eten, uit eten gaan, naar het strand gaan, zwemles hebben, naar school
gaan, elke morgen weer op school zitten en les krijgen, naar de trein fiet-
sen, een bekeuring krijgen, naar de kerk gaan of belijdenis doen. Er zijn
in zulke gebeurtenissen ook altijd minder belangrijke, bijkomstige, wissel-
vallige elementen, die weliswaar die gebeurtenis kleuren en invullen, maar
niet noodzakelijk zijn om het episodische karakter af te bakenen. Door
het leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de structureren-
de ervaringsordening worden verbanden zichtbaar en bruikbaar, die bin-
nen de associatieve ervaringsordening niet herkend worden. Hier kunnen
genoemd worden: complexe causale verbanden, ingewikkelde relationele
en sociale verbanden en alle leren uit ervaring waarbij innovatief en pro-
bleemoplossend gedacht en gehandeld moet worden. Overwegingen en
argumenten, meningsvorming en zich inleven in de mening van anderen,
opinievorming en het tegen elkaar afwegen van factoren en inzichten, van
voor en tegen, van kosten en baten, van bedreigingen en kansen, zowel ten
opzichte van het zelf als ten opzichte van anderen, behoeft de structure-
rende ordening. Deze mentale processen en handelingsprocessen beginnen
zeer eenvoudig, maar kunnen al doende, al ordenend en lerend uit erva-
ring, door inprenting en instructie, door oefening en overdenking, uit-
groeien tot zeer complexe constructies, waarvoor structurerend ordenen
onontbeerlijk is. Vanaf een jaar of vier, wanneer de lichaamsgebonden
ordening en de associatieve ordening voldoende mogelijkheden in het
bestaan hebben gevoed en wanneer daaruit voldoende zelfvertrouwen is
gegroeid kunnen kinderen actief en expliciterend de ervaringen structure-
rend ordenen. Dat heeft de mogelijkheden geopend voor zowel het nieu-
we opvoeden als het nieuwe (probleemoplossend) onderwijzen en leren.
Voor het steeds beter en steeds diepergaander en steeds uitvoeriger leren
kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de structurerende erva-
ringsordeningsmogelijkheden zijn cognitieve en andere vaardigheden zeer
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welkom. Anderzijds is duidelijk dat de menselijke mogelijkheid om struc-
turerend te ordenen buitengewoon veel kennis en vaardigheden, om de
werkelijkheid te hanteren, mogelijk heeft gemaakt en heeft geïnitieerd.

3.4.5 Structurerend ordenen en morele ontwikkeling

Structuur herkennen is in de klassieke ontwikkelingspsychologie altijd in
verband gebracht met de morele ontwikkeling, omdat voor het maken van
keuzes en het nemen van beslissingen op grond van argumentatie en beoor-
deling van de consequenties van beslissingen altijd structurerend ordenen
nodig is. Structurerend ordenen is voorwaarde voor het expliciteren van
morele keuzes en argumenten, het is ook voorwaarde voor het explicite-
ren van ‘inner-directedness265’, maar het is zoals in de volgende paragraaf
zal blijken geen voorwaarde voor het ontstaan van moreel besef. Dat blijkt
ook verankerd in de lichaamsgebonden en associatieve ordening.
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen gewetensvorming en morele
ontwikkeling hoewel beide nauw verwant zijn. Gewetensvorming begint
met het besef van ‘goed’ of ‘fout’, maar wel in de morele betekenis van die
woorden. Het innerlijk besef dat iets goed of fout is wordt geweten
genoemd en kenmerkend daarvoor is dat men een schuldgevoel, een onbe-
haaglijk gevoel heeft wanneer het innerlijk besef waarschuwt dat iets fout
is. Een mens moet geleerd worden waardegericht te handelen, meende
Langeveld266. Wordt door de sociale omgeving of terwille van de zelf-
waardering geëist dat men die waarschuwing negeert dan kan de grens tus-
sen goed en fout al snel vervagen. De innerlijke richtingwijzer kan
daardoor zo verstoord raken dat er niets anders overblijft dan het hande-
len te laten bepalen door wat anderen willen (other-directed). Bandura
wees erop dat het geweten van kinderen alleen gevormd wordt door wat
ouders doen en niet door wat zij zeggen267. Gewetensvorming heeft te
maken met interactie over verantwoordelijkheid, jezelf mogen zijn, fouten
mogen maken en opnieuw mogen beginnen, zelfrespect kunnen op-
bouwen doordat significante personen je waarderen, en zelfkennis.
Gewetensvorming is een co-regulatief proces bij uitstek. Zonder positieve
waardering zal een mens gaan zoeken naar waardering in welke vorm dan
ook. Gewetensvorming heeft daarom te maken met de veiligheid van de
lichaamsgebonden ordening. In de ouder-kind relatie kan doordat de
lichaamsgebonden ordening wordt aangesproken (knuffelen of afwijzen,
verbieden, of goedkeuren, aanhalen of een tik geven) het besef van goed
of fout worden opgewekt. Voorbeelden van de ouders, de sfeer rondom
goed en fout, de herhaalde ervaring met gewetensmomenten voeden een
al dan niet betrouwbare associatieve ordening rondom die gewetens-
momenten. Vanuit die ervaring kan de gewetensfunctie mee werken aan
het morele oordelen en het morele handelen.
Moreel handelen vooronderstelt moreel oordelen en vervolgens het bewust
maken van keuzes, die omgezet kunnen worden in handelingen. Daarvoor
is structurerend ordenen noodzakelijk. Want voor het morele oordeel is
overzicht over de episodische werkelijkheid nodig. Daarin spelen cognitie-
ve functies een belangrijke rol.
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Piaget legde grote nadruk op de cognitieve ontwikkeling, die voorwaarde
is voor moreel oordelen, maar hij wees ook nadrukkelijk op het relatione-
le aspect van de morele opvoeding. Hij wilde opvoeders laten beseffen dat
zij in hun morele opvoeding vaak niet consequent waren. Hij merkte op
dat opvoeders te snel om loze uitspraken als “Het spijt me” vragen, waar-
door de morele waarde van zulke uitspraken te niet wordt gedaan. Ouders,
zegt Piaget, keuren liegen en klikken af maar vragen om leugentjes en klik-
ken ten behoeve van de eigen ‘macht’ in de opvoeding. Opvoeders 
spreken van hulpvaardigheid en samenwerking, maar stimuleren individu-
alistisch gedrag bij het beoordelen van schoolprestaties268. In reactie daar-
op hebben verschillende andere onderzoekers gewezen op het belang van
de affectieve factoren voor de morele ontwikkeling. Rest noemt zes emo-
tionele aspecten die de morele ontwikkeling kunnen ondersteunen: een
ander helpen; sociale normen volgen, gewetensvorming; meeleven en mee-
voelen met anderen; een oordeel kunnen vormen over rechtvaardigheid en
het belang van anderen kunnen stellen boven het eigen belang269.
Al Rests factoren vooronderstellen de mogelijkheid om de ervaringen
structurerend te ordenen. Dat dat niet een kwestie van leeftijd is maakten
een aantal onderzoeken uit de babywetenschap duidelijk. Hoffman wees
op de belangrijke rol die empathie speelt in morele ontwikkeling en zag
hoe sfeergevoelig baby’s zijn, zowel voor onrust in huis als met betrekking
tot het meevibreren met de emoties van de significante volwassenen270.
Hoffman271 meent zelf op grond van onderzoek dat kinderen vanaf de
babyleeftijd empathisch en altruïstisch gedrag kunnen laten zien. Hij deed
onderzoek aan de hand van films die hij kinderen liet zien en mat het mee-
leven met datgene wat vertoond werd. Wanneer bijvoorbeeld geluidsban-
den verwisseld waren en een droevige gebeurtenis werd ondersteund door
het geluid van vrolijkheid gaven de kinderen mimisch aan dat zij een ander
soort geluid verwachtten. Ook Gibson noemt enkele van deze soort proe-
ven, waarbij blijkt dat baby’s vanaf vier maanden reeds geboeid naar een
film kijken en niet alleen om de bewegende beelden272.
Het onderzoek naar morele ontwikkeling heeft een hoge vlucht genomen.
Lickona heeft de bevindingen vertaald in een pedagogische handleiding
voor ouders, waarin hij op grond van Kohlbergs en bijvoorbeeld Hoffmans
onderzoek ouders omtrent de morele ontwikkeling adviseert273. Hij
beschrijft de opvoedingsstadia van Kohlberg, maar nu vanaf de leeftijd
van nul maanden. Hij noemt de fases achtereenvolgens: egoïstisch denken
0-4 jaar (goed is je verlangen bevredigd te zien); gehoorzaamheid 4-6 jaar
(goed is straf voorkomen); voor-wat-hoort-wat 6-8 jaar; goede relaties met
anderen onderhouden 8-12 jaar; verantwoordelijkheid tegenover het sys-
teem tot en met de wat oudere pubers; en principieel geweten bij de jonge
volwassenen. Hij merkt op dat deze ontwikkeling aan voorwaarden is ver-
bonden namelijk: dat ouders respect hebben voor hun kinderen; dat ze het
goede voorbeeld geven; dat ouders uitleggen waarom iets de bedoeling is;
dat ouders kinderen echte verantwoordelijkheid geven; dat er evenwicht is
tussen zelfstandigheid en controle; dat kinderen liefde en zelfrespect ont-
wikkelen; dat er sprake is van een gelukkig gezinsleven. Op deze plaats wil
ik op al die ontwikkelingen verder niet ingaan maar alleen wijzen op de
rol die ervaringsordening kan spelen in deze ontwikkeling.
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Moreel oordelen en moreel handelen is kenmerkend voor mens-zijn.
Oordelen, zei Hannah Arendt, is bij uitstek een vorm van interactief han-
delen. Oordelen bestaat bij de gratie van de pluraliteit. Als iedereen het-
zelfde was en hetzelfde dacht hoefde er geen morele oordelen geveld te
worden. Oordelen bestaat volgens Hannah Arendt daaruit dat mensen de
mogelijkheid hebben om argumenten tegen elkaar af te wegen, consequen-
ties van handelingen te overzien en ook die tegen elkaar af te wegen en
die afweging te laten gebeuren in het besef dat anderen een andere afwe-
ging kunnen maken. Alleen de eigen argumenten tegen elkaar afwegen is
een vorm van weloverwogen denken, meent Hannah Arendt, maar echt
moreel oordelen is altijd anticiperen op het oordeel van anderen, invoelen
en meevoelen hoe anderen de situatie (het ding, de denkact) kunnen beoor-
delen en dan een keuze maken. Overleg met anderen hoort bij het oorde-
lingsproces. Dat overleg behoeft niet alleen te bestaan uit een verbaal
debat, een vraag en antwoord of een discussie. Het overleg kan uit elke
vorm van interactief handelen bestaan.
Kinderen en jongeren moeten kunnen experimenteren met deze vorm van
oordelen. Dat kan alleen wanneer er een veilige basis is (geen lijfstraffen
bij de kleinste misstap), wanneer de sociale omgeving betrouwbaar blijkt
met betrekking tot aan het moreel oordelen verwante associaties (niet “Let
wel op mijn woorden maar niet op mijn daden”) en wanneer de ruimte
wordt gegeven om zelfstandig een mening te vormen en die te mogen toet-
sen aan anderen in een omgeving, die zelf niet dogmatisch, maar structu-
rerend en vormgevend met het morele oordelen omgaat.

3.4.6 Het ontstaan van moraliteit bij Fogel

Een bijzondere plaats in de discussie met betrekking tot de morele ont-
wikkeling neemt Fogel in. Hij noemt in de slotbeschouwingen van zijn
boek naar aanleiding van de vele onderzoeken met baby’s tot ongeveer één
jaar, bepaalde consequenties voor de morele ontwikkeling. Zijn opmer-
kingen zijn in verband met de ervaringsordening interessant. Hij ontdekte
dat baby’s, die borstvoeding krijgen, een soort ‘contract’ aangaan met hun
moeder. Baby’s kunnen sabbelen, bijten en spelen met de tepel, zonder te
drinken. Dat is niet goed voor de werking van de borstvoeding en niet goed
voor de tepel. Stopt de moeder dan het contact door de baby in de wieg
te leggen dan reageert een baby anders dan wanneer de moeder de voe-
ding stopt terwijl het nog actief drinkt. De manier waarop het kind huilt,
bewegingen maakt en door middel van de mimiek communiceert is in beide
gevallen verschillend. Er zijn in het gedrag van de baby duidelijk aanwij-
zingen om dat ‘andere’ te beschrijven als reactie op de innerlijke dynamiek
van de gebeurtenis zelf, meent Fogel. Hij constateerde een notie van weder-
zijdse verantwoordelijkheid in het tepelgedrag, waarin beide partijen zich
aan de impliciete afspraak van het gebeuren moeten houden. Het ‘ande-
re’ in geval van het stoppen van de voeding kan als volgt in fictieve verba-
lisatie worden weergegeven: “Waarom doe je dat? Ik heb me toch aan de
‘afspraak’ gehouden, ik drink, ik misdraag me niet, waarom houd jij je
niet aan de afspraak?”. Fogel zegt dat het vreemd is dat uit geen enkele
observatie blijkt dat de reactie van de baby fictief te verbaliseren zou zijn
als: “Dat is interessant, wat zou er nog meer kunnen gebeuren?” (wat in
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veel andere onverwachte situaties de reactie is), maar altijd als: “Ik heb
het recht om enige controle over de tepel en deze situatie te hebben zolang
ik mij verantwoordelijk gedraag”. Hij meent dat de baby niet wordt gefrus-
treerd omdat de verwachte volgorde van handelingen wordt onderbroken
of doordat de behoefte aan voeding nog niet volledig bevredigd is (dan
laten de observaties ander gedrag zien), maar dat de baby controle over
de situatie wil. Het ter beschikking staan van de tepel en dan zo rustig en
zo veel mogen drinken, zolang hij/ zij zich ‘verantwoordelijk’ gedraagt,
zich aan het contract houdt en niet speelt. Daarin ligt de basis voor de
ontwikkeling van moraliteit. Het komt voort uit informatie over verwach-
tingspatronen en verantwoordelijkheden die in relaties wordt uitgewisseld.
Fogel meent een basisgevoel voor rechtvaardigheid te observeren, waar-
aan beide partijen een bijdrage leveren274. Fogel noemt dat gevoel voor
rechtvaardigheid. Zijn observaties laten zien hoe baby’s vanaf de geboorte
en zeker nadat ze een half jaar zijn, emotioneel en rationeel reageren op
betrouwbaarheid.
Hoe men ook over deze overwegingen van Fogel mag denken, het wordt
duidelijk dat ook bij baby’s een vorm van gedrag, dat duidt op relatievor-
men die sociaal contract  genoemd kunnen worden, aanwezig is. De baby’s
bleken niet alleen gevoelig voor wederkerigheid, maar ook voor betrouw-
baarheid van de verantwoordelijkheden in de situatie. Het meest lijkt dit
in de buurt te komen bij wat Gibson beschreef in de term affordances. Het
kind anticipeert op wat het verwacht van de situatie. Niet alleen met
betrekking tot de materiële wereld, maar ook met betrekking tot de socia-
le, relationele wereld. Het kind is bovendien gevoelsmatig betrokken bij
de juistheid van het anticiperen. Basisveiligheid zou geschonden kunnen
worden wanneer het anticipatiegedrag bedrogen uitkomt. De bedrogen-
heid kan empathisch gevoeld worden als een vorm van onbetrouwbaar-
heid en dus onveiligheid. In dit geval onbetrouwbaarheid en onveiligheid
van de relatie. Dat dat wordt gevoeld als wat uit te leggen is als contract-
breuk is misschien al te technisch gezegd, maar geeft wel een belangrijk
relationeel aspect weer dat, zoals Fogel meent, met het basisgevoel van
moraliteit te maken zou kunnen hebben.

3.4.7 Structurerend ordenen in het licht van Hannah Arendt 

Structurerend ordenen betekent dat mensen episodisch hun werkelijkheid
herkennen en binnen die episode, zelf beslissingen kunnen nemen. Daartoe
zullen alle faculteiten van de geest, zoals Hannah Arendt dat beschreef,
moeten samenwerken. Om het structurerend ordenen te leren kennen, te
leren waarderen en te leren gebruiken moet men in een medemenselijke
omgeving leven waar zulk ordenen wordt toegestaan, wordt aangemoe-
digd, wordt uitgelokt, en gewaardeerd wordt. Autoritaire, totalitaire
regiems (op macro of micro sociaal niveau) onderdrukken de structure-
rende ordening. Om de structurerende ordening tot haar recht te laten
komen zal er sprake moeten zijn van autoritatieve intermenselijke relaties.
In een autoritatieve medemenselijke structuur kan een mens met zijn eigen-
heid tot zijn recht komen doordat anderen hem aanspreken op die eigen-
heid, maar ook die eigenheid dragen. Overleg, te rade gaan bij de ander,
liefdevol advies krijgen, argumenten uitwisselen en situaties mogen 
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verkennen hoort bij de autoritatieve attitude waarmee opvoedings- 
en andere intermenselijke relaties kunnen worden aangegaan. Verant-
woordelijkheid en geborgenheid in begrip wisselen elkaar af in een klimaat
waarin men zijn mogelijkheden om structurerend te ordenen kan leren ken-
nen, kan leren waarderen en kan leren gebruiken. Werk wordt in dat licht
het fabriceren van een (materieel of immaterieel) product waarin een mens
iets van zichzelf kan leggen. Hannah Arendt maakte duidelijk dat binnen
een dergelijke attitude narrativiteit (het vertellen van voorbeeldverhalen
waaraan men zich kan oriënteren) een belangrijke rol speelt. Narrativiteit
is mogelijk bij de gratie van het structurerende ordenen. Structurerend orde-
nen betekent dat pluraliteit tot haar recht komt in de ontdekking dat men
zelf keuzes kan maken, zelf de gebeurtenissen in het leven kan organise-
ren. Maar ook dat anderen daarbij kunnen helpen met hun meningen, in-
zichten, argumenten en voorbeelden; met hun verhalen, met hun acceptatie
van de ander en met het vragen naar verantwoordelijkheid. Structurerend
ordenen kan niet plaats vinden zonder gekoppeld te zijn aan de werkelijk-
heid. Dat betekent niet dat er geen abstracties van die werkelijkheid moge-
lijk zijn, maar wel dat ergens voeling met de empirie wordt gehouden.
Hannah Arendt maakte duidelijk dat interactief handelen vraagt om aan-
sluiting bij de werkelijkheid. Op grond van geconditioneerde associaties
kan men eventueel uitspraken over de werkelijkheid doen die op geen enke-
le manier te herkennen zijn in de empirie. Hoewel common sense voor het
grootste gedeelte is opgebouwd uit betrouwbare associatieve ordeningsge-
gevens met betrekking tot de werkelijkheid zodat er sprake kan zijn van
een herkenbaar appèl dat de werkelijkheid op een persoon doet, behoren
geconditioneerde associatieve gegevens zonder empirische bodem ook tot
de common sense. De structurerende ordening verzet zich daartegen.
Structurerend ordenen vraagt om ‘empirical fit’, zodat de (sociale en mate-
riële) werkelijkheid een episodische karakter kan krijgen waarin elemen-
ten uit de episode van verschillende zijden kunnen worden ‘bekeken’ en
op verschillende manier kunnen worden gegroepeerd en kunnen worden
ingekleurd. Hierin wordt de grootse kracht van de samenwerking van de
faculteiten van de geest zichtbaar.

3.5 De vormgevende ordening

De structurerende ordening brengt vanzelfsprekend de vormgevende erva-
ringsordening met zich mee. De vormgevende ervaringsordening is een bij-
zondere verschijningsvorm van de structurerende ervaringsordening. Het
lijkt daardoor in eerste instantie misschien zinloos om beide ordeningen
te onderscheiden, maar niet elke structurerende ervaringsordening is een
vormgevende ervaringsordening.

3.5.1 Vormgevend ordenen, typisch menselijk handelen

Vormgeving is een typisch menselijke mogelijkheid, de creativiteit waar-
mee iets nieuws, iets unieks kan worden toegevoegd aan een bestaande
structuur. Dat is niet altijd noodzakelijk en ook niet altijd mogelijk. In
veel situaties volstaat het structurerende ordenen als beoordeling en orga-

160



nisatie van de werkelijkheid. Maar in heel veel kleine dingen kan een mens
binnen die bestaande structuur, ook al is het niet noodzakelijk, toch net
die individuele tint geven aan de werkelijkheid door er een eigen stempel
op te drukken.
Hannah Arendt noemde dit de ingeboren eigenschap van de mens om iets
na te laten. Iets van zichzelf na te laten waardoor hij en zij als mens, als
persoon, als individu gekend en gewaardeerd en erkend wordt. De attitu-
de van de homo faber, zoals Hannah Arendt die schetste, maakt dat men-
sen boven hun natuurlijke omgeving uitstijgen. Dat zij producten maken
die niet direct in de omgeving aanwezig zijn, zoals een meubelstuk uit het
hout van bomen gemaakt wordt. Wanneer elke creativiteit uit menselijk
werk wordt weggehaald is werk geslonken tot arbeid. Daarin kan routi-
nematig (associatief ordenen) en lichamelijk gezwoegd (lichaamsgebon-
den ordenen) worden zonder dat de vormgeving een plaats krijgt. Maar
in werk zoals een mens dat kan overzien beoordelen mensen de situatie,
zij beoordelen (structurerend ordenend) de werkelijkheid als een episode
die zijzelf kunnen organiseren. Daarin schuilt de vreugde van het vorm-
gevend handelen. Je mag en kan zelf je individuele stempel drukken op
de werkelijkheid! 
Vormgeving heeft niet alleen met creatief werk te maken, niet met kunst
en vormgeving in die zin van het woord. Vormgevend ordenen kan plaats
vinden in elke interactie tussen mensen. Het is de actie waarin de baby
anticipeert op het sociale relationele aspect van de relatie en een glimlach
uitlokt. Het is de actie waarin het kleine kind speelgoed uitprobeert op
nieuwe vormen en patronen en ongekende mogelijkheden. Het is de inter-
actie met de omgeving, ook met de medemenselijke omgeving. In de vorm-
gevende relationele ordening mag je als mens gekend worden. Met jouw
mogelijkheden, jouw persoonlijkheid, jouw kennis, jouw waardering, jouw
gevoel, jouw bestaan. In de vormgevende ordening wordt de identiteit
zichtbaar, daarin groeit en ontwikkelt hij zich. Door de vormgevende orde-
ning treedt een mens buiten de grenzen van zijn cultuur en zijn vaste socia-
le verbanden, waardoor elke nieuwe generatie iets nieuws kan toevoegen
‘aan de loop der tijden’. Elk mens is bij zijn geboorte een uniek wezen.
Met de mogelijkheden van de vormgevende ordening  kan een mens van
zijn eigen uniciteit bewust gebruik maken. Vanuit de lichaamsgebonden
en de associatieve ordening wordt de eigen uniciteit zo niet ervaren. Dan
is het vooral de medemens die de uniciteit van dit kind, deze baby, deze
mens ervaart. Door de structurerende ordening ontdekt de zichzelf orga-
niserende mens temidden van alle situaties en episodes, die ook georgani-
seerd moeten worden, dat hij uniek is, zelfstandig, zelf verantwoordelijk,
antwoord gevend op de situatie, een eigen plaats vindend in de episode,
handelend in dialoog met de omgeving. Dan kan de identificatie met ande-
ren of met situaties en gebeurtenissen, die van persoonlijke betekenis wor-
den, uitgekristalliseerd worden. Door middel van de vormgevende
ervaringsordening kan dat uitgroeien tot een identiteit. Vormgeving is een
eigen patroon weven in het kleed van de geschiedenis. De mate waarin dat
patroon gevarieerd en vernieuwend is hangt af van de creativiteit van elk
persoonlijk, maar ook van de mogelijkheden, die geboden worden door
de omgeving, om de vormgevende mogelijkheden te leren kennen, te leren
waarderen en te leren gebruiken. Door de vormgevende ordening wordt

161



er iets eigens toegevoegd aan de bestaande, maar beoordeelde en beheers-
bare structuur. Vormgevend ordenen kan herkend worden als: innoveren,
iets nieuws bedenken, filosoferen, ontwerpen, management, en alle vor-
men van scheppende creativiteit. Zo leidt vormgevend ordenen tot pro-
bleemoplossend, vernieuwend, dialogisch handelen. Dat is een creatief
gebeuren dat niet altijd, elke minuut van de dag, kan plaats vinden. Voor
vormgeving moet men de juiste tijd en de juiste plaats kunnen vinden.
Wie bij alles zou moeten vormgeven zou psychisch gestoord raken.
Vormgevend ordenen vereist vrijheid en biedt vrijheid. Voor vormgeving
moet door de omstandigheden, door de omgeving en vooral door de mede-
mens, ruimte en tijd en acceptatie worden gegeven. Er moet sprake zijn
van vrijheid om creatief, uniek, te mogen en te kunnen zijn. Er moet vrij-
heid zijn om als creatief mens gewaardeerd te worden. Er moet gelegen-
heid zijn om met de eigen creativiteit te experimenteren. Vormgevend
ordenen biedt ook ruimte. Wezenlijk gestalte geven aan je eigen bestaan
schept ruimte om jezelf heen en geeft afstand ten opzichte van de omge-
ving en de medemens. Vormgevend ordenen bevordert zelfstandigheid,
zelfwaardering en zelfbewustzijn. Vormgevend ordenen maakt dat een
mens zich vrij kan voelen, ook ten opzichte van de eigen mogelijkheden.
Het vormgevende ordenen verlost de mens ervan om gebonden te zijn aan
de materiële en sociale omgeving. Het schept de mogelijkheid om zich ver-
bonden te weten met diezelfde omgeving en de medemens zonder 
verlammende gebondenheid. In deze verbondenheid schuilt de verant-
woordelijkheid ten opzichte van de ander. Het is belangrijk dat kinderen
in een kwalitatief goed proces van co-regulatie hun vrijheid, hun vormge-
vende mogelijkheden leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken,
waarbij volwassenen helpen om de consequenties van het uit de vormge-
vende ordening voortkomende handelen te overzien en te herkennen door
mede verantwoordelijkheid te dragen.

3.5.2 Vormgeving en oordelen 

In het oordelen schuilt de redding van de menselijke waardigheid, meende
Hannah Arendt. Dat kan alleen maar waar zijn door middel van de vorm-
gevende ordening. Want het betekent dat iedere keer weer alle argumen-
ten, alle beoordelingen opnieuw en vanuit nieuwe feiten, nieuwe
gezichtspunten, nieuwe situaties opnieuw gemaakt kunnen worden.
Oordelen is een doorlopend proces. Een oordeel staat niet voor eens en
voor altijd vast. Een oordeel mag geen dogmatisch karakter krijgen en
mag niet aan anderen worden opgelegd. Het oordeel is persoonlijk, maar
heeft pas sociale betekenis wanneer het wordt uitgewisseld met anderen.
In die uitwisseling wordt het oordeel onderworpen aan toetsing, kan het
oordeel geherformuleerd worden of zelfs herzien worden.
Hannah Arendt is van mening dat door deze vorm van interactie de mens-
heid gered kan worden. Want door dit oordelen is toekomstgericht en
vooral verantwoord handelen mogelijk. Handelen is per definitie aan de
toekomst gebonden, want het nu is slechts een moment tussen het verle-
den en het heden. Maar toekomstgericht handelen is net even iets anders.
Een nuance verschil, het is handelen met het oog op de toekomst. Het bete-
kent dat een mens zich bewust is van de toekomst en in dat licht beslissin-

162



gen neemt, oordelen velt en handelt. Oordelend handelen is altijd interac-
tief handelen, zo samenwerkend dat het handelen van argumenten wordt
voorzien, op consequenties is doordacht en dat achteraf verantwoording
kan worden afgelegd. Zulk oordelen heeft het nodig dat beoordelingen
van de werkelijkheid niet een dogmatisch karakter hebben maar flexibel
gehanteerd kunnen worden. Daarvoor moet een mens keuzes en afspra-
ken kunnen maken. Daarvoor moet een mens ook de waardevolle gege-
vens uit het verleden kunnen inpassen ten behoeve van het toekomstig
handelen. Die waardevolle gegevens kunnen bestaan uit materiële zaken,
maar ook uit verhalen uit de traditie en vooral uit verhalen over moreel
handelen. Verhalen die richting geven en illumineren hoe en op welke gron-
den beoordelingen plaats kunnen vinden. Die verhalen moeten worden
doorvertaald naar de situatie van het hier en nu, de situatie waarin gehan-
deld en geoordeeld moet worden, de situatie waarin keuzes gemaakt moe-
ten worden. In dat proces van doorvertaling kunnen alle mensen die
vormgevend verantwoordelijkheid kunnen dragen deelnemers zijn. Het
proces van doorvertalen is op zichzelf ook een interactieproces waarin
mensen elkaar aanspreken op mogelijkheden, op consequenties van
gedrag, op voorwaarden, op verantwoordelijkheden. Verantwoording
afleggen hangt samen met handelen. Handelen als daden of als woorden,
om het even, brengen altijd onvolkomenheden met zich mee. De mens kan
niet volledig juist kiezen, kan niet alle consequenties overzien van de com-
plexe werkelijkheid waarin gehandeld moet worden. En die onvolkomen-
heid van het bestaan leidt tot schuld. Individuele schuld en collectieve
schuld. Die schuld kan alleen ongedaan gemaakt worden door de verge-
ving, maakte Hannah Arendt duidelijk. Zij legde er de nadruk op dat de
kern van moreel handelen ligt in de menselijke mogelijkheid om het onmo-
gelijke mogelijk te maken, namelijk in de mogelijkheid om het verleden
‘ongedaan’ te maken door middel van vergeving en de toekomst ‘veilig’ te
stellen door middel van de belofte. Jezus heeft gewezen op de mogelijk-
heid dat mensen ook kunnen vergeven. Dat geeft hen de vrijheid om met
elkaar standpunten te herzien, beoordelingen te veranderen en met elkaar
interactief verbonden nieuwe wegen in te slaan. Zulke nieuwe beoordelin-
gen, nieuwe standpunten en nieuwe wegen zijn alleen mogelijk op grond
van het gegeven dat mensen creatief met elkaar kunnen omgaan en op
grond daarvan elkaar iets kunnen beloven, afspraken kunnen maken. Aan
de menselijke belofte kleeft schuld, want daarvan zijn de consequenties
ook niet te overzien. Maar de menselijke belofte is gegrond in Gods belof-
te dat er toekomst is, en dat in de toekomst ook vergeving en opnieuw
beginnen mogelijk is wanneer beloften moeten worden bijgesteld of moe-
ten worden veranderd of moeten worden herzien of niet kunnen worden
nagekomen. Zowel de belofte als de vergeving zijn bij uitstek creatieve vor-
men van oordelen. Beloven en vergeven is niet collectief mogelijk. Dan
wordt het respectievelijk contract of kwijtschelding. Zoals bij elke beoor-
deling komen ook vergeving en belofte uitsluitend tot stand in een 
gemeenschap van individuen die interactief handelen en elk een verant-
woordelijkheid dragen. Datzelfde geldt uiteindelijk, volgens Hannah
Arendt, voor de ultieme werking van het geweten.
Ook voor een creatieve probleemoplossende werking van de gewetensfunc-
tie (meer dan gehoorzamen om geen straf te krijgen) is de vormgevende
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ordening onontbeerlijk. Daarom noemde Hannah Arendt de omkering
van het geweten, waardoor het tot zwijgen gebracht wordt, een daad die
altijd op de één of andere manier een bewuste keuze is geweest.

3.5.3 Vormgevend ordenen in het licht van Hannah Arendt

Het mag duidelijk zijn dat Hannah Arendts analyse van de voorwaarden
voor en de omstandigheden waaronder interactief handelen tot haar recht
kan komen, aansluit bij de vormgevende ordening. Vormgevend ordenen
is niet de top van een ladder in ordeningswijzen, het is een deel van de tota-
liteit van ervaringsordening. Daarin werken lichaamsgebonden ordenen,
associatief ordenen, structurerend ordenen en vormgevend ordenen
samen. In het interactieve handelen zoals Hannah Arendt dat beschreef
wordt die samenwerking duidelijk. In het interactieve handelen waarin
arbeid en werk een plaats kunnen krijgen als uitvoerend handelen op grond
van interactief handelen moet de veiligheid van het bestaan gegarandeerd
zijn. Zo niet, dan is interactief handelen onmogelijk. Dat betekent dat
ieders individuele bestaan gekend, herkend en geaccepteerd moet worden.
Het betekent dat de lichamelijk basis van het bestaan veilig is in die accep-
tatie en in de manier waarop de menselijke gemeenschap verwacht dat het
lichamelijke bestaan functioneert. De waardering voor het fysieke zijn, het
respect voor het lichamelijk legt de basis waarop betrouwbaarheid van
relaties kan worden ervaren. Betrouwbaarheid van de menselijke omge-
ving, betrouwbaarheid van de personen waarvan men afhankelijk is en
waarmee men verbonden is, geeft een mens zelfvertrouwen en kracht om
te groeien. Die betrouwbaarheid wordt gevonden in duidelijke, maar niet
geconditioneerde associatiereeksen die de werkelijkheid voorordenen,
waardoor exploratie van situaties als gebeurtenis mogelijk is. Die betrouw-
baarheid wordt door Hannah Arendt beschreven. Zij beschrijft welke
gevolgen het heeft wanneer die betrouwbaarheid er niet is. Die veiligheid
en betrouwbaarheid garanderen dat mensen zich aan elkaar kunnen toe-
vertrouwen. Erikson noemde dat basisvertrouwen. Dat is bij Erikson een
grondvoorwaarde voor een harmonieuze ontwikkeling. Hoewel Hannah
Arendt deze term niet gebruikt, beschrijft zij wel deze basis. Om van daar-
uit aan te reiken hoe mensen kunnen samen werken, hoe zij kunnen ont-
dekken dat ze een verbondenheid gestalte kunnen geven, hoe zij
verantwoordelijkheid kunnen dragen en hoe men tot een weloverwogen
oordeel geraakt. Van dat proces van interactief handelen zijn kinderen niet
uitgesloten. Het is voor Hannah Arendt de grondhouding van menselijk-
heid. Zo is vormgevend ordenen niet de top van de ontwikkelingsladder,
net zo min als Hannah Arendts oordelen de top van de faculteiten van de
geest is of net zomin als interactief handelen de top van de menselijke acti-
viteiten is. Een mens is in diepste wezen toegerust tot interactiviteit die
elke menselijke activiteit (ook werk en arbeid) kan doordenken. Een mens
is toegerust tot ervaringsordening, een creatief gebeuren waardoor men-
sen niet opgesloten zitten in hun fysieke of psychische bestaan, maar open
in de wereld staan. Een mens is fundamenteel medemens, pluraliteit dwingt
tot medemenselijkheid en in die medemenselijkheid mogen arbeid en werk
gedragen worden door het interactief handelen, mogen denken, willen en
oordelen faculteiten zijn van alle activiteiten van de mens. Dat een mens
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aangesproken kan worden op zijn mogelijkheden om antwoord te geven,
heeft te maken met de mogelijkheid om vormgevend te ordenen.
Individueel en persoonlijk antwoord geven is een vormgevend proces. Als
antwoordend wezen is de mens het meest mens. Wanneer de sociale omge-
ving die mogelijkheid reduceert tot het geven van voorgeprogrammeerde,
of echo-antwoorden ontmenselijkt de mens.

3.5.4 Disharmonische ontwikkeling

Hoe kan het gebeuren dat meneer Pieterse meester doctor ingenieur is
maar tegelijkertijd zo mensenschuw, dat hij lijkt op een intellectuele levens-
debiel? Hoe komt het toch dat mevrouw Cornelissen verschillende prijzen
met handwerkwedstrijden heeft gewonnen, maar zo rigide en star is, dat
zij nooit van haar vaste schema’s af kan wijken? Hoe kan het dat de bril-
jante advocaat Gijssen niet alleen zeer orthodox gelovig is, maar daarbij
elke verandering op kerkelijk gebied wenst tegen te houden en dat doet
met een verbetenheid, die doet vermoeden dat zijn hele bestaan afhangt
van het handhaven van die vaste vorm die hij gewend is? Hoe kan het dat
de zeer begaafde componist altijd met een mond vol tanden staat in een
groep met onbekende medemensen? Wanneer de subsystemen van de erva-
ringsordening toch allen gekend, gewaardeerd en gebruikt kunnen wor-
den als menselijke mogelijkheid, waarom werkt het dan niet binnen alle
aspecten van het menselijk bestaan op eenzelfde manier? Het is begrijpe-
lijk en verklaarbaar wanneer persoonlijkheidsfactoren, karakter, iemands
levensgeschiedenis, iemands opleiding desnoods, bepalend zijn voor de
wijze waarop de verschillende subsystemen van ervaringsordening worden
gebruikt om de werkelijkheid te organiseren. We houden hierbij nog even
in gedachten dat de mens volgens de chaostheorie en de dynamische sys-
teemtheorie een zichzelf organiserend systeem is. Het zou verklaarbaar
zijn en begrijpelijk wanneer een mens in zijn totaliteit binnen alle aspec-
ten van mens-zijn en op alle levensgebieden een zelfde ‘manier’ van het
ordenen van ervaringen te zien zou geven. Karakter, persoonlijkheidsfac-
toren en levensomstandigheden kunnen leiden tot dominant gebruik van
een bepaald ervaringsordenings-subsysteem. Wie ziek is zal veel gebruik
maken van de lichaamsgebonden ordeningen, wie bang is zal associatief
ordenen. Stemming en sfeer kunnen, net als momentgebonden of situatie-
gebonden omstandigheden, leiden tot dominant gebruik van een bepaal-
de ervaringsordening zoals boven al is aangegeven. Maar daarmee zijn de
bovenstaande vragen nog niet beantwoord. De onderzoeken binnen de epi-
genetische psychologie hebben licht geworpen op de discontinuïteit, die te
zien is in het kennen, waarderen en gebruiken, dus in het ontwikkelen van
ervaringsordening binnen verschillende aspecten van het menselijk
bestaan. Het onderzoek vanuit de dynamische systeemtheorie liet welis-
waar sprongsgewijze ontwikkeling zien, maar deze bleek discontinu met
betrekking tot verschillende menselijke mogelijkheden. Bijvoorbeeld een
ontwikkelingssprong op motorisch gebied betekent niet dat een kind zich
ook op verbaal gebied parallel ontwikkelt. Dus blijkt dat de ontwikkeling
niet, zoals Piaget veronderstelde, trapsgewijs over de hele linie van de men-
selijke mogelijkheden plaats vindt, maar voor allerlei mogelijkheden een
ander tempo heeft. Zo kan het gebeuren dat iemand weliswaar zich op het
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gebied van wiskundige kennis bijzonder vergaand ontwikkelt, maar daar-
mee vergeleken onderontwikkeld blijft wanneer het gaat om sociale vaar-
digheden. In de zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt deze
menselijke discontinuïteit vergroot zichtbaar. Daar blijken bepaalde per-
sonen bijvoorbeeld op het gebied van handvaardigheden structurerend te
kunnen ordenen, terwijl zij op het gebied van contact met de medemens
lichaamsgebonden blijven ordenen. De dynamische systeemtheorie maak-
te duidelijk dat het totale gebied van de menselijke mogelijkheden een
dynamisch systeem is, dat zichzelf organiseert. Elk deelgebied van het men-
selijk bestaan kan daarbij een eigen ontwikkeling doormaken, hoewel
bepaalde gebieden zo verwant zijn aan elkaar dat zij elkaar vanuit de ont-
wikkeling zullen beïnvloeden. Wie bijvoorbeeld goed verbaal kan commu-
niceren (structurerend, vormgevend communicerend de ervaringen kan
ordenen) zal ook goed contact kunnen maken met (bepaalde) medemen-
sen, omdat communiceren vlak bij het gebied van het maken van contact
ligt. Maar wie goed verbaal kan communiceren behoeft niet goed te zijn
in wiskunde. Zo iemand kan bijvoorbeeld zo ‘slecht’ zijn in het oplossen
van wiskundige vraagstukken, dat hij uitsluitend enkele formules (regels)
associatief kan toepassen. Iemand kan zeer creatief vormgevend gebruik
maken van de mogelijkheid om te musiceren, maar wordt onmiddellijk
lichaamsgebonden ordenend als hij in het water valt, omdat hij niet heeft
leren zwemmen. Zo maken alle menselijke mogelijkheden in principe een
eigen ontwikkeling door, waarbij het ervaringsordeningssysteem voor die
mogelijkheid moet worden gekend, gewaardeerd en gebruikt. Het hangt
van de kwaliteit van de co-regulatie af welke aspecten van mens-zijn wor-
den gekend, gewaardeerd en gebruikt. Deze kwaliteit van de co-regulatie
is cultuurgebonden, maar ook persoonsgebonden. Wanneer ouders muzi-
kale vorming van geen belang achten, zullen zij op dat gebied niet co-regu-
latief optreden. De kwaliteit van de co-regulatie laat dan ten aanzien van
dat aspect van mens-zijn te wensen over. Wanneer er grote muzikale moge-
lijkheden zijn zal deze mens (dit kind) misschien tegen de verdrukking in
toch een innerlijke drang voelen om deze mogelijkheid te leren kennen, te
leren waarderen en te leren gebruiken, maar dan zullen er tenminste andere
medemensen dan de opvoedende volwassenen moeten zijn die tot co-regu-
latie op dit gebied over gaan. Persoonlijke aanleg speelt ook een rol, want
waar de mogelijkheden slechts zeer zwak aangelegd zijn zal de co-regulatie
sterker, intensiever en motiverender moeten zijn dan bij sterk aangelegde per-
soonlijke mogelijkheden. Sommige vaardigheden en cognitieve mogelijkhe-
den krijgen in onze cultuur buitengewoon veel co-regulatieve aandacht,
andere mogelijkheden worden minder gewaardeerd en daardoor minder aan-
geboden om gekend te worden en minder gestimuleerd om gebruikt te wor-
den. De kwaliteit van de co-regulatie kan dus per deelgebied en per aspect
van het menselijk bestaan verschillen. Die verschillen op al die gebieden en
aspecten gelden voor alle participanten en alle partners binnen het co-regu-
latieve proces. Wie zelf geen affiniteit vertoont met de mogelijkheid van bij-
voorbeeld fietsen zal fietsen als vaardigheid co-regulatief minder stimuleren.
In een cultuur waar niet gefietst wordt zal dat ook het geval zijn, en waar
het kind de mogelijkheid tot fietsen zelf minder waardeert, kan (door welke
fysieke of sociale oorzaak dan ook) de co-regulatie te wensen overlaten.
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3.6 Ervaringsordening en pedagogische attitude

Wanneer een opvoeder zich zal inleven in de manier waarop kinderen op
een bepaald moment en in een bepaalde situatie hun ervaringen ordenen
zal dat tot uitdrukking komen in het pedagogisch handelen binnen de
opvoedingssituatie.
Onbegrip voor de dominante ervaringsordening van het moment kan een
negatieve co-regulatie tot stand brengen waardoor het interactieve hande-
len stokt en de communicatie verworden kan tot een monoloog of een
autoritaire bevelstructuur. Een kind dat valt en zich pijn gedaan heeft zal
door de dominantie van de lichaamsgebonden ordening van dat moment
weinig hebben aan een opvoeder die een verhandeling gaat houden over
beter uitkijken waar je loopt. Wanneer de opvoeder daarbij ook nog zijn
woorden kracht bijzet door boos en beschuldigend te spreken zal er spra-
ke zijn van negatieve co-regulatie, waardoor er eerder sprake is van de-
regulatie van de relatie. Van interactief handelen zal dan geen sprake meer
zijn. Bovendien stokt de communicatie, zij wordt tot een monoloog van
de zijde van de opvoeder. De communicatie van het kind zal mogelijk
lichaamsgebonden trekken vertonen, het kind gaat steeds harder huilen.
Door inzicht te hebben in de consequenties van het concept van ervarings-
ordening is het mogelijk een opvoedingsattitude te ontwikkelen die ern-
stig rekening probeert te houden met de ervaringsordeningsaspecten die
het co-regulatieve proces beïnvloeden. Daar waar zulk een opvoedingsat-
titude wordt geëffectueerd zal de kwaliteit van de co-regulatie toenemen
waardoor het te verwachten is dat de effectiviteit van het interactieve han-
delen en de daarbij behorende communicatie toenemen zal. In verband
met geloofscommunicatie lijkt dit concept van de ervaringsordening en
het mogelijke effect ervan op de opvoedingsattitude verhelderend te kun-
nen werken.
De opvoedingsattitude komt tot uitdrukking in de opvoedingsstijl van de
opvoedende volwassenen. De inherente mogelijkheden om aan te sluiten
bij ervaringsordening en de ervaringsordening waarop een bepaalde opvoe-
dingsstijl een beroep doet zijn daarom onderwerp van deze paragraaf.

3.6.1 Opvoedingsstijlen

Een onderzoek naar opvoedingsstijlen en de psychosociale gevolgen voor
adolescenten werd recentelijk gedaan in Schotland275. De drie opvoedings-
stijlen zoals Baumrind deze uit onderzoek afleidde, waarna zij door
Maccoby en Martin in 1983 iets werden verfijnd met een vierde stijl, blij-
ken nog steeds een  bruikbare en herkenbare indeling op te leveren. Een
opvoedingsstijl wordt gevormd door de attitude waarmee en de manier
waarop ouders hun kind(eren) steun bieden enerzijds en anderzijds con-
trole uitoefenen. Met hun voornaamste kenmerken zijn de volgende stij-
len te onderscheiden (de percentages van voorkomen zijn afkomstig van
het bovengenoemde Schotse onderzoek onder 10.000 jongeren van 13 en
14 jaar en van 15 en 16 jaar).
• De autoritaire stijl, met strenge afgedwongen gedragsregels, weinig effec-

tieve steun, en veel controle gekoppeld aan een laag niveau van accepta-
tie (15,3%).
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• De autoritatieve stijl, ook gezaghebbende stijl genoemd, met grote accep-
tatie van het kind, waarbij een redelijke controle wordt gepaard aan strik-
te regels, die goed beargumenteerd worden ook tegenover het kind en
een duidelijke acceptatie van het kind, die zich ook uit in discussies (of
eerlijk overleg) over allerlei levenszaken en gedrag, waardoor de ouders
het kind stimuleren (23,7%).

• De permissieve onverschillige stijl, waarbij een grote acceptatie gepaard
gaat met gebrek aan controle over en interesse in het gedrag van het kind.
Ouders weten niet waar de kinderen zijn en wat ze doen, en alles wordt
al gauw goed gevonden (37,8 %).

• De permissieve verwaarlozende stijl, waarbij geringe acceptatie veel con-
flicten en problemen veroorzaakt, met een laag niveau van controle van
en interesse in wat het kind beweegt en meemaakt of doet (16,8%).
(De rest van 6,4% was niet te classificeren.) 
In een uitgebreide factoranalyse, gerelateerd aan gezinstype en economi-
sche positie van het gezin enerzijds en functioneren op school en het gees-
telijk welzijn van de adolescenten anderzijds, werden de volgende
significante relaties zichtbaar:

• De autoritatieve opvoedingsstijl bleek het meest effectief. Kinderen voel-
den zich gesteund, meenden dat hun ouders realistische verwachtingen
van hen hadden, deden het het beste op school en scoorden het hoogst
op het gebied van geestelijk welzijn. De kinderen hadden zelfvertrouwen
en zelfkennis. Daardoor bleek de autoritatieve opvoedingsstijl, waarin
de mate van acceptatie en controle met elkaar in evenwicht zijn, een veel
gunstiger opvoedingsklimaat te verschaffen dan alle andere opvoedings-
stijlen.

• De verwaarlozende permissieve opvoedingsstijl bleek het minst effectief.
De kinderen hadden een laag zelfbeeld, weinig zelfstandigheid, veel psy-
chosociale problematiek, een problematische relatie met de ouders en
met de schoolleiders. Kinderen van verwaarlozende ouders of ouders die
hun kinderen op een jonge leeftijd dwingen tot zelfstandigheid, bleken
niet bestand tegen de sociale druk van leeftijdsgenoten. Al deze kenmer-
ken blijken in precies dezelfde mate te gelden voor de permissieve onver-
schillige ouders. Het enige verschil is dat deze kinderen de relatie met
hun ouders als goed omschrijven, want ze hebben geen problemen thuis
(alles wordt goed gevonden en ze worden geaccepteerd). Maar ook kin-
deren van autoritaire ouders, zoeken hun heil vaak bij leeftijdsgenoten,
en kunnen daarvan de sociale druk niet weerstaan.

• De autoritaire opvoedingsstijl en permissieve onverschillige opvoedings-
stijl bleken met betrekking tot het psychisch-sociale welzijn van de pubers
eenzelfde negatief effect te hebben. Hoewel de ouder-kind relatie als goed
werd bestempeld gaven beide groepen kinderen blijk van gebrek aan zelf-
standigheid en zelfvertrouwen, doordat zij de verwachtingen, die hun
ouders van hen hadden, als veel te hooggespannen ervoeren.

• Ouders gebruikten tegenover hun jongere kinderen (dertien en veertien
jaar) meer de autoritaire maar ook meer de autoritatieve stijl, terwijl de
oudere adolescenten veel meer te maken kregen met de onverschillige
permissieve opvoedingsstijl.

• Ten aanzien van de gezinssituatie bleken zowel het gezinstype als de eco-
nomische factoren van geen groter belang voor het psychosociale func-
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tioneren van kinderen dan de opvoedingsstijl. Evenmin bleek het feit of
beide ouders werkten van doorslaggevend belang. De opvoedingsstijl
bleek de enige significante factor voor een geslaagd opvoedingsklimaat.
Er werd wel een samenhang gevonden tussen een zeer slechte economi-
sche situatie en de verwaarlozende permissieve opvoedingsstijl met een
slechte ouder-kind relatie. En ook tussen één-ouder gezinnen of stiefou-
der gezinnen en een permissieve onverschillige opvoedingsstijl. De 
effectieve autoritatieve opvoedingsstijl bleek het meest bij de economisch-
middenklasse gezinnen met wat hoger opgeleide ouders voor te komen.

• Als opmerkelijk resultaat van dit onderzoek noemen de onderzoekers
het feit dat de autoritaire opvoedingsstijl het kleinste cluster vormt
(15,3%), terwijl de beide permissieve opvoedingsstijlen tezamen het
grootste cluster vormen (54,6%).
Opvoedingsstijlen zijn uiteindelijk ook te vergelijken met stijlen om lei-
ding te geven aan groepen volwassenen, aan kinderen en aan organisa-
ties. Altijd heeft deze stijl invloed op het co-regulatieve proces.

3.6.2 Opvoedingsstijl en de lichaamsgebonden en associatieve 
ervaringsordening

Zowel de romanliteratuur (historische - en streekromans) als wetenschap-
pelijk historisch onderzoek doet vermoeden dat de autoritaire opvoedings-
stijl zeer populair is geweest. De attitude van opvoeders werd niet alleen
theoretisch, maar ook praktisch bepaald door het oikosmodel, het model
van de groothuishouding. Opvoeding was, behalve een ouder-kind relatie
(ook vertaald in de daarvan afgeleide beroepsopvoeder-kind relatie en
onderwijzer-kind relatie) uiting van de machtsverhoudingen in de fami-
lies, waar de pater familias heerste als een totalitaire koning. Het ‘Narcissus
en Echo-syndroom’ heeft de opvoedingspraktijk altijd sterk onder druk
gezet. Kinderen moesten zo volledig mogelijk hun ouders representeren,
liefst reproduceren. Kinderen waren niets waard, zonder dat de volwasse-
ne hen alles bijbracht wat nuttig en nodig was. Kinderen zouden kneed-
baar zijn als was, en modelleerbaar als klei, zij zouden binnen de grenzen
van hun vermogens, en mits de goede methode werd toegepast, door mid-
del van imitatie, instructie en gedragsregulatie alles kunnen leren wat de
volwassen opvoeder hen wilde leren. De autoritaire opvoeding draagt alle
kenmerken van een totalitair regime met alle door Hannah Arendt opge-
somde nadelen voor de menselijke mogelijkheden van dien. De pluraliteit
wordt in een dergelijk regime teniet gedaan, nieuwigheden zijn niet toege-
staan, de eigenheid wordt gedood en saamhorigheid wordt vervangen door
gelijkvormigheid. Zoals Plato al voorstelde heeft in een dergelijk model
alleen de ‘top’ van de organisatie, de vader (en eventueel de van hem afge-
leide opvoeder), de koning, de partijtop, de directie, of de clerus of heb-
ben de ouders de macht om te innoveren, iets nieuws te bedenken of
beslissingen te nemen. Taken, dagindeling, plaats in de maatschappij, car-
rièreplanning, huwelijkspartners en sociale competentie worden door de
vaders en later mede door de opvoeders bepaald. De elite bezit, zoals Plato
ooit had uitgedragen, als enige het voorrecht van zelfstandig denken en
handelen. Wordt de opvoedingsattitude, vanuit de schriftelijke neerslag
van de ideeën, historisch bestudeerd dan blijken Plato en de opvoedings-
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idealen van de oudheid, Augustinus en de opvoedingsidealen van het vroe-
ge Christendom, de middeleeuwse denkers en de hervormers van de renais-
sance en alle belangrijke schrijvers over opvoeding vanaf de zestiende eeuw
tot aan 1900 en in mindere mate tot aan de tweede wereldoorlog, voor-
standers van de autoritaire opvoeding. De invloed van Rousseau op het
denken over de natuur van de mens en over de maatschappij is heel groot
geweest, maar de invloed op de autoritaire opvoedingsstijl in de praktijk
van de opvoeding is veel minder groot geweest. Zelfs zeer grote opvoed-
kundigen als Comenius waren van mening dat onvoorwaardelijke gehoor-
zaamheid en discipline in de zin van ‘other-directed’ handelen het beste
was om kinderen goede christenen te laten zijn. Men meende dat kinde-
ren, door hen tijdens de opvoedingsperiode zonder enige uitzondering
other-directed te laten denken en doen, eenmaal volwassen geworden, zich
de attitudes en manieren van doen van de ‘anderen’ zo zouden hebben
eigen gemaakt (socialisering), dat hun innerlijk zich daarmee had geïden-
tificeerd.
Het gezag en de macht lagen bij de vader (en daarvan afgeleid bij de moe-
der), met als gevolg een lage acceptatiegraad van het kinderlijke, strenge
dwangmatig opgelegde regels, een hoog verwachtingspatroon, strenge
fysieke discipline, “niet zelf denken want er wordt voor je gedacht” en
strenge controle van het kinderleven en het kindergedrag tot aan de vol-
wassenheid. Alles wat niet aan de eisen van de socialisering voldeed werd
gezien als kinderlijke ondeugd en ongehoorzaamheid, koppigheid en onwil
en dus als zonde. Een dergelijk opvoedingspatroon doet voortdurend een
beroep op de associatieve ervaringsordening. Voor opvoeders, die macht
willen uitoefenen, is de associatieve ervaringsordening ongetwijfeld de
meest aangename ervaringsordening. Binnen de associatieve ordening zijn
mensen te conditioneren, zij kunnen getraind worden op basis van stimu-
lus en respons, van beloning en straf en zij worden onderwezen door mid-
del van instructie en imitatie, inoefening en verregaand associatief, dat is
monocausaal denken. Wanneer, terwille van het maatschappelijk belang
van de gemeenschap of het sociaal belang van de groep waartoe men
behoort, elke vorm van structurerend ordenen als zondig, verkeerd, onge-
hoorzaam, ondeugend, eigenwijs en koppig wordt afgewezen of zelfs min
of meer ernstig wordt bestraft, zal de mogelijkheid om structurerend en
zo mogelijk vormgevend ervaringen te ordenen ernstig worden belemmerd.
Dit hoeft, zoals ook uit het recente Schotse onderzoek blijkt, niet samen
te gaan met liefdeloosheid of afstandelijkheid, er kan sprake zijn van ook
voor het kind waarneembare nestwarmte. Er is, voor zover mij bekend,
geen onderzoek gedaan naar opvoedingsstijlen in vroeger eeuwen, maar
het lijkt alsof die autoritaire opvoedingsstijl maatschappelijk effectief was
en ook door het kind tot aan de volwassenheid geaccepteerd werd in die
tijd. Ook de pedagogen Bavinck, Waterink, Kohnstamm, en Langeveld
staan een autoritaire opvoedingsstijl voor, zij het met kanttekeningen en
waarschuwingen in de richting van overeenstemming tussen woorden en
daden bij de opvoeder en gematigdheid zowel als rechtvaardigheid bij het
belonen en straffen. De autoritaire opvoedingsstijl past bij een autoritair
georganiseerde maatschappij, waar men gehoorzaamt aan een ieder die
boven je gesteld is, ongeacht of diegene ethisch verantwoord macht uitoe-
fent of niet. De top van de als oikos georganiseerde sociale verbanden,
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van gezinnen tot en met naties, inclusief de kerken en gemeentes, werd
geacht alleen verantwoording te moeten afleggen tegenover God, die hen
op die machtige plaats gesteld had. De aan hun macht toevertrouwde
ondergeschikten dienden zich te schikken in het door de machthebbers
opgelegde lot en zich te richten naar hun al dan niet rechtvaardige beve-
len en oordelen. Overal waar zulke  autoritaire, door Hannah Arendt in
diepste wezen totalitair genoemde, sociale verbanden de maatschappelijke
dienst uitmaken is de top, de machthebber gebaat bij het ontwikkelen en
stimuleren van de associatieve ervaringsordening. Eén van de meest effec-
tieve manieren om dat te bewerkstelligen is het veroorzaken van een 
onveilige lichaamsgebonden ervaringsordening. Strenge lijfstraffen, de
doodstraf, dreigen met terreur en martelingen, onthouden van de eerste
basisbehoeften, lichamelijke vrijheidsberoving, sexueel geweld, fysieke ver-
waarlozing en geestelijke intimidatie behoren tot de effectiefste methoden
om personen blijvend vast te pinnen op de lichaamsgebonden en associa-
tieve ervaringsordening en zo te voorkomen dat zij gebruik zullen maken
van de individualiserende structurerende ervaringsordening of de creativi-
teit aansprekende vormgevende ordening. Dat wil niet zeggen dat deze
subsystemen van de ervaringsordening dan totaal niet werkzaam zijn. Zij
zullen, indien er geen sprake is van een ernstige handicap, altijd latent aan-
wezig zijn en tot uitdrukking komen in zijsporen van het maatschappelij-
ke bestaan. Voorbeelden daarvan zijn onder andere te vinden in
concentratiekampkunst en -poëzie, vertelkunst en negrospirituals, het ont-
staan van blues en jazzmuziek en andere uitingen van de structurerende
en vormgevende ordening in ‘ondergrondse publikaties’, gemeenschaps-
opbouw in sloppenwijken of sociaal verzet en revolutie. De onderdrukte
mensen, maar ook onderdrukte groepen kinderen zullen proberen zich
sterk te maken tegenover de ‘top’, om zo hun creativiteit in te zetten als
verzet. In mindere mate leidt de autoritaire opvoedingsstijl in gezinnen tot
lijfstraffen, kamerarrest, voedsel onthouden, geneugten onthouden, gerin-
ge acceptatie van de eigen mening van het kind en daardoor tot opvoe-
dingsconflicten. De permissieve opvoedingsstijlen geven iets meer
gelegenheid om de structurerende en vormgevende ordeningsmogelijkhe-
den te gebruiken, maar zij belemmeren de ontwikkeling van die mogelijk-
heden doordat er te weinig zekerheid en veiligheid geboden wordt binnen
de basale wijzen van ervaringsordening. Waar de onverschillige permissie-
ve opvoedingsstijlen worden gehanteerd zal de co-regulatie op het gebied
van het leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de sensomo-
toriek (lichaamsgebonden ordening)  en de associatieve ordening, doordat
duidelijke associatiereeksen, regels en normen niet aangeboden worden,
ontbreken. De werkelijkheid wordt niet co-regulatief voorgeordend.
Daardoor wordt het kind gedwongen deze associatieve zekerheid te vin-
den door peergroup-gedrag. De peergroup wordt in zo’n situatie noodza-
kelijk om nog enige houvast te hebben omtrent de manier van gedragen
en keuzes maken in het leven, want de ouders geven daarvoor geen richt-
lijnen meer, zij vinden alles wel goed. Daardoor wordt het onmogelijk zelf-
standig keuzes te maken, individualiteit te ontplooien of identiteit te
ontwikkelen. De identificatie wordt ontleend aan de groep waar je bij
hoort. Dus zowel in kleding als in gedrag wordt het buitengewoon moei-
lijk de sociale druk van leeftijdsgenoten te weerstaan, zelfs wanneer er van
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moreel verwerpelijk gedrag sprake is. Wanneer er sprake is van een ver-
waarlozende permissieve opvoedingsstijl wordt niet alleen de kwaliteit van
de associatieve ordening aangetast, maar ook de kwaliteit van de lichaams-
gebonden ordening. Ook dan moeten kinderen hun toevlucht nemen tot
de (schijn)zekerheid van de peergroup-associatiereeksen, en (anti-sociaal)
probleemgedrag. Probleemgedrag is niet altijd een vorm van wanhoops-
communicatie, het kan ook voortkomen uit aangeleerde negatieve asso-
ciatiereeksen vanuit een opvoedingsklimaat waar zulke reeksen
gemeengoed zijn. In plaats van woorden, die acceptatie van het kind aan-
geven, wordt de co-regulatie dan met negatieve woorden (schelden) en
gebaren (agressie) gevoerd. Er zijn sociale verbanden waar zulke agressie-
ve associatiereeksen tot de alledaagse werkelijkheid behoren. Bij gebrek
aan kwalitatieve co-regulatie ten behoeve van de lichaamsgebonden en
associatieve ervaringsordening zullen minder ‘werktuigen’ beschikbaar zijn
om de werkelijkheid te organiseren. Er zijn kinderen die, doordat zij een
handicap of ontwikkelingsbelemmering hebben, voortdurend in een chaos
lijken te leven. Door Kok zijn deze kinderen structopathische kinderen
genoemd276. Maar ook door een minder effectieve opvoedingsstijl kunnen
kinderen structopathische klachten krijgen. De kinderen hebben dan
gebrek aan inzicht in en overzicht van de werkelijkheid, zij hebben faal-
angst en andere angsten, zij hebben weinig zelfvertrouwen en zijn soms
hyperactief of anderzijds juist onderactief, zij hebben een slechte concen-
tratie en hebben last van emotioneel disfunctioneren. Zulke kinderen heb-
ben, naar het therapeutische spraakgebruik, veel “structuur” nodig.
Daarmee wordt bedoeld dat de (meestal beroeps)opvoeder veel duidelijk-
heid, veel regels, een strakke dagordening, een vast programma aanbiedt.
In termen van de theorie van de ervaringsordening betekent dat dat het
kind van de structurerende ordening geen of zeer weinig gebruik kan
maken van -en dus ook geen raad weet met- de vormgevende ordening.
Het betekent dat de opvoedende, hulpgevende volwassene de voor die vol-
wassene herkenbare en werkbare bestaande structuur voorordent in hap-
klare brokken, namelijk georganiseerde associatiereeksen, om daardoor
veiligheid en ‘structuur’ aan te bieden. Die structuur, die structopathische
kinderen -kinderen die last hebben van een pathologie op het gebied van
structurerend en vormgevend ordenen- aangeboden krijgen, co-reguleert
niet vanuit de structurerende ordening, maar vanuit de associatieve orde-
ning. Juist daarin schuilt de therapeutische waarde.

3.6.3 De opvoedingsstijl en de structurerende en vormgevende 
ervaringsordening

Wanneer men goed begrijpt welke de werkelijkheid-organiserende krach-
ten de structurerende ordening oproept, is het te verklaren dat in deze tijd
de autoritatieve opvoedingsstijl het meest effectief is en kwalitatief hoog
staat aangeschreven. Kenmerkend voor de autoritatieve opvoedingsstijl is:
• Een hoge acceptatie (dat is waardering) van de eigenheid van het kind.

Daarmee wordt allereerst de lichaamsgebonden ordening veilig gesteld.
Het kind wordt lichamelijk gewaardeerd, het mag er zijn. Ook met alle
beperkingen van het kinderlijk fysieke van dien. Kinderen geven aan dat
de verwachtingen van de ouders niet te hoog gespannen zijn. Dit bete-
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kent bijvoorbeeld dat binnen de autoritatieve opvoedingsstijl het kind
een sport mag beoefenen, maar niet tot meerdere glorie van de ouders
behoeft te winnen.

• Duidelijke regels, gewoonten en grenzen waarvan het doel wordt uitge-
legd. Er is dus een kwalitatief goede associatieve co-regulatie.

• Voldoende belangstelling en controle om veiligheid en steun te geven,
waarmee elke ervaringsordening en juist het kind-eigene wordt veilig
gesteld. In een dergelijk opvoedingsklimaat is er ruimte voor experimen-
teren en exploreren van de werkelijkheid omdat het kind weet dat de
opvoedende volwassenen garant staan voor het aangeven van mogelijk-
heden en grenzen. Bovendien ervaren kinderen een dergelijke belangstel-
ling en controle als positief omdat zij hieruit opmaken dat er niet te hoge
eisen worden gesteld aan de zelfstandigheid en de vaardigheden. Door
die controle en het veilig stellen van het experimenteren en exploreren
worden de voorwaarden geschapen om de structurerende ervaringsorde-
ning te leren kennen te leren waarderen en te leren gebruiken.

• Discussie en overleg over nieuwe wegen, over probleemoplossingen die
het kind gevonden heeft, over levensvragen en over de door de opvoe-
ders gestelde grenzen, normen en waarden. Dit kenmerk van de autori-
tatieve opvoedingsstijl doet recht aan de structurerende, maar ook aan
de vormgevende ervaringsordening. Want zo schept de autoritatieve
opvoedingsstijl een interactieruimte in de zin van Hannah Arendt.
Binnen die interactieruimte is plaats voor pluraliteit, voor eigenheid en
uniciteit, maar ook voor ‘togetherness’ (in plaats van de sameness van
de autoritaire en permissieve opvoedingsstijlen) en gemeenschap (in
plaats van het oikosmodel van de autoritaire opvoedingsstijl en het
gebrek aan gemeenschap binnen het permissieve model). Binnen de
interactieruimte is er plaats voor co-regulatief dialogisch handelen, voor
de uitbouw van de common sense, voor het toetsen en veranderen van
het ‘cultural frame’, voor experimenteren met de ‘empirical fit’, terwijl
zowel het cultural frame als de ‘empirical fit’ toch veiligheid en begren-
zing geven die nodig is. Wanneer zo het functioneren binnen een inter-
actieruimte vanuit de opvoedingsstijl gekend, gewaardeerd en gebruikt
kan worden, zal de identiteit kunnen groeien en wordt individualiteit
geen handicap maar een verrijking van de gemeenschap. De autoritatie-
ve opvoedingsstijl heeft haar naam te danken aan het feit dat de ouders
in goede co-regulatie met het kind het gedrag van het kind autoriseren.
Helaas zijn er ouders en opvoeders, die het overleg en de discussie en de
uitleg van de regels foutief hanteren. Zij leggen veel te vroeg veel te veel
dingen uit (bijvoorbeeld het feit dat je van snoepen misschien later een
hartaanval kan krijgen uitleggen aan een kind van drie dat om een snoep-
je vraagt) of zij maken van discussiëren en overleg een vorm van onder-
handelen (zo zijn er bijvoorbeeld ouders die met kinderen van vier
onderhandelen of er nog een baby bij mag komen of welke nieuwe auto
zij zullen nemen). In zo’n onderhandelingsopvoeding krijgt het kind het
recht al vanaf zeer jeugdige leeftijd het handelen van de ouders te auto-
riseren, waarmee een heel stuk verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
gang van zaken (bijvoorbeeld het besteden van het huishoudgeld) wordt
afgeschoven op de kinderen. Het kind krijgt te grote verantwoordelijk-
heden in de schoenen geschoven, voelt zich daarin in de steek gelaten,
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wordt eenzaam, krijgt faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen en/of wil
niet groot worden en wordt depressief. In feite is hier geen sprake van
autoritatieve opvoedingsstijl, maar van een emotioneel permissieve
opvoedingsstijl, zelfs wanneer op het gebied van vaardigheden en dage-
lijkse bezigheden van het kind sprake is van de (dus onvolledige) auto-
ritatieve opvoedingsstijl. Bij de kwalitatief goede autoritatieve
opvoedingsstijl is er een evenwicht tussen acceptatie, ook van de beper-
kingen van de kinderlijke verantwoordelijkheden en controle. Te vroeg
te grote verantwoordelijkheid moeten dragen voor zaken, die niet tot het
domein van het kind behoren, vereisen een oneigenlijke vorm van zelf-
controle. In zulke situaties kan het kind de structurerende ordening wel
leren kennen en leren waarderen, maar zal angstig en terughoudend wor-
den om die ordening ook te gebruiken. De vormgevende ordening, die
ook gekend en gewaardeerd wordt, zal dan kunnen worden ‘misbruikt’
voor vluchtgedrag.

3.6.4 Opvoedingsstijl, geloofscommunicatie en Hannah Arendt

Hannah Arendts analyses en condities maken duidelijk dat een autorita-
tieve opvoedingsstijl het meeste kans van slagen heeft wanneer het gaat
om een interactieruimte en een interactieve gemeenschap te ontwikkelen
en te handhaven. De permissieve opvoedingsstijl zal in Hannah Arendts
visie te wensen overlaten omdat zij de argumenten, de narratieve illumine-
rende verhalen, kortom de oriënteringsmogelijheden niet aanreikt. De
autoritaire opvoedingsstijl heeft in Hannah Arendts ogen zoveel ellende
veroorzaakt, dat mensen zich ervan bewust zouden moeten zijn of ervan
bewust gemaakt moeten worden dat die stijl geen toekomstperspectief
biedt.
Hannah Arendts condities voor interactief handelen kunnen als uitgangs-
punt dienen voor een verkenning van de condities van geloofscommuni-
catie. Zij moeten dan worden doorvertaald en krijgen een eigen kleur.
In geloofscommunicatie zal de menselijke pluraliteit ten volle tot haar recht
komen want deze ligt er aan ten grondslag, zoals zij ook ten grondslag ligt
aan de autoritatieve opvoedingsstijl. Daarin passen ook de volgende 
kenmerken:
• De geloofsgemeenschap zal een interactiegemeenschap moeten zijn, waar

sprake is van saamhorigheid en verbondenheid die doorwerkt in de com-
municatieve verhoudingen.

• Narrativiteit. als bron van zinstichtende en illuminerende verhalen vormt
de basis van geloofscommunicatie. Daarin vindt een geloofscommunica-
tie steeds weer andere gezichtspunten, normen en waardenoriëntatie.
Deze narrativiteit maakt gebruik van metaforen die inhoud en betekenis
krijgen doordat zij doorvertaald worden naar het leven zelf.

• De in de geloofsgemeenschap als interactiegemeenschap ervaren ‘dyna-
mis’ krijgt een heel eigen betekenis wanneer zij wordt gevoed vanuit de
spiritualiteit van Heilige Geest.

• Aan de ‘common sense’ moet geen geweld worden gedaan, het gecom-
municeerde zal aansluiten bij de werkelijkheid van het menselijk bestaan,
ook in maatschappelijk en cultureel opzicht.
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• Vergeving en belofte als kracht tegen de verlammende schuld kunnen in
de geloofscommunicatie bijzondere diepgang krijgen, vanwege de bele-
ving van en de verhalen over Gods vergeving en zijn Verbond.

• Het functioneren van het persoonlijk geweten kan worden gestimuleerd
aan de hand van zinstichtende bijbelse leefregels.

• De wil zal gekend worden als bron van liefde, vergeving en vertrouwen.
• Het oordelen zal als behoeder van de menselijke waardigheid, hypocrisie

en niet-authentiek geloof onmiddellijk kunnen herkennen, daarom zal
de geloofwaardigheid van de geloofscommunicatie evident moeten zijn.
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Wanneer gesproken wordt over geloofscommunicatie wordt er impliciet
van uit gegaan dat geloof gecommuniceerd kan worden. Dat is niet altijd
vanzelfsprekend. Wanneer men stelt dat geloven de individuele psychische
reactie is op een cultureel bepaald socialiseringsproces waarin de religieu-
ze behoeften van mensen als godsdienst worden geïnstitutionaliseerd, dan
zal benadrukt worden dat er vooral sprake is van godsdienstige communi-
catie, gericht op het stimuleren van het socialiseringsproces. Sinds Adorno
religiositeit aanwees als belangrijke persoonlijkheidsfactor277 en consta-
teerde dat het niet zo belangrijk was dàt mensen godsdienstig zijn, maar
hóe zij godsdienstig zijn hebben veel mensen onderzoek gedaan naar de
innerlijke persoonlijke kant van godsdienstigheid en geloof. Gordon W.
Allport maakte onderscheid tussen intrinsiek (hij noemde dat volwassen)
en extrinsiek (hij noemde dat onvolwassen) religieus gevoel278. Een derge-
lijke onderscheiding paste heel goed bij de belangstelling voor de drijf-
veren achter het menselijk handelen, zoals Riesman in gang gezet had met
zijn onderscheid tussen mensen die handelen uit innerlijke drijfveren en
persoonlijke keuzen (innerdirected) of tussen mensen waarvan de drijf-
veer voor hun handelen door anderen (de sociale groep waarvan men
afhankelijk is) wordt bepaald (otherdirected)279. Het onderscheid tussen
religie als algemeen menselijke behoefte, godsdienst als geïnstitutionali-
seerde vorm van religie en geloof als persoonlijke relatie met het godde-
lijke wordt door de verschillende onderzoekers niet consistent gebruikt.
Wanneer men stelt dat een mens het appel van het goddelijke persoonlijk
kan beantwoorden en dat die activiteit geloven genoemd kan worden, zal
geloofscommunicatie gericht zijn op het doorgeven van persoonlijke erva-
ringen met het appel en met de antwoorden. Dat een mens in staat is tot
religieus en godsdienstig gedrag of tot persoonlijk geloven is nog geen
reden om aan te nemen dat godsdienst en geloof werkelijk van waarde is
in het leven van alledag in deze tijd.
De visie op wat geloof is, wat geloof behoort te zijn en wat dat betekent
in een mensenleven, heeft mede de visie op geloofsontwikkeling bepaald.
De (pedagogische) attitude waarmee intergeneratieve geloofscommunica-
tie plaats vindt wordt mede bepaald door de visie die men heeft op geloofs-
ontwikkeling. In dit hoofdstuk komen deze kwesties aan de orde om
vervolgens in te gaan op geloofsontwikkeling binnen de drieslag leren ken-
nen, leren waarderen en leren gebruiken.
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Geloven als menselijke mogelijkheid



4.1 Geloof een factor in het leven

Geloof als vorm van menselijk handelen in de relatie tot het goddelijke is
de vooronderstelling van geloofscommunicatie. Maar dat geloven een men-
selijke mogelijkheid zou zijn zoals denken, willen en oordelen, wordt niet
altijd vanzelfsprekend aangenomen. Geloven kan gezien worden als men-
selijke emotie, zoals liefhebben. De psycholoog Vroon280 ziet geloven, met
de geïnstitutionaliseerde vorm godsdienst als projectie die werkzaam is als
angstreductie. Hij meent dan dat de mensheid ooit, evolutionair gezien
over deze primitieve vorm van hersenwerking heen zal groeien. Wanneer
men wil spreken over geloof als menselijke mogelijkheid kan de vraag
gesteld worden of er iets te zeggen valt over de relatie tussen perceptie en
geloof. Want elke menselijke mogelijkheid hangt samen met perceptie.
Hoewel het voor mensen die over geloof communiceren van geen enkel
belang is, zij gaan immers uit van de realiteit van geloof dat bovendien
communiceerbaar is, is het promotieonderzoek van van Egmond aardig
om te vermelden, omdat het vormen van waarneming beschrijft die raken
aan intermenselijke en relationele factoren, die meestal niet als waarne-
mingsvorm worden beschreven. Voor degene die geloof wil communice-
ren is een beschrijving als die van van Egmond over de mogelijkheid om
‘iets’ van het goddelijke waar te nemen niet noodzakelijk, daarom eerst
een andere beschrijving van geloof als menselijke mogelijkheid, daarbij
Heschel volgend.

4.1.1 Geloven als beaming

Op de één of andere manier geven mensen altijd een (beamend, of een
ontkennend) antwoord op hun ervaringen met ‘het heilige’, dat wordt erva-
ren als het alledaagse overstijgend, terwijl de mens zich daar in een per-
soonlijke (zelfs gedragstransformerende) relatie mee voelt staan. God zoekt
de mens, zegt Heschel. De moderne mens lijkt daar geen gevoelssnaren
meer voor te hebben. Sinds Comte heeft gezegd dat godsdienstige kennis
de laagste vorm van menselijke kennis is, in een later evolutionair stadium
overtroffen door metafysische kennis en nog weer later door empirisch
positieve kennis, heeft de mens zich toegelegd op vooral deze laatste vorm
van kennis. Daarmee is ook de sociale en culturele waardering voor de
godsdienstige kennis negatiever geworden, meent Heschel281. De basis van
geloven is niet empirische kennis maar gevoelens van verwondering en ont-
zag, zegt hij, terwijl mensen die gevoelens niet meer aan hun kinderen
‘leren’. Verwondering is een manier van waarnemen waarbij dingen niet
als vanzelfsprekend worden aangenomen en waarbij gebeurtenissen niet
worden gezien als ‘loop van de natuur’. Verwondering stapt af van het
monocausale denken. Verwondering is echter ook niet alleen maar nieuws-
gierigheid, het is een manier van denken, dat oog heeft voor het mysterie,
het onbegrijpelijke feit dat mensen kunnen weten dat ze iets niet begrijpen
kunnen en waarom ze het niet (volledig) begrijpen kunnen. Bij dit myste-
rie zijn mensen niettemin persoonlijk betrokken, zij zijn er deel van, zij
weten zich, voelen zich deel van de verborgen dingen, die zij zodoende toch
waarnemen. Zo zijn mensen persoonlijk betrokken bij een werkelijkheid,
die zij niet kunnen kennen, maar waarvan ervaren wordt er deel van uit te
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maken. Die betrokkenheid bij het mysterie is het appèl dat van het verbor-
gene, dat toch wordt waargenomen, uitgaat. Dat appèl is persoonlijk
omdat het niet om een alomtegenwoordige, verre, afstandelijke, willekeu-
rige werkelijkheid gaat, die een appèl op mensen in het algemeen doet,
maar omdat elke mens apart en persoonlijk zich daardoor aangesproken
kan voelen. Ontzag, zegt Heschel, is noodzakelijk voor het omgaan met
dit appèl, omdat ontzag de mogelijkheid in zich houdt om in het kleine
het begin van iets oneindig veel groters te ontwaren. Ontzag is niet het-
zelfde als vrees en gaat vooraf aan geloof. De verwondering en ontzag
maken het mogelijk dat God, de transcendente werkelijkheid, wordt erva-
ren als ondefinieerbaar (net als goedheid bijv. in feite ondefinieerbaar is);
onverenigbaar met iets van de geschapen wereld; onuitsprekelijk, maar
vooral betekenisvol. Godsdienst kan ervaren worden als antwoorden op
vragen over God, geloof kan ervaren worden als antwoord op de vragen
van God. Geloof is het antwoord op de actie van Godswege, God zoekt
de mens. En de mens, die zich door dat zoeken aangesproken mag voelen,
kan en mag antwoord geven. Telkens weer opnieuw kan de mens dat appèl
gewaar worden en reageren282. Nauta definieerde geloven als: het beamen
van God als confronterende werkelijkheid283. Beamen is een vorm van han-
delen. Psychologisch gezien blijft het een vraag met welk ‘orgaan’ mensen
dit appèl kunnen waarnemen.

4.1.2 Geloven en waarnemen

Er zijn steeds weer mensen die op de één of andere manier onder woor-
den brengen dat zij ‘iets’ hebben ervaren, ‘iets’ wat werkelijkheidswaarde
heeft in hun bestaan. Van Egmond meent te kunnen aantonen dat er psy-
chische mogelijkheden zijn om de fysieke beperktheden van ruimte en tijd
te overschrijden in een staat van contemplatief bewustzijn284. Hij onder-
scheidt drie ‘soorten’ menselijke waarneming, die elk een ‘eigen’ informa-
tiestroom over de werkelijkheid geven. De meest opvallende en daardoor
empirisch het gemakkelijkst te onderzoeken waarnemingsreductie is de
psychische reductie. Psychische reductie geeft feitelijke, aantoonbare infor-
matie over de werkelijkheid en is in hoge mate leerbaar. Van generatie op
generatie kan onderwezen worden waar men de waarneming op moet rich-
ten en hoe die te gebruiken, zodat kennis over de werkelijkheid wordt ver-
kregen waarmee de werkelijkheid hanteerbaar wordt. Toch maakt de
psychische reductie niet het geheel van de menselijke waarneming uit. Er
zijn minder controleerbare, meer intra-psychische vormen van waarne-
mingsreductie, die ook informatie over de werkelijkheid geven. Van
Egmond merkt op dat er tussen mensen een ‘empathic flow’ werkzaam is
en gebruikt hier de term transcendente reductie. De term transcendent
moet hier niet worden opgevat als betrekking hebbend op het ultieme, de
werkelijkheid overstijgende, maar op het niet-empirisch waarneembare.
Het betreft zaken als stemming, sfeer, de empathische en sympathische
gevoelslaag die tussen mensen niet empirisch, objectief vast te stellen is.
De eidetische reductie zou vervolgens de mogelijkheid bieden om een per-
soonlijkheid ook lichaamsloos waar te kunnen nemen. Hoe sterker de per-
soonlijkheid, hoe langduriger de eidetische waarneming van deze
persoonlijkheid na de dood, een soort ‘blauwdruk’ achterlaat285. Zo is van
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Egmond van mening dat de mens is toegerust tot het waarnemen van het
appèl dat God en het goddelijke op de mens doet.

4.1.3 De maatschappelijke positie van jeugd en jongeren

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het kindbeeld een grote verandering
ondergaan. Het kind bestaat niet meer. De periode van nog-niet-volwas-
sen-zijn is onderverdeeld in fasen van jonge-mens-zijn als modus van mens-
zijn. De baby- en peutertijd wordt gevolgd door de periode van schoolkind,
de vroege adolescentie, de midden adolescentie en de late adolescentie. Er
wordt gesproken van kinderen, jeugdigen, jongeren en jong-volwassenen,
waarna de volwassenheid pas haar intrede doet. Jeugdcultuur is een sub-
cultuur geworden die maatschappelijk en economisch van groot belang is,
omdat jeugd en jongeren commercieel aantrekkelijk zijn geworden.
Maatschappelijk is de jeugd van belang omdat zij naast het “probleem”
dat jongeren altijd gevormd hebben (rebellie, vernieuwing) een bron vormt
van verandering van waarden en normen. Sinds de hippietijd (eind jaren
zestig, begin jaren zeventig), waarin jongeren zich massaal afzetten tegen
de volwassen hegemonie op de cultuur, hebben jongeren de democratise-
ring van het onderwijs afgedwongen, hebben zij gezorgd voor modetrends
en voor een muziekcultuur. Benjamin Spocks boek over baby- en kinder-
verzorging286 werd een bestseller. Hij vertaalde Freuds visie in populaire
taal. De sleutelwoorden voor opvoeding werden toegeeflijkheid, het recht
om vrij te zijn en sociaal gedrag stimuleren.
In de Sovjetunie is een visie op kinderen ontstaan die hen verantwoorde-
lijkheid geeft, niet om het gezinsgezag te ondermijnen, maar om het aan
te vullen. Kinderen corrigeren en stimuleren in groepen elkaar, neemt men
aan. In de kibboets in Israël leerde men dat kinderen zowel vastberaden-
heid als doelbewustheid van hun ouders en van de gemeenschap, waarin
zij opgroeien, nodig hebben. Ook de volwassenen zijn mondige mensen
geworden, die streven naar rechten als vrijheid en eigenheid.
Net als hun ouders worden de jonge mensen en de kinderen geconfron-
teerd met de kenmerken van deze maatschappij: individualisering; calcu-
lering; grootschaligheid en bureaucratisering; vervreemding; comparti-
mentering; consumptiegedrag; egoïstisch-hedonistisch waardepatroon;
agressie; preoccupatie met sexualiteit; verlies aan waarden en normen; het
zoeken van daimonische krachten; massamanifestaties; groepscultuur en
inflatie van emoties.
De beschrijvingen van de Westerse cultuur hebben over het algemeen een
negatieve connotatie en getuigen van een nostalgisch verlangen naar het
verleden waarover de exacte cijfers ontbreken en waarvan men dus aan-
neemt dat het toen allemaal “beter” was. Er is weinig of geen sprake van
een helder en open toekomstperspectief, in tegendeel, dat komt als duister
of als verduisterd over. Er is weinig oog voor de goede kanten van de
Westerse hedendaagse cultuur en de nieuwe normen en waarden die opge-
komen zijn, zoals: de verantwoordelijkheid voor natuur en milieu; de glo-
balisering waarbij naast negatieve elementen ook de verantwoordelijkheid
voor de rest van de wereld belangrijk is geworden; en het bewust maken
van keuzes die ook verantwoord kunnen worden met argumenten. Zulke
waarden worden duidelijk in (niet-specifiek christelijke) bewegingen als
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Amnesty International, Greenpeace, Artsen Zonder Grenzen, en dergelij-
ke. Merkwaardig genoeg is er naast een onverbloemd vertrouwen in de
technische en wetenschappelijke mogelijkheden van het heden en van de
toekomst, ook een opvallende manier van volwassenen om de problema-
tiek af te schuiven op de komende generaties, die dan maar in staat moeten
zijn op te lossen wat nu onoplosbaar schijnt. Kinderen zien dat (gelovige)
grootouders en (gelovige) ouders aan die situaties niets hebben kunnen
doen en zullen doen. Aan de kinderen wordt de boodschap uitgezonden
dat zij de “redders van de wereld” moeten zijn of met de wereld ten onder
moeten gaan. Jongeren torsen op zeer verschillende manieren die verant-
woordelijkheid op hun nek. Rita Kohnstamm waarschuwt ervoor dat kin-
deren pessimistisch worden en dat het zelfs fnuikend is voor kinderen in
de basisschoolleeftijd als “volwassenen worden afgeschilderd als machte-
loze domoren die er maar een puinzooi van maken”287. Zij kunnen daar
depressief van worden bij gebrek aan toekomstvisie. Of zij sluiten zich
voor die verantwoordelijkheden af door bij de dag te leven en een hedo-
nistisch gedragspatroon te ontwikkelen; en zij gaan op in hun eigen
jeugdcultuur.
Het openlijke hedonisme van jongeren is vaak een vervolg op het meer
verborgen hedonisme van de ouders. De openlijke bricolage van een levens-
visie en een levensstijl bij jongeren is een vervolg op datzelfde gedrag, maar
dan op verborgen manier bij de ouderen. Intussen is de levensstijl ontleend
aan de maat van de techniek:288 ‘alles wat mogelijk is moet ook kunnen
en mogen’, het functionele rationalisme is steeds verder doorgedrongen in
alle geledingen van de cultuur en de maatschappij. Door interne en exter-
ne persoonlijkheidsfactoren ontwikkelt een kind (en blijft elke volwassene
bezig met die ontwikkeling) draagkracht waarmee de draaglast van het
leven kan worden verwerkt.

4.1.4 De zoektocht naar zingeving

In de huidige tijd blijkt het alternatief van zin zonder godsdienst zeker
geen wanhoop te zijn. Sinds Nietzsche werd de mens zelf bron van zijn
eigen zingeving. Veel praktischer is het functioneel rationalisme van Ter
Borg289. Mensen gaan uit van een wereldbeeld, zegt Ter Borg. Dat wordt
in de huidige tijd vooral bepaald door de wetenschap en in het bijzonder
de natuurwetenschap. Naast het wereldbeeld zijn er voor deelgebieden van
de werkelijkheid tal van subuniversele zingevende systemen zoals de sport
en de medische wereld. De Christelijke godsdienst is in de visie van Ter
Borg ook een subuniverseel zingevend systeem geworden. Er is sprake van
een versplinterde zingeving. Het heil van de wereld zou in inspanningen
van de mens besloten liggen. Ter Borg signaleert dat existentiële vragen
binnen het functionele rationalistische wereldbeeld worden afgestopt, er
worden geen antwoorden gegeven op vragen naar lijden en dood, hooguit
in het zoeken naar technische mogelijkheden voor levensverlenging. Elk
individu moet op deze vragen binnen het functionele rationalistische
wereldbeeld zelf maar een antwoord formuleren. Hoewel Ter Borg meent
dat het functionele rationalistische wereldbeeld, sociologisch gezien, net
zoveel zin kan verlenen als de traditionele religie, is Stoker dat niet met
hem eens vanwege het feit dat er geen antwoord wordt gegeven op exis-
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tentiële vragen. Hij wijst naar de humanistische psychologie zoals die van
Maslov als bron van seculiere zingeving290. Vroon meent ook voor de min-
der verklaarbare zaken en vele postzingevende vragen, die vanuit de func-
tionele rationaliteit overblijven, antwoorden te kunnen geven door de
chaotische werking van de menselijke geest eveneens functioneel rationa-
listisch te verklaren en die verklaring als zingeving te duiden. De veran-
derlijkheid van het menselijk gedrag is bij hem geen bron van angst
vanwege de ongrijpbaarheid ervan. Hij verklaart die veranderlijkheid (con-
tingentie) net als de contingentie in de geschiedenis vanuit de chaostheo-
rie291. Voor Vroon zijn restvragen van de functionele rationalisatie als
overkoepelend zingevend systeem geen reden tot godsdienstige zingeving.
Hij ziet godsdienstige zingeving uitsluitend als vorm van angstreductie,
die niet meer nodig is wanneer mensen meer begrijpen van de werking van
de tot nu toe nog onverklaarbare gegevenheden in de werkelijkheid. Het
spreken van engelen, het leven na de dood, glossolalie, excorsisme en het
zien van verschijningen; de rol van de profeten en de orakels, het is voor
Vroon allemaal vanuit een goed begrip functioneel rationalistisch verklaar-
baar.
De grote behoefte aan informatie over het paranormale, de zoektocht naar
alternatieve esoterische zingeving, de stroom van bezoekers bij alternatie-
ve genezers, de vele gezichten van de New Age beweging, de postparadig-
male vragen die aan de wetenschap worden gesteld, de vraag naar de
oplossing van de medische macht en medische ethiek, de vragen naar de
vermeende autonomie van de mens en het recht op hulp bij zelfdoding, de
acties van de milieubeweging of Amnesty International, duiden in een rich-
ting van een behoefte aan meer dan functionele rationalisatie als zinge-
ving. Er blijven een aantal restverschijnselen in onze cultuur die niet anders
te duiden zijn dan dat zij ontstaan door gebrek aan hoop, gebrek aan vind-
plaatsen van heil en gebrek aan levensbeaming. Te denken valt aan het
toenemend aantal depressieve jongeren en het toenemend aantal zelfmoor-
den onder jongeren.
Stoker meent dat zingeving vanuit de bijbel in deze tijd mogelijk is, omdat
de bijbel een reservoir van zinstichtende verhalen bevat. Het gaat in die
verhalen om ‘gestolde zin’, die in de dagelijkse zinbeleving vloeibaar moet
worden gemaakt. Dan kan er sprake zijn van gewone alledaagse ervaring
die in een verrassend licht wordt gezet en daardoor diepgang krijgt, zoals
Jezus met de gelijkenissen doet. Jezus maakt altijd gebruik van een “quali-
fier”, een bepalend woord dat aangeeft dat het gewone wordt omgezet in
een ontsluitingsgebeuren. “Het Koninkrijk der Hemelen” is zo’n qualifier.
Niet altijd behoeft God ter sprake te komen, er zijn qualifiers die indirect
naar God verwijzen. Door de qualifier verschijnt het buitengewone in het
gewone. Zulke verhalen doen een appèl op de hoorder. Er wordt van de
mens een antwoord verwacht. Met deze analyse geeft Stoker onbedoeld
een invulling van het begrip ‘illuminerende verhalen’ zoals Hannah Arendt
dat gebruikt, en zoals deze als belangrijk voor het interactief handelen in
het voorafgaande werden besproken.
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4.1.5 Depressiviteit bij jongeren

Het aantal depressieve kinderen in de westerse, door functionele rationali-
teit bepaalde maatschappij is buitengewoon hoog. In een onderzoek onder
8000 scholieren tussen de 14 en 18 jaar, van Kandel in 1982292, blijkt dat
ten minste 40% van alle jongens en 60% van alle meisjes zich regelmatig
depressief voelt. Als oorzaak voor deze depressiviteit noemt Heuves onder
andere: het effect van traumatische gebeurtenissen in de vroege jeugd; ver-
lies van een belangrijk persoon; de heroriëntatie op allerlei levensgebieden
die van jongeren gevraagd wordt; de huidige jeugdwerkloosheid en het
geringe toekomstperspectief. Wanneer jongeren geen gelegenheid krijgen
volwassen verantwoordelijkheid te dragen zijn zij aangewezen op het uit-
oefenen van die rol in gedragingen, die slechts als symbool voor volwas-
sen gedrag kunnen gelden, zoals alcohol- en druggebruik en promiscue
gedrag293. Uit het onderzoek naar druggebruik en drugproblemen bij jon-
geren van Casselman in 1985 blijkt dat jongeren op steeds jeugdiger leef-
tijd gebruik maken van middelen die de “gebruikers ervan in die mate
beïnvloeden dat zij zichzelf en hun omgeving op een andere wijze bele-
ven”294. Heuves constateert dat het aantal kinderen met waarneembaar
ernstig depressieve verschijnselen onder de tien jaar niet erg groot is, maar
dat onderzoeken van adolescenten tussen de 14 en 18 jaar aantonen dat
13% tot 28% van de onderzochten depressie vertoonden met een hoog risi-
co tot ernstig depressieve ziekteverschijnselen. Uit een onderzoek in 1987
van Kashani blijkt 49% van de onderzochten aantoonbaar depressieve ver-
schijnselen te hebben295. De depressieve adolescenten bleken extreem vat-
baar voor ziekmakende angsten. Jongeren, die depressief zijn, hebben te
lijden onder een toenemende mate van verlies aan het gevoel van welbe-
vinden, mentaal lijden, wat óf een enorm gevoel van hulpeloosheid teweeg
brengt óf in agressie wordt omgezet. Wanneer de agressie wordt geuit kan
ze worden opgelost en kan het gevoel van onbehagen een plaats krijgen in
de identiteitsontwikkeling. Maar wanneer dat niet het geval is, leidt de
agressie net als de hulpeloosheid tot een depressieve reactie, die via
regressie kan leiden tot een blijvende depressieve stemming en vervol-
gens tot een pathologisch identificatieproces aanleiding geeft en zo
geïntrojecteerd (deel van de persoonlijkheid geworden) kan leiden tot
depressief disfunctioneren296.
Heuves onderscheidt verschillende vormen van depressie zoals de bipolai-
re depressie, waarbij depressieverschijnselen (angsten, somatische klach-
ten als buikpijn en hoofdpijn, sterke stemmingswisselingen en sombere
pessimistische buien) worden afgewisseld met uitbundige perioden, waar-
in de adolescent licht ontvlambaar en prikkelbaar is. Daarnaast ziet hij de
schaamtedepressie en de schulddepressie. Depressie bij adolescenten kan
min of meer normale (lichte) vormen aannemen en pathologische (zieke-
lijke) vormen. De vanuit de psychoanalyse gepopulariseerde opvatting dat
depressie nu eenmaal bij adolescentie hoort en vanzelf over gaat, is inmid-
dels aantoonbaar (in grootschalige onderzoeken vastgesteld) onjuist geble-
ken. De meeste jongeren ervaren de adolescentie niet als een moeilijke
periode, ten minste wanneer zij zich niet eenzaam voelen. Wanneer een
jongere (tussen 11 en 18 jaar) zich verbonden voelt met een ‘beste’ vriend
of vriendin en wanneer de relatie met de ouders als warm wordt gekwali-
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ficeerd komt het gevoel van eenzaamheid het minst vaak voor. Eenzame
adolescenten hebben een laag zelfgevoel, denken te falen, schatten hun
eigen prestatie laag in en zijn somber over hun toekomstperspectief of hun
persoonlijke kans om te slagen in het leven. Eenzame jongeren zijn er van
overtuigd dat de mislukking ingebakken zit in hun attributen (ik ben nu
eenmaal zo, ik heb niet de vereiste vaardigheden) en dat de keren dat zij
wel slagen toeval is (ik heb gewoon geluk gehad). Zo gaan zij op den duur
uit van negatieve zelf-schemata297.
De Wit ontdekte dat het traject naar depressieve stoornissen wordt bepaald
door twee belangrijke factoren. Hij onderscheidt “goodness of fit” ten
opzichte van de ontwikkelingstaken waar een kind mee te maken krijgt en
“poorness of fit” ten opzichte van die taken. Het voortdurende gevoel dat
de ontwikkelingstaken niet kunnen worden volbracht kan bij de jongere
het gevoel van ontoereikendheid en incompetentie oproepen, waardoor de
zelfachting afhankelijk blijft van een dominante andere persoon of van
een externe bekrachtiging van de eigenwaarde. Beide factoren kunnen lei-
den tot een zichzelf onderhoudend proces van depressieve stoornissen298.
Uit de gegevens van van der Ploeg-Stapert blijkt dat ten minste 15 procent
van alle middelbare scholieren en studenten ernstig last hebben van nega-
tieve faalangst299. Oudere adolescenten, die hun identiteit al gevonden heb-
ben, blijken significant minder eenzaam te zijn, constateerde Goosens en
Marcon.
Toenemende depressiviteit bij jongeren kan toename van zelfdoding van
jongeren te zien geven. Elk mens moet in de periode dat hij van kind tot
volwassene opgroeit eens de existentiële keus maken of het leven al dan
niet de moeite waard is om geleefd te worden. Tot aan de leeftijd van twaalf
jaar komt suïcide incidenteel voor, maar na twaalf jaar neemt zelfmoord
als doodsoorzaak snel toe. In de leeftijdsgroep van 15 tot 20 jaar en van
21 tot 29 jaar is er een duidelijke sterke stijging te zien met een toename
tussen 1950 en 1982 van respectievelijk 240% en 310%. Zelfmoord is
inmiddels de tweede doodsoorzaak na verkeersongevallen in deze leeftijds-
categorieën. Onder degenen van 15 jaar en ouder bleek in West Europa 4
tot 5% tenminste eenmaal een zelfmoord poging te hebben gedaan300. De
Amerikaan Wall noemde als belangrijkste remedie voor dit antwoord op
desoriëntatie, het aanbieden van een levensbeschouwing, een referentieka-
der voor het nemen van belangrijke beslissingen301. Zij vormen een bron
voor “copinggedrag”, de manier waarop een mens met “stressfull life
events” leert omgaan. Uit onderzoek van Rice en anderen302 is gebleken
dat actieve steun, die ondervonden wordt van ouders en leeftijdsgenoten,
een buffer vormt tegen de al te negatieve invloeden van de stressfull life
events. Ouders kunnen met de manier waarop zijzelf met zulke levensge-
beurtenissen omgaan een voorbeeld geven waaraan jongeren zich kunnen
identificeren. Lea Dasberg noemde hoop, toekomstverwachting, hoop in
de vorm van zelfvertrouwen, hoop in de vorm van goed kunnen omgaan
met stressfull life events, hoop in de vorm van ‘een interpretatie van het
leven’ voorwaarde voor elke vorm van opvoeding303. Hoop wordt geboren
uit een referentiekader voor de werkelijkheid waarmee mensen zin aan hun
bestaan kunnen geven en waarmee zij hun existentiële ervaringen en hun
contrastervaringen kunnen duiden. Geloof is in die zin een belangrijke,
zo niet de belangrijkste bron van hoop.
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4.1.6 Het sociaal-psychologisch ‘nut’ van geloven

Uit onderzoek naar depressie bij jongeren bleek dat gebrek aan toekomst-
perspectief en hoop een belangrijke bron is voor depressie of hedonis-
tisch gedrag, waarbij jongeren alleen nog bij de dag willen leven. Hoe
godsdienst een bron kan zijn van hoop beschreef Nel Jongsma-Tieleman304.
Godsdienst is ongeacht de christelijke waarde die men toe wil kennen aan
geloof, psychologisch van groot belang voor het creatieve spel van  ver-
beelding in de transitionele sfeer. Daarmee heeft zij het sociaal psycholo-
gische ‘nut’ van religie aandacht gegeven, door te wijzen op de noodzaak
van transitionele verbeelding, die mogelijk maakt dat mensen van de ene
situatie naar de andere over kunnen gaan. De Engelse psycho-analyticus
Winnicott vestigde al in 1953 de aandacht op transitionele objecten en ver-
schijnselen. Hij merkte op dat kinderen in sterke mate behoefte hebben
aan zulke objecten zoals knuffels en toddels. Een dergelijk ‘vriendje’ is,
mits altijd meegenomen, in elke situatie waarin het kind terecht komt
beschikbaar, blijft zichzelf in elke situatie en vertegenwoordigt daarmee
een blijvende betrouwbaarheid in een wisselende en onvoorspelbare
wereld. Het mooie van zo’n knuffel is dat deze het ene moment gespreks-
partner is en het andere moment object blijft. Mensen leven in heel ver-
schillende situaties en omstandigheden en weten dat. Tegelijkertijd kunnen
zij deze situaties niet geheel overzien. Veel menselijke situaties, waarmee
men bekend en vertrouwd is, blijven desalniettemin onvoorspelbaar en
onzeker. Voorbeelden van zulke ‘onbekende maar toch bekende’ situaties
zijn (onder vele anderen) het moment van slapen gaan en wakker worden,
naar een nieuwe school gaan, uit logeren gaan, op vakantie gaan, in een
nieuwe klas komen, in de auto stappen en ergens heen rijden, naar een ver-
jaardag gaan en dergelijke. Van al zulke situaties zijn mensen zich bewust
en toch is de situatie niet volledig voorspelbaar. Voor een opgroeiend kind
zijn er heel veel situaties waarvan het ‘weet’ dat het er ‘ooit’ in terecht zal
(kunnen) komen, die op voorhand transitioneel verkend kunnen worden
zoals: groot worden, alleen op stap gaan, eten koken, boodschappen doen,
met auto’s rijden, ruzie maken, iets ‘maken’ en talloze andere situaties.
Kinderen kunnen deze situaties te lijf gaan door transitionele verbeelding
die tot expressie komt in spel, in creatieve activiteiten zoals tekenen, in
imitatief gedrag, in fantasieën (Winnicott noemt in dat verband het oefe-
nen van de man of vrouw rol305). Zulke verbeelding helpt bij het verwer-
ken van angstige, onzeker momenten, bij het vinden van zelfvertrouwen
en identiteit en bij het functioneren in onbekende situaties. Deze verbeel-
ding is bij uitstek creatieve verbeelding zegt Jongsma-Tieleman. Deze ver-
beelding kan gestimuleerd worden door transitionele objecten en
handelingen die bijvoorbeeld in spel te herkennen zijn en daar zelfs het
belangrijkste onderdeel van vormen. Godsdienst, religiositeit met haar
rituelen en symbolen vormt een belangrijke bron om de transitionele ver-
beelding te ondersteunen, te voeden en te stimuleren. In de gebrokenheid
van de wereld en in het licht van de onvolkomenheid van het bestaan is
godsdienst de hoedster van hoop door met verbeeldingskracht (in de illu-
minerende verhalen, in de sacrale handelingen, in de beeldende symbolen)
het onbestaanbare bestaanbaar te maken. Zo zal godsdienst de mens leren
de eigen grenzen te accepteren en de mens helpen om veiligheid en basis-
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vertrouwen te vinden in de transcendente kracht. Maar godsdienst reikt
ook een ‘andere werkelijkheid aan’, een transitionele  werkelijkheid van
een wereld waar het ‘anders’ kan, waar gerechtigheid woont, waar mensen
elkaar lief hebben, waar honger en armoede is opgeheven, waar mensen
elkaar niet naar het leven staan. Godsdienst helpt mensen de moed erin
te houden dat die andere werkelijkheid bereikbaar is, dat men in alle afhan-
kelijkheid en sterfelijkheid niet machteloos is. In godsdienst wordt het per-
spectief, het visioen van de Belofte, dat de mens niet alleen is en niet alleen
verantwoordelijk is voor het bestaan, in beeldende taal, in transitionele
verbeelding vertolkt in ‘illuminerende’ verhalen met een qualifier. Zulke
verhalen helpen de mens de werkelijkheid te boven te komen omdat zij
transitionele verbeeldingskracht hebben.

4.2 Geloof een interpretatiestrategie

Sociaal-psychologisch gezien biedt godsdienst zich aan als een betekenis-
systeem waarmee ervaringen van de werkelijkheid kunnen worden geduid.
Het totale systeem van ervaringsordening kleurt die duiding. Niet alleen
de ervaringen die worden opgedaan door de psychologische reductie van
de waarneming, maar ook de ervaringen die worden opgedaan door de
transcendente en de eidetische reductie moeten worden geordend. Meestal
wordt om pragmatische redenen godsdienstige duiding voorbehouden aan
speciale ervaringen van een beperkt deel van de werkelijkheid. De bijbelse
samenvatting van de wet306, die door Jezus wordt aangehaald als levens-
houding waarmee geloof een plaats moet krijgen in het bestaan van men-
sen, zodat Gods Koninkrijk zichtbaar kan worden onder mensen307 en de
gelijkenissen van Jezus, maar ook zijn andere onderwijzingen, maken dui-
delijk dat die reductie niet de bedoeling van de bijbelse boodschap is
geweest. Niet de betekenisgeving van de ‘sacred cosmos’308, betrekking
hebbend op de ultieme werkelijkheid die als heilig wordt beschouwd,
behoort het terrein te zijn van geloof maar de alledaagse werkelijkheid.
Godsdienst is de geobjectiveerde neerslag van het systeem van betekenis-
geving, dat het resultaat is van de overeenstemming aangaande de inter-
pretatie van de werkelijkheid door gelovige mensen. Geloof, de
persoonlijke ervaring van mensen met Gods geborgenheid, nabijheid en
verbondenheid met en voor mensen, moet de bron vormen van dit systeem
van betekenisgeving. Daardoor worden niet de gestolde geobjectiveerde
vormen van betekenisgeving de kern van de interpretatie, maar vormen de
intra-subjectieve, multitoepasbare, geloofsinhouden de basis van een pro-
ces waarin God meereguleert. Geloof bestrijkt niet slechts een deel van de
werkelijkheid en reikt niet een duidingssysteem aan voor een deel van de
werkelijkheid, maar bestrijkt de totale werkelijkheid. Daarom kan geloof
ten diepste gezien worden als een interpretatiestrategie.

4.2.1 Interpretatiestrategie

Mensen die (wezensnoodzakelijk) in gemeenschappen bij elkaar leven zijn
gedwongen tot het uitwisselen van betekeniseenheden. Daarvoor is com-
municatie in welke vorm dan ook onontbeerlijk. Communicatie is altijd
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gericht op het uitwisselen van betekenisinhouden, gevoelens, emoties en
intuïtieve meningen aangaande de werkelijkheid. Die verklaringen wor-
den uitgewisseld en worden voornamelijk gecommuniceerd met behulp
van metaforen, die het onzichtbare uitdrukken in termen die aan zichtba-
re waarnemingen ontleend zijn. De collectieve ervaring wordt gebundelde
betekenisgeving, waardoor allerlei min of meer “vaste” vormen van inter-
pretatie worden geboren, uitgewisseld en samengevoegd tot een interpre-
tatiegeheel, dat samen met de leefomgeving de cultuur van de
leefgemeenschap gaat vormen. Een religieuze zingevingsbron bevat zin-
stichtende (verklarende) verhalen die uitgewisseld worden, rituelen, sym-
bolen, symbolische en rituele handelingen, gezamenlijke emoties en
rechtstreekse of bemiddelde contacten met het transcendente. De religieu-
ze zingevingsbron vormt voor de leden van de godsdienstige geloofsge-
meenschap een bruikbare zinstichtende werkelijkheid, waarmee
levenservaringen, existentiële ervaringen en vragen, in het leven verwerkt
kunnen worden. De betekenisinhouden kunnen alleen worden uitgewis-
seld, als zowel degene die zendt als degene die ontvangt gebruik maakt
van eenzelfde zingevingsstelsel. Zo’n zingevingsstelsel, waarin zowel over-
eenstemming over de betekenis van woorden als overeenstemming over de
betekenis van de bijbehorende emoties bestaat, kan een verklaringsstrate-
gie309 genoemd worden.
De zingeving wordt als vanzelfsprekend ervaren zolang alles alledaags en
gewoon is, maar indien zich bijzondere situaties voordoen of indien men-
sen worden geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan en met de
mens overstijgende emoties, zowel in vreugde als in verdriet, zal een extra
en expliciet beroep gedaan worden op de interpretatieve kracht van de zin-
gevingsbron. Existentiële ervaringen, contrastervaringen zoals ‘stressfull
life events’ in het leven van elke mens, vragen om zingeving die het toe-
komstperspectief open houdt en hoop mogelijk maakt. Anders wordt de
draaglast van het leven groter dan de draagkracht.
De Christelijke godsdienst biedt zich aan als overkoepelende zingevings-
bron, die een flexibele interpretatiekracht heeft waarmee levensvragen en
zingevingsvragen beantwoord kunnen worden: een interpretatiestrategie.
Deze heeft een ordenende functie, een verklarende functie, een integreren-
de functie, een legitimerende functie en een compenserende functie, zoals
Ter Borg stelde. Zo worden gebeurtenissen en voorvallen niet alleen strikt
persoonlijke en temporele ervaringen, maar worden die ervaringen
geplaatst in een objectieve overkoepelende ordening.

4.2.2 Kenmerken van een interpretatiestrategie

De interpretatiestrategie komt het best tot haar recht in een menselijke
gemeenschap waarin men elkaar respecteert, waarin togetherness vanzelf-
sprekend is, waarin een autoritatieve structuur heerst, waar de werkelijk-
heid wordt beargumenteerd en deze argumenten worden bijgesteld in de
interactieruimte. De kerkgemeenschap als gemeenschap van gelovigen, kan
zo’n interactieruimte zijn.
Als kenmerken van een interpretatiestrategie zijn te noemen:
• Zij is spiritueel, dat wil zeggen zij staat open voor de als innerlijke of

externe kracht ervaren bron van inzicht, intuïtie, enthousiasme, begees-
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tering, hoop, vertrouwen, liefde en emotie. Kortom zij is de plaats waar
dynamis wordt gegenereerd.

• Zij is overkoepelend, dat wil zeggen zij overstijgt de individuele situatio-
neel gebonden ervaring en duidt die vanuit de collectieve ervaring die
buiten de directe alledaagse werkelijkheid treedt en voeling houdt met
de niet-empirische transcendente werkelijkheid.

• Zij is breed toepasbaar, dat wil zeggen er is vanuit de interpretatiestrate-
gie transfer mogelijk naar alle situaties en gebeurtenissen, processen en
ervaringen in de werkelijkheid.

• Zij is creatief, dat wil zeggen voor nieuwe ervaringen kan de interpreta-
tiestrategie nieuwe duidingen, nieuwe zingeving, nieuwe verklaringen en
nieuwe interpretatie toelaten.

• Zij is dynamisch, dat wil zeggen zij is pluriform en multifunctioneel toe-
pasbaar, oplossingen aanreikend vanuit de interpretatiestrategie voor het
heden door de verbondenheid met het verleden en de openheid naar de
toekomst.

• Zij is dialogisch-communicatief, zoals Hannah Arendt bedoelde.
• Zij is maximaal open naar nieuwe mogelijkheden, naar de toekomst, naar

de uniciteit van elk mens, elke tijd, elke cultuur, elke gebeurtenis. Maar
die openheid wordt niet tot losbandigheid en anarchie. De openheid is
gebonden aan de belangrijke vaste elementen van de interpretatiestrate-
gie (wanneer die elementen er niet waren was er ook geen sprake van een
interpretatiestrategie) die hun relevantie hebben bewezen in verleden en
heden met het oog op de toekomst.

• Zij is kritisch, dat wil zeggen zich bewust van de onmogelijkheid om een
waardevrije, ethisch-neutrale interpretatiestrategie te hanteren. Er zal
altijd een wisselwerking zijn tussen datgene wat de interpretatiestrategie
als theorie aanreikt en de praxis, het alledaagse praktische bestaan.
Daardoor reikt een interpretatiestrategie nooit monologische absoluut-
objectieve waarheden aan, maar speelt de historisch-maatschappelijke
component mee in de praktische vertaling (vertolking) van datgene wat
de interpretatiestrategie als overkoepelende betekenisgeving aanreikt.

• Zij is inspiratiebron doordat zij alle mogelijke ervaringen niet monocaus-
aal wil verklaren maar aan pluraliteit een plaats wil en kan geven in het
geheel van betekenisgeving. Als inspiratiebron geeft een interpretatie-
strategie ruimte aan toekomstverwachtingen, toekomstvisie en toekomst-
perspectief.

• Zij is pluraal in die zin dat de talloze andere interpretatieschema’s en
-kaders, of systemen, die als verklaringsmechanisme kunnen worden
gebruikt en als zodanig van alle kanten opduiken, niet per definitie bui-
ten de interpretatiestrategie worden gehouden maar daarin opgenomen
kunnen worden omdat de interpretatiestrategie sterk genoeg is om alter-
natieve interpretaties en alle vragen en problemen die zij oproepen argu-
menterend en evaluerend tegemoet te treden. Een interpretatiestrategie
is dus niet “bang” voor concurrentie en is niet dogmatisch.

• Zij heeft door de bovenstaande eigenschappen een brede relevantie in de
leefwereld.
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4.2.3 De interactieruimte als ruimte waar hoop wordt geboren

Het uitwisselen van ervaringen over en argumenten aangaande de inter-
pretatiestrategie gebeurt in een interactieruimte. Daar krijgt de interpreta-
tiestrategie kracht doordat overeenstemming, als (tijdelijke) waarheid
ervaren bevinding en kennis, wordt ‘geïnfecteerd’ met hoop en verwach-
ting, met inspiratie en nieuwe denkbeelden, met spiritualiteit, de ervaring
van het niet-empirische en daarmee naar de toekomst. Binnen de interac-
tieruimte is een mens in zijn generatieve context geplaatst, namelijk als
wezen dat ‘weet heeft van’ verleden, heden en de mogelijke toekomst. Daar
wordt het strategiekarakter van een interpretatiestrategie duidelijk. Daar
kan geloof als interpretatiestrategie vloeibaar worden gemaakt, zo dat zij
een referentiekader kan vormen. Het referentiekader kan gezien worden
als de basale, tamelijk stabiele onderlaag van de dynamische interpretatie-
strategie. Daardoor blijft de interpretatiestrategie verbonden met de
“common sense”, die haar relevantie verleent. Zij maakt dat de interpre-
tatiestrategie weerbaar blijft tegen de invloeden van alternatieve verkla-
rings- en interpretatiemodellen, die via noties, meningen en ideeën van de
leden van de interactiegemeenschap worden aangedragen. De interpreta-
tiestrategie staat dank zij de interactieruimte open om alternatieve inter-
pretatie-elementen te integreren, te absorberen of te neutraliseren. Zij hoeft
door alternatieve interpretatiemogelijkheden niet bedreigd te worden, tenzij
zij aan innerlijke heuristische kracht inboet.

4.2.4 De affectieve “plot”

De interpretatiestrategie bevat een “plot” waarmee degenen die zich door
dat “plot” aangetrokken voelen zich affectief verbinden kunnen310. Bij dit
interpretatieaffect zijn emoties, attitudes en de cultuur van mensen die zich
aan de interpretatiestrategie conformeren betrokken. In die zin blijkt het
dat leden van een bepaalde gemeenschap, die zich conformeren aan de
interpretatiestrategie van hun gemeenschap, dat doen ‘met hart en ziel en
heel hun verstand’, zodat het interpretatieaffect deel wordt van iemands
persoonlijkheid. Een dergelijke interpretatiestrategie, die gedragen wordt
door interpretatieaffect, wordt niet alleen door de gemeenschap in stand
gehouden, maar houdt op haar beurt de gemeenschap zelf in stand. Het
interpretatieaffect van een interpretatiestrategie is belangrijk voor de co-
regulatie. Het interpretatieaffect beïnvloedt de manier waarop mensen in
het leven staan, het beïnvloedt hun basishouding of attitude, hun levens-
stijl, de grond van hun bestaan. Die bestaansgrond, die haar oorsprong
vindt in het interpretatieaffect dat men als lid van een gemeenschap deelt
met elkaar en daardoor voedt en koestert, wordt overgedragen op de vol-
gende generatie.

4.2.5 Versnippering van de interpretatiestrategie

Het meest werkzaam is een interpretatiestrategie wanneer de hele werke-
lijkheid of ten minste het allergrootste deel van de werkelijkheid vanuit de
interpretatiestrategie geduid kan worden. Wanneer men het geloof als
interpretatiestrategie objectiveert tot godsdienst, zullen al snel alternatieve

190

310 Harskamp, 1991, p.13. ”Een van

de manieren om aan een vertoog

die overtuigingskracht te verlenen,

is om de gegevens door middel van

een bepaalde ‘plot’ met elkaar te

verbinden; bijvoorbeeld door het

geheel te laten verlopen als een

opeenvolging van een harmonisch

samengaan van twee werkelijke of

ideële protagonisten (begin), een

verwijdering tussen de twee (ver-

loop) en een uiteenvallen (einde)

van beiden”.



interpretatiesystemen vat krijgen op die gebieden van de werkelijkheid
waarop het geobjectiveerde geloof niet of minder van toepassing wordt
geacht. In het Christendom is dat proces gaande vanaf het moment dat
de kerkelijke elite steeds meer de interactieruimte in handen kreeg (groot-
huishoudingsmodel), terwijl de leken geen deel meer hadden aan de inter-
actie en geen toegang meer kregen tot de interactieruimte. Zo werd de
interpretatiestrategie meer en meer tot een gesloten systeem, steeds min-
der flexibel, steeds minder dynamisch, steeds minder inspirerend. Het
gesloten systeem lijkt in eerste instantie krachtiger dan de open interpre-
tatiestrategie. Het systeem gaat echter werken als een paradigmatisch stel-
sel311. Alle vragen die binnen het paradigma (de “plot”) te beantwoorden
zijn vallen binnen het systeem, de vragen die met het paradigma niet zijn
te beantwoorden worden afgewezen. De geslotenheid maakt dat een deel
van de werkelijkheid post-systeemvragen oproept die onbeantwoord blij-
ven. Dat geeft een gevoel van onvrede aan degenen die ermee te maken
hebben en daarmee afname van het interpretatieaffect. De kenmerken van
een interpretatiesysteem zijn:
• Het systeem is beperkt.
• Het referentiekader wordt eenduidig geïnterpreteerd en gebruikt en krijgt

daardoor een dogmatisch karakter.
• De openheid, de kritische houding en de dialectische communicatie van

de interpretatiestrategie wordt terug gebracht tot een in besloten kring
vastgesteld interpretatiesysteem.

• In de interactieruimte kan niet meer elke inbreng worden gehonoreerd,
daardoor wordt de interactieruimte tot vergaderruimte, en de geloofsge-
meenschap tot gemeente.

• Het systeem heeft nog wel voeling met de oorspronkelijke interpretatie-
strategie. Daardoor is structurerende ordening van geloofservaring nog
mogelijk maar de vormgevende ordening wordt onmogelijk gemaakt.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat versmalling van het gebied 
van de werkelijkheid waarop geloof in de co-regulatie doorklinkt.
Alternatieve paradigma’s voor deelgebieden van de werkelijkheid, waar
geloof niet van toepassing wordt geacht, gaan als surrogaatgeloof wer-
ken. Wanneer kinderen geen toegang hebben tot de interactieruimte
omdat die is voorbehouden aan de elite, zullen zij het functioneren bin-
nen een interactieruimte niet meer ‘leren’.

4.2.6 Versmalling tot een kader

Vanaf de Renaissance ontstond er een scheiding tussen godsdienstig rele-
vante en godsdienstig niet-relevante delen van de werkelijkheid. Maar
lange tijd zorgde de interpretatiestrategie van het Christelijk geloof nog
voor de dwarsverbindingen met alternatieve interpretatiemodellen.
Concurrerende stelsels konden nu ook interpretatieaffect oproepen. De
overkoepelende interpretatiestrategie echter ging “authenticiteitsgaten”
vertonen. Daardoor werd wisselwerking met het leven van alledag ernstig
bemoeilijkt. Voor die gebieden van de werkelijkheid waar godsdienst wel
de interpretatie blijft leveren, wordt het dan zaak, dat het kader zich sterk
profileert door middel van vaste vormen en inhouden. De associatieve
ervaringsordening wordt daardoor dominant. Het tot kader versmald
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systeem wordt een leerstellig stelsel. De post-stelselmatige vragen over
delen van de werkelijkheid buiten het kader komen in de geloofscommu-
nicatie niet meer aan de orde. De oorspronkelijke interactieruimte wordt
tot instructieruimte. Eventueel kunnen binnen het kader de elementen wor-
den hergegroepeerd, zij kunnen iets anders worden ingekleurd, maar zij
blijven statisch en situatiegebonden. Dat zijn dan ook de kenmerken van
het Christelijke interpretatiekader:
• Zij is sterk beperkt ten aanzien van de werkelijkheid.
• Zij is situatiegebonden en wordt vastgelegd in vragen en antwoorden die

leerstellig zijn geformuleerd.
• Het kader heeft geen directe voeling meer met de interpretatiestrategie,

waardoor de voordelen daarvan niet meer worden gepraktiseerd in de
sociale co-regulatie, en niet meer in de volwassene (ouder)-kind co-regu-
latie.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat dat het ordenen van geloofs-
ervaring van de ander uit alleen als associatiereeks wordt gestimuleerd.

4.2.7 Reductie tot schema’s

Steeds grotere delen van de werkelijkheid zijn niet meer met het godsdien-
stig kader te interpreteren. Vaak hebben leden van een geloofsgemeen-
schap daar ook geen behoefte meer aan. Zij zijn eraan gewend geraakt dat
het Christelijk interpretatiekader slechts voor een deel van de werkelijk-
heid te gebruiken is. Zij zoeken dus naar andere interpretatiekaders voor
de overblijvende delen van de werkelijkheid. Die kunnen de Christelijke
interpretatiestrategie als onkruid overwoekeren. Het uit geloof en gods-
dienst voortkomende interpretatiekader moet zich ‘staande houden’ en
kan daardoor steeds meer het karakter van een schema gaan dragen.
Schema’s bestaan uit geconditioneerde en daardoor starre en niet te ver-
anderen associatiereeksen. Wisselwerking met de buitenwereld en het dage-
lijks leven wordt steeds minder mogelijk. De relevantie van de schema’s is
zo beperkt dat zij weinig overleg vragen: zij worden door vertegenwoor-
digers van de bij het schema behorende groep gedicteerd. De oorspronke-
lijke interactieruimte is verworden tot indoctrinatieruimte. Kenmerkend
voor schema’s is dat:
• Zij specifiek zijn gericht op de interpretatie van exclusieve situaties, erva-

ringen en gebeurtenissen en bovendien gebonden aan een specifieke groep
die de taal en het ritueel kent.

• Zij statisch zijn geworden, dus onveranderbaar, monofunctioneel en uni-
form.

• Zij worden gecommuniceerd in een monoloog. Er is geen wisselwerking
meer met de interpretatiestrategie. Er is slechts sprake van een schemati-
sche interpretatie van bepaalde delen van de werkelijkheid. De schema’s
moeten aangenomen of verworpen worden. Zij kunnen nog interpreta-
tieaffect oproepen bij diegenen die de deelgebieden van de werkelijkheid,
waarvoor de schema’s interpretatiemogelijkheden bieden (misschien van-
wege de angstreductie), belangrijk vinden. Schema’s krijgen steeds meer
het karakter van gestolde zingeving. De werkelijkheid, waar de interpre-
tatiestrategie op van toepassing is, wordt door gebrek aan kennis van,
waardering voor en gebruik van de gelovige interpretatiestrategie ver-
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snipperd door tal van andere interpretatiesystemen, kaders of schema’s.
Een supermarkt van zingeving met voor elk wat wils.

• Voor de geloofsontwikkeling betekent dat dat de ‘empirical fit’ ontbreekt,
dat illuminerende verhalen niets meer illumineren omdat de relatie met
de werkelijkheid niet meer wordt herkend, en dat de relevantie met de
leefwereld zoek is.

4.3 Enkele godsdienstpedagogische visies

Christelijke opvoeders en Christelijke denkers over geloofsopvoeding zijn
er altijd van uitgegaan dat leren de belangrijkste functie was met betrek-
king tot de beïnvloeding van gelovig handelen. Maar ook bleef het besef
aanwezig dat geloof uiteindelijk aan geloof ontstoken wordt.

4.3.1 Leren geloven

Juch merkt op dat over opvoeding in de bijbel wordt gesproken als over
een heel vanzelfsprekende relatie. In het Oude Testament neemt hij waar
dat kinderen moeten leren op God te vertrouwen, doordat zij van hun
ouders de verhalen horen die verbonden zijn aan de zichtbare merktekens
van Gods Verbond (opgerichte stenen bijvoorbeeld) en het vieren van de
feesten. In het Nieuwe Testament wordt vooral gesproken over het leren,
zegt Juch. Gods manier van opvoeden wordt vertaald met het woord tuch-
tigen. Jezus wordt naast Verlosser altijd gezien als gezaghebbende leraar
en de Heilige Geest zal de discipelen alles te binnen brengen wat Jezus
gezegd heeft en hen daarin ook leren en onderwijzen312. Wat Jezus geleerd
heeft aan zijn discipelen moet de gemeente eveneens leren en dat steeds
aan elkaar en aan de komende generatie doorgeven, vooral door kinderen
de verhalen te vertellen. Die verhalen gaan in het Nieuwe Testament niet
alleen over Godsvertrouwen, maar ook over hoe men moet leven met het
oog op Gods koninkrijk zoals in de gelijkenissen duidelijk wordt. Hoewel
altijd een vermoeden bestond dat geloven meer is dan cognitieve kennis
van bijbel, dogma’s en traditionele overleveringen met het bijbehorende
gedrag met betrekking tot de deelname aan de kerkelijke praktijk van de
geloofsgemeenschap (godsdienstige socialisatie), was men zo overtuigd van
de suprematie van het denken, dat voldoende cognitieve kennis op gods-
dienstig gebied werd vereenzelvigd met gelovig zijn. Nu kennisoverdracht
lijkt te falen komt er steeds meer oog voor alle andere aspecten van leren
en ontwikkelen, die niet zozeer cognitief verbaal gericht zijn. De sociaal-
emotionele kant van het leren, bijvoorbeeld in vergelijking met het Joodse
‘lernen’313, komt in zicht. De spirituele kant van de geloofspraktijk, die
elke geloofsopvoeding moet onderbouwen, wordt steeds meer ontdekt.
Deze spirituele kant wordt niet alleen zichtbaar in begeestering en geloofs-
ijver, maar juist in de kleine dingen van het leven. De dingen die de authen-
ticiteit van geloven ‘dynamis’ verlenen.
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4.3.2 De leerschool van het geloof

In het centrum van de leerschool van het geloof staat Dingemans’ pneuma-
tologische visie op geloofsontwikkeling, geloofsonderricht en de leer-
methoden om geloof te doen ‘leren’314. Hij wijst erop dat leren geloven
psychologisch- en methodisch-didactisch gezien net zo in zijn werk gaat
als het leren liefhebben, leren oordelen of leren van welke kennis dan ook.
Maar, zegt hij, er is bij leren geloven altijd meer in het spel. Leren geloven
heeft te maken met de werking van Heilige Geest. Geloofskennis kan men
een kind bijbrengen, het geloof zelf kan men niet bijbrengen. De wijze
waarop Gods Geest mensen opwekt tot geloof is onderwerp geweest van
theologische studie. Dat heeft geleid tot verschillende opvattingen, van zo
min mogelijk leerstof aanbieden (minimalisme), tot zoveel mogelijk leer-
stof aanbieden (maximalisme); en van de opvatting dat het totaal onmo-
gelijk is om mee te werken aan de werking van de Heilige Geest, omdat
het gaat om een mystiek gebeuren, tot de opvatting dat de Heilige Geest
werkt door mensen. Het zal mensen, ondanks alle onderzoek nooit geluk-
ken ‘greep’ te krijgen op de werking van de Heilige Geest. Dingemans wijst
er ook op dat leren en ontwikkeling veel minder mechanisch, voorspel-
baar, wetmatig en gladjes verloopt dan in de (humanistische) psychologie
naar voren wordt gebracht. Zeker wanneer het gaat om het leren in de
“leerschool van de geest” zal er sprake zijn van leerprocessen die “kritisch,
revolutionair, veranderend, openbrekend, vragen stellend, mensen, volken,
instituties en culturen omwoelend” verlopen. De voedingsbodem voor de
leerschool van het geloof wordt gevormd door de gemeente, een gemeen-
schap (koinonia) van mensen die door hun gedrag en de manier waarop
zij geloof leven aantrekkingskracht uitstralen. De gemeente oefent zich
om navolgers van Christus te zijn, leerlingen van Christus, niet doordat zij
zoveel cognitieve kennis bezitten, maar doordat zij uit het permanente leer-
proces wijsheid en inwijding tot het leven met God ‘leren’. Geloof leren
draait om het leren leven en leren in praktijk brengen van begrippen en
kernwoorden, die een attitude, een levenshouding uitdragen. Deze kern-
woorden zijn doe-woorden zoals vertrouwen, navolging, geloven als han-
delen en geloven als gemeenschap. Daarom zijn er voor het ‘leren’ van
geloof geen eindtermen of leerdoelen te stellen. De gemeenschap van
Christenen moet zich, samen met de kinderen die in die gemeenschap moe-
ten groeien in het geloof, oefenen in het dragen van verantwoordelijkheid
voor elkaar, het luisteren naar elkaar en het letten op elkaars welzijn. Die
geloofsgemeenschap is de plaats waar in liefde met elkaar de andere men-
selijke werkelijkheid gedeeld en onder ogen gezien kan worden. De werke-
lijkheid van  mensen die van God en zichzelf vervreemd raken en geraakt
zijn, de werkelijkheid van schuld en zonde. Dat is een werkelijkheid die de
mensheid betreft, maar ook een persoonlijke werkelijkheid. In de geloofs-
gemeenschap kan hoop geboren worden omdat men elkaar in Gods naam
voorhoudt en voorleeft dat verandering mogelijk is, dat Gods liefde voor-
op gaat en dat elk leerproces in het geloof gebed is in de vergeving en de
verzoening, waardoor er hoop is en toekomst. In dat leerproces kunnen
gelovigen leren dat verandering en bekering mogelijk is, dat het kwaad niet
het laatste woord behoeft te hebben, omdat het bestreden kan worden en
dat het einde het einde niet is. Zo kan het geloof geleefd en daardoor
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geleerd worden, waardoor beleefd en ervaren kan worden dat Gods liefde
het heil van mensen betekent. In die heilsgeschiedenis van God mag de
mens participeren, elk met de eigen mogelijkheden en op de eigen manier.
De hulpmiddelen waarmee een geloofsgemeenschap elkaar kan vasthou-
den in het ‘leren’ van het geloof zijn alle manieren om elkaar de verhalen
over God en mensen te vertellen. Dat zijn de verhalen die in de preek, in
het onderricht, in de catechese, in het geloofsgesprek centraal staan, de
bijbelverhalen, illuminerende verhalen bij uitstek. Verhalen met een quali-
fier, die het leven diepte en betekenis geven, waaruit een mens identifica-
tiemomenten en identificatiefiguren kan opdiepen en waarin men elkaar
kan vasthouden. Uit deze geloofscommunicatie kan blijken dat mensen
niet overgeleverd zijn aan het noodlot, maar dat God hen daarvan wil
bevrijden, omdat verandering van de manier van leven mogelijk is, omdat
mensen Gods Boodschap door laten klinken in hun leven en het leven van
de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

4.3.3 Het geloofsgesprek

Ploeger zegt dat zijns inziens aan een godsdienstpedagogiek een humaan-
spirituele pedagogiek ten grondslag zou moeten liggen. Iedereen, volwas-
sene en kind, mag in zulke humaan-spirituele pedagogiek zichzelf zijn,
maar is ook bereid tot mee-leven en mee-denken, en mee-lijden met de
ander315. Het spirituele in deze pedagogische relatie heeft drie kenmerken:
het is niet fysiek, niet rationeel maar wel dynamisch. Het is datgene wat
levenslust en energie geeft. Het spirituele mag niet los komen te staan van
het alledaagse denken en bestaan. Spiritualiteit staat dus niet los van de
intellectuele of de materiële werkelijkheid. In de verbondenheid met het
intellectuele en materiële geeft het spirituele hoop. Mensen zijn toegerust
om het spirituele te ervaren en te ontwikkelen. Daardoor worden de men-
tale elementen denken, willen en voelen (hopen) verbonden met het men-
selijk handelen, zegt Ploeger. Leren geloven is nooit afgerond, geloof
vereist permanent leren. Veel mensen hebben hun dagelijks leven en hun
geloofsleven gescheiden in verschillende compartimenten van het bestaan.
Op die manier is het geloofsgesprek tussen jongeren en ouderen niet te
voeren. Geloofsleren moet integratief en communicatief van aard zijn. Dat
betekent dat de wederkerigheid en de relatie het belangrijkste is. Wie als
volwassene zijn geloof opsluit in een eigen levenscompartiment en vervol-
gens geleerd heeft om zichzelf voortdurend te bevestigen en dat ook in het
geloofsgesprek in praktijk brengt, is niet in staat om met anderen op een
dialogische wijze te communiceren. Volwassenen moeten zich derhalve
bezinnen op hun eigen geloof, en op de manier waarop zij hun geloof kun-
nen communiceren. Daarvoor moeten zij willen onderzoeken wat het eige-
ne, het speciale van hun eigen geloof is en wat zij er in hun leven mee doen.
Geloofsleren zal communicatief moeten zijn in die zin, dat het geloof van
kinderen serieus genomen moet worden. Kinderen geloven in vergelijking
tot volwassenen meer voluit en meer gericht op de handelingsconsequen-
ties van het geloof. In het geloofsgesprek ondervinden volwassenen daar-
door wat het is om hun geloof onder kritiek te durven stellen. Hier kan
een vergelijking gemaakt worden met Hannah Arendts analyse van het
oordelend interactief handelen, waarbij oordelen niet voor altijd vaststaan
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maar steeds weer ter heroriëntatie aangeboden kunnen worden. In een ver-
gelijkbare dialoog die geloofscommunicatie heet zullen jongeren ouderen
vragen naar de handelingsconsequenties van hun geloof, naar de daden
bij hun woorden. Jongeren en kinderen zullen vragen naar coherent gedrag,
dat aansluit bij de leer zodat ze het geloof ‘leren’. Wanneer het geloof zo
geleerd wordt zullen jongeren vragen om ruimte om eigen keuzes te mogen
maken en eigen interpretaties van de handelingsconsequenties toe te laten.
Daarin kunnen ouderen en jongeren weer samen hun mogelijkheden om
te geloven toenemend leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken.
Het permanente hermeneutisch-communicatieve geloofsleren heeft voor
Ploeger de voorkeur. Zulk leren van geloof kan uitsluitend plaats vinden
in een relatie, die wordt gekenmerkt door authenticiteit zowel met betrek-
king tot het geloof van de deelnemers, als met betrekking tot de aard van
de communicatie.

4.3.4 Randvoorwaarden voor het geloofsgesprek

Wind316 noemt een aantal voorwaarden waardoor authenticiteit kenbaar
is en waaraan de pastor, die geloofscommunicatie tussen generaties aan-
gaat, moet voldoen. Zijn analyse van deze geloofscommunicatieve voor-
waarden beschrijven mijns inziens de attitude die elke volwassene, die het
geloofsgesprek tussen generaties aangaat, zou moeten bezitten en moeten
hanteren:
• Er moet ruimte in de relatie geboden worden om God te ontmoeten. De

volwassene moet dus niet de eigen geloofsbeleving dominant presente-
ren, zodat daardoor de indruk wordt gewekt dat de woorden en het
gedrag van deze volwassene representatief voor God zijn. De volwasse-
ne moet maximaal bereid zijn om zichzelf open te stellen voor Gods lei-
ding in de communicatie. De relatie tot God moet uit de geloofs-
communicatie blijken, als “zuivere receptiviteit”.

• De volwassene in het geloofsgesprek moet discreet zijn. Dat wil zeggen
dat de volwassene niet het geloof als een pakketje kan overdragen, maar
ook niet geloofsproblemen met de eigen gevonden oplossing als bindend
kan ‘oplossen’ voor de ander. De volwassene wordt in zijn eigen omgang
met geloof en godsdienstigheid een voorbeeld voor wat geloven en gods-
dienst kan betekenen, ook daarin moet discretie en bescheidenheid
betracht worden.

• De geloofscommunicatieve relatie moet gekenmerkt worden door weder-
kerigheid, even-menselijkheid en acceptatie van de ander. Dat wordt ook
duidelijk in de ‘empathic flow’ tussen de participanten aan de geloofs-
communicatie. Empathic flow veroorzaakt maximale nabijheid, die
eigenheid en uniciteit mogelijk maakt. (In termen van Hannah Arendt
is dat de basis voor de interactieruimte en dialogisch handelen. In ter-
men van Fogel is dit de basis voor co-regulatie.)

• De volwassene moet verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid uitstralen. Dat wil zeggen dat hij niet de spreekbuis moet zijn
van een dogmatisch stelsel of een kerkelijke gemeenschap of het verleng-
stuk van een sociale groep. In tegendeel: de volwassene (de ouder, de
opvoeder, de pastor) moet een eigen mening waar kunnen maken vanuit
de eigen ervaring waardoor de geloofscommunicatie de vorm van een
getuigenis krijgt.
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• De volwassene moet duidelijk, eerlijk en oprecht zijn in zijn geloofsover-
tuiging, in zijn twijfel, in zijn motivatie en in zijn getuigenis.

• In de geloofscommunicatie moet de volwassene creatief zijn. Een creati-
viteit, die antwoord kan geven op de openheid, de uniciteit en de kwets-
baarheid van de ander. Het vertrouwen dat de ander schenkt is nooit
vrijblijvend en kan geschonden worden door gebrek aan creativiteit.
Echte creativiteit wordt vertaald als solidariteit en er zijn voor de ander.
Tot zover Roger Wind die hiermee duidelijk maakt dat Heilige Geest het
menselijk handelen niet overbodig maakt, maar mogelijk, omdat Zij zich
openbaart in menselijk handelen.

4.3.5 Authenticiteit als belangrijkste factor

Waarin zit de kracht van de geloofsoverdracht? In overtuigingen, in atti-
tudes, in gedrag of in het uitwisselen van ervaringen? Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat zij allemaal belangrijk zijn in de communicatie tus-
sen generaties in verband met het overdragen van geloofsinhouden, gods-
dienstig gedrag en de bijbehorende normen en waarden, riten en symbolen.
Van der Slik317 vergeleek verschillende onderzoeken zowel met betrekking
tot de validiteit van het meetinstrument als met betrekking tot de condi-
ties voor geloofscommunicatie, die uit de resultaten te vinden zijn. Zijn
kritiek is vooral gericht tegen meetinstrumenten die alleen de traditionele
overtuigingen meten en alles wat daar niet inpast als niet godsdienstig ken-
schetsen. Hij introduceerde zijn eigen meetinstrument waarbij traditionele
overtuigingen worden onderscheiden van hedendaagse geloofsovertuigin-
gen. De traditionele overtuigingen zou men kortweg kunnen omschrijven
als christocentrisch, gevoed door fundamentalistische bijbelopvattingen;
terwijl de hedendaagse overtuigingen meer gericht zijn op medemenselijk-
heid en een kritisch metaforisch/symbolisch interpreteren van de bijbel-
verhalen. Deze bevindingen legt hij naast de onderzoeken van persoonlijke
overtuiging en sociale context van godsdienst, zoals die gedaan zijn door
Sundèn en van der Lans. Zijn vraag richt zich niet alleen op het hoe en
waarom van de drie aspecten: attitude, overtuiging en ervaring, maar voor-
al ook op de samenhang van deze drie in verband met de overdracht van
geloof van ouders aan kinderen. De maatschappelijke invloeden bleken
groter dan verwacht mocht worden op grond van door hem gebruikte
onderzoeken, hoewel recht overeind bleef dat de ouders in de geloofsont-
wikkeling van kinderen een doorslaggevende rol spelen. De empirisch te
meten effecten van moeders en vaders werden door Van der Slik apart
onderzocht, terwijl bijvoorbeeld ook verbanden werden gevonden tussen
de manier waarop geloof betekenis krijgt voor kinderen en de verdieping
van religiositeit van de moeder. Hij heeft duidelijke modellen gebruikt,
waardoor de dwarsverbanden zichtbaar werden. Communicatie zowel tus-
sen de ouders onderling en ouders en kinderen blijkt de belangrijkste fac-
tor voor de effectiviteit van godsdienstigheid. Niet het feit dat de ouders
godsdienstig zijn bleek van belang, maar alleen de mate waarin zij door
middel van voornamelijk de religieuze opvoeding en gesprekken met hun
kinderen inzichtelijk kunnen maken waarom en op welke wijze de gods-
dienst van betekenis is in hun leven. Kinderen nemen niet vanzelfsprekend
de attitudes en geloofsinhouden van hun ouders over, maar maken daar
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zelf een eigen interpretatie van, die relevant is voor hun eigen functione-
ren ook in sociaal opzicht. Niet de werkelijke opvattingen van ouders over
geloof en geloofsinhouden zijn van invloed op de opvattingen van kinde-
ren, maar de opvattingen zoals die door de kinderen worden waargenomen,
(dus na de interpretatie van die opvattingen door de kinderen vanuit dat-
gene wat zij bij hun ouders zien en horen). Kinderen imiteren niet de gods-
dienstigheid en het godsdienstige gedrag van ouders, maar ontwikkelen
zelf hun godsdienstige opvattingen, waarbij het beeld van de ouderlijke
godsdienstigheid als voornaamste richtsnoer fungeert. Hun persoonlijk
geloof ontwikkelen kinderen zelfstandig vanuit hun eigen relatie met God
en hun geloofservaringen. De mate waarin kinderen merken dat het geloof
van hun ouders betekenis voor die ouders heeft hangt sterk samen met de
mate waarin de kinderen zelf aangeven dat zij communiceren over geloof
met hun ouders. Kinderen moeten zelf die communicatie als waardevol
ervaren. Zij ervaren die communicatie als waardevol wanneer niet de
meningen van de ouders omtrent geloofsinhouden als vaststaande feiten
worden gecommuniceerd, maar wanneer er communicatie plaats vindt over
de praktisch toepasbare inhoud van het geloof (relevantie). Kinderen ont-
lenen het beeld over de godsdienstigheid van hun ouders vooral aan de
mate waarin zij actief in gesprekken over geloof betrokken worden.
Uiteindelijk bleken de verbaal cognitieve aspecten van zeer veel belang te
zijn. Communicatie, vertellen en erover spreken, is noodzakelijk voor het
doorgeven van het Christelijk geloof als zingevingsbron aan de volgende
generatie (zinstichtende verhalen). Het bleek voorts dat ouders weinig
inzicht hebben in de godsdienstigheid van hun kinderen. Dat zou kunnen
betekenen dat ouders in dit opzicht hun kinderen niet goed kennen, of dat
kinderen hun godsdienstigheid veel minder verweven in het leven van alle-
dag. Bovendien bleek dat de door ouders en binnen de geloofsgemeen-
schap gewenste socialisering (religieus gedrag als trouwe kerkgang omdat
anderen dat waarderen) geen effect sorteert. Evenmin als een geloofshou-
ding die kinderen het “nut” (in de hemel komen, later als je dood gaat heb
je er plezier van) wil doorgeven. Net zo min heeft geloofscommunicatie effect
wanneer ouders de afstand tot God als zeer ver en zeer groot beleven. Er
gaat een duidelijk seculariserend effect uit van de maatschappelijke nor-
men en waardenverandering in het Nederlandse waardepatroon, maar dat
geldt voor ouderen in gelijke mate. Bij zowel moeders als vaders als bij de
kinderen is er een sterke onderlinge samenhang waargenomen tussen reli-
gieus gedrag, het uitdragen van traditionele geloofsinhouden of van heden-
daagse geloofsopvattingen, de intrinsieke geloofsattitude en het ervaren
van Gods nabijheid. Moeders hebben, door hun meer emotioneel betrok-
ken manier van communicatie over geloof, sterke invloed op de inhoude-
lijke kant van de geloofsoverdracht en op de opvattingen van de kinderen.
Terwijl vaders vooral invloed hebben op de “uitwendige” manifestaties.
Het geloof van de vaders  geeft kinderen hun overtuigingen (dogma’s) mee,
terwijl het geloof van de moeder de innerlijke attitude meegeeft, (wat doe
je ermee in je leven). Voor beide ouders geldt, zij het niet in gelijke mate,
dat zij sterke invloed uit kunnen oefenen op de godsdienstige oriëntatie
van hun kinderen, namelijk naar de mate waarin zijzelf georiënteerd zijn
op godsdienstigheid als steun en geborgenheid en dat ook communiceren.
Dat bepaalt de authenticiteit van de geloofscommunicatie en de erva-
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ren werkelijkheidswaarde van het geloof. Empathische, invoelende kin-
deren (een gevolg van aanleg, veel  veiligheid en empathische ouders)
merken vaker dat het geloof voor hun ouders betekenis heeft, dan niet-
empathische kinderen.

4.4 Enkele psychologische visies op geloofsontwikkeling

Psychologen hebben godsdienst als vorm van menselijk gedrag en de bron
waaruit dat voortkomt sinds het midden van de negentiende eeuw aan
empirisch onderzoek onderworpen. Elke belangrijke psychologische theo-
rie heeft ook wel een visie op godsdienstig gedrag en/of op geloofsontwik-
keling voortgebracht. Ik zal uitsluitend enkele grote lijnen rondom de visies
omtrent geloofsontwikkeling schetsen.

4.4.1 Psychologische belangstelling voor godsdienst

William James (1842-1910) was, bijzonder geïnteresseerd in de psycholo-
gische bron van persoonlijk intrinsiek geloof. Hij concludeerde dat dit
geloof psychologisch gezien vooral een vreugdevol gevoel was, de ervaring
van de individuele mens, die zich ten opzichte van het heilige gesteld weet.
Daarin is geïnstitutionaliseerde godsdienst eerder een sta-in-de-weg dan
een voordeel, meende hij. De vruchten van het persoonlijk geloof (het
gevoel) ziet men niet in dogma’s, maar in daden318. Voor Boisen wordt
geloof geboren uit het meemaken (persoonlijk of sterk betrokken bij ande-
ren) van een persoonlijke crisis, waarin schuld en zonde, oordeel en ver-
zoening persoonlijk worden beleefd319. Behavioristen zagen hun theorie
bevestigd in Gods beloning en straf, vooral in het Oude Testament.
Armstrong onderzocht hoe dreiging met hel als straf of het vooruitzicht
van de hemel als beloning op (sociaal) goedgekeurd godsdienstig gedrag
effect sorteerde. Voor 1850 waren mensen vooral gevoelig voor de drei-
ging, na 1850 vooral voor de hemelse beloning constateerde hij. Er werd
onderzoek gedaan naar specifieke effecten van specifiek religieus gedrag
zoals bidden, kerkgang, of naar de manier waarop mensen hun geloof ver-
taalden in hun formele handelen.
Toen men meer oog kreeg voor het typisch kinderlijke in de menselijke
ontwikkeling werd het kinderlijke vooral gezien als vergelijkbaar met pri-
mitief gedrag van ‘wilde’ onbeschaafde ‘natuur’volken. Kinderen hadden
dat wilde, onbeschaafde ook nog in zich en langzaam zouden zij, net als
de totale mensheid, toegroeien naar een hogere vorm. Vanuit dat vooroor-
deel kon Hall empirisch vaststellen dat kinderen in religieus opzicht een
dergelijke groei doormaakten. Hij onderscheidde daarom stadia in de reli-
gieuze ontwikkeling, die vergelijkbaar waren met de stadia van de mens-
heid, van fetisjisme en primitief heidense godsvoorstellingen naar echt
‘volwassen’ altrusme. Toen de belangstelling voor de fysiologische oorza-
ken van het menselijk gedrag toenam, in de eerste helft van de twintigste
eeuw, werden er allerlei psychologische onderzoeken gedaan naar de rela-
tie tussen intelligentie en geloof (hoe hoger de cognitief-verbale intelligen-
tie, hoe ‘beter’ het geloof). Ook het onderzoek naar prikkeling van
hersenlobben, epilepsie en religieuze ervaringen en dergelijke heeft die
fysiologische belangstelling als achtergrond320.
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4.4.2 Stadia in geloofsontwikkeling

De ontwikkelingspsychologische achtergrond van de onderzoekers op het
gebied van geloofsontwikkeling is zichtbaar in de verschillende visies op
godsdienstige ontwikkeling. Deze visies zijn in grote lijnen terug te bren-
gen tot drie bronnen, de psycho-analyse van Freud; de cognitieve psycho-
logie van Piaget; en de behavioristische leertheorieën, waaronder heel
speciaal de theorie van het sociale leren bij Bandura.
• Sunden321 baseerde zijn theorie voor geloofsontwikkeling op de sociale

leerpsychologie van Bandura. Deze zei dat kinderen leren door ‘role-
taking’ en ‘modelling’. Dit gebeurt zowel door middel van directe imita-
tie van de motorische en de gevoelsmatige karakteristieken van een
handeling, als door het nadoen vanuit de herinnering aan het voorbeeld-
gedrag, terwijl ‘role-taking’ wordt gestimuleerd door de motivatie, die
voortkomt uit het vooruitzicht van beloning en straf322. Sunden werkte
Bandura’s theorie verder uit met betrekking tot de ‘role-taking’ proces-
sen, die opgeroepen kunnen worden door bijbelverhalen. Hij houdt reke-
ning met biologische- en cognitieve ontwikkelingsfactoren, maar ook
met de leefomgeving van kinderen. Hij geeft een voorbeeld hoe kinderen
van een straatevangelist zijn hel-en-verdoemenisprediking in praktijk
brengen, door een kind op het schoolplein te straffen, wanneer zij zowel
de rol van hun vader nadoen als de vermeende rol van de straffende God.

• De cognitieve ontwikkelingstheorie van Piaget heeft navolging gevonden
in het onderzoek naar stadia in de geloofsontwikkeling. Hij gaf daartoe
een aanzet vanuit zijn onderzoek naar de ontwikkeling van kinderlijke
moraliteit. Hij onderscheidde vanuit dit onderzoek twee vormen van reli-
giositeit: transcendente godsdienstigheid, waarbij God als regelgevende,
maar afstandelijke autoriteit wordt ervaren, die moet worden gehoor-
zaamd, terwijl beloning en straf van God rechtstreeks en causaal in ver-
band wordt gebracht met de gehoorzaamheid aan de regels. En een
immanente religiositeit, waarbij een relationeel godsbeeld wordt opge-
bouwd, dat veel persoonlijker kan zijn en waar het respect als wederkerig
wordt ervaren, omdat God wordt gezien als een God van gerechtigheid,
die met mensen optrekt en vergeven kan. Hij constateerde dat deze ver-
schillende godsbeelden vooral ontstaan onder dwang van de volwasse-
nen uit de omgeving van het kind. Moreel oordelen werd al snel als ‘maat’
gezien voor intrinsieke gelovigheid.

• Piagets onderzoek naar morele stadia en het daarop geënte onderzoek
van Kohlberg werd vertaald naar stadia in de geloofsontwikkeling en als
zodanig empirisch getoetst. Het gaat steeds om structurele fasetheorieën,
waarbij elke volgende fase logischerwijs voortvloeit uit de voorafgaande
fase. Er zit in deze fasetheorieën altijd een normatief element, want elke
volgende fase geeft een meer ‘volwassen’ (betere) geloofsontwikkeling te
zien. Ook hier zit een antropologisch mens- en kindbeeld achter. De ont-
wikkelingstrappen volgen wetmatig op elkaar en hoe ouder de mens hoe
hoger de ontwikkelingsmogelijkheid. Tegelijkertijd blijkt uit alle onder-
zoekingen dat veel volwassenen die hoogste vormen van moreel oorde-
len en van de daarmee verwante stadia van geloofsontwikkeling (nog)
niet gehaald hebben.
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• Goldmans drie stadia beginnen bij kinderen van zes jaar, beneden die
leeftijd tellen kinderen voor de geloofsontwikkeling niet mee323. Ook
vanaf zes tot acht jaar is er nog ‘maar’ sprake van het pre-religieuze sta-
dium. Jonge kinderen, zegt hij, kunnen hun religieuze ervaringen nog
niet scheiden van andere ervaringen: zij redeneren egocentrisch, hebben
een antropomorf godsbeeld, rekenen op de magische werking van het
gebed en gebruiken religieuze termen vaak fout. In de leeftijd tussen
negen en elf jaar onderscheidde Goldman het sub-religieuze denken,
minder egocentrisch, kinderen nemen de bijbel letterlijk, maar denken
dualistisch omdat ze de wereld van de bijbel en die van henzelf niet met
elkaar in verband brengen, hun gebed wordt altruïstischer; maar er komt
ook meer twijfel over de relevantie van geloofsinhouden. Boven de twaalf
jaar herkent Goldman een persoonlijk religieus stadium waarin spiritu-
eel denken mogelijk is, waarin kinderen weigeren om letterlijk te geloven
wat zij horen of wat uit de bijbelverhalen wordt opgepikt, waarin zij zich
afzetten tegen gesocialiseerde godsdienstigheid (kerkgang) en meer moeite
hebben om geloofsinhouden met het eigen leven in verband te brengen324.

• Oser ontdekte vier stadia, die voortvloeien uit zijn onderzoek naar het
morele oordelen over ‘het ultieme’325. In de “deus ex machina fase” zal
een kind het ultieme uitsluitend ervaren als iets wat als autoriteit beloont
en straft. In de tweede fase van het “Do ut des” menen kinderen door
riten de autoriteit te kunnen beïnvloeden. In de fase van het “deïsme”
wordt distantie tussen het ultieme en de menselijke mogelijkheden
gevoeld, ieder wordt een eigen terrein van de werkelijkheid toegekend326.
Tenslotte is er de fase van de communiteit die slechts door enkele men-
sen bereikt wordt en waarin een mens rechtstreeks kan communiceren
met het ultieme327.

• Ook Fowler328, baseert zijn fases in de ontwikkeling van geloof op de
psychologische theorie van Piaget en de morele theorie van Kohlberg,
terwijl hij de op de psycho-analyse van Freud gebaseerde visie van
Erikson in zijn onderzoek betrekt. Hij onderscheidt zes “stages of faith”,
voorafgegaan door een nulfase waarin het kind nog zo één is met de
wereld, dat er van echte geloofsontwikkeling nog geen sprake is. Maar
omdat in die periode (tot twee jaar ongeveer) alle voorwaarden voor het
gevoel van basisveiligheid en fundamenteel vertrouwen moeten worden
vervuld, is deze periode van ongedifferentieerd geloof wel heel belang-
rijk voor de latere geloofsontwikkeling. Het eerste stadium van de vroe-
ge kindertijd beloopt de leeftijd van twee tot en met zes jaar. Dit stadium
van intuïtief projecterend geloven laat een cognitief egocentrisme zien.
In de interviews, die hij met kinderen vanaf vier jaar hield, spraken kin-
deren in dit stadium over God als verbonden aan concrete situaties, zoals
bruiloften en begrafenissen in televisieseries. Vanaf vier jaar krijgt een
kind gevoel voor de geloofsverhalen, de andere werkelijkheid en het
transcendente. Gestimuleerd door de religieuze gewoonten van de omge-
ving, door de verhalen en symbolen krijgt de fantasie vrij spel. God is
antropomorf, zeer menselijk, maar ook wonderdoener en een vorm van
Sinterklaas. Het stadium van het mythisch-letterlijk geloven kan men bij
kinderen vanaf een jaar of acht waarnemen. De verhalen over God wor-
den letterlijk genomen. God is almachtig en wordt ervaren als iemand
die onmiddellijk en direct werkzaam is in het leven van de mensen uit de
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verhalen. Het synthetisch-conventioneel geloven ontstaat na het twaalf-
de jaar. Het geloof wordt gekoppeld aan regels, datgene wat men van je
verwacht. De conventies van de samenleving spelen een grote rol in de
consequenties van geloof en wat goed voor je is. Meestal wordt geloof
ervaren als een sluitend systeem van regels en afspraken, van sancties en
beloningen, van rechtvaardiging door datgene wat goed binnen de cul-
tuur en het sociale systeem past. De sociale relevantie is groot. Het vier-
de stadium wordt gevormd door individueel-reflectief geloven, dat vanaf
de leeftijd van zestien jaar herkend kan worden. Geloven wordt indivi-
dueel en de persoonlijke relevantie wordt kritisch reflectief, zowel ratio-
neel als emotioneel onderzocht. Het paradoxen-verbindend geloven
hoort bij de volwassenheid. Vanaf een jaar of dertig kan men deze vorm
van geloofsontwikkeling bij sommige mensen herkennen. Een vorm van
geloven waarbij het onmogelijke ook mogelijk is; waar relativerend
geloofswaarheden worden geschat op hun eeuwigheidswaarde, hun uni-
versaliteit, het uitstijgen boven eigen belang en sociale normen. Deze
vorm van geloven vereist een grote mate van zelfbesef, vertrouwen in
zichzelf en de eigen zelfstandigheid, ook als het gaat om het beoordelen
van normatieve levensbeschouwelijke situaties. Dan wordt geloven tot
een echte levensoriëntatie. Het laatste stadium van geloofsontwikkeling,
het universele geloven komt maar zelden voor. Geloven wordt tot een
feest van harmonie met zichzelf en de omringende wereld, en vooral har-
monie met het universum. Fowler noemt enkele grote persoonlijkheden
waarbij hij deze vorm van geloven herkent, zoals moeder Theresa, Dag
Hammerskjöld, Bonhoeffer en Heschel. In de geloofsontwikkeling van
deze mensen wordt het koninkrijk van God zichtbaar, meent Fowler.

4.4.3 Kritische noten bij deze fasetheorieën met betrekking tot 
geloofsontwikkeling

Geloofscommunicatie, en godsdienstige opvoeding moeten rekening hou-
den met de ontwikkeling van kinderen. Alle theorieën dragen de kenmer-
ken van de Westerse beschaving en haar cognitief verbale ethische
normering329. Wanneer abstract cognitief oordelen met betrekking tot het
ultieme, of wanneer een verlicht ethisch mensbeeld als ‘hoogste’ eindpunt
van de geloofsontwikkeling wordt beschreven, lijkt een Westers-cultureel
bepaald geloofsconcept als ontogenetisch grondplan te worden gepresen-
teerd. Het hoogste ideaal van Christelijk en ander geloof is in andere cul-
turen wezenlijk anders. Wanneer zowel het consensual frame als het
cultural frame anders is, zal daardoor het fase-kenmerkende gedrag met
de bijbehorende psychische ontwikkeling vermoedelijk een ander karakte-
ristiek beeld vertonen. Nauta wijst erop dat de sociale leertheorieën
geschikt zijn om de godsdienstige ontwikkeling van het kind tot en met de
basisschoolleeftijd te beschrijven, maar dat zij niet geschikt zijn voor de
beschrijving van deze ontwikkeling op latere leeftijd330. Dingemans en
Nauta merken op dat de indeling van zowel Oser als van Fowler meer een
normatief dan een psychologisch karakter hebben331. Ploeger geeft fun-
damentele kritiek op de levensbeschouwelijke structurele ontwikkelings-
theorieën. Ze houden zich bezig met de structuren van kennen en oordelen
en minder met geloofsinhoud. Hoewel aangegeven wordt dat een lager sta-
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dium niet minder is, wordt voortdurend de voorkeur voor een hoger sta-
dium uitgesproken; de hoogste stadia worden vrijwel niet bereikt; de cri-
teria voor de stadia lijken willekeurig gekozen; er is te weinig
vervolgonderzoek gedaan; zingeving bevat meer fragmenten dan alleen de
onderzochte. Ploeger heeft ook pedagogisch-fundamentele kritiek. Er
treedt altijd een vertraging op in de geloofsontwikkeling ten opzichte van
de cognitieve ontwikkeling, die rond het elfde jaar begint (door Goldman
in beeld gebracht) en jaren (tot zes jaar) kan duren. In die periode wordt
gezocht naar een eigen identiteit. Dan verdwijnt het ‘bijbelse geloof ’ bij
kinderen. Fowler en Oser gaan daar te weinig op in. Een kind moet de tijd
worden gegund om mythisch-letterlijk te geloven en dat hoeft helemaal
niet in strijd te zijn met de Christelijk normatieve beginselen. Ploeger wijst
erop dat naast de biologische en psychisch-sociale ontwikkeling van de
kinderen ook rekening moet worden gehouden met de psychisch-sociale
ontwikkeling van de volwassenen, die de geloofscommunicatie voert. Hij
wijst bovendien op de noodzaak dat het gecommuniceerde geloof maat-
schappelijke relevantie moet hebben, en dus moet passen binnen de leef-
wereld van kinderen en jongeren. Ook openbaring moet een referentie-
kader hebben om opgevangen te worden, zegt Ploeger332.
Fowler merkt op dat een substantieel percentage volwassenen in de geloofs-
ontwikkeling blijft steken. Uit zijn gegevens333 blijkt dat de helft van alle
mensen in de leeftijd van opvoeder nog zeer gebonden blijft aan de ver-
trouwde, van huis uit meegekregen geloofsvoorstellingen, weliswaar licht
uitgebreid met enig abstracte geloofsvoorstelling en de mogelijkheid tot
het vormen van een eigen mening en een eigen invulling. Dan nog is er
weinig integratie met het leven en dus weinig sprake van synthetisch-con-
ventioneel geloof. Wanneer men geloofsontwikkeling slechts mogelijk acht
als er aantoonbaar sprake is van symboolbewustzijn en wanneer kinderen
in staat zijn om metaforen te begrijpen en te hanteren, zal de cognitieve
ontwikkeling vóór de geloofsontwikkeling uitgaan en voorwaarde zijn
voor geloofsontwikkeling. Vanuit dat standpunt kan men de conclusie
trekken dat geloofscommunicatie en godsdienstige ontwikkeling rond het
zesde levensjaar aanvangt, en dat alle andere voorbereidende activiteiten
en de bijbehorende ervaring pre-religieus genoemd moeten worden.
Ervaring met verstandelijk gehandicapten, die het cognitieve niveau van
een zesjarige nooit zullen bereiken, weerspreken deze cognitieve visie op
geloofsontwikkeling. De mogelijkheid om te geloven kan ook gekend,
gewaardeerd en gebruikt worden door mensen die ten gevolge van hun
handicap nooit anders dan lichaamsgebonden, sensopathisch en primair
associatief (met een zeer beperkt aantal geconditioneerde associaties) moe-
ten leven. Wanneer er sprake is van dominant lichaamsgebonden ordenen
en voluit associatief ordenen, maar waar ten gevolge van de handicap nooit
sprake zal zijn dat de latente structurerende ordening en de vormgevende
ordening actief kunnen worden gebruikt voor de zelf-organisatie en de co-
regulatie, kan wel degelijk sprake zijn van een actief en levendig geloofsle-
ven. De mogelijkheid om te geloven kan dan zeker tot haar recht komen334.
Van het observeren van verstandelijk gehandicapten kan men op dit gebied
veel leren over de mogelijkheden om te geloven bij ‘gewone normale’ jonge
kinderen. Geloven blijkt dan een menselijke mogelijkheid, niet afhanke-
lijk van de Westerse epistemologische ontwikkelingseisen.
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Aan het idee dat geloofsontwikkeling vooral cognitieve ontwikkeling is,
waarbij geslaagde geloofsontwikkeling wordt geëvalueerd aan de mate
waarin men op argumentatief verbale wijze morele keuzes kan explicite-
ren, ligt een mensbeeld ten grondslag waarin volwassenen ‘de enige echte
mensen’ zijn en kinderen een negatie daarvan. In zulke visies op geloofs-
ontwikkeling lijkt overschatting van de volwassenheid en onderschatting
van kinderen met betrekking tot geloven vanzelfsprekend. Bovendien lijkt
in deze visies aan ‘hogere’, dat wil zeggen meer volwassen en meer intel-
lectueel cognitieve vormen van geloven, een hiërarchische beoordeling te
worden toegekend, die ‘kinderlijke stadia in geloven’ en ‘lagere stadia in
geloven’ diskwalificeert.
Dan zijn er ook nog enkele pedagogische vragen met betrekking tot de
ouder-kind verhouding en de stadia in geloofsontwikkeling. Hoe kunnen
ouders en opvoeders een referentiekader bieden dat zijzelf niet gebruiken
of toepassen? Hoe kunnen zij co-regulerend de verhalen en geloofsinhou-
den zo’n narratieve illuminerende inhoud geven, dat daaruit de empirical
fit duidelijk wordt? Wat een mens co-regulatief gezien niet heeft kan hij
ook niet inzetten. Wanneer het alleen om overdracht gaat, om doorgeven
wat de ouderen ‘hebben’, zodat de kinderen daarin ingroeien en hun geloof
gevuld zou moeten worden vanuit het geloof van de ouderen, zal de rele-
vantie voor dit bestaan en het probleemoplossend vermogen van geloof
alleen maar afnemen. Ouders en kinderen zullen derhalve samen moeten
leren. Nauta zegt dat de toegang tot religieuze ervaringen in de verhalen
wordt verstrekt, waar de rollen van God en mens zijn beschreven. Een
mens leeft zich in in die verhalen, waardoor deel genomen kan worden aan
het religieuze . De manier waarop je daar van de geboorte af kennis mee
hebt gemaakt, door de manier waarop anderen ermee omgaan, maakt dat
datgene wat wordt waargenomen, ook in de verhalen, verschillend wordt
geïnterpreteerd. Wat voor de één een godservaring is wordt door een ander
als ‘gewoon’ geïnterpreteerd. Het is dus belangrijk dat medemensen voor-
leven hoe de bijbelse werkelijkheid van de verhalen wordt geactualiseerd.
De religieuze ervaring is daarom niet zo maar een gevoel, maar een gebeur-
tenis die betekenis krijgt en heeft335. Hier sluit de opvatting van Stoker bij
aan, dat het vertellen van de verhalen zo moet gebeuren dat de hoorder
tot daden wordt aangezet336. Er zal geloofscommunicatie moeten zijn
waarbij de ouderen de jongeren stimuleren om hun eigen mogelijkheden
tot geloven, te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebruiken.
Daarvoor zal de geloofscommunicatie co-regulatief gezien van een zo goed
mogelijke kwaliteit moeten zijn.

4.4.4 Identiteitsontwikkeling en geloofsontwikkeling bij Erikson

In de adolescentie (de puberteit), vanaf de leeftijd van twaalf jaar vindt
de identiteitsontwikkeling plaats. De groeiende identiteit heeft een kern-
conflict met gevoelens van verwarring en vervreemding. De leeftijdsgeno-
ten worden erg belangrijk. Er moet afstand worden genomen van ouders
en opvoeders om zelfstandig het leven vorm te geven. De jongere moet
zichzelf ontdekken. Er worden kanten in zichzelf ontdekt waarvan men
voordien niets wist. In deze periode van onthechting van het vertrouwde
is het heel belangrijk als er een stevige basis ligt van zelfvertrouwen en zich
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geaccepteerd weten. Jonge mensen hebben identificatiefiguren nodig. Zij
hebben de ruimte nodig om te experimenteren met sociale rollen. Voor het
geloofsleven kan dat een moratorium, een even afstand en rust nemen,
betekenen. Dat wil niet zeggen dat er geen belangstelling is voor God en
geloof, maar die belangstelling is vooral gericht op het beantwoord krij-
gen van de levensvragen, die zich in deze periode voordoen. Jongeren wil-
len niet weten wie God is, of wat ze moeten doen ‘voor God’, maar waar
God, geloof en godsdienst relevant kan zijn voor hun zoektocht in hun
bestaan.
Erikson heeft zijn inzichten gebruikt om geloofsontwikkeling te beschrij-
ven aan de hand van studie van de persoonlijkheidsontwikkeling van
Luther337. Hij maakte duidelijk dat elke levensfase voor de geloofsontwik-
keling belangrijk is en dat elke fase zijn eigen geloofservaring kent. Hoewel
in de eerste fase nog gesproken wordt van pre-religieus ervaren is deze
periode van nul tot twee jaar toch heel belangrijk. Want hierin wordt de
basisveiligheid meer of minder beleefd, waardoor uit de relatie met de
ouders fundamenteel vertrouwen of fundamenteel wantrouwen wordt
opgebouwd. Voor geloofsontwikkeling is de ervaring van geborgenheid en
nabijheid, die de ander op het kind uitstraalt, van cruciaal belang. Het
geeft informatie op de oervraag: “Mag ik er zijn?” Het straalt niet alleen
uit: ‘jij mag er zijn’, maar ook ‘jij bent gewild’, ‘jij bent geaccepteerd zoals
je bent’. Deze basisveiligheid en het fundamentele vertrouwen, wat eruit
wordt opgebouwd, geeft niet vanzelfsprekend de religieuze godservaring
dat een mens ook door God gewenst is. Wel worden in de eerste fase pre-
religieuze noties van God aangereikt: God is geborgenheid en God is nabij-
heid; God is ook : “Jij mag er zijn”. In de tweede fase, van de twee- en
driejarige, wordt de eigenheid ten opzichte van de omringende wereld
steeds sterker ervaren. Geven en nemen, loslaten en vasthouden, zelfstan-
dig iets doen en hulp vragen of krijgen roept steeds weer triomfantelijke
gevoelens op (Ik kan dat!) en schaamte (Ik kan het niet!). Die afhankelijk-
heid wordt ook gevoeld tegenover God (als verlengstuk van de ouders die
hem representeren in deze fase). Dit ontdekkingsproces gaat in de volgen-
de twee fases voort. Tijdens de leeftijd van drie tot vijf jaar zal het totale
gezin de significante relatie gaan vormen. Het kind merkt steeds meer dat
het iemand is en steeds meer zelfstandig kan. Maar het merkt ook dat het
fouten kan maken, dat niet alles lukt en dat er sprake is van straf en schuld.
Schuld staat als tegenpool tegenover het zelfstandig initiatief nemen.
Tijdens de schoolleeftijd wordt dit nog sterker gevoeld als bekwaamheid
tegenover falen en minderwaardigheid. In deze periode worden er steeds
meer richtinggevende personen aan het bestaan van het kind toegevoegd.
De leerkrachten op school, de buurtbewoners en familieleden, maar ook
de schoolkinderen en de buurkinderen. Zij allen hebben een bevestigende
(jij mag er zijn!) of ondergravende (jij bent niet goed genoeg, was je maar
anders!) werking. De bevestiging of de manier waarop het bestaan wordt
ondergraven door ouders en belangrijke leraren en opvoeders blijft het
allerbelangrijkste in deze fases. De relatie met God, die in deze fase wordt
opgebouwd, houdt daarmee rechtstreeks verband. De volwassene vult aan,
corrigeert, wijst de weg, vangt op, vermaant, en ondersteunt. De kiem kan
gelegd worden voor een (godsdienstig) minderwaardigheidscomplex (ik
kan toch niks, ik ben niet goed genoeg, ik faal!). De kiem voor zelfver-
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trouwen en verantwoordelijkheid kan ook gelegd worden. Het besef kan
doorbreken dat God, net zoals de ouders, een kind voor diepe existentiële
afgang wil bewaren. Te vroeg ingescherpt wetticisme kan leiden tot onvol-
doende integratie van geloof in de God van Buiten. Die God wordt erva-
ren als een God die met zijn macht en kracht en volmaaktheid maatgevend
is voor het oordeel, de regels en wakend, straffend, de wet stellend aan-
wezig is. Daarnaast staat het godsbeeld van de persoonlijke God, “mijn
God’, de God, die mij van binnen aanspreekt en met Zijn kracht en macht
en volmaaktheid maatgevend is in liefde, trouw, betrouwbaarheid, aanwe-
zigheid, nabijheid, bereikbaarheid, hulp en barmhartigheid. Een positief
gekleurde vader- en moederbinding heeft effect op de positieve kleuring
van de binding aan God. Waar die positieve ouderbinding  te wensen over-
laat (te weinig bevestiging van je bestaan), kan de God van Buiten als over-
heersend worden ervaren en de ervaring van de persoonlijke God zoek
raken.
Wie God heeft leren kennen als een persoonlijk God, die nabij is en hulp
geeft, kan ook nu God ervaren als betrouwbaar en herkenbaar. Daarvoor
kunnen de bijbelverhalen identificatiefiguren en identificatiegebeurtenis-
sen aanreiken. Wind legt uit hoe Jezus daardoor voor jongeren (en oude-
ren) een identificatiefiguur kan zijn338. Dit proces van godsbewustzijn en
geloof, van zich oriënteren op bijbelverhalen en daarmee zich kunnen iden-
tificeren, kan voortgezet worden in de periode van de jongvolwassenheid,
tussen de achttien en vijfendertig jaar. De partner wordt de belangrijkste
medemens. Het kernconflict bestaat uit de spanning tussen intimiteit en
eenzaamheid. De grote verantwoordelijkheden van het leven kunnen een
gevoel van isolement oproepen, vooral wanneer de intimiteit onvoldoende
gedeeld kan worden. De vraag wordt bij wie je veilig bent en bij wie je
hoort. Er kan nu gevoel voor mystiek, verbondenheid met Gods liefde, en
engagement met de geloofsinhoud ontstaan. Dat kan leiden tot een zeer
kritisch staan tegenover de geloofsgemeenschap en de manier waarop daar
geloof wordt vertaald in de praktijk van het kerkzijn en het leven.
In de periode van de rijpheid, die Erikson signaleert tussen het vijfender-
tigste en vijfenvijftigste levensjaar, oriënteren mensen zich meer en meer
op de maatschappij. Generativiteit kan, tenzij er van stagnatie sprake is,
in de geloofsbeleving worden herkend als verbondenheid met Gods heil
voor deze wereld en daar mede verantwoordelijkheid voor willen dragen.
Dit gevoel kan in de ouderdom (zestig plus) worden verdiept. De integra-
tie van het leven, alles, de goede en kwade kant een plaats geven staat
tegenover een houding van weerzin in het bestaan. De Heilige Geest werkt
in mensen en door mensen, waar mensen zich beschikbaar stellen voor
Gods invloed en dat uit willen dragen339.

4.4.5 De invloed van een autoritair Godsbeeld

Wanneer door volwassenen een autoritair godsbeeld wordt gehanteerd kan
dat negatieve invloed uitoefenen op het Godsbeeld van kinderen, betoogde
Wind. Hij onderbouwde deze waarschuwing vanuit de visie van Erikson.
Volwassenen, die in deze fases God representeren vanuit een autoritair
Godsbeeld, gebruiken drie theologische passe-partouts, zegt Wind (hij
vindt deze passe-partouts terug in veel kinderbijbels). Ten eerste het mora-
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liserende “God beloont de goeden” passe-partout. Bij dit passe-partout
van God hoort berusten in je lot, gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Het
tweede passe-partout gebruikt de bijbelverhalen fundamenteel als exem-
plarisch. Mensen in hun ontrouw en trouw worden maatgevend voor hoe
je moet leven om God te behagen. De bijbelverhalen gaan dan over
geloofshelden in plaats van over Gods trouw aan mensen, ondanks alles.
Het derde passe-partout behelst de uitspraak dat God alles kan. Elk kind
komt ooit met die uitspraak in conflict, (Waarom maakt God mijn oma
dan niet beter?) Vanuit het passe-partout klinkt op die vragen hetzelfde
antwoord als in het tweede passe-partout: je moet het maar aanvaarden!.
Het gevolg van deze passe-partouts in de geloofscommunicatie leidt tot
stagnatie in de geloofsontwikkeling, meent Wind. Gevoelens van schuld
en afwijzing door God kunnen gaan overheersen en uitwerken in totale
afwijzing van God of in een krampachtig proberen om deze God van
Buiten, tevreden te stellen. Soms ontdekken deze mensen later “God neemt
mij aan, ook al ben ik niet volmaakt, en ook al laten mensen mij vallen”.
Daarin is de heelmakende werking van geloof zichtbaar, meent Wind.
Jongsma-Tieleman sluit zich aan bij Erikson in haar analyse van de waar-
de van transitionele verbeelding. Zoals eerder beschreven kunnen transi-
tionele objecten, en handelingen (rituelen) en religieuze symbolen met
transitionele betekenis helpen bij het ontwikkelen van een positieve relatie
met het transcendente. Maar vanuit hetzelfde psychologische proces kan
een negatief godsbeeld en gebrek aan hoop het gevolg zijn van religieuze
opvoeding en zwart gekleurde geloofscommunicatie, waarschuwt zij.
Wanneer godsdienst wordt geïntroduceerd vanuit een totalitaire relatie,
kan een minder gunstige geloofsontwikkeling de positieve krachten van
de godsbeelden verstoren en leiden tot een negatief zelfbeeld, angst en
schuldgevoel en gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kan gebeuren wanneer
godsdienst wordt overgebracht met absolute doctrines, die uitgedrukt wor-
den in onveranderlijke en onoverbrugbare tegenstellingen zoals die tussen
de kleine zwakke mens, en de almachtige God; tussen de goedheid van
God en de slechtheid van de mens; tussen deze aardse werkelijheid en Gods
werkelijkheid. Gebrek aan hoop kan vanuit godsdienst ontstaan wanneer
God ervaren wordt als autoritair waarbij de mens het nooit goed kan doen,
maar waaraan hij is overgeleverd.

4.4.6 Godsdienst als hoedster van de hoop

De ontwikkeling van geloof blijkt, net zo goed als elke andere mogelijk-
heid, gebonden aan een relationeel proces. Geloofsontwikkeling is in dat
opzicht mede een wijze van zelf-organisatie zoals elke menselijke moge-
lijkheid dat is. Het plaatst het zelf in relatie tot de werkelijkheid en helpt
mee zichzelf ten opzichte van die werkelijkheid te ordenen. In die zin is
geloofsontwikkeling, net als elke menselijke ontwikkeling, onderdeel van
het co-regulatieve proces tussen medemensen. Het onderzoek van Slik
maakte duidelijk dat voor geloofsontwikkeling authenticiteit van het in
geloofscommunicatie gecommuniceerde een doorslaggevende factor is
voor de effectiviteit van de geloofscommunicatie. Authenticiteit kan gezien
worden als een ‘innerlijke kwaliteit’ van co-regulatie. In die zin is ook
gebrek aan authenticiteit een innerlijke kwaliteit van het co-regulatieve
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proces. Het co-regulatieve proces kan van dien aard zijn dat het authenti-
citeit als belangrijke factor op laat lichten, of dat het de authenticiteit
onderdrukt. Het lijkt erop dat co-regulatieve processen, die gevoerd wor-
den vanuit een totalitaire/autoritaire pedagogische attitude (opvoedings-
stijl), het oplichten van authenticiteit onmogelijk kunnen maken. Een
pedagogische attitude, die gericht is op intergenerativiteit en gelijkwaar-
digheid (maar niet gelijkheid) van alle partners in het co-regulatieve pro-
ces, ondersteunt interactief handelen tussen alle bij het co-regulatieve
proces betrokken personen. Ook kinderen zijn een persoon en hun inbreng
in het co-regulatieve proces is gelijk van waarde. In het co-regulatieve 
proces is de totale persoon betrokken, met alle ervaringsordening.
Geloofscommunicatie kan gezien worden als een co-regulatief proces
waarin de deelnemers hun totale mens-zijn inbrengen. Een totalitaire en
autoritaire pedagogische attitude beperkt de inbreng, maar datgene wat
wordt achtergehouden speelt gevoelsmatig wel een rol. Het lijkt aange-
voeld te worden als ‘onoprechtheid’ en gebrek aan authenticiteit. Dat zal
gelden voor elk opvoedkundig handelen, maar zeker wanneer er van
geloofsopvoeding en geloofscommunicatie sprake is. Geloofsontwikkeling
hangt niet uitsluitend af van geloofscommunicatie tussen mensen. In
geloofscommunicatie spreekt God mee op verrassende wijze, ook als mede-
mensen (ouders en opvoeders) het af laten weten. In die zin kan Gods aan-
wezigheid en zijn nabijheid ervaren worden als deelname aan het
co-regulatieve proces dat geloofscommunicatie wordt genoemd. Dat neemt
de verantwoordelijkheid van de volwassenen, die de geloofscommunicatie
voeren, niet weg.
Godsdienst kan uitsluitend fungeren als hoedster van de hoop wanneer
uit de godsdienst grenzen zichtbaar worden, waardoor de menselijke
beperktheid veilig is en wordt aangevuld door het goddelijke, zegt
Jongsma-Tieleman. Dat kan duidelijk worden in narrativiteit (bijbelver-
halen en verhalen van mensen die over hun eigen ervaringen vertellen) die
voldoende ruimte laat voor de individuele creatieve verbeelding340.
Voorwaarde is dat de verhalen zo worden aangeboden (zonder passe-par-
touts) dat zij inderdaad die werking kunnen hebben. Bijbelverhalen, die
worden aangeboden als illuminerende verhalen (Hannah Arendt), of als
zinstichtende verhalen met een qualifier (Stoker).

4.5 Geloof leren kennen, waarderen en gebruiken

De kwaliteit van het co-regulatieve proces dat geloofscommunicatie heet,
zou kunnen worden bevorderd doordat een pedagogische attitude die
authenticiteit in het proces op doet lichten. Het concept van ervaringsor-
dening kan hopelijk een bijdrage geven aan het gestalte geven aan een
pedagogische attitude waarin authenticiteit op kan lichten omdat er ruim-
te wordt geschapen voor echt interactief handelen, waarin de plurialiteit
van de deelnemers aan het co-regulatieve proces als een verrijking wordt
ervaren en waarin ieders mogelijkheden (om te geloven) tot hun recht
mogen komen.
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4.5.1 Geloof en ervaring 

Het leren kennen wordt altijd in verband gebracht met informatieverwer-
king uit de waarneming. De drie door Van Egmond gedefinieerde waar-
nemingsreducties geven tezamen informatie over de werkelijkheid, elk met
betrekking tot bepaalde aspecten van de relatie van het zelf tot de werke-
lijkheid. De eidetische reductie zou de mens in staat stellen datgene waar
te nemen dat cultuur, generaties en de eigen persoonlijkheid overstijgt.
Zelfs interpersoonlijke relaties worden hierin overstegen.
Deductief is de ervaring, die de eidetische reductie van de waarneming
mogelijk maakt, te omschrijven als “in de wereld geworpen zijn”
(Heidegger), of als het ervaren van existentiële eenzaamheid (Sartre), maar
ook de existentiële mogelijkheid om het Andere en de Ander te ontmoe-
ten in een ervaring die een appèl doet op het zelf. De Ander, die om ant-
woord vraagt, waardoor het appèl dat van de medemens als ander
uitgaat ook wordt verstaan (Levinas). Oser noemt het de ervaring van
het ultieme.
Het gaat van Egmond om meer dan een notie van iets dat uiteindelijk later
cognitief met behulp van metaforen en symbolisch bewustzijn beter kan
worden begrepen. In niet-Westerse culturen is het leren kennen, leren waar-
deren en leren gebruiken van de ervaringen die de eidetische waarnemings-
reductie geeft voor een groter gebied van de werkelijkheid soms meer
vanzelfsprekend. In de Westerse cultuur heeft de psychische reductie het
van de twee andere reducties ruimschoots gewonnen. Elke aanspraak op
echte waarheid op grond van ‘tot enige echte kennis leverende’ waarne-
mingsvorm verklaarde waarnemingsreductie leidt onherroepelijk tot
reductie van de werkelijkheid. Dat geldt ook voor het tot ‘allerhoogste’,
allerbeste’ of ‘enige-echte-kennis-leverende-waarnemen’ verklaren, van
door middel van transcendente of eidetische reductie verkregen erva-
ringen.
De drie door van Egmond genoemde ervaringsvelden horen ongetwijfeld
bij elkaar en vormen drie aspecten van eenzelfde mechanisme, namelijk
de psychische activiteit die het gevolg is van welke vorm van waarneming
dan ook.

4.5.2 Behoefte aan geborgenheid

De fundamentele ervaring van ‘in de wereld geworpen zijn’, van existen-
tiële eenzaamheid en existentiële beperktheid roept de existentiële behoef-
te op aan geborgenheid en nabijheid (basic-trust) en ‘ergens bij horen’
(hechting), de behoefte om niet alleen en hulpeloos te zijn in de overwel-
digende werkelijkheid. Deze existentiële behoefte reikt verder dan de door
Maslow gesignaleerde fundamentele behoeften. Het is de behoefte om zelfs
in situaties waarin het leven bedreigd wordt (honger, gebrek aan onder-
dak en dergelijke) niet volstrekt alleen en ten diepste op zichzelf terugge-
worpen te zijn.
De existentiële behoefte raakt de grond van het bestaan, hij wordt erva-
ren door alle mensen, maar hij bindt mensen ook ten diepste samen. In
die behoefte vindt men elkaar en begrijpt men elkaar. De mens zal altijd
zoeken naar ervaringen die deze behoefte vervullen (dat is meer dan bevre-

209



digen). Hoewel Van Egmond meent dat de eidetische reductie als deel van
de waarnemingsmogelijkheden van de mens pas na lang meditatief oefe-
nen weer gewekt kan worden in onze Westerse cultuur, lijken de proeven
van Fogel een andere richting uit te wijzen. Een baby voelt aan dat die
medemens ‘van dezelfde soort’ is, en dat die ander intuïtief en affectief
gekend kan worden. Sympathische en empathische ervaringen geven vol-
doende bruikbare informatie, waardoor de baby vanaf de geboorte een
unieke, persoonlijke relatie aan kan gaan met een andere unieke persoon-
lijkheid. Het gaat niet om een relatie tussen klonen of tussen robots met
dezelfde programmering.
De manier waarop baby’s vanaf het prilste begin relationeel co-reguleren,
dus niet alleen reageren, maar ook initiëren en uitlokken, dus zelf inbreng
hebben in de co-regulatie wijst op mogelijkheden, die worden opgeroepen
door ordening van ervaringen die door de transcendente waarnemingsre-
ductie worden opgeroepen. Maar een kind blijkt meer te kunnen. De baby
en het kleine kind kunnen net als alle mensen een emotioneel ‘contract’
en een gedrags’contract’ aangaan. Dat bleek uit de manier waarop een
baby schaamte en teleurstelling kan uitdrukken wanneer de verwachting,
die ten grondslag ligt aan co-regulatie, niet waar wordt gemaakt. Dat is
objectief gezien merkwaardig. Waarom verwacht het kind deze relationele
respons en waarom neemt een baby niet elke willekeurige respons voor lief.
Het kind lijkt het vermoeden of een notie te hebben van een hogere orde
waaraan zowel de medemens als het zelf, als de werkelijkheid onderwor-
pen is. Deze notie (in de folk-psychology theorie-theorie genoemd) lijkt
bij nadere doordenking van de empirische gegevens van Fogel, vooral
samen te hangen met de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbon-
denheid. Juist wanneer de moeder niet - terwijl de baby zich aan de ‘regels’
hield - beschikbaar is (onvoldoende nabijheid), geen geborgenheid geeft
of geen verbondenheid co-reguleert, wordt aan het verwachtingspatroon
niet voldaan.
De tijd dat men meende dat een kind niets wetend, niets voelend, niets
denkend, niets ervarend ter wereld kwam is voorbij. Dat psychische trau-
ma’s oplevert is eveneens bekend341. De baby wordt ‘terug’ gelegd op de
buik van de moeder, waar het het hart van de moeder kan horen kloppen
en waar het de moeder kan ruiken. Baby’s worden meegedragen of krij-
gen een gebruikt nachthemd in de wieg om een vertrouwd object bij zich
te hebben. Aan de existentiële behoefte aan geborgenheid, nabijheid en
beschikbaarheid en verbondenheid met de ander kan door de moeder (de
ouders) en door de medemensen in het algemeen, niet volledig worden
tegemoet gekomen.

4.5.3 Geloof leren kennen

Wanneer de ‘basic-trust’ zoals Erikson die beschrijft, volledig af zou han-
gen van de mate waarin de moeder (ouders) geborgenheid, nabijheid en
verbondenheid waar kan maken, zou het er voor veel kinderen somber uit
zien. Dan is het een wonder dat kinderen nog enig basisvertrouwen kun-
nen opbouwen en dat zij nog enige basisveiligheid ontwikkelen. Want geen
enkele ouder is in staat altijd beschikbaar te zijn, altijd aan alle behoefte
aan nabijheid te voldoen. Geen ouder kan volledige geborgenheid garan-
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deren, zeker niet wanneer kinderen pijn hebben of ziek zijn en geen kin-
derleven gaat voorbij zonder zulke calamiteiten. Geen ouder of medemens
kan existentiële verbondenheid garanderen. Hun beschikbaarheid om
nabijheid te geven en hun macht om volkomen geborgenheid te geven
schieten altijd te kort. Ter Horst noemt dit de oerervaring van de ‘onvol-
komenheid van het bestaan’. Ouders, medemensen kunnen vanuit die geza-
menlijke ervaring van de behoefte antwoord geven door middel van de
‘empathic flow’, die het consensual frame aanbrengt, waardoor de ouders
Gods onvoorwaardelijke nabijheid en geborgenheid en Zijn absolute
beschikbaarheid representeren. Zij kunnen laten voelen en beleven dat er
anderen zijn, medemensen die je accepteren en die de attitude: “Ik zal er
zijn voor jou” waar maken. Gelovige ouders geven door hun doen en laten,
hun hele gedrag en hun woorden blijk van verankering van hun onvolko-
men nabijheid en hun beperkte beschikbaarheid in hun eigen ervaring dat
God Zich aan hen bekend gemaakt heeft als: “Ik zal er zijn”.
Kirkpatrik en Shaver constateerden dat de door de moeder aangereikte
basisveiligheid niet altijd pre-religieuze ervaringen veroorzaakt, zoals
Erikson veronderstelde. Alleen kinderen van moeders die naast veiligheid
en vertrouwen ook de eigen godsdienstigheid co-regulatief ‘in brachten’
bleken later religieus te zijn342. Ouders kunnen vanuit hun eigen geloof en
ervaring het consensual frame van Gods trouw en onvoorwaardelijke
beschikbaarheid in de co-regulatie communiceren. Kinderen kunnen die
binnen de co-regulatie uitgezonden ‘boodschap’ begrijpen. De menselijke
ander die naar mij omziet wordt intuïtief eidetisch verbonden met de
Ander die naar mij omziet343. Geborgenheid, nabijheid en verbondenheid
maken verantwoordelijkheid en vrijheid mogelijk, omdat het bestaan van
de één wordt gedragen door de Ander. De termen waarmee Gods aanwe-
zigheid in de werkelijkheid bijbels gezien wordt beschreven, hebben allen
een connotatie, die vervulling van de behoefte aan geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid uitdrukken zoals: liefde, genade, barmhartigheid
en ontferming, vergeving en verzoening; alomtegenwoordigheid en eeuwige,
verbond, bondgenoot, trouw, en goedertierenheid. Dingemans spreekt
over Gods justificatie (jij mag er zijn voor God), en Gods sanctificatie
of heiliging van mensen, waardoor mensen op een nieuw spoor gezet
worden344.
Sociaal-psychologisch gezien zal elk symbolisch universum de behoefte
aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid op de één of andere manier
vervullen. De menselijke mogelijkheid om te geloven wordt daarvoor inge-
zet. Wanneer de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid
niet wordt vervuld vanuit een godsdienst, zullen vormen van semi-religio-
siteit en surrogaat-religie de behoefte (tijdelijk) bevredigen (maar niet ver-
vullen). Bijvoorbeeld als heldenverering, persoonsverheerlijking van een
onbereikbare pop- of andere ster, afhankelijkheid van een peergroup, een
goeroe, een sekteleider of een straatgang; maar ook in levensbeschouwe-
lijke elementen van een hedonistische levenshouding. Het kan zich uiten
als vervreemding van zichzelf, angsten en depressies en het leven niet aan
kunnen, maar ook als rusteloos shoppen in de markt van welzijn en
(paranormaal) geluk. Het kan zich uiten in agressie tegen medemensen,
het aanhangen van een ideologie, of een totalitair leider waardoor omke-
ring van het geweten ‘om maar ergens bij te horen’ op de loer ligt (Hannah

211

342 Nauta, 1995, p. 118.

343 Emmanuel Levinas: Tussen ons,

1991.

344 Dingemans, 1996, p.163-206.



Arendt). Ouders kunnen in hun co-regulatie deze invulling van de moge-
lijkheid om te geloven stimuleren. De behoefte aan geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid zal altijd ten grondslag liggen aan elke
geloofscommunicatie. Rituelen en symbolen, geloofsverhalen en bijbelver-
halen, gebed, (religieuze) muziek en (geloofs)zang, kunnen de eidetische
waarneming van Gods antwoord op de fundamentele behoeften van de
mens stimuleren. Dat zal gebeuren wanneer authentieke geloofscommuni-
catie de gezamenlijke co-regulatieve eidetische waarnemingsreductie voedt.
Men kan de informatie uit de eidetische waarnemingsreductie beleven als
kracht (dynamis).

4.5.4 Geloof leren waarderen

De innerlijke waardering voor de mogelijkheid om te geloven is afhanke-
lijk van de bruikbaarheid van de geloofskennis. De informatie, die ver-
strekt wordt door het leren kennen van het geloof, op welk tijdstip in het
leven dat ook gebeurt en van welke bron de inhoud van de kennis dan ook
afkomstig is, zal altijd afhangen van de mate waarin en de wijze waarop
de geloofskennis de fundamentele behoefte aan geborgenheid, nabijheid
en verbondenheid vervult. Daarin schuilt het geheim van de ‘empirical fit’.
Wanneer geloof en godsdienst zo wordt aangeboden en zo wordt gekend,
dat het geen enkele relevantie bezit voor de leefwereld en de existentiële
vragen en behoeften van de mensen van nu, zal de waardering ervan afne-
men of uitblijven. Dingemans onderschrijft nadrukkelijk het standpunt
van Tracy, wanneer deze er op wijst dat theologische interpretaties en gods-
dienstige uitspraken verantwoord moeten kunnen worden ten overstaan
van de samenleving. De relevantie moet worden aangetoond met betrek-
king tot de empirische (economische, politieke, maatschappelijke) werke-
lijkheid, tegenover de academische (wetenschappelijke) werkelijkheid en
tegenover de eigen (godsdienstige) traditie. Geloofskennis (uit het ‘leren
kennen’ verkregen) moet een ‘affectieve plot’ aanreiken. Zo kan geloofs-
kennis een betekenisgevend, zingevend verklaringssysteem voor de werke-
lijkheid aanreiken dat geloof-waardig is omdat het affectieve relevantie
biedt voor de leefwereld, waarin een mens zich bevindt. De affectieve rele-
vantie is verweven met het gevoel van veiligheid. Dat treedt op wanneer
de behoefte aan geborgenheid, nabijheid en verbondenheid (ten minste ten
dele) wordt vervuld. In die vervulling wordt het bestaan van het individu
fundamenteel affectief bevestigd. Een precaire aangelegenheid ten aan-
zien van de waardering van het toenemend gekende geloof is gelegen in
de realiteit van het onbegrijpelijke kwaad en het besef van zonde en schuld.
Ieder mens ontdekt in zichzelf de onvermijdelijkheid van ongewilde fou-
ten, maar ook de onvermijdelijkheid van de aantrekkingskracht van
bewuste zonde. Zonde is de persoonlijke representant van het begrijpelij-
ke en het onbegrijpelijke kwaad, dat in de hele werkelijkheid zichtbaar
wordt. Zonde maakt scheiding tussen de mens en Geborgenheid, en
Verbondenheid en verandert Nabijheid in afstand. Elke mens voelt deze
scheiding en de afstand enerzijds als iets wat een mens overkomt door alles
wat nu eenmaal in de werkelijkheid plaats vindt, maar anderzijds ook als
iets wat aan de mens een (tijdelijk) gevoel van (al)macht en zelfgenoeg-
zaamheid geeft. Elke mens kan bij tijd en wijle, ernaar streven om de
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Geborgenheid, de Nabijheid en de Verbondenheid niet nodig te hebben en
in zelfverantwoordelijke zelfbepaling zijn weg te gaan. Voor zonde is Gods
sanctionering belangrijk. God wijst de zonde af, maar niet de zondaar. In
verzoening en vernieuwing, in de mogelijkheid tot bekering en verande-
ring wordt een heelmakende heilsweg gevonden. Maar kwaad is ook onbe-
grijpelijk en wordt ervaren als onvolkomenheid van het bestaan. Wanneer
ondanks alles in deze onvolkomenheid, waartegen geen mens geborgen-
heid, nabijheid en absolute verbondenheid kan garanderen, Gods gebor-
genheid, Zijn nabijheid en Zijn verbondenheid met de mensheid en de
individuele mens wordt ervaren, kan geloof desondanks toenemend
gewaardeerd worden. Bij gebrek aan veiligheid wordt geloofskennis
gewaardeerd wanneer het angstreductie bewerkstelligt. Want de tegenhan-
ger voor de fundamentele behoefte aan geborgenheid, nabijheid en ver-
bondenheid bestaat uit fundamentele angsten: de angst voor verlatenheid
(isolatie en absolute eenzaamheid) en de angst voor liefdeverlies (ontbon-
denheid, nergens bij horen, afgewezen zijn). Angstreductie kan ook plaats
vinden doordat men methoden en technieken aanreikt om de godheid
tevreden te kunnen stellen. Daardoor wordt de angst voor liefdeverlies en
verlatenheid gereduceerd. Er treedt een vorm van door angst geboren
waardering op, zoals Jongsma-Tieleman beschrijft wanneer een meisje zegt
dat God weliswaar liefde is (geloofskennis) maar niettemin haar vijand
(want zij is nooit goed genoeg)345. Uit deze angstgevoede waardering van
geloofskennis kan godsdienstige psycho-pathologie, ontstaan, die ernstige
vormen aan kan nemen. Geloof leren waarderen is een precaire aangele-
genheid. Allerlei factoren spelen daarin een rol. De authenticiteit van het
geloof van de ouders of de wijze waarop zij godsdienstige socialisatie of
extrinsieke godsdienstigheid waarderen in vergelijking met de intrinsieke
godsdienstigheid en de waardering, die ouders en volwassenen hebben voor
kinderlijke vormen van geloven, zijn soms volledig, maar zeker mede-
bepalend voor de manier waarop het gekende geloof wordt gewaardeerd.
Ongelovige en ongodsdienstige ouders co-reguleren helemaal geen waar-
dering voor een godsdienstige gelovigheid en zullen de mogelijkheid tot
geloven zo niet doen kennen of waarderen en leren gebruiken. Wanneer
de ouders ontkennen dat een kind geloven kan, zal het kind minder waar-
dering voelen voor de manier waarop het het eigen geloof leert kennen
(mythisch letterlijk geloof bijvoorbeeld). Het zal de eigen mogelijkheden
onderschatten of onderwaarderen, doordat de ouders de uitingen van die
mogelijkheid onderwaarderen. Of het zal zich aanpassen aan door de
ouders wel gewaardeerde geloofsvormen en godsdienstigheid, bijvoorbeeld
in echo-gedrag op godsdienstig gebied.

4.5.5 Geloof leren gebruiken

Wanneer echo-gedrag de enig toegestane sociale gebruiksvorm van gods-
dienstigheid is, of wanneer de relevantie voor de leefwereld van jongeren
en mensen van nu beperkt of onduidelijk is, of wanneer het gebruik van
geloof nooit wordt gecommuniceerd maar uitsluitend het gebruik van
extrinsieke godsdienstigheid in de geloofscommunicatie een rol speelt, zal
de gebruikswaarde van geloof afnemen of verdwijnen. Psycho-pathologi-
sche geloofswaardering kan leiden tot psycho-pathologisch gebruik van
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godsdienstigheid. Geloof dat overgedragen wordt vanuit een angstgevoe-
de waardering zal dwingend autoritair gecommuniceerd worden naar de
medemens en naar kinderen toe. De co-regulatie kan dan een angststimu-
lerende werking krijgen. Godsdienstig gedrag wordt belangrijker dan de
inhoud van het geloof, omdat de positieve ervaring van geborgenheid,
nabijheid en verbondenheid plaats maakt voor angstreductie. Dit gebruik
kan, wanneer de gemeenschap waartoe men behoort dit gedrag co-regula-
tief ondersteunt, een vicieuze cirkel van door angstgestuurde geloofsken-
nis, geloofswaardering en geloofsgebruik veroorzaken. Ook het Christelijk
geloof kan op die manier uitwerken als een ideologie met een totalitaire
gezagsstructuur. Het kan ook anders gaan. Wie geloof heeft leren kennen
en heeft leren waarderen moet van jongs af aan, zodra daartoe signalen
binnen het co-regulatieve proces worden opgevangen, geloof positief leren
gebruiken. De kwaliteit van de gelovige co-regulatie is vanaf de geboorte
van buitengewoon belang. Geloofscommunicatie begint niet wanneer een
zeker cognitief verbaal niveau is bereikt, maar begint met het ontvangen
van een kind. De kwaliteit van de geloofscommunicatie hangt af van de
manier waarop ouders en volwassenen, opvoeders en medemensen in het
co-regulatieve proces de boodschap inbrengen: ik zal er zijn voor jou,
omdat God er voor mij is. En ook : “jij mag er zijn voor mij, omdat ik (met
al mijn beperktheden) er mag zijn voor God”. Elke vorm van ‘kinderlijk
geloof’ heeft waarde, is belangrijk, is de moeite waard om gekend te wor-
den, niet alleen door het kind maar ook door de ouders en door de gemeen-
te. De geloofsgemeenschap kan ouders helpen en steunen door zelf naar
de ouders toe ten aanzien van het hele proces een co-regulatieve functie te
vervullen.
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Hoofdstuk 5

ERVARINGSORDENING EN
GELOOFSCOMMUNICATIE
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Geloofscommunicatie kan gezien worden als het non-verbale en verbale
geloofsgesprek dat gevoerd wordt tussen mensen. Geloofscommunicatie
bleek te beschrijven als een co-regulatief proces, waardoor de zelf-organi-
satie binnen de werkelijkheid relationeel beïnvloed wordt. Wanneer erva-
ringsordening meespeelt in co-regulatieve processen, is het belangrijk om
te beschrijven welke rol ervaringsordening hypothetisch gezien zou kun-
nen spelen in de geloofscommunicatie. Het vraagt onderzoek en toetsing
om na te gaan of dat werkelijk het geval is. In het onderstaande hoofd-
stuk wordt langs deductieve weg het concept van ervaringsordening,
(lichaamsgebonden, associatief, structurerend en vormgevend ordenen van
ervaringen) in verband gebracht met geloofscommunicatie. In die zin is
dit een theoretisch slothoofdstuk van deze studie. Maar omdat het gaat
om een godsdienstpedagogische werkelijkheid zal de hypothetisch theore-
tische beschouwing onmiddellijk worden verbonden met het praktijkveld
van geloofscommunicatie in de gemeente. Het onderstaande hoofdstuk
beschrijft de processen van ervaringsordening in relatie tot geloofscom-
municatie als co-regulatief proces op haar consequenties alsof de hypo-
these dat het in de praktijk allemaal zo zou werken bevestigd is. Jarenlange
praktijkervaring reikte daartoe de voorbeelden aan, zodat duidelijker kan
worden wat bedoeld wordt dan wanneer alleen het theoretische concept zou
worden beschreven.
Dit hoofdstuk gaat over een attitude waarmee geloofscommunicatie plaats
vindt. Een attitude bestaat volgens Newcomb uit (gedegen, evalueerbare)
kennis; emotionaliteit en de praxis346. Geen van deze drie elementen mag
gaan prevaleren wanneer men een attitude beschrijft. Immers wanneer de
kennis gaat prevaleren kan de situatie ontstaan dat kennis om de kennis
belangrijker wordt dan wat dan ook en dat emotionaliteit en de praxis
daaraan wordt opgeofferd. Dan wordt de (nomologische) kennis zo domi-
nant dat zij geen dialoog meer voert met de praktijk van het actieveld waar
interactie plaats vindt. Wanneer de emotionaliteit gaat prevaleren zouden
de uitspraken zo subjectief kunnen worden dat het invoelen zelf tot metho-
de wordt en alles goed is als de bedoelingen maar goed zijn of zelfs als
het doel maar goed is. Wanneer de praxis prevaleert zal de uitkomst niet
meer zijn dan een beschrijving van het praktijkveld, waarbij de beslissin-
gen individueel intuïtief of collectief intuïtief genomen worden. In het
eerste geval wordt er slechts een particuliere ervaring beschreven, in het
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tweede geval worden er vuistregels beschreven die tezamen hooguit een
praktijkleer vormen.
Het bewust hanteren en beschrijven van een attitude vereist dat kennis
wordt gezift en geïnterpreteerd om de praxis te ondersteunen, waarbij men
zich ervan bewust moet zijn dat de drie genoemde elementen in gelijke
mate tot hun recht dienen te komen. In het onderstaande hoofdstuk wil
ik een dergelijke poging ondernemen. Dat betekent tegelijkertijd dat, na
het verslag van het afstandelijk wetenschappelijk redeneren van de voor-
afgaande hoofdstukken, nu een hoofdstuk volgt waarin zulk redeneren
gepaard gaat met betrokkenheid op de Christelijke praxis.

5.1 Diversiteit en authenticiteit 

Voor de lichaamsgebonden ordening en de associatieve ordening van
geloofservaring is expressie van eidetische en transcendentale waarne-
mingsreductie binnen de co-regulatie van groot belang. Wanneer volwas-
senen ‘geleerd’ hebben om de informatie die voortkomt uit eidetische en
transcendentale reductie niet tot expressie te brengen, maar geloofscom-
municatie te beperken tot datgene wat langs de weg van psychische reduc-
tie tot expressie kan worden gebracht, zal de kwaliteit van de
lichaamsgebonden en associatieve informatie in het co-regulatieve proces
afnemen. Binnen de geloofservaring zal de structurerende ordening en de
vormgevende ordening gekend, gewaardeerd en gebruikt kunnen worden
wanneer voldoende veiligheid vanuit de andere ordeningen gegarandeerd
is. Doordat geloofservaringen in relationeel verband worden geordend bin-
nen een co-regulatief proces, zal de manier waarop (volwassen) partici-
panten aan het co-regulatieve proces hun geloofs- en/of godsdienstige
ervaringen ordenen van invloed zijn op de wijze waarop de andere deelne-
mers hun geloofservaringen (primair en toenemend) leren kennen, leren
waarderen en leren gebruiken. Dat zal sterker het geval zijn voor relatio-
nele ontwikkelingsprocessen waarin volwassenen co-reguleren met kinde-
ren. Zoals met elke menselijke mogelijkheid wordt in de co-regulatie een
consensual, een conceptual en een cultural frame gecommuniceerd. Deze
frames worden afhankelijk van de ervaringsordening die plaats kan vin-
den, gekleurd en in de geloofscommunicatie ingebracht. Wanneer men
elkaars kleuring niet verstaat wordt de co-regulatie van mindere kwaliteit
en wordt geloofscommunicatie minder effectief. De invloed van de erva-
ringsordening op de geloofscommunicatie is enerzijds complex, maar
anderzijds ook duidelijk. Er zijn mensen die in de ene situatie structure-
rend en vormgevend met geloof omgaan, maar in de andere situatie zeer
rigide en star kunnen zijn. De authenticiteit, die iemand uitstraalt met
betrekking tot de ervaringsordening waarmee geloofservaringen worden
geordend, wordt waargenomen (transcendentale waarnemingsreductie),
ook al spreken woorden een andere ordeningstaal.
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5.1.1 Geloofscommunicatie afstemmen op ervaringsordening

Iedereen wil graag zijn bestaan existentieel veilig weten bij God. Wie ern-
stig ziek wordt zal zich altijd, heel menselijk, afvragen: waarom gebeurt
dit? Waarom ik? Wie vanuit het geloof als angstreductie associatief heeft
leren ordenen kan onder zulke omstandigheden het lichaam ‘in Gods
hand’ als buitengewoon onveilig ervaren. Het opgebouwde consensual en
conceptual frame heeft deze mens leren zeggen dat je moet berusten in
zulke onbegrijpelijke rechtvaardigheid van God. Je hoopt maar dat je de
kracht zal krijgen om het te dragen. Deze uitspraken behoren tot de bij
de angstreductie behorende associatiereeksen. Zij kunnen zelfs als gecon-
ditioneerde reflex gebruikt worden om de angst, die het onveilige lichaam
met betrekking tot geloofservaringen oproept, te bezweren. De medemens
(pastor) naast het bed kan op verschillende manieren co-reguleren.
Diegene die vanuit de eigen geloofsontwikkeling direct de structurerende
ervaringsordening toepast en zegt dat de ziekte het gevolg is van onver-
antwoordelijk rookgedrag en dat God dus niet de oorzaak van de ziekte
kan zijn, zal kwalitatief slecht co-reguleren, met als gevolg dat de geloofs-
communicatie stokt of weinig effectief zal zijn. Een ander zal misschien
mooie woorden spreken over Gods liefde, maar wanneer het gedrag, de
houding, de attitude waarmee die woorden worden gesproken afkeuring
en straf van God uitdrukken, zal de basale laag van de ervaringsordening
van de gekwetste mens de geloofswerkelijkheid als onveilig duiden. Wie
aansluit bij de lichamelijke onveiligheid, maar niettemin een andere
geloofsboodschap wil communiceren dan die van de angstreductie, zal
moeten vertrekken bij de lichaamsgebonden ordening. Zo iemand kan bij-
voorbeeld vragen hoe het voelt om te berusten en of de zieke niet zo nu
en dan neiging heeft om God even de rug toe te keren. Wanneer het con-
sensual en conceptual frame van geloof als angstreductie te sterk is, zal
Gods nabijheid gecommuniceerd kunnen worden in een gebed om kracht.
Dat gebed kan aansluiten bij de associatieve ordening, wanneer gezegd
wordt dat men hoopt voldoende kracht te krijgen, en bij de lichaamsge-
bonden onveiligheid waardoor men voelt dat de kracht tekort schiet. In
zo’n gelovige co-regulatie mag men ervan uitgaan dat God mee-reguleert
en dat Hij altijd aansluit bij de menselijke mogelijkheden, ook die welke
de ervaringsordening oproept. Maar wanneer de zieke het geloof vanuit
de structurerende en vormgevende ordening heeft leren kennen, leren
waarderen en heeft leren gebruiken, zal hij/zij, als Job, met God in discus-
sie durven gaan, waarin en waardoor berusting plaats kan maken voor een
wederkerige relatie met God. In die ervaring van God, die actief deelneemt
aan de zelforganisatie van de mens in deze werkelijkheid, kunnen de waar-
nemingslagen van de ‘empathic flow’ een belangrijke rol spelen. Daardoor
kan ondanks alles geborgenheid, nabijheid en verbondenheid met de door
de onvolkomenheid van het bestaan geteisterde mens ervaren worden. De
medemens neemt in dat proces een belangrijk deel op zich door datgene,
wat ten aanzien van geloofservaring tot uitdrukking wordt gebracht in de
co-regulatie. Daarvoor zijn niet alleen cognitieve en verbale argumenten
belangrijk, de totale expressie van de geloofservaring is een belangrijk co-
regulatief element. Wanneer aan dat ziekbed een gebed wordt uitgespro-
ken door een medemens zal de eidetische waarnemingslaag informatie
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verstrekken over de relatie tot God, die tot expressie komt in de totale sfeer
waarin het bidden plaats vindt. De sfeer, de geloofsattitude van de pastor,
en de authenticiteit van het gebeuren scheppen ruimte voor de ervaring
dat God ‘aanwezig’ is en ‘erbij wil zijn’. De nabijheid, geborgenheid en
verbondenheid, die God kan geven, wordt in die situatie gecommuniceerd
op een manier die maar zeer ten dele of helemaal niet waar te nemen is
langs de weg van de psychische reductie. Deze geloofservaring van Gods
nabijheid, de geborgenheid die Hij kan geven aan deze lichamelijke mens
en Zijn verbondenheid met dit gekwetste bestaan, wordt allereerst vanuit
de lichaamsgebonden ervaringsordening geduid, terwijl de associatieve
ordening met betrekking tot (onder andere) de vertrouwde handeling die
in het bidden schuilt, of vertrouwde woorden die worden gebruikt, tegelij-
kertijd mee-ordent. Misschien zal deze zieke op dat moment nog niet, maar
later wel, deze zelfde geloofservaring alsnog kunnen ordenen door middel
van de structurerende ordening, waardoor de ervaring transitionele waar-
de krijgt. En misschien kan dezelfde ervaring vervolgens doorwerken in
andere levenssituaties en op andere levensgebieden, waardoor deze erva-
ring bruikbaar wordt voor de opbouw van de toekomst. Soms kan dit alle-
maal plaats vinden in een relatie, die maar kort duurt, maar waarin de
co-regulatie van hoge kwaliteit is. Het kan ook een langdurig proces zijn
waar geleidelijk aan in herhaalde co-regulatie (eveneens van hoge kwali-
teit) steeds weer stukjes informatie worden toegevoegd aan de voor deze
mens bruikbare geloofsinformatie, die uit de ervaringsordening wordt ver-
kregen.

5.1.2 Bewuste geloofscommunicatie?

Het lijkt erop alsof deze analyse erg theoretisch is, omdat het hele proces
in werkelijkheid een spontaan gebeuren is waarin de co-regulatie nu een-
maal loopt zoals zij loopt. Dat is echter maar ten dele waar. Vooral wan-
neer het gaat om opvoedingsprocessen, leerprocessen, of pastorale
processen zal bewuste beïnvloeding een element in het proces vormen.
Mensen kunnen bewust leren letten op signalen, die bij de ervaringsorde-
ning van andere (vooral kwetsbare) deelnemers aan het geloofsgesprek
naar voren komen. Ouders, opvoeders en pastores kunnen bewust de kwa-
liteit van de geloofscommunicatie verbeteren door de loop van deze erva-
ringsordeningsprocessen duidelijk te volgen en door kennis te nemen van
de verschillende factoren die een rol spelen voor de ‘inzet’ van een bepaal-
de ervaringsordening. Het is mogelijk om de kwaliteit van de co-regulatie
met betrekking tot geloven te verbeteren en het effect van geloofscommu-
nicatie te vergroten door bewust te leren inspelen op de behoefte aan co-
regulatieve ervaringsordening. Dat wil zeggen dat de minder kwetsbare,
‘sterkere’ deelnemer in de geloofscommunicatie leert rekening te houden
met de (dominante) ervaringsordening van de ander. De ervaringsorde-
ning van de ander kan zowel min of meer blijvend alsook in bepaalde
omstandigheden tijdelijk dominant geworden zijn. Wanneer onbegrip en
onvoldoende afstemming op de ervaringsordening van de ander de effec-
tiviteit van de geloofscommunicatie negatief beïnvloedt, zullen mensen de
neiging hebben (vooral wanneer zij zich de zwakkere voelen), om zich terug
te trekken binnen de associatieve of de lichaamsgebonden ervarings-
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ordening. Mensen die hun persoonlijke geloofservaringen, om welke reden
dan ook, niet veilig kunnen ordenen, zullen zich in de geloofscommunica-
tie met anderen niet veilig voelen. Zij zijn geneigd zichzelf af te schermen
voor een open co-regulatie. In die situatie wordt de lichaamsgebonden
ervaringsordening vooral gepresenteerd door middel van geconditioneer-
de associaties (meestal zelfs geen reeksen). Deze leggen de verbinding tus-
sen de sensopatische laag van de lichaamsgebonden ervaringsordening en
de cognitief-verbaal tot expressie te brengen associatieve laag. Binnen de
geloofscommunicatie nemen zulke mensen soms rationeel gezien absurde
starre standpunten in, die een psychisch-emotionele muur zetten om de
eigen geloofservaringen. Wanneer deze emotionele beschermingslaag een-
maal is aangebracht zal de geloofscommunicatie daar telkens weer op vast
lopen. Wie zo muren om de eigen geloofservaring heeft geplaatst, is niet
of nauwelijks in staat om met de volgende generatie over geloof te com-
municeren. Zo iemand zal binnen de geloofsopvoeding een autoritaire
opvoedingsstijl gaan hanteren. Wanneer mensen op andere levensgebie-
den wel open en structurerend kunnen communiceren kan een bewust leer-
proces over geloofscommunicatie en ervaringsordening helpen om de
geloofscommunicatie weer vlot te trekken.

5.2 Ervaringsordening en geloofscommunicatie 

Geloofservaringen moeten geordend worden. Dat heeft effect op de
geloofscommunicatie. Het heeft ook invloed op godsdienstig gedrag, als
onderdeel van de geloofscommunicatie. Het leren kennen, leren waarde-
ren en leren gebruiken van de mogelijkheid om te geloven wordt door de
ervaringsordening gekleurd. Dat is bij kinderen én bij volwassenen het
geval. Het zal invloed hebben op de totale geloofscommunicatie in al haar
facetten zoals die tot uitdrukking wordt gebracht binnen een geloofsge-
meenschap. Die invloed wil ik hieronder met praktische voorbeelden ver-
duidelijken.

5.2.1 Zwarte pedagogiek en lichaamsgebonden ordening

De opvoedingsattitude heeft directe gevolgen voor de opvoedingsstijl en
de geloofscommunicatie. Zeker met betrekking tot de lichaamsgebonden
ervaringsordening.
De lichaamsgebonden ordening is de veilige basis vanwaar alles vertrekt.
Daaruit komt vertrouwen in de werkelijkheid voort. Niet alleen bij het zeer
kleine kind, maar voor alle participanten aan de geloofscommunicatie.
Binnen de geloofsbeleving moet je lichaam veilig zijn. Dat betekent dat
mensen hun lichaam veilig willen weten in Gods ‘beheer’. In de periode
van de zwarte pedagogiek werden kinderen voortdurend in Gods naam
bedreigd in hun fysieke welzijn. Al hun lichamelijke behoeften werden als
door God onwelgevallig afgeschilderd en sexuele behoeften werden rond-
uit zondig genoemd. Allerlei kinderlijk gedrag werd zondig genoemd en
in verband gebracht met het ‘vlees’, het lichaam dat door en door slecht
was. De kleinste ongehoorzaamheid aan de regels en normen van de
ouders, werd gestraft met lijfstraffen en fysiek ongemak, omdat God het
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per definitie met de regels en normen van de ouders eens zou zijn. De onge-
hoorzaamheid zou voortkomen uit het lichaam, dat door God zo slecht
werd gevonden, dat kinderen moesten leren daarvan ‘afstand’ te doen. Over
het lichaam heerste de boze wil die mede door het lichaam te straffen zou
kunnen worden getemd. Gods tuchtiging werd in verband gebracht met
Gods manier van opvoeden. Die tuchtiging werd altijd in verband gebracht
met lichamelijke ellende en pijn, waaronder ziekte en dood. Alles moest in
het werk worden gesteld om Gods toorn in te tomen, zodat de angst voor
straf en vergelding minder zou kunnen worden, doordat de angst voor
God zo groot werd gemaakt. Prachtige sociale en maatschappelijke rede-
neringen voor de opvoeding van (volks)kinderen werden helaas gekruid
met die angst. Kenmerkend voor de zwarte pedagogiek is niet alleen dat
vele vormen van wat nu psychische en fysieke kindermishandeling zou wor-
den genoemd toen werd toegepast als opvoedingsmethode, maar ook dat
daar altijd Gods naam bij werd gebruikt en dat bijbelteksten werden
gebruikt ter legitimering van dit gedrag. Tegelijkertijd werd gecommuni-
ceerd dat God liefde is, en dat dit alles uit liefde gebeurde, om de ziel van
het kind en de mens te redden. Hieruit kan niet anders dan een zeer ambi-
valent Godsbeeld worden opgebouwd, dat vraagt om angstreductie en pro-
jectie om van de eindeloze en uitzichtloze machteloosheid af te komen.
Kinderen die mishandeld worden door hun ouders krijgen een dergelijk
ambivalente relatie tot hun ouders. Enerzijds zijn zij er afhankelijk van en
dus loyaal, anderzijds haten zij hen en zoeken naar sublimatie voor die
haat in de vorm van angstreductie. Dat bindt hen aan de lichaamsgebon-
den ordening (tot en met het multiple personality syndroom) en gecondi-
tioneerde associatieve ordening. Krampachtig proberen zij alles te doen
zoals het ‘hoort’, om de gevreesde maximale onveiligheid te voorkomen.
Wanneer zwarte pedagogiek tot het cultural frame behoort, waarmee het
consensual frame en het conceptual frame over God wordt gekleurd en
wordt gecommuniceerd, zullen mensen massaal hun geloofservaring
lichaamsgebonden en associatief ordenen. Bij deze culturele sfeer behoort
een autoritaire, zelfs totalitaire opvoedingssfeer, die echo-gedrag waardeert
en ‘zelfstandig denken’ afkeurt. De associatieve ordening zal dominant
worden, terwijl de bij dit cultural frame behorende machtstructuren de
extrinsieke godsdienstigheid maatgevend verplicht stellen. Zo bewerkstel-
ligt deze constellatie godsdienstigheid die is vastgelegd in schema’s. Alleen
de elite gebruikt een interpretatiekader, weinigen kennen de interpretatie-
strategie nog, het systeem functioneert zo goed als niet meer. Godsdienst
wordt gekoppeld aan een deelgebied van het bestaan. Veel grootouders van
de huidige generatie twintigers hebben een vergelijkbare godsdienstige
opvoeding meegemaakt. Het werd een vicieuze cirkel die hele generaties
gevangen hield en waaraan slechts enkelen konden ontsnappen.

5.2.2 Opvoedingsstijl en geloofscommunicatie

God is in de huidige tijd geen boeman meer, geloofscommunicatie wordt
niet meer vanuit een zwart pedagogisch vertrekpunt gevoerd. Maar veel uit-
spraken herinneren nog aan de onveiligheid van het lichaam in relatie tot
God. Het wordt overal terug gevonden waar de bijbelverhalen en de geloofs-
verhalen worden voorzien van de door Wind gesignaleerde passe-partouts
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met betrekking tot God (God beloont de goeden en straft de kwaden;
bijbelverhalen gaan over mensen die geloofsheld zijn; God kan alles).
Concreet betekent het dat je niet aan kinderen moet vertellen dat ziekte een
gevolg is van Gods straf of Zijn willekeurige onbegrijpelijke rechtvaardig-
heid. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat God helemaal niet in verband met
ziekte of pijn wordt gebracht, maar dat zal altijd moeten plaats vinden van-
uit Gods relatie met mensen, Zijn verbondenheid, Zijn nabijheid en Zijn
geborgenheid. Het komt voor dat ook betrokken kerkleden geen rekening
houden met de lichaamsgebonden ordening van geloofservaringen, terwijl
zij er zelf op terug vallen. Een ouderling zei in de kerkenraad: “Ik snap niet
waarom die kinderen het leuk zouden moeten hebben in de kerk, laat ze zich
maar een poosje vervelen, dat deed ik ook altijd, en als ik eraan terug denk
voel ik nog mijn stijve billen van die banken na een veel langere dienst dan
die nu is”. Wanneer ouders altijd ruzie maken over geloofszaken of wan-
neer elke kerkgang met een knallende ruzie begint of wordt afgesloten,
wordt de lichaamsgebonden ordening omtrent geloofservaringen onveilig.
De veiligheid van de lichaamsgebonden ordening komt in gevaar wanneer
ouders over lichamelijke zaken conflicten veroorzaken en die met geloof-
sargumenten uitvechten. Bijvoorbeeld dat je er “zo niet bij moet lopen”
omdat een Christen zich zo niet hoort te kleden. Of dat je als jongere je haar
moet knippen, omdat de ouders voor gek staan in de geloofsgemeenschap.
Of nog erger, omdat naar zij zeggen, God het verboden heeft dat je je haar
zo zou dragen. Dergelijke uitspraken en discussies, die niets te maken heb-
ben met geloof, en alles met gesocialiseerde godsdienst getuigen soms van
een onwaarschijnlijke onverschilligheid ten opzichte van de geloofsontwik-
keling van de kinderen. Ouders die hun geloofsopvoeding hebben genoten
vanuit de autoritaire opvoedingsstijl zullen gemakkelijk (wanneer ze zich
niet bewust anders instellen) die stijl reproduceren naar hun kinderen.
Wanneer geloof en godsdienst voor ouders alles te maken heeft met angs-
treductie kunnen zij bijna niets anders dan een autoritaire opvoedingsstijl
hanteren met betrekking tot dat gebied van de werkelijkheid. Wanneer
geloof en godsdienst voor de ouders tot een klein deelgebied van het bestaan
zijn teruggebracht en dus sterk gecompartimenteerd zijn, zullen ze in ande-
re opvoedingssituaties misschien een andere opvoedingsstijl hanteren.
Sommige ouders weten nauwelijks hoe zij geloofservaringen kunnen inpas-
sen in het dagelijks leven. Voor hen is de interpretatiestrategie geen levende
werkelijkheid meer. Geloof en godsdienst zijn zo gecompartimenteerd dat
het referentiekader van de oorspronkelijke interpretatiestrategie is versmald
tot de breedte van het kader of de schema’s. Zij gaan gemakkelijk over tot
een permissieve godsdienstige opvoedingsstijl, die meestal past bij hun dage-
lijkse opvoedingsstijl, of zelfs bij de autoritatieve opvoedingsstijl op andere
levensgebieden. Het kind mag zelf alles met betrekking tot het leren ken-
nen, leren waarderen en leren gebruiken van de mogelijkheden om te gelo-
ven kiezen. Ouders willen het niets opleggen, niets meegeven, niets
doorgeven, zij moeten maar ontdekken wat er in de wereld te koop is op dat
gebied. Zelfs wanneer ouders min of meer betrokken zijn bij een geloofsge-
meenschap kan een dergelijke permissieve houding ertoe leiden dat de
geloofscommunicatie stokt. Er is weinig of geen co-regulatie meer met
betrekking tot geloofservaring.
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5.2.3 De autoritatieve opvoedingsstijl

Een autoritatieve opvoedingsstijl zal de lichamelijkheid van het kind posi-
tief bevestigen. Autoriseren betekent dat de opvoeder het kind bescher-
mende volmacht verleent. Het kind wordt bevestigd in het bestaan omdat
de opvoeder de grenzen van de autonomie bepaalt, maar tegelijkertijd de
eigenheid van het kind respecteert. Deze opvoedingsstijl geeft voortdu-
rend een sterke co-regulatieve boodschap: “Jij mag er zijn voor mij”, “Jouw
lichaam is bij mij veilig, het wordt (zoveel het in mijn macht ligt) gekoes-
terd omdat ik van jou (ook van je lichamelijkheid) houd”. De autoritatie-
ve opvoedingsstijl benadrukt de menselijke, intra-psychische, maar ook de
lichamelijke verbondenheid, nabijheid en geborgenheid. De autoritatieve
opvoedingsstijl maakt duidelijk waar grenzen liggen omwille van de moge-
lijkheden van het kind zelf. Deze opvoedingsstijl geeft zelfstandigheid waar
dat kan en geeft hulp waar het moet, zo’n stijl corrigeert en bevestigt; jus-
tificeert en sanctioneert het gedrag van het kind. In de geloofscommuni-
catie wordt die autorisatie direct in verband gebracht met de
geloofswaarheid dat God het bestaan van de ouders en van het kind geau-
toriseerd heeft. “Jij mag er zijn voor mij, en ik zal er zijn voor jou”, omdat
ik (de ouder) er mag zijn voor God en God er voor mij is; en omdat jij er
voor God mag zijn en God er voor jou is in gelijke mate. Dat is autorisa-
tie die ontleend is aan een hogere autorisatie, die de ouder-kindrelatie met
alle feilen en falen, met alle vreugde en verdriet, maar ook met alle hoog-
tepunten en intense relationaliteit veilig stelt. Vanuit die opvoedingsstijl
krijgen vergeven en belofte een kans, scheppen zij nieuwe mogelijkheden.
Ouder en kind zijn in gelijke mate afhankelijk van Gods Vergeving en
Belofte, waardoor elk mens telkens opnieuw mag beginnen. Het is niet
nodig dat de nieuwe kans gekoppeld wordt aan gevoelde ellende en spijt-
betuigingen. Ouders behoeven niet eerst Gods toorn over het stoute kind-
je te representeren, om vervolgens na een afgedwongen boetedoening
vergeving aan God te vragen, waarna de ouders pas overgaan tot verge-
ving. Dat is de omgekeerde wereld. Ouders corrigeren, wijzen de weg, gren-
zen gevaren af en geven duidelijke aanwijzingen, maar passen menselijke
vergeving toe als grondhouding van godsdienstige opvoeding. De nieuwe
kansen zijn deel van de acceptatie dat je er mag zijn zoals je bent. Elke dag
is een nieuwe kans, voor de ouders en voor de kinderen. Die attitude heeft
direct effect op het fysieke welbevinden, maar ook op de kwaliteit van de
co-regulatie: Jij mag er zijn voor mij, met je snottebellen, je piekhaartjes,
je kapotgevallen knie en je huilbuien; met je buikpijn en je schaterlach,
met je lastige manier van aandacht vragen en je lieve aanhankelijkheid,
met je boze buien en met je knuffels, met je drang om alles te onderzoe-
ken en met je angsten. Je mag er zijn, met je kernconflicten zoals Erikson
die beschreef, met je groeiproblemen en je puberteitskuren, met je kleding
en je haardracht en ik draag je op, aan God in mijn gebed, in mijn gedrag,
in mijn manier waarop ik met je om ga. Een autoritatieve opvoedingsstijl
vindt niet alles goed, en praat niet alles goed. Er zijn grenzen die bepaald
worden door de mogelijkheden van het kind zelf. De grens ligt in ontwik-
kelingsgebonden fasegedrag en de mogelijkheden, maar ook de beperkin-
gen die daaruit voortkomen. De grenzen liggen ook daar waar het kind
situaties opzoekt die de mogelijkheden te niet doen, die afbrekend en mens-
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onterend werken. De grenzen liggen waar kinderen slaaf worden van
gewoonten, de peergroup, verslaving, sexualiteit of deprimerende levens-
omstandigheden. Ouders, de geloofsgemeenschap, de maatschappij is aan
de menswaardigheid van het bestaan verplicht om die grenzen te stellen
en te bewaken. Want wanneer die grenzen niet bewaakt worden zal de vei-
ligheid van het lichaam zo in gevaar komen dat de lichaamsgebonden orde-
ning alleen nog op fysiek overleven gericht kan zijn en alle andere
mogelijkheden op een laag pitje moeten worden gezet. Het stellen van gren-
zen kost ouders en opvoeders, kost de geloofsgemeenschap en de maat-
schappij energie, dat gaat niet vanzelf. Het vraagt een alerte
opvoedingsattitude, veel fysieke nabijheid, of fysieke tussenkomst (dat is
geen geweld) en aandacht voor de oorzaken van de optredende ellende.
Net als met een ziek kind kan geloofscommunicatie dan vooral gevoerd
worden door het gedrag en de attitude waarmee ouders en opvoeders aan-
wezig zijn.

5.2.4 Positief ingaan op de lichaamsgebonden ordening

Geloofscommunicatie sluit altijd aan bij de behoefte aan veilige lichaams-
gebonden ordening van een kind, van welke leeftijd dan ook. Ik geef daar-
van enkele voorbeelden. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer concrete
inbedding van de geloofscommunicatie in de lichaamsgebonden ordening
zij nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn onder (vele) andere: gebaren
maken, bewegen, klappen, zingen, iets doen (de kaars aansteken, de (kin-
der)bijbel pakken, lekker op schoot gaan zitten om het verhaal te horen
(dus bij de sfeer hoort ook een bepaalde relationele lichamelijke positie),
het klokje luiden voor we gaan bidden, naar God roepen als je bang bent,
dansen, elkaars hand vast houden tijdens het tafelgebed en feestvieren.
De protestantse gelovigen zijn zwak in het ondersteunen van de lichaams-
gebonden ervaringsordening met betrekking tot geloof. Het is goed wan-
neer gelovige volwassenen hun creatieve vormgevende mogelijkheden
inzetten om nieuwe vormen te vinden om de lichaamsgebonden ordening
met betrekking tot geloof en godsdienst zinvol te ondersteunen. Een dood-
zieke baby of ouder kind in het ziekenhuis voelt de ‘waarde’ van de
geloofscommunicatie wanneer de ouders zó dat het kind het kan horen of
voelen (hardop spreken, zingen, bewegen) contact met God zoeken en
reageert er op. Een kind dat jarig is weet zich lichamelijk in Gods gebor-
genheid geplaatst, wanneer de ouders dat duidelijk in de viering van de
verjaardag een vorm geven. Een klein meisje van bijna drie jaar vertelde
dat zij altijd een beetje bang was om te gaan slapen. ‘Dan roep ik altijd
Gohod, Go..hod, en dan komt ie en dan kan ik slapen”. Ouders kunnen
daar autoriserend co-regulerend op inspelen wanneer zij daar niet een beet-
je vertederd over glimlachen, maar deze geloofscommunicatie serieus
nemen en bijvoorbeeld als de angst eens wat erg groot wordt even samen
met het kind God roepen. Hun geloofscommunicatie wordt al veel min-
der effectief wanneer zij in een dergelijke situatie zeggen: “Voortaan 
zullen we samen wel bidden dat is beter”, om vervolgens een regulier kin-
dergebedje te leren. Dat kindergebedje hoort bij de associatieve ordening,
is heel belangrijk voor het overgangsritueel dat ‘naar bed brengen’ heet,
maar is minder werkzaam om de plotselinge angst vlak voor het inslapen
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te lijf te gaan. Kinderen (van vier tot ruim zestien jaar) vinden het plezie-
rig wanneer ouders op een vaste tijd van de dag een moment nemen om
nog even de dag door te praten en helpen om de kleine dingen van de dag
met God te bespreken. Het vraagt van ouders dat zij hun eigen geloof en
godsdienstigheid structurerend en vormgevend ordenen en de informatie
eruit omvormen tot geloofscommunicatie, waarmee de lichaamsgebonden
ordening bij hun kinderen wordt veilig gesteld. Dat betekent dat geloofs-
communicatie ook plaats vindt wanneer ouders zich oefenen in het geven
van eerlijke complimenten Zo kan aangegeven worden wat niet goed is en
wat beter kan. Kinderen hoeven niet altijd meer te presteren dan hun
krachten op kunnen brengen, maar ook niet minder. ‘Als je je best hebt
gedaan voor dit proefwerk doet het er met betrekking tot onze relatie niet
toe wat het resultaat is’ of: ‘Als je je onzeker voelt bij het proefwerk, zet
dan even allebei je voeten stevig op de grond en zoek contact met God, je
hoeft niet te bidden, niks te vragen, maar zoek contact met God’. De iden-
titeit van een Christelijke school kan zichtbaar worden wanneer de leer-
krachten hun structurerende en vormgevende ordeningskwaliteiten met
betrekking tot geloven inzetten om de lichaamsgebonden ordening van
ervaringen in het algemeen en geloofservaringen in het bijzonder zo goed
mogelijk veilig te stellen. Tijdens het gesprek met een groep kinderen of
ook tijdens de catechisatie, betekent dit, dat niemand uitgelachen, nage-
sproken, gekleineerd of gepest mag worden. De manier waarop de geloofs-
verhalen worden verteld maar ook de werkvormen moeten zo zijn dat zij
illuminerend zijn voor die veiligheid en een bevrijdende levenshouding
naar alle kinderen uitstralen.

5.2.5 Volwassenen en de lichaamsgebonden ervaringsordening

Ook voor volwassenen blijft de lichaamsgebonden ordening van en rond-
om geloofservaringen belangrijk. Dat heeft te maken met het gevoel van
vertrouwd en veilig zijn. Daarom zitten mensen graag in hun eigen kerk,
op hun eigen plaats, met hun eigen kerkboek, naast dezelfde mensen. Het
maakt veel uit in een eredienst hoe het klinkt, ruikt, voelt, en hoort.
Kortom bij een kerkdienst en de manier waarop je je er veilig voelt spelen
alle zintuiglijke en lichamelijke prikkels een grote rol. Het is belangrijk om
daar aandacht aan te besteden. Dat kan door de kerk een aangename plek
om te vertoeven te maken. De zitkwaliteit van de stoelen of banken, licht-
val, luchtverversing, temperatuur, de kwaliteit van de geluidsinstallatie,
bloemen in de kerk en de totale entourage, waaronder de esthetiek van de
liturgie, zijn belangrijk. Mensen die gewend zijn dat daar nooit aandacht
aan besteed wordt, worden merkwaardig genoeg extra gevoelig op dat punt
omdat wanneer er ook maar iets ‘ongewoons’ is, hun zintuigen geprikkeld
worden op een manier die ze bij kerkdiensten niet gewend zijn.
Bijvoorbeeld wanneer er opeens een kaars aangestoken is of wordt uitge-
blazen, wanneer er opeens bloemen staan, of er wordt een ander instru-
ment bespeeld dan het orgel, er onbekende liederen worden gezongen en
een gemeentelid uit de bijbel leest. Naarmate geloof als een onveilige fac-
tor in je leven wordt overgebracht zal de onveiligheid rondom geloof toe-
nemen en zal een mens geneigd zijn deze lichaamsgebonden factoren
belangrijker te vinden dan wat dan ook. Geloofsbeleving in verband met
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angstreductie zal gericht zijn op kastijding van het lichamelijke, ook in de
eredienst. Harde ongemakkelijke banken, geen plezierige entourage, geen
aangename muziek of zang worden dan tot bij het geloof behorende
geconditioneerde associaties. Wie daaraan tornt, tornt aan het geloof zelf.
Naarmate er meer veiligheid is kan de lichaamsgebonden ordening meer
variatie en ‘nieuwigheden’ aan. Tenslotte zal elk mens die in een lichame-
lijk of geestelijk zeer benarde situatie geraakt, behoefte hebben aan veel
veilige lichaamsgebonden ordening, ook ten aanzien van geloofservarin-
gen. Soms kan door ziekte, of door droefheid de lichaamsgebonden orde-
ning zo opdringen dat de gelovige aangeeft zelf niets meer te kunnen dan
de pijn en het verdriet te voelen. De associatieve en structurerende orde-
ning van geloofservaringen kan dan niet meer worden toegepast, dat kost
te veel energie. Dan is het belangrijk dat anderen, medemensen, medege-
lovigen plaatsvervangend zichtbaar en hardop de wel gekende en gewaar-
deerde, maar niet meer te gebruiken andere vormen van ordening van
geloofservaringen gestalte geven. Bijvoorbeeld door voor de ander struc-
turerend te bidden, door voor de ander vormgevend van geloof te getui-
gen, door voor de ander Gods liefde en nabijheid voelbaar en beleefbaar
te maken. Het vertrekpunt zal dan toch altijd de lichaamsgebonden orde-
ning zijn. Altijd, ook als men heel ziek is of geestelijk heel ver weg, zal het
mogelijk zijn om via de lichaamsgebonden ordening de geloofservaring
op te roepen. Door middel van een godsdienstige sfeer, geur, klank,
muziek, gebaar, vertrouwde symbolen en de cadans van vertrouwde ge-
beden en bekende liederen.

5.3 De associatieve ordening en geloofscommunicatie

Zoals de associatieve ordening voor het hele leven een cruciale, zeer belang-
rijke ordening is, omdat daarin de veiligheid van het zelf in relatie tot de
buitenwereld gevonden wordt, zo is dat ook met geloofszaken. In het voor-
gaande is al veel gezegd over de gevaren van een zwarte pedagogische 
attitude, autoritaire vormen van geloofscommunicatie, geloof als angstre-
ductie en een cultural-, conceptual en/of consensual frame dat alleen
geconditioneerde associatieve ordening toestaat. De manier waarop in het
verleden geloof gecommuniceerd is geweest, zowel in de kerk als daarbui-
ten maakt het aannemelijk dat veel starre onveranderlijke conditionering
heeft plaats gevonden. Anderzijds zijn er veel mogelijkheden om met de
behoefte aan duidelijke associatieve ordening creatief om te gaan binnen
de geloofscommunicatie.

5.3.1 Geconditioneerde associatiereeksen

Geconditioneerde associatiereeksen zijn een belangrijke oorzaak waar-
door godsdienst en geloof als interpretatiestrategie is ingeperkt tot een
kader of tot schema’s. Kinderen zullen geen behoefte hebben aan gecon-
ditioneerde associatiereeksen met betrekking tot de mogelijkheid om te
geloven. Geloven is immers geen motorische vaardigheid, maar een bete-
kenisgevende vaardigheid, en betekenis wordt verminderd door conditio-
nering. Wanneer kinderen geloofsordening als conditionering krijgen
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opgelegd ligt de oorzaak daarvan bij de volwassene. Vooral mensen die
kerkverlater zijn geworden kunnen hier sterke voorbeelden van geven: af-
geraffelde gebeden, toonloos bijbellezen en geconditioneerde patronen
rondom de kerkgang waartoe ook een rondje mopperen bij de koffie
behoort. In het pastoraat blijken oudere mensen te zeggen dat de predi-
kant niet geweest is als aan het eind van het gesprek geen ‘Onze Vader’
gebeden is. Anderen menen dat de preek niet in orde was wanneer zij een
bepaald woord niet hebben gehoord. Sommige mensen menen dat hun
geloof is afgenomen wanneer de liturgie wordt veranderd. Bij jongeren
roept dit gedrag soms hevige teleurstelling of negatieve associaties met
geloof op. Negatieve associatiereeksen met betrekking tot geloof en gods-
dienst worden ook opgeroepen wanneer godsdienst gebruikt is om maat-
schappelijke machtsstructuren te legitimeren en onrechtvaardigheid of
onrecht goed te praten. Negatieve associatiereeksen worden gecommuni-
ceerd doordat ouders Gods naam gebruiken om hun eisen tot gehoor-
zaamheid kracht bij te zetten. Wanneer godsdienstige rituelen gebruikt
worden ten behoeve van angstreductie zullen de rituele handelingen als
associatiereeks zo belangrijk worden, dat zij leiden tot een geconditioneer-
de geloofsgevoelreflex (“Als ik aan het Avondmaal ga, wil ik de rillingen
over mijn rug voelen lopen”, zei iemand eens). Maar ook wanneer de gods-
dienstige praktijk zo onpersoonlijk en autoritair is dat van echte wederke-
rige geloofscommunicatie geen sprake is, kan die conditionering optreden.
De rituele associatiereeksen worden dan geconditioneerde, niet verinner-
lijkte associatiereeksen. De tijdens de rituelen gebruikte symbolen zijn in
die situatie geen metaforische verwijzingen, waardoor zingeving in de wer-
kelijkheid oplicht, maar deel van het ritueel, dus rituele attributen. Rituele
attributen verwijzen uitsluitend naar het ritueel zelf, en worden deel van
de geconditioneerde associatiereeks. Zij verwijzen niet meer naar het heili-
ge maar worden dan zelf ‘heilig’. Wanneer stipte uitvoering van het ritu-
eel vanuit de conditionering gekoppeld wordt aan gevoelens van veiligheid
ten aanzien van geloof en godsdienst, wordt de handelingsvolgorde, de
rituele taal en worden de rituele attributen onveranderlijk. Dan dragen
zulke rituelen ertoe bij dat het geloof stolt en dat godsdienstigheid ver-
bonden wordt aan gesocialiseerde mores en taboes. Zulke rituelen staan
dan niet meer open voor de structurerende en vormgevende ordening. Hun
transitionele kracht wordt daardoor minder. Sommige jonge mensen gaan
op zoek naar nieuwe betekenisvolle symbolen (licht, kaarsen, bloemen,
kleuren) en nieuwe inhoudsvolle rituelen. Dan bestaat het gevaar dat zij
symbolen gaan gebruiken die niet verankerd zijn in de traditie, die een
beperkte metaforische waarde hebben of waarvan de betekenis niet wordt
herkend, waardoor ook die nieuwe symbolen uitsluitend de lichaamsge-
bonden ordening aanspreken (het voelde zo lekker). Worden met betrek-
king tot de mogelijkheid om te geloven geen bruikbare associaties of
associatiereeksen gecommuniceerd, dan zullen kinderen op zoek gaan naar
andere bronnen van associatieve ordening (zingeving) die hun behoefte op
dat gebied bevredigen kan. Bijvoorbeeld in de paranormale belevingen,
semi-religiositeit van de groepsgenoten en een eigen bij elkaar geknutselde
vorm van zingeving.
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5.3.2 Rijke associatiereeksen

Geloofsontwikkeling vindt plaats wanneer mensen voldoende associaties
gecommuniceerd krijgen die met geloven in verband staan. Bovendien
moeten er veel associaties zijn, een ruime sortering aan betekeniseenhe-
den. De associaties vormen eerst losse elementen maar worden al snel tot
associatiereeksen die steeds ingewikkelder worden. Een dergelijke associa-
tiereeks is bijvoorbeeld de vorm van de kerkdienst (liturgie) of de manier
waarop het dagelijkse bijbellezen en bidden een plaats krijgt. Alle symbo-
len en rituelen voeden de associatieve ordening. De vaste patronen zijn
belangrijk. Zij enten het geloof op de traditie, op de lange reeks van gelo-
vigen van alle tijden en alle plaatsen. Maar die reeksen moeten zo rijk zijn
en zo rijk gevarieerd worden aangeboden, dat zij geen lege conditionering
tot stand brengen, maar verinnerlijkte associatiereeksen worden. Die zijn
bruikbaar voor het variëren met associatiereeksen, dat noodzakelijk een
plaats moet krijgen in de geloofscommunicatie. Er moet dus ruimte zijn
voor variatie, ook met de rituelen of met de orde van dienst. Doop, avond-
maal, veertigdagentijd, advent, de kerkelijke hoogtijdagen, de feesten, en
het gezamenlijk koffiedrinken na kerktijd, geven de associatiereeksen
inhoud. Goed uitgedachte huiselijke riten kunnen de behoefte aan asso-
ciatieve duidelijkheid tegemoet komen. Huiselijke riten sluiten aan bij de
behoefte van kinderen in de periode dat de associatieve ordening domi-
nant is (tussen de anderhalf en tweeeneenhalf jaar) om gewoontehande-
lingen in een reeks te ritualiseren. Zulke ritualiseringen geven zekerheid
en voorspelbaarheid aan het bestaan. Maar zij zijn niet gelijk aan gods-
dienstige rituelen, want die hebben een symbolische betekenis. Symbolische
betekenissen leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken is mogelijk
vanuit de structurerende ervaringsordening. Het gebruik van symbolen
kan in de periode van de dominante associatieve ordening een aanvang
nemen, omdat symbolen vertrekken vanuit de associatieve ervaringsorde-
ning. Voor de associatieve ordening in de geloofscommunicatie zijn ritu-
aliserende patronen belangrijker. Het kind is gevoelig voor ritualisering
van deze patronen. Een kind van twee jaar kan bijvoorbeeld zeer gehecht
zijn aan het ritueel dat de ouders één van beide elke avond (maanden ach-
ter elkaar) het verhaal van Jozef in de put voorlezen, voor het slapen gaan.
Zo goed als altijd is er dan één element in het verhaal dat voor het kind
een vertrouwenwekkende rol vervult (bijvoorbeeld dat Jozef er toch weer
uitkwam of dat God Jozef daar ook hoorde). De geloofscommunicatie
kan gebruik maken van creatief uitgedachte associatieve handelingsreek-
sen met een godsdienstige, de mogelijkheid om te geloven aansprekende,
geloofopbouwende betekenis. Bijvoorbeeld: de kaars aansteken (doet een
ouder kind), het klokje luiden (doet een jonger kind), elkaar een hand
geven (doet iedereen), de ogen sluiten (doet iedereen), de vertrouwde woor-
den zeggen (doen de ouders, of doet om de beurt een lid van het gezin),
afsluiten met amen (gezamenlijk), handen loslaten, het klokje luiden (doet
het kleine kind). Ook voor deze reeksen geldt dat zij door creatieve vol-
wassenen worden vorm gegeven, vanuit hun mogelijkheid om godsdiensti-
ge en geloofservaringen vormgevend te ordenen. Daarvoor ordenen zij
eerst de structuur van de gebeurtenis, om daar vervolgens een eigen vorm
aan te geven. Er zijn gelukkig mensen die daar zeer creatief mee om kun-
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nen gaan347. Hoe meer van zulke vaste handelingspatronen rondom de
geloofservaringen worden verzonnen en met kleine kinderen worden
gepraktiseerd hoe beter het is. Maar op een gegeven moment willen de kin-
deren variëren met de door de ouders aangedragen associatiereeksen. Soms
spontaan, soms beargumenteerd en weloverwogen verandert het kind een
element van de associatiereeks op een eigen manier. Dat moet worden toe-
gestaan. Wanneer kinderen ouder worden zullen ze van bepaalde ‘kinder-
achtige’ associatiereeksen willen afzien, om over te gaan tot een andere (door
henzelf structurerend of vormgevend aangedragen) invulling van de behoef-
te aan rituele associatieve handelingen met betrekking tot de geloofserva-
ring. Associaties met betrekking tot geloofservaringen en vormen van
ritualisering zijn voor kinderen belangrijk voor de transitionele verbeel-
ding348. Zij maken overgangssituaties veilig.

5.3.3 Godsdienstige rituelen

De behoefte aan vaste patronen blijft ook tijdens de volwassenheid
bestaan. Daarvoor zijn de godsdienstige rituelen belangrijk. Effectieve
rituelen hebben een feestelijk (vreugdevol) karakter; zij worden gevierd in
een gemeenschap; zij versterken die gemeenschap ook; zij bevatten altijd
elementen van herhaling; zij verbinden de deelnemers met een groter
geheel. Zij verbinden de leden met het verleden doordat zij stammen uit
de traditie; zij verbinden de deelnemende leden van de gemeenschap met
gemeenschappen op andere tijden en andere plaatsen waar met gebruik-
making van dezelfde elementen, met een herkenbare vorm en zeker met
dezelfde betekenis de rituelen worden gevierd; zij roepen gedeelde emoties
op; zij stellen menselijke behoeften en wensen, vragen en situaties present;
zij spreken symbolisch metaforisch over God349, en stellen zo God present.
Godsdienstige rituelen zijn noodzakelijk omdat zij door de herhaling oefe-
ning opleveren waardoor een religieus referentiekader wordt gegeven, van
waaruit geloofservaring herkend wordt. Zij laten mensen voelen en bele-
ven dat zij bij elkaar horen en dat zij met elkaar een ‘geheim’ delen. Zij
zorgen voor geordende intimiteit met voldoende distantie voor eigen-
heid350. Godsdienstige rituelen hebben tot doel het heilige ten minste
gedeeltelijk binnen bereik van het menselijke te halen. De werking van
rituelen en symbolen binnen de godsdienstcommunicatie is gecompliceerd.
Godsdienstige rituelen zijn geformaliseerd binnen een bepaalde geloofsge-
meenschap. Zij bestaan uit handelingsreeksen en gedragspatronen, die een
bepaalde sacrale betekenis hebben en daarom symbolische handelingen
kunnen worden genoemd en zij maken gebruik van symbolische voorwer-
pen en de symbolische betekenis van natuurlijke elementen zoals water.
Zij zijn allereerst bedoeld om de godsdienstige werkelijkheid te organise-
ren. Rituelen zijn sociaal-psychologisch gezien oorspronkelijk bedoeld om
de godheid of de godenwereld gunstig te stemmen, om genade en hulp af
te smeken. In het ritueel werd de godheid overgehaald naar mensen te lui-
steren, terwijl rituelen soms de kracht kregen toegedacht dat zij de god-
heid min of meer konden dwingen om op de gewenste wijze te reageren.
In de rituelen wordt het angstaanjagende, het vreeswekkende van het numi-
neuze in een gezamenlijke activiteit en gedeelde betrokkenheid onder con-
trole gehouden. Daarvoor is meestal de bemiddeling van een door de
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godenwereld gelegitimeerd persoon nodig. Een sjamaan, een medicijnman
of een goeroe. Dat heeft alles te maken met het zichtbaar maken van het
heilige in de wereld van de mensen. Mensen ervaren (eidetische reductie
van de waarneming) het totaal andere van het heilige. Bij het hanteren van
bepaalde geloofservaringen van het “Ganz Andere” hebben mensen bemid-
delende handelingen nodig, die voor de gemeenschap worden uitgevoerd
door een daartoe toegerust mens. In de bijbelse boodschap wordt in deze
behoefte voorzien door rituele feesten met hun handelingsreeksen te com-
municeren. Volgens de bijbelse interpretatie van zulke rituelen en de bij-
behorende feesten zijn de rituelen niet bedoeld om de godheid gunstig te
stemmen, of de godheid over te halen tot gewenst gedrag, maar zij zijn
bedoeld om de relatie tussen God en mensen te communiceren. Vanuit de
belevingswereld van gewone christelijke gelovigen komt de bezwerende
betekenis toch ook nog naar voren. Vanuit de ervaringsordeningstheorie
is dat te verklaren. Echte symbolische rituelen ‘vertellen een verhaal’, bezit-
ten narrativiteit, hun symbolische betekenis verwijst naar een andere orde
dan de letterlijke betekenis van de handelingsreeks (buiten de rituele
omstandigheden) zou betekenen. Dat betekent dat de elementen van de
handelingsreeks geordend moeten kunnen worden als totale gebeurtenis
met een betekenis waarvoor verbeelding en beoordeling van de gebeurte-
nis noodzakelijk zijn. Wie dat niet geleerd heeft, dat niet heeft leren waar-
deren en niet heeft leren gebruiken zal toch vanuit de lichaamsgebonden
en associatieve ordening de verwijzing naar het heilige kunnen ervaren. In
de transcendente waarnemingsreductie zal, doordat het ritueel altijd in een
gemeenschap van mensen plaats vindt de sfeer van de gebeurtenis, de
gevoelens van anderen, de stemming die opgeroepen wordt en de commu-
nicerende ‘empathic flow’ ervaren worden als een geloofservaring, die
geduid en dus geordend moet worden. De eidetische waarnemingsreductie
zal ervaringsgegevens toevoegen over de hogere orde, de relatie tussen God
(het goddelijke) en mensen, ervaringsgegevens die ook geduid en dus geor-
dend moeten worden. Het gebeuren zelf wordt uitgevoerd met zichtbare
handelingen en herkenbare geluiden, woorden, liederen, klanken, instru-
menten en voorwerpen. De psychische waarnemingsreductie geeft daar-
over ervaringsinformatie die verwerkt moet worden. De lichaamsgebonden
ordening zorgt voor informatie over het lichamelijk welbevinden (dat kan
ook negatieve informatie over angst zijn) en over de empathische emotio-
nele lichamelijke reacties. Mensen zeggen dat ze: ‘kippevel krijgen omdat
het zo mooi was’ of de tranen in de ogen voelden schieten; het in hun buik
voelden of rillingen over hun rug kregen, een droge mond hadden van
spanning of warm werden van emotie. Dat hoort allemaal bij de beteke-
nisgeving over de ervaring waarmee het ritueel het heilige present stelt. De
associatieve ordening van deze ervaringen herkent de handelingsvolgorde
en alle vaste woorden, gebruiken, klanken en voorwerpen. Door middel
van de associatieve ordening worden voorgaande gevoelens en de toen
ervaren betekenisgeving herhaald en opnieuw geduid. Het vaste patroon
geeft zekerheid, ook al wordt de metaforisch-symbolische betekenis nog
niet helemaal of helemaal nog niet begrepen. De lichaamsgebonden en
associatieve laag van de symboolwaarde van het ritueel is niet van een min-
dere orde dan de cognitieve beoordeling en zingevingslaag. Omdat uit
onderzoek blijkt dat veel volwassenen niet verder komen dan het 
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ééndimensionaal woordelijk verstaan van rituelen en symbolen is er geen
enkele reden om kinderen niet voluit deel te laten nemen aan het gebeu-
ren, juist vanwege de lichaamsgebonden en associatieve ordenings-
mogelijkheden. Rituelen die aan de Christelijke godsdienst zijn verbonden
zoals het bedienen van de sacramenten en het vieren van de hoge feesten,
verwijzen allereerst naar de ‘actie’ van Godswege in Zijn relatie tot men-
sen. Vanuit die verwijzing verwijzen zij vervolgens ook naar de menselijke
‘inbreng’ in de relatie van God en mensen.
De traditionele godsdienstige rituelen die behoren bij de kern van de
geloofstraditie reiken daardoor mogelijkheden aan om de belangrijke
momenten van een mensenleven godsdienstig te ritualiseren. Zij hebben
een iets ander karakter. Zij verwijzen naar de relatie van mensen onder-
ling, de loop van een mensenleven en dat alles geplaatst in een hogere orde,
namelijk de relatie van God en mensen. Zulke rituelen heiligen de levens-
loop en markeren de belangrijke momenten daarin. Zulke markante situ-
aties zijn onder andere geboorte, dood, huwelijkssluitingen en in mindere
mate de overgang van de ene levensfase naar de andere. Kroonjaren wor-
den gevierd, huwelijksjubilea ook, evenals de overgang naar de middelba-
re school of de afsluiting van een schoolperiode, een nieuwe baan of
andere levensmomenten. Voor ingrijpende andere levenssituaties wordt
gezocht naar nieuwe rituelen zoals bij scheiding. In extreme stress-situ-
aties, zoals bij zeer moeilijk opdrachten in het leven, bij de herinnering
aan ‘schuldeloze schuld’ door omstandigheden veroorzaakt, kunnen rei-
nigende (nieuwe) rituelen genezend werken.

5.3.4 Kleine kinderen en bijbelverhalen

Het belang van bijbelverhalen ligt in deze associatieve ordening in de her-
kenning die mogelijk is met het gewone leven van kinderen en de vaste
dagelijkse elementen van het leven. Merkwaardig genoeg gaan er steeds
weer stemmen op dat de bijbelverhalen te ‘oud’ en te veel uit een andere
cultuur en een andere tijd stammen om door kinderen herkend te kunnen
worden. Wie er geen enkel bezwaar in ziet om kleine kinderen Afrikaanse
sprookjes te vertellen omdat die sprookjes zulke algemeen menselijke waar-
de hebben, heeft soms wel bezwaar tegen het vertellen van bijbelverhalen.
Aan de ene kant omdat de bijbelverhalen te goed en te mooi en te heilig
zouden zijn om zomaar in handen van kinderen te geven. Aan de andere
kant omdat kinderen ze niet zouden kunnen begrijpen. Dat is feitelijk waar,
wanneer de verhalen worden gezien als gebeurtenissen van mensen die ooit
in een ver land in een voor ons onbekende cultuur leefden. Maar de bij-
belverhalen gaan ook over mensen, over kinderen, over gezinnen, mense-
lijke relaties en menselijke emoties die van alle tijden en alle plaatsen en
alle culturen zijn (minstens net zo als met die sprookjes). Het vergt gebruik
van de structurerende en vormgevende ervaringsordening om de bijbelver-
halen zo naar kinderen te vertolken dat zij juist die elementen overbren-
gen. Er is geen enkel bezwaar om kinderen vanaf zeer jonge leeftijd
bijbelverhalen op voor hen begrijpelijke manier voor te lezen of te vertel-
len. Dat kleine kinderen de theologische diepgang, de betekenis voor het
leven of de betekenis ten aanzien van de relatie tussen God en mensen nog
niet kunnen bevatten en zeker niet kunnen verbaliseren, zoals volwassenen

231



dat doen, betekent niet dat deze verhalen voor hen geen betekenis hebben.
Het mythisch-letterlijke geloof kan er door worden gevoed, dat is eveneens
geen bezwaar want wanneer de geloofscommunicatie daar niet in blijft ste-
ken zal dit ‘soort’ geloof vanzelf uitbreiden naar een andere invulling van
geloofsverhalen. Illuminerende verhalen bezitten de eigenschap telkens op
een andere manier andere aspecten van de betekenisgeving in deze werke-
lijkheid te doen oplichten. Er zijn voldoende basale geloofsverhalen over
de relatie tussen God en mensen die ook geschikt zijn voor kinderen. Door
de geloofsverhalen uit de bijbel zo te gebruiken kan een mens van kind af
aan geloofservaringen van zichzelf leren spiegelen aan de geloofservarin-
gen uit de verhalen. Daarvoor zijn bijbelse verhalen niet minder geschikt
dan ‘gewone’ kinderverhalen. Illuminerende verhalen zijn bij uitstek
geschikt om primaire geloofsassociaties te ondersteunen, en de verhaalge-
voeligheid voor geloofsverhalen te initiëren.
Dat kinderen uit zichzelf niet verhaalgevoelig zouden zijn, en daar eerst
een training voor moeten krijgen door middel van het vertellen of het voor-
lezen van “gewone” kinderverhaaltjes, lijkt een misverstand. Onderzoek
vanuit verschillende hoek (van onder andere Gibson en Fogel, onderzoek
naar het begrip van ‘desires’ en ‘beliefs’ zoals van Rieffe en onderzoek naar
autisme) heeft duidelijk gemaakt dat kinderen vanaf drie jaar in staat zijn
om situaties die uitgebeeld worden op een reeks getekende plaatjes, episo-
disch te duiden. Niet alleen kunnen zij bij de plaatjes een heel verhaal ver-
tellen, zij kunnen zich ook emotioneel inleven in de gevoelens van de
afgebeelde personen. Zij kunnen zich verplaatsen in de gebeurtenis en in
de daarmee samenhangende relationele aspecten. Kinderen van die leef-
tijd zijn in staat om zichzelf met episodische vertellingen in slaap te pra-
ten, zij kunnen episodisch spelen. Zij zijn dus al verhaalgevoelig. Die
verhaalgevoeligheid helpt hen de werkelijkheid in kaart te brengen en te
beheersen. Het lijkt ook een misverstand om te denken dat kleine kinde-
ren van het aangeboden bijbelverhaal evenveel zouden moeten kunnen
begrijpen als een volwassene. Elk bijbelverhaal is als een diamant met veel
vlakken en aspecten. Kinderen zien andere kleuren en andere aspecten dan
volwassenen. Dat is alleen maar verrijkend. Natuurlijk is het belangrijk
om, wanneer men kleine kinderen de bijbelverhalen vertelt, aan te sluiten
bij hun ervaringsordening en hun mogelijkheden om de werkelijkheid te
duiden. Bijbelverhalen hebben in zichzelf voldoende rijkdom om aan te
sluiten bij de kinderlijke leefwereld, indien men niet uitgaat van de ‘vol-
wassen’ boodschap maar van de innerlijke illuminerende rijkdom van het
verhaal zelf.

5.4 De overgang van associatief ordenen naar structurerend
ordenen

Structurerend ordenen is net als alle andere vormen van ervaringsorde-
ning vanaf de geboorte een menselijke mogelijkheid. Het gebruik maken
van de notie dat de werkelijkheid episodisch geordend kan worden kan bij
baby’s en kleine kinderen geobserveerd worden. In de ‘folk psychology’
werden deze noties benoemd als ‘desires’ en ‘beliefs’. Men heeft waarge-
nomen dat baby’s een verwachtingspatroon hebben van het verloop van
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een gebeurtenis in de werkelijkheid, die verder rijkt dan het aaneenscha-
kelen van twee elementen als staande in een sequentie. Structurerend orde-
nen betekent dat de werkelijkheid wordt ervaren als een geheel dat meer is
dan de som van de delen. De notie van de werkelijkheid die gestructureerd
is, betreft de notie dat de werkelijkheid samenhang vertoont die bestaat
uit meer dan de vaste sequentie van de delen. Toch is een kind, de wereld
verkennende, in de eerste twee jaren van het leven erg gericht op het bewust
maken van vaste (gewoonte)patronen. De associatieve ordening waarin
sequentie en opeenvolging van twee bekende elementen zo’n belangrijke
rol speelt reikt daarmee de betrouwbaarheid van de werkelijkheid aan. Die
betrouwbaarheid kan uitgedrukt worden in enkelvoudige associatieve ‘uit-
spraken’ over de werkelijkheid. (Deze uitspraken behoeven geen expliciete
verbale neerslag, maar kunnen verinnerlijkt zijn). Bijvoorbeeld: “Een stoel
is om op te zitten”. Daarachter schuilt het vertrouwen dat de stoel niet
wegloopt, dat de poten niet doorzakken, kortom dat de stoel zich gedraagt
zoals men (volwassene en kind) verwacht. Kenmerkend voor bepaalde psy-
chische ziektebeelden is dat deze vanzelfsprekendheid verloren gaat. De
bomen in het bos delen geen klappen uit, eten je niet op, storten zich niet
op je, maar voor de zieke is dat niet zo zeker. In werkelijkheid zitten er dus
zeer complexe waarnemingen achter de enkelvoudige associatieve uitspra-
ken. Die complexiteit wordt aanvaard met behulp van de notie van een
gestructureerde orde. De associatieve ordening maakt dat informatie over
de werkelijkheid wordt verkregen die de ‘desires’ uit doet komen en de
‘beliefs’ grond geeft. Gedurende het hele leven zullen ‘desires’ en ‘beliefs’
de verbindende kracht vormen waardoor de noodzaak om krampachtig
vast te houden aan bekende vaste associatieve patronen afneemt en de
mogelijkheid om te variëren met associatiereeksen toeneemt. De vaste ele-
menten worden dan zo gebruikt dat de gestructureerde orde van de wer-
kelijkheid geen angst voor verlies van grip op de werkelijkheid meer
oproept. Het gebruik van symbolen en metaforen reikt schakels aan waar-
mee de betrouwbaarheid van een associatie veiligheid biedt in de flexibele
ruimte van de structurerende ordening en in de creatieve ruimte van de
vormgevende ordening.
Voor de intergeneratieve geloofscommunicatie is het belangrijk dat de asso-
ciaties die met God te maken hebben een betrouwbaar karakter hebben.
Die betrouwbaarheid geeft ruimte om ook geloofsinhouden structurerend
te ordenen en te duiden, zonder dat de betrouwbaarheid van het gecom-
municeerde (verbaal en handelend) afneemt. Symbolen en metaforen kun-
nen in de geloofscommunicatie veiligheid bieden waardoor elke generatie
en elke tijd flexibele (structurerend ordenen) en creatieve (vormgevend
ordenen) ruimte krijgt om op een eigen wijze het geloof te beleven.

5.4.1 Symbolen

Symbolen zijn het voertuig van de geloofservaring. Zij zijn ingebed in het
materiële (psychische reductie); zij hebben hun betekenis dank zij de het
materiële overstijgende betekenis (transcendente reductie); zij illumineren
zingeving; zij bevatten een narratief element (empathic flow, affectieve
plot); en zij zijn metafoor en verwijzing naar een overkoepelende werke-
lijkheid (eidetische reductie). Over symbolen en symboolbewustzijn wordt
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binnen elke epistemologie anders gedacht. Cognitieve ontwikkelingspsy-
chologische fase-theorieën zoals die van Piaget, Kohlberg, Oser en Fowler
kennen grote cognitieve waarde toe aan het concreet operationele stadi-
um, waarin symbolen kunnen worden begrepen en worden toegepast.
Goldman maakte met zijn onderzoek duidelijk dat kinderen vanaf dat zij
ongeveer veertien jaar zijn godsdienstig abstract kunnen denken. Heimans
en Bucher bevestigden dit met hun onderzoek in 1990. Bucher wees erop
dat kinderen vanaf twaalf jaar gelijkenissen beginnen te begrijpen in hun
diepere betekenis. De meeste van deze onderzoekers wijzen erop dat waar-
schijnlijk 25% van alle volwassenen nooit aan het cognitief goed verstaan
van symbolen toekomen351. Kuindersma geeft aan dat Biehl de ontwikke-
lingstheorieën van Erikson en Fowler combineerde met verschillende sta-
dia in symboolbewustzijn die hij uit onderzoek naar voren haalde. Hij
onderscheidde achtereenvolgens: Het magisch numineuze verstaan van
symbolen, dat bij kinderen vanaf ongeveer vier tot zes jaar herkend kan
worden; vervolgens het ééndimensionaal verstaan van symbolen, dat hij
herkende bij kinderen en volwassenen vanaf zes jaar; om daarna de over-
gang te zien naar het meerdimensionaal verstaan van symbolen, vanaf de
leeftijd van ongeveer tien jaar; waarna na de puberteit het kritisch ver-
staan van symbolen opgemerkt kan worden; terwijl het hoogste stadium
van het kritisch verstaan van symbolen bij volwassenen wordt waargeno-
men. Ook Biehl constateert dat de eerste twee stadia door iedereen wor-
den doorlopen, maar dat vele volwassenen blijven ‘steken’ in het letterlijk
ééndimensionaal verstaan van de symbolen352. Deze uitspraken roepen de
vraag op hoe deze volwassenen dan ooit de betekenis van symbolen kun-
nen communiceren naar hun kinderen of binnen de geloofsgemeenschap.
Halbfass heeft een methode ontwikkeld om binnen het godsdienstonder-
wijs symboolbewustzijn te oefenen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken
van drama, afbeeldingen, creatieve expressie en door gebruik te maken
van meditatieve technieken353. Symbolen zijn zichtbare verwijzingen naar
een andere werkelijkheid. Symbolen werken als teken wanneer hun bete-
kenis door degene die de symbolen waarnemen wordt begrepen.
Kwalitatief goede symbolen hebben een illuminerende werking zoals illu-
minerende verhalen dat ook hebben. Zij maken iets over de interpretatie
van de werkelijkheid duidelijk dat zonder het symbool minder duidelijk
geworden zou zijn. Zij spreken zowel de lichaamsgebonden als de associa-
tieve als de structurerende ordening aan. Dat kan alleen wanneer hun asso-
ciatieve informatie verinnerlijkte associaties (en associatiereeksen, wanneer
het om symboolhandelingen gaat) teweegbrengt, waarmee zo nodig geva-
rieerd kan worden en waardoor de symbolische werkelijkheid als een
gebeurtenis met een verwijzende betekenis oplicht. Daardoor maakt het
symbool de overgang naar de structurerende en vormgevende ervarings-
ordening met betrekking tot geloof en godsdienst mogelijk. Symbolen
maken het mogelijk dat kleine kinderen en grote mensen in gewone alle-
daagse dingen een relatie met God gewaar worden. Oude beproefde sym-
bolen uit de geloofstraditie hebben hun waarde op dat gebied bewezen.
Voordat men nieuwe symbolen gebruikt moet hun verwijzende waarde
goed worden doordacht. Ik geef eerst een voorbeeld van mijn inziens het
aanreiken van een niet passend symbool. In de veertigdagentijd werd het
verhaal van Getsemané gesymboliseerd door een joggende vrouw die wel-
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iswaar pijn van het lopen had, maar voor haar eigen bestwil nog even door
moest zetten354. Dan nu een voorbeeld van het gebruik van een symbool
waarbij vooral de associatieve ervaringsordening werd aangesproken in de
communicatie. In een reeks diensten rondom de profeet Jesaja nam de pre-
dikant telkens een zakdoek waarbij in de eerste dienst van de serie werd
uitgelegd dat hij bang was om God te vergeten en daarom een knoop in
zijn zakdoek legde. Bij de volgende diensten kwam de zakdoek met de
knoop telkens tevoorschijn en werd aan de kinderen gevraagd of ze nog
wisten waarvoor die zakdoek was. Uiteindelijk kregen alle mensen in de
laatste dienst een ‘zakdoek’ uitgereikt. In de loop van de tijd bleek dat
oudere mensen de zakdoek in hun handtas bij zich droegen. “Ik heb het
nog dominee, ik denk er telkens aan”. Vervolgens een voorbeeld van de
structurerende ervaringsordening en het leren kennen, leren waarderen en
leren gebruiken van symboolwerking door een klein kind.
Een kleine jongen van drie en een half jaar zet elke avond zijn slaapka-
merraam wagenwijd open. Hij wil zijn bedje vlak bij het raam gezet heb-
ben. De ouders vragen waarom hij dat wil. Het kind zegt: “De vogels
zingen elke avond een liedje voor God en dan ga ik luisteren”. En een
voorbeeld van de manier waarop in de geloofscommunicatie bewust een
beroep gedaan kan worden op de structurerende geloofsordening van men-
sen, waarbij in het antwoord ook de vormgevende ordeningsmogelijkhe-
den ingezet konden worden. Toen tijdens de veertigdagentijd de
woestijnverhalen op het rooster stonden rouleerde in de gemeente een
“boek met verhalen van God en mensen”. Iedereen, groot en klein die dat
graag wilde, kon een persoonlijk verhaal in dat boek kwijt. In de vorm van
een gedicht, een tekening, een borduurwerkje, een gedroogde bloem, of
een geschreven verslag van een persoonlijke ervaring. Elke week was er
iemand in de gemeente die de verantwoordelijkheid voor het boek op zich
nam en volwassenen en kinderen aanspoorde er iets van zichzelf in achter
te laten. Het boek werd symbool voor God die ook in deze tijd met men-
sen meetrekt door het leven. Tenslotte een voorbeeld van geloofscommu-
nicatie die naast de structurerende ordening vooral een beroep doet op de
vormgevende ordening van symboolwerking. Een groep cathechisanten
maakte een winter lang elke maand een nieuw decordoek voor de verkon-
diging. Samen met de predikant doordachten zij de ‘serie’ bijbellezingen.
Zij kozen het verhaal dat het meest aansprak en zochten naar een ‘centra-
le boodschap’ en maakten een symbolisch doek. Zij schilderden onder
andere een lege boot, en geven als uitleg, dat deze maand iedereen zelf
moest uitmaken of hij of zij in de boot wilde stappen of niet. Zo kunnen
symbolen niet alleen een metaforische betekenis krijgen, maar ook een
narratieve betekenis in het eigen leven.

5.4.2 Geloofstaal en ervaringsordening

Over de relatie tussen geloofsverhalen, geloofsteksten en geloofstaal, de
relatie tussen het Woord en het woord en de relatie tussen de spreker en
hoorder is bijzonder veel geschreven. Het is niet de bedoeling daar in dit
verband op in te gaan. Ik wil hier kort enkele opmerkingen maken over
de relatie tussen ervaringsordening met geloofstaal. Wie als spreker, als
initiatiefnemer van de geloofscommunicatie, het  geloof tot uitdrukking
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wil brengen doet dat veelal door het onder woorden te brengen. Wie
gehoord wil worden, verstaan en begrepen wil worden moet in zijn woord-
keus in de verhaaltrant, en met betrekking tot de betekenisgeving rekening
houden met de hoorders. De spreker is “hoorder onder de hoorders”, zoals
Dingemans in de titel van zijn boek dat uitdrukte355. Maar behalve dat
dat homiletische en hermeneutische consequenties heeft, zijn er ook psy-
chologische consequenties. Bij godsdienst hoort godsdienstige taal, die net
als het symbool en de rituelen het heilige dichterbij brengt. Godsdienstige
taal heeft alle functies die ‘gewone taal’ ook heeft. Taal verwijst in klank-
combinaties naar een deel van de werkelijkheid. Grammaticaal gezien kan
taal veel meer uitdrukken. Het geeft klank aan verleden en toekomst, aan
ruimte en tijd, aan emoties en gebeurtenissen in hun hele samenhang en
context. Taal is een interactioneel instrument dat medemenselijkheid
mogelijk maakt. Het maakt van mensen die samen op dezelfde plek elk
iets doen een gemeenschap van mensen, die tot dialogisch handelen, tot
actie kunnen overgaan. Taal verbindt mensen van ‘sameness’ naar
‘togetherness’. Taal verbindt mensen met hun voorouders, met de traditie,
met andere culturele en sociale verbanden, met niet-empirisch aanwezige
medemensen, maar ook met God. Taal is het instrument waarmee men-
sen informatie over de ordening van de werkelijkheid (ook over de orde-
ning van de niet-empirische werkelijkheid) uitwisselen. Taal heeft de
volgende functies: een signaalfunctie, (dat is een biologische ‘wekfunctie’);
een contactfunctie; een communicatieve functie; een categoriserende gram-
maticale functie; en een fixerende functie (waardoor situaties en gebeurte-
nissen worden vastgelegd). Taal heeft, vergelijkbaar met waarneming, drie
universele informatieve lagen. De functionele informatieve laag, die begre-
pen moet worden met betrekking tot de empirisch waarneembare werke-
lijkheid. De emotionele informatieve laag die verstaan moet worden met
betrekking tot de emotioneel-relationele werkelijkheid. Om deze laag uit
te drukken en op te vangen gebruikt men intonatie, lichaamshouding,
stemverheffing, klankkleur, en andere vormen van taalexpressie. En taal
heeft de mystieke laag die verstaan wordt met betrekking tot de niet-empi-
risch waarneembare, de mensheid en de werkelijkheid samenbindende,
organiserende en overstijgende werkelijkheid. De mystieke laag wordt niet
bewust tot uitdrukking gebracht, die krijgt haar betekenis in de mogelijk-
heid van co-regulatie. Zo kunnen mensen elkaar aanvoelen en begrijpen
wat de ander emotioneel en functioneel onder woorden brengt. Taal kent
twee persoonlijke lagen: het taalbezit waardoor men begrijpt wat anderen
zeggen en het taalgebruik, de wijze waarop men in staat is naar anderen
ervaringen verbaal tot expressie te brengen. Dikwijls is het taalbezit van
mensen groter dan hun mogelijkheden tot taalgebruik. Zij begrijpen meer
woorden en meer taal dan zijzelf gebruiken (kunnen). Taal wordt begre-
pen omdat andere mensen een luisterattitude hebben. Voor de hoorder
moet het gesprokene niet alleen betekenis hebben, maar er moet ook
belang bij zijn om hetgeen uitgezonden wordt te verstaan. Horen en lui-
steren is niet hetzelfde. Elk mens en elk kind kan signaalgeluiden en sig-
naalwoorden (woorden met betrekking tot primaire behoeftebevrediging
en veiligheid) horen over grote afstand. Maar de betekenis uit het gespro-
ken woord (zinnen, verhalen, aanwijzingen en dergelijke) kan door vol-
wassenen verstaan worden over een afstand van tien meter356. En door
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kinderen beneden de vier jaar over een afstand die in meters gelijk is aan
hun leeftijd. In de leeftijd tussen vier en vijf jaar wordt die afstand gelijk
aan die van een volwassene. Dat betekent dat kleine kinderen in de kerk
wel veel horen, maar niet kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt357.
Ook het kinderverhaaltje kunnen ze niet begrijpen wanneer zij niet naar
voren worden gehaald en van dichtbij te horen krijgen wat er verteld wordt.
Zij kunnen wel allerlei lichaamsgebonden geloofservaringen ordenen, over
sfeer, stemming, geluiden, licht en zij kunnen eventueel informatie krijgen
door middel van platen, dia’s, video en andere mediatieve technieken, die
in de kerkdienst niet gebruikelijk zijn. Voor oudere kinderen geldt dat
bezwaar niet. Er is verschil tussen de geloofstaal in de eredienst en de
geloofstaal van het gewone dagelijkse leven. Sommige (meest oudere) vol-
wassenen hebben de geloofstaal van de eredienst zo vereenzelvigd met
geloof dat zij altijd de taal van de eredienst gebruiken wanneer zij over
geloof communiceren. Geloofstaal is symbolische taal, die toch ook de
lichaamsgebonden (affectieve) en de associatieve ordening aanspreekt.
Zelfs een kind van anderhalf weet dat amen bij de sfeer en de associatie-
reeks van het gebed hoort. Een kind van drie weet niet wat Hallelujah bete-
kent, maar wel dat het “bij God” hoort. Jezus wordt (als het goed is) niet
alleen als naam van iemand uit verhalen gekend, maar ook als het woord
dat liefde, relatie, vertrouwen en veiligheid uitdrukt. De mystieke informa-
tie van dat woord is bij driejarigen bekend. Moeilijker wordt het wanneer
geloofswoorden een hele theologische verhandeling uitdrukken, of verwij-
zen naar een complexe dogmatische waarheid zoals: verlossing, gerechtig-
heid, barmhartigheid, lankmoedigheid of maranatha. Zulke woorden
worden dikwijls tot signaalwoorden die een emotionele laag raken, waar
lichaamsgebonden reacties aan gekoppeld kunnen zijn. “Als ik het woord
maranatha hoor, ik weet niet wat het betekent hoor maar dan weet ik dat
het nog goed zit, want dan voel ik het tot in mijn botten”, zei iemand. “Ik
snap nooit wat van de preek, ik luister er ook niet naar, dat heeft toch geen
zin, maar als ik de woorden Verlossing en Kruis heb gehoord dan is voor
mij de hele kerkdienst goed”, zei een ander. Geloofstaal roept associaties
op. Associaties van een gewoonte, een sfeer, een stemming die met het hei-
lige wordt verbonden. Maar dezelfde geloofstaal kan tot niet-verinnerlijk-
te associatiereeksen leiden die voor de toepassing van geloof in de
levenssituatie bijzonder moeilijk wordt. Geloofscommunicatie zou naast
beperkte (zinvol gebruikte) geloofstaal vooral moeten bestaan uit taal die
bij de ervaringsordening van mensen aansluit. Woorden die met hun dage-
lijkse situatie te maken hebben. Woorden die de eigen emoties tot uitdruk-
king brengen. Dat geldt des te sterker wanneer mensen met heel hun
bestaan overgeleverd zijn aan de troost van geloofstaal en geloofscommu-
nicatie. Bijvoorbeeld in tijden van ernstige crisis, verdriet, pijn, rouw en
ellende. Prachtige poëtische taal, die een hoge symboolwaarde heeft, kan
dan, hoe mooi die taal ook is, de plank volledig misslaan. Dat geldt voor
gebeden, voor verkondiging, voor persoonlijk pastoraat en voor de taal
van de eredienst. Het geldt dus ook voor gebeden die emoties communi-
ceren naar God, maar voor hoorders uitdrukking moeten zijn van hun
emotie van dat moment en die situatie. “Heer, we zijn blij, we willen wel
heel hard dank U wel roepen”, drukt voor veel mensen meer uit dan “Heer,
wij treden met vreugde voor uw aangezicht”. En “Heer, we zijn boos,
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we kunnen wel schreeuwen dat we het oneerlijk vinden”, geeft meer expres-
sie aan de emotie van wanhoop dan “Heer, waarom verbergt U zich voor
ons”. Zulke taal geeft openingen naar het leven zelf en dan kan er ruimte
blijven voor aloude, traditionele geloofstaal op die momenten waar men-
sen dat in hun geloofsbeleving kunnen inpassen. Dat geldt voor volwasse-
nen en dat geldt voor kinderen. Het is als met de bijbelverhalen.
Uitgesproken in hoog-theologische geloofstaal zullen ze minder overko-
men dan teruggebracht tot enkele essenties van menselijke emoties en
gebeurtenissen, die ook in de huidige levenssituatie herkenbaar zijn en
onder woorden gebracht zijn in alledaagse taal. Geloofscommunicatie kan
dan heel dicht bij het alledaagse bestaan komen. Niet iedereen stelt dat op
prijs. Mensen die geloofservaringen kennen, waarderen en gebruiken voor
angstreductie willen niet te veel en niet te dichtbij met geloof worden
geconfronteerd. Daar worden zij lichamelijk onveilig van en hun associa-
tieve ordening wordt gefrustreerd door de andere sfeer, de andere taal en
de manier waarop geloof op het leven betrokken wordt. Voor deze men-
sen kan geloof beter een zondagse aangelegenheid zijn. Voor mensen waar-
bij de compartimentering van het geloof heel sterk is, zal geloof dat zo
dichtbij komt soms een verademing of een eye-opener zijn, maar soms ook
een last. Dan wordt opeens duidelijk dat er ook andere levensgebieden zijn
waar geloofservaringen mee kunnen spreken voor de zingeving en dat is
onbekend en onbemind. Voor oudere mensen bij wie geloof gekoppeld is
aan de geloofstaal kan het verwarrend werken. Zeker wanneer zij niet
weten waarom de geloofscommunicatie zo dichtbij komt. Geloofs-
communicatie, waarbij taal gebruikt wordt die geloof heel dicht bij de men-
sen brengt, wordt soms oneerbiedig gevonden. Het moet niet te
gemakkelijk zijn om te geloven zegt men dan. En uiteindelijk vraagt geloof-
staal, die geloof dicht bij het dagelijkse bestaan brengt, om antwoord, juist
in dat dagelijkse bestaan. Zo’n antwoord is men niet altijd gewend te geven,
het kost te veel energie (er is zoveel op deze wereld). In de geloofscommu-
nicatie met jongeren is alledaagse taal heel effectief. Het maakt dat zij
weten waar ze aan toe zijn en dat ze kunnen kiezen wat zij ermee doen.
Problematischer wordt alledaagse taal wanneer kinderverhalen of kinder-
liederen een verkapte boodschap aan volwassenen doorgeven. Bijvoorbeeld
over hoe slecht de wereld is of dat na kerst alle lichtjes weer doven. Vooral
wanneer zulke vragen alleen maar gesteld en zonder enige hoop te geven
niet beantwoord worden, wordt de alledaagse taal eerder minder dan meer
effectief als vorm van geloofscommunicatie. Geloofscommunicatie moet
over geloof (en dus over hoop) gaan, niet over maatschappijkritiek zon-
der meer.

5.5 Geloofscommunicatie en de structurerende 
ervaringsordening

Ieder mens heeft een levensverhaal. Ieder mens heeft levensvragen. Ieder
mens moet op de één of andere manier betekenis geven aan het eigen
bestaan en aan de werkelijkheid. Het is de vraag of geloof en geloofser-
varingen daar nog een rol in kunnen spelen. Voor de existentiële vragen
van het leven kunnen geloofsantwoorden heel belangrijk zijn. Onderzoek
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naar depressie bij jonge mensen en jongeren benadrukte het belang van
fundamentele zingeving, die niet voortkomt uit pragmatisme of functio-
neel rationalisme. Voor deze toepassing van geloof in het leven van jonge-
ren en jonge mensen, maar ook van kinderen in de huidige cultuur is het
leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken van de structurerende
en de vormgevende ervaringsordening van cruciaal belang. Op alle gebie-
den van het leven worden jongeren gevraagd hun ervaringen structurerend
en vormgevend te ordenen. Alleen daardoor kan het probleemoplossend
vermogen van het nieuwe leren toenemen. Maar ook zingevingsvragen
komen in de huidige tijd in de Westerse cultuur voort uit ongekende, onver-
wachte ‘nieuwe’ problemen, waar volwassenen hun kinderen niet al in hun
jeugd een antwoord op kunnen toespelen. De co-regulatie over het pro-
bleemoplossend vermogen ten aanzien van zingevingsvragen en existen-
tiële vragen hangt ook samen met de manier waarop de participanten aan
het co-regulatieve proces hun mogelijkheden om structurerend en vorm-
gevend hun geloofservaringen te kunnen ordenen communiceren.

5.5.1 Cultuur en geloof

In een maatschappij waar het functioneel rationalisme het cultural en con-
ceptual frame levert en waar pragmatisme het consensual frame zo goed
als helemaal vult kunnen de antwoorden ook vanuit pragmatisch functio-
nalistisch of hedonistisch standpunt gevonden worden. Volwassenen kun-
nen in hun geloofscommunicatie met jongeren en kinderen in dat cultural,
conceptual en consensual frame meegaan waardoor geloof en godsdienst
vooral als ‘nuttig’ en ‘pragmatisch’ wordt aangeboden. Maar de tijd dat
godsdienst en geloof praktisch nut hadden voor een carrière, voor een soci-
aal leven, voor de huwelijksmarkt, voor de maatschappelijke status of voor
de normatieve status is voorbij. Mensen zijn mondig geworden. Jongeren
zijn na de democratiseringsgolf ook mondig geworden en kinderen wor-
den steeds mondiger. Het is niet duidelijk meer waar men godsdienstig
gedrag voor nodig heeft. Het eschatologisch ‘nut’ wordt door veel jonge-
ren (en ouderen) van minder belang geacht. Hoewel in een Duits onder-
zoek meer jongeren in 1984 zeiden in een leven na de dood te geloven dan
in 1953358. Wanneer geloofscommunicatie zich beperkt tot het communi-
ceren van de lichaamsgebonden en al dan niet geconditioneerde associa-
tieve ordening zal het praktisch nut voor het cognitief beantwoorden van
levensvragen niet overduidelijk zijn. De empirical fit zal afnemen. De affec-
tieve plot van de gecommuniceerde ervaringen met hun ordening moet dan
wel heel groot zijn. Om daardoor de zo gecommuniceerde kennis van
geloof te blijven waarderen, zodat jongeren behoefte hebben aan toene-
mende kennis en blijvend (Christelijk) gebruik van de mogelijkheid om te
geloven. Die sterke affectieve plot kan alleen opgeroepen worden in een
sterk affectieve, ook voor jongeren waardevolle geloofsgemeenschap. En
dan nog is het de vraag of jongeren functioneel belang hebben bij het hand-
haven van de band met zo’n gemeenschap. Als zo’n gemeenschap al voor-
handen is zal dat meestal de gemeenschap van de ouders zijn. Jongeren
studeren ver weg van de geloofsgemeenschap van hun jeugd; zij maken
deel uit van een wereld waarin mobiliteit hoog in het vaandel staat; zij zijn
mondiaal georiënteerd, ook wanneer die oriëntatie uitsluitend muziek en
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sport betreft; zij willen hun eigen leven opbouwen. Zij willen zelf kiezen,
ook met betrekking tot geloofsoriëntatie en geloofsgemeenschap. Ploeger
noemt Frechhoff ’s Duitse onderscheiding van vijf typen jongeren in hun
relatie tot de Westerse cultuur. De religieus spirituele jeugd zoekt naar het
verloren paradijs en laat zich gemakkelijk in met drugs en theorieën over
wereldharmonie. De kritisch geëngageerde jongeren voelen zich aange-
trokken tot de tegencultuur, die zich bezig houdt met ecologie en mensen-
rechten en dergelijke zaken. De post-alternatieve jongeren zijn hedonistisch
georiënteerd en zijn consumptief ingesteld. Dan zijn er de lichaams-en
actie georiënteerde jongeren die vaak tot de laaggeschoolde randgroep-
jongeren behoren. En tenslotte de verreweg grootste groep, de “onopval-
lend onopvallenden” dat zijn de jongeren die gewoon geïnstitutionaliseerd
en geïntegreerd zijn in onze cultuur. Vijftien procent van de jongeren leidt
een gemarginaliseerd bestaan. Het blijkt uit jeugdonderzoek ook in
Nederland dat vooral deze grote groep jongeren tamelijk tevreden is, geen
grote problemen heeft, geen last heeft van generatiekloofproblematiek,
graag samen met andere jongeren plezier maakt en veel invloed ondergaat
van op hen gerichte commerciële activiteiten. Voor de toekomst hebben
zij voor ogen dat ze werk zullen hebben, meer geld zullen verdienen dan
hun ouders, en zich in willen zetten voor een menswaardiger samenleving.
De geïnstitutionaliseerde en geïntegreerde jongeren zullen zo bezien het
meest in aanmerking komen voor ‘gewone’ geloofscommunicatie. Maar
dat zal alleen het geval zijn wanneer zij in aanraking komen met volwas-
senen en andere jongeren die in het gewone leven spontaan over geloof
communiceren. Dat zal weer het geval zijn indien geloofservaringen als
‘gewoon’ gekend, gewaardeerd en gebruikt worden. En dat zal uitsluitend
het geval zijn wanneer geloofservaringen een geïntegreerd deel uitmaken
van het alledaagse leven. Wanneer ouders, volwassenen en andere jonge-
ren geloofservaringen hebben verbannen naar kleine compartimenten van
het bestaan of wanneer zij eenvoudig geen deel (meer) uitmaken van het
alledaagse bestaan, zal geloofscommunicatie niet of nauwelijks effectief
plaats kunnen vinden. In een maatschappij waar het praktisch nut van
geloof zo gering is geworden is de vraag wat dan doorslaggevend is voor
het aannemen van een gelovige levensoriëntatie door een nieuwe genera-
tie. Slik noemde authenticiteit en echtheid van de ouders als belangrijkste
factor. Gromm noemde twee factoren die van overwegend belang zijn voor
de ontwikkeling van een gelovige levensoriëntatie namelijk: De onderlinge
relatie van de ouders, met een onmiddellijk gevolg voor het zelfgevoel van
het kind en dat zelfgevoel (eigenwaarde) als zodanig. Deze beide factoren
bepalen het Godsbeeld en daarmee de kwaliteit van de relatie met God en
het goddelijke. Alle andere onderzochte factoren zoals: de relatie tot ande-
re medemensen en de religieuze gewoontevorming, de praktijk van de reli-
gieuze beleving in kerk en opvoeding zoals die in school, kerk en
christelijke clubs tot uitdrukking komt of de instructie van verhalen over
God en het goddelijke, religieuze vormen en dergelijke bleken in vergelij-
king tot de eerste twee factoren veel minder invloed te hebben359.
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5.5.2 Verder kijken en toepassen

Wanneer mensen bewust het geloof willen communiceren naar medemen-
sen en naar kinderen, zal de effectiviteit van de geloofscommunicatie tus-
sen generaties in deze tijd samen hangen met de mate waarin het
structurerend en vormgevend ordenen een plaats wordt gegund. Wanneer
iemand het structurerend ordenen heeft leren kennen, leren waarderen en
leren gebruiken zal ook het vormgevend ordenen worden gebruikt. Maar
in de geloofscommunicatie is het heel belangrijk dat de structurerende
ordeningsmogelijkheden nadrukkelijk gecommuniceerd worden. Dat kan
alleen maar wanneer de initiator van de geloofscommunicatie (de pastor,
de ouder, de leraar, de volwassene) het structurerend ordenen ‘voorstruc-
tureert’. Dat wil zeggen dat die initiator van het geloofsgesprek, de 
geloofscommunicatie bewust structurerend organiseert, waardoor de struc-
turerende ordening van geloofservaringen vanzelfsprekend gekend,
gewaardeerd en gebruik kunnen worden. Structurerend ordenen laat
gebeurtenissen in hun samenhang zien. De gebeurtenissen kunnen worden
geoordeeld, en worden beïnvloed door degene die structurerend ordent.
Met de elementen van de associatiereeksen kan gevarieerd worden, ele-
menten uit verschillende associatiereeksen kunnen gemengd worden. De
eigen mening wordt gevormd, de eigen interpretatie wordt geoefend. Dat
betekent dat er sprake is van wederkerigheid, gezamenlijkheid, saamho-
righeid, gemeenschap, openheid, vergeven en opnieuw beginnen, samen
zoeken naar echtheid en waarheid en zin. Daarin zijn kinderen evenveel
waard als volwassenen. Zij kunnen op verrassende nieuwe wijze een bij-
drage leveren, andere oordelen vellen en andere verbanden zien. Zij kun-
nen ook het oude in een nieuw daglicht stellen. Om het geloofsgesprek op
die manier te voeren zijn allerlei creatieve gespreks- en werkvormen ont-
wikkeld die toegepast kunnen worden. Dat vereist van de gespreksleider
meer vormgeving dan van de andere deelnemers aan het gesprek.
De resultaten van structurerend en van vormgevend ordenen van geloofs-
ervaringen wordt zichtbaar in allerlei nieuwe vormen van geloofscommu-
nicatie, zoals experimenten met kerkdiensten en liturgie, inloophuizen,
stiltecentra, schoolpastoraat en interreligieus godsdienstonderwijs. De 
‘uitvinders’ en leiders van deze nieuwe vormen van geloofscommunicatie
zijn onder andere vormgevend ordenend bezig, maar de deelnemers oefe-
nen de structurerende (niet starre, niet dogmatische, niet voorgevormde)
omgang met geloofservaring. Wanneer ‘leiders’ een werkvorm bedacht
hebben en de deelnemers aan de geloofscommunicatie krijgen daardoor
inzicht en doorzicht in verbanden en samenhangen, zodat zij de structuur
van het gecommuniceerde kunnen doorzien en beoordelen, blijft het een
bewuste manier om het leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken
van structurerende ordening te stimuleren. Ik geef enkele voorbeelden.
De kinderen van de kindernevendienst en van de brugdienst doen met
elkaar een spel. Er is voor hen een ontbijtvossenjacht georganiseerd, voor-
afgaande aan de kerkdienst op de gemeentezondag. Omdat dat gedeelte
van het jaar de verhalen van Jacob en Jozef centraal staan, zoeken ze in
een wijk allerlei vossen die met die bijbelverhalen te maken hebben, ver-
kleed en met attributen. Alle vossen geven de deelnemers een opdracht die
gedaan moet worden waardoor het bijbelverhaal wordt verbonden met de
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eigen situatie. Als de opdracht gedaan is, krijgen ze een deel van het ont-
bijt en trekken verder.
Kerkeraadsleden en hun partners nemen deel aan een bezinningsdag over
de betekenis en de vormgeving van het Avondmaal. De werkvormen zijn
geselecteerd om structurerend te leren omgaan met dit gegeven. Er is een
associatiespel, een muurkrant, een rollenspel, een groeps-schilderij, een
knelpunten exercitie en een experimentele viering in het programma ver-
werkt.
In een kerkdienst wordt de inhoud van popsongs naast de inhoud van psal-
men gelegd om te vergelijken over welke problemen van het leven beide
soorten liederen gaan en welke ‘oplossingen’ zij aanreiken. Natuurlijk wor-
den beide soorten songs ook ten gehore gebracht.
In de geloofscommunicatie tussen ouders en kinderen kunnen zelfs met
kinderen vanaf een jaar of zes kritische kanttekeningen gemaakt worden
bij bijbelverhalen. Het is een kans om te variëren met manieren om bijbel
te lezen of gezamenlijk te bidden in huis. Gedacht kan worden aan gebed-
sintenties die gemaakt worden, in een doosje verzameld en een tijd lang
bij de gebeden worden gebruikt. Gesprekken over het hoe en waarom van
de keuzes die ouders in het dagelijks leven maken zijn minstens net zo
belangrijk. Ouders moeten niet te pas en te onpas aankomen met gods-
dienstige uitspraken maar zij moeten laten zien hoe het geloof creatief een
plaats krijgt in de gebeurtenissen van het leven. Moreel handelen, keuzes
maken, oordelen waarom je dit of dat wel of niet goed vindt hoort er alle-
maal bij. Structurerend met geloofservaringen omgaan wordt ook geoe-
fend in het omgaan met de media. Hoe en waarom worden welke
programma’s bekeken. Hoeveel ruimte gunt men elkaar in de keuze, welke
criteria worden aangelegd. Het is niet alleen belangrijk dat pubers en tie-
ners daarover meedenken, maar ook dat kinderen vanaf een jaar of zes
daar de gelegenheid voor krijgen. Ze moeten alleen niet de verantwoorde-
lijkheid voor keuzes op dat gebied alleen dragen en nog minder gedwon-
gen worden om keuzes voor de ouders te bepalen. Bepaalde keuzes maken
ouders voor je en dat is heel geruststellend. Structurerend ordenen kan
tenslotte niet de hele dag door gebeuren. De meeste dagelijkse zaken wor-
den geordend op grond van associatieve ordening en veel informatie wordt
gegeven door de lichaamsgebonden ordening. Structurerend ordenen komt
erbij, maar wordt nooit zo dominant dat het de associatieve ordening ver-
dringt, daar wordt een mens overspannen van. Dat moet ook niet zo zijn
in de geloofscommunicatie. Veilige associaties en een veilige lichaamsge-
bonden ordening blijven de basis, ook van de structurerende ordening.

5.5.3 Levensverhaal en geloofsverhaal

Volwassenen brengen hun ervaring, hun levenservaring en hun ervaring
met geloof in als vorm van verhaal. Die levensverhalen worden naast de
levensverhalen van jongeren gelegd. Levensverhalen worden gecommuni-
ceerd, ook tussen ouders en kinderen. Trees Andree (e.a.) vertelt over kin-
deren die vragen stellen en ouders die antwoorden geven. Vaak worden
verhalen, parabels, en voorbeelden gebruikt om antwoord te geven op vra-
gen van kinderen. In het verhaal verschuift de directe moraal, de les, even
naar de achtergrond om het kind zelf de gelegenheid te geven om het ver-
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haal te interpreteren en datgene wat de opvoeder graag wil overbrengen er
uit te halen en in het eigen leven te integreren. Tegelijkertijd kunnen opvoe-
ders leren van hun eigen verhaal, doordat zij geconfronteerd worden met
hun eigen interpretatie van hun eigen verhaal. In het vertellen van verha-
len worden kinderen uitgenodigd om vertellen te leren en verhalen te leren
verstaan360. In de levensverhalen spelen geloofsverhalen al dan niet een rol.
En vervolgens wordt daar soms het bijbelse verhaal op gelegd als matrix
die er over heen ligt. Een dergelijke manier van omgaan met verhalen
maakt dat de bijbelverhalen gaan oplichten in hun zin en betekenis voor
het leven van alledag. Oudere volwassenen zijn niet zo gewend om hun
levensverhaal als geloofsverhaal te presenteren. Zij zijn niet gewend om
over de plaats van hun geloofsverhalen in hun leven te communiceren. Er
zijn zoveel manieren om geloofsverhalen in het levensverhaal een plaats te
geven, of juist om ze eruit te laten. De structurerende ordening van geloofs-
ervaringen geeft in het levensverhaal doorkijkjes naar het geloofsverhaal.
En geeft in het geloofsverhaal doorkijkjes naar het levensverhaal. In het
kader van een catechese-periode over de tien geboden kwamen allerlei
levensverhalen aan de orde. Naar aanleiding van elk gebod werden cate-
chesanten (veertien plus) gevraagd veertien dagen lang in de gaten te hou-
den of er zich een situatie in hun dagelijkse bestaan voordeed die te maken
had met één bepaald gebod. Ze werden gevraagd één situatie te vertellen.
In het begin kwamen er vooral verhalen uit de krant of uit een televisie
serie of uit een tijdschrift. Maar ook die verhalen werden als doorkijkver-
halen gebruikt. Zoveel mogelijk werd het gesprek open gehouden. Open
naar verhalen, open naar oplossingen en opmerkingen, naar indrukken,
naar lachen, naar humor, naar spotten met mensen en situaties en vooral
open naar geloof. De verhalen die ingebracht werden werden in de loop
van het proces steeds persoonlijker en betroffen ook hun eigen levensvra-
gen. Ze hadden meningen over abortus en vrijen, over trouw en kinderen
krijgen of nemen, over opvoeding en de relatie met hun ouders, over de
toekomst en over relaties met anderen. De catechesanten vroegen heel
terecht echte co-regulatieve participatie van de gespreksleider. De gespreks-
leider zorgde voor doorkijkjes naar zoveel mogelijk uit het leven gegrepen
praktische geloofsverhalen (van zichzelf en van anderen). De link met
andere bijbelverhalen werd alleen gelegd wanneer dat verhelderend en zin-
vol werd gevonden door de jongeren. Er zijn catechesatieprogramma’s ont-
wikkeld waarbij jongeren bij oudere gemeenteleden op bezoek gaan voor
een gesprek over levensverhaal in relatie tot geloofsverhalen.

5.5.4 Doorkijkverhalen

Doorkijkverhalen kunnen ook als ‘opstapverhaal’ in een kerkdienst wor-
den gebruikt. Doorkijkverhalen verschillen van spiegelverhalen. Cock
Bakker, Ina ter Avest, en anderen stellen zich de vraag of rationele ver-
handelingen de taak van verhalen over kunnen nemen361. Verhalen halen
namelijk datgene wat ver is, zowel in tijd als in begrip, als grijpbare wer-
kelijkheid, dichtbij. Maar voor het gebruik van verhalen is het noodzake-
lijk dat leraren, ouders en opvoeders en anderen die verhalenderwijs geloof
communiceren, de kunst van het vertellen van verhalen beheersen. Zij 
moeten een spanningsboog kunnen ophouden, hoogtepunten inbouwen,
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verhalen kunnen vertellen alsof je met elkaar, leraar en leerling op reis
bent. Het vertellen van spiegelverhalen kent een belangrijke moeilijkheid.
Datgene wat voor de verteller duidelijk als omslagpunt, als spiegelpunt
wordt ervaren hoeft dat helemaal niet te zijn voor de hoorder. Een spiegel
weerkaatst het licht van elders, in het volslagen duister heb je niets aan
spiegels. Dat geldt ook voor spiegelverhalen, welk licht valt erop? Is het
ook mogelijk dat iemand “ervoor gaat staan” waardoor de spiegel zijn
functie verliest?. Doorkijkverhalen vragen wel verbeelding maar geen extra
fantasie om zich in te leven in een andere cultuur. Ze gaan in onze cultuur
niet over indianenkinderen in Colombia. Ze voeren geen sprekende bees-
ten ten tonele die daardoor alleen al weer gespiegeld moeten worden aan
de eigen situatie. Ze spelen zich niet af in de middeleeuwen bij een hek-
senverbranding. Ze gaan niet over een stripfiguur, maar over het dagelijk-
se kinderleven van kinderen hier en nu. In die verhalen komen emotioneel
geladen situaties voor die levensecht zijn. Daardoor sluiten doorkijkver-
halen aan bij de behoefte aan duidelijk associatieve en lichaamsgebonden
ordening. Het zou je eigen lijf kunnen zijn dat de geschetste situatie mee-
maakt, het zou je eigen belevenis kunnen zijn die daar plaats vindt. De
weg zoeken met een nachtspel in het bos, in de mist lopen, de bus gemist
hebben en bang zijn om te laat op school te komen, meedoen met pesten
op school, ruzie met de buurjongen, een musicaluitvoering, het feest voor
de jarige leraar organiseren, iedereen die een zwemdiploma heeft gehaald
wordt in de krant genoemd en jou zijn ze vergeten en nog veel meer. Die
emoties worden direct in verband gebracht met geloofsverhalen of de rela-
tie van God met mensen, niet als moraal, maar als deel van het verhaal.
Doorkijkverhalen kunnen ook gecommuniceerd worden met (getekende)
dia’s, met een stokpoppenspel, met platen, met een rollenspel, met een dis-
cussie, met een symbool dat uitgedeeld wordt, met een onafgemaakte korte
striptekening die later door de kinderen zelf afgemaakt mag worden en
met tal van andere werkwijzen. Het is goed mogelijk om een groep min-
der geïnteresseerde jongeren onder enthousiaste leiding van een jeugdlei-
der die geïnteresseerd is in geloofscommunicatie een paar maal per jaar
zo’n doorkijkverhaal te laten ‘maken’ en uitvoeren. Dan loopt de structu-
rerende ordening en vormgevende ordening weer duidelijk door elkaar.

5.5.5 Bijbelverhalen en narrativiteit

Bijbelverhalen zijn zinstichtende, illuminerende verhalen die verwijzen
naar de diepte en hoogte van het leven (qualifier). Een mens heeft zin en
betekenis nodig. Die wordt over heel veel gebieden van het leven gecom-
municeerd in verhalende vorm. Een mens leeft in een “verhalende wereld”,
zegt onder andere Steegman362. De communicatie met de medemens ver-
loopt voor een groot deel via de verhalen, maar ook de onzekere toekomst
is slechts aan te gaan doordat een mens is ingebed in gebeurtenissen, die
hun neerslag vinden in persoonlijke en collectieve verhalen. Verhalen ver-
binden een mens innerlijk met zichzelf en uiterlijk met de medemens. Niet
alleen met de medemens die nu leeft maar ook met de medemens die eens
geleefd heeft en ooit zal leven. Narrativiteit is een deel van het menselijk
bestaan. Hoewel een mens niet uitsluitend verhalend is, is een mensen-
leven zonder verhalen ondenkbaar. Verhalen maken van loshangende 
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elementen in de werkelijkheid een gebeurtenis. Door het verhaal worden
verbanden in de tijd en in een causale orde geplaatst. Bovendien wordt de
werkelijkheid door de verhalen geïnterpreteerd. Die interpretatie vindt ook
in de mens zelf plaats. Elke mens is geplaatst in een cultuur en zo zal de
innerlijke interpretatie van ieders levensverhaal gekleurd worden door de
externe interpretatie van de medemenselijkheid waarin een mens leeft. Zo
wordt het levensverhaal met de interpretatie daarvan bepalend voor
iemands zelfgevoel en voor de opbouw van de identiteit363. Mensen vertel-
len over zichzelf, vanuit een persoonlijke perspectief aan iemand die luis-
tert. In onze moderne samenleving is het gezamenlijk interpretatieschema
van de betekenis van datgene wat men te verhalen heeft steeds verminderd
in vergelijking met vroeger, toen de interpretatieschema’s meer gemeen-
schappelijk en eenduidig waren. In de geloofscommunicatie kan men het
verhaal van de ander net zo interpreteren als dat gebeurt bij het interpre-
teren van geschreven teksten. Letten op wat er wel en niet verteld wordt,
wat wordt weggelaten, wie spreekt, en wie zwijgt, welke soorten verhaal
worden gebruikt en vanuit welk perspectief wordt er verhaald?. Elk ver-
haal is subjectief, er bestaan geen objectieve verhalen, schrijft Helene
Timmers in een bespreking van het werk van Mieke Bal, de Nederlandse
grondlegster van de narratologie364. Bal heeft als literatuurwetenschapper
de narrativiteit van hedendaagse literatuur geanalyseerd. Robert Alter
bestudeerde als Amerikaanse literatuurwetenschapper de literatuur van
het Oude Testament vanuit narratologisch perspectief365. Een verhaal is
een verslag, van een geschiedenis die dus niet letterlijk verteld wordt, maar
geïnterpreteerd wordt weergegeven. In het verhaal zelf zijn drie lagen te
vinden in de acteurs die in het verhaal denken, zien, handelen en geschie-
denis maken. Wanneer iemand in een verhaal iets doet of niet doet, iets
zegt of niet zegt wordt dat niet door degene die handelt zelf uitgelegd,
maar door de verteller die dat gedrag of wel of niet vertelt en bovendien
interpreteert. In bijbelverhalen zijn drie van de vijf te onderscheiden ver-
teltempo’s aangetroffen: de ellips, of het weglaten van delen van de geschie-
denis (het is moeilijk er achter te komen of dat weggelaten wel of niet
belangrijk was); de samenvatting van het gebeurde en een beschrijving van
een scène uit de gebeurtenis. In de scène loopt het verhaal verteltechnisch
gezien parallel in tijd op met het gebeurde, de scène maakt het verhaal
overzichtelijk. Het maakt duidelijk wie handelt , wie spreekt, wie kijkt en
wie dat allemaal niet doet. Voor de geloofscommunicatie met kinderen en
jongeren en waarschijnlijk voor heel veel mensen is de scène heel belang-
rijk. Daar wordt het verhaal ver-beeldend. Er zijn tal van significante ele-
menten in de bijbelverhalen die vanuit verschillende gezichtspunten zicht
geven op de gebeurtenis. De verteller zelf wordt in bijbelverhalen bijna
nooit zichtbaar. De hoorder maakt zijn en haar eigen interpretatie van het
verhaal. Narratologie is een wetenschappelijke methode die nauwkeurig
en volgens regels uitgevoerd moet worden. Die kan niet elke willekeurige
bijbellezer toepassen. Toch kan de narratieve laag van een verhaal goed
aangevoeld worden. De narratieve elementen van de bijbelverhalen spre-
ken mensen aan op elk ‘niveau’ van ervaringsordening. Zo wordt de hoor-
der (lezer) direct en persoonlijk bij het verhaal betrokken.
Verhalen maken taalkundig gezien veelvuldig gebruik van metaforen. Ook
in de bijbelverhalen is dat zo. Het is net als bij de symbolen niet altijd
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noodzakelijk dat men een bepaalde cognitieve intelligentie moet hebben
ontwikkeld om de metaforen te begrijpen. Water, de zee, een diepe rivier
waar je door heen moet is voor Nederlandse jonge kinderen een associa-
tief te herkennen en daardoor binnen bepaalde grenzen te begrijpen meta-
foor. Kinderen kunnen begrijpen dat het angstig kan zijn in het water, dat
het nat is, dat je kopje onder kunt gaan en dat dat bedreigend en gevaar-
lijk is. Voor kinderen in Zwitserland zal de metafoor van de berg eerder
aanspreken dan voor Nederlandse kinderen. De metafoor van Jezus als
wijnstok en mensen als ranken zal Nederlandse kinderen weinig kunnen
zeggen en vereist dus vertolking naar het alledaagse bestaan van kinde-
ren. Een metafoor moet in het leven passen (empirical fit van de metafoor)
en moet ook een zekere spanning oproepen. Metaforen hebben een ver-
wijzende en verbindende functie tussen twee verschillende concepten uit
verschillende domeinen van het bestaan366. Degenen die de metaforen
horen moeten die domeinen wel kunnen herkennen.
Zoals al eeuwenlang uit het Jodendom bekend, is er niet één uitleg maar
zijn er zeventig uitleggingen, voor elk tijd en elke plaats, terwijl de zin die
oplicht toch altijd weer uit dezelfde bron komt. Dat vormt de kern van
structurerend ordenen met geloofservaring en bijbelverhalen. De vaste ele-
menten van de verhalen, de associatiereeksen die ook in de verhalen zit-
ten, worden variërend gebruikt, zodat andere dimensies zichtbaar worden.
Daarin kan de traditie een rol spelen en zal dat zeker doen, want dat geeft
aan welke dimensies in het verleden zijn gevonden als zeer waardevol voor
het leven. Maar het zal ook zo moeten zijn dat de zinstichting, dat wat
oplicht als waardevol, niet in strijd is met dat wat in werkelijkheid ervaren
wordt. Het moet aansluiten bij wat wetenschappelijk kan. En tenslotte zal
het maatschappelijk relevant moeten zijn367. Er is dus geen sprake van drie
soorten toetsing die naar believen al dan niet gebruikt kunnen worden,
maar van een integrale driedimensionale toetsing die geen recht doet aan
de werkelijkheid wanneer een dimensie wordt weggelaten. Daar kan de
structurerende ordening bij helpen, zodat geloofservaringen de wereld
doorzichtig maken. De preek of de catechese, het leerhuis en de gespreks-
kring of de bijbelkring vormen niet de enige plaatsen waar deze driedi-
mensionale toetsing plaats kan vinden. Bijbelverhalen kunnen op hun
betekenis getoetst worden door middel van allerlei activiteiten waar men-
sen die betekenissen tot uitdrukking brengen. Vaak in een creatief proces,
maar ook als structurerende afgeleide daarvan, zoals in een bijbelse
(bestaande) musical of een kerstspel. In zulke producties wordt niet alleen
uitleg gegeven van het verhaal, maar wordt ook een toepassing van het
verhaal in de werkelijkheid al dan niet aannemelijk gemaakt. Goede musi-
cals en spelen en dergelijke uitdrukkingsmogelijkheden doorstaan de door
Dingemans genoemde driedimensionale toetsing. Er is dringend behoefte
aan mensen die zulke producten op de markt brengen en aan een uitwis-
seling van ideeën.
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5.6 De vormgevende ordening

Vormgevend ordenen vindt plaats vanuit een intense beleving van eigen-
heid. Het is dus een heel persoonlijk gebeuren. Vormgevende co-regulatie
stimuleert en ‘wekt’ de vormgevende ordening bij alle participanten aan
het co-regulatieve proces. De ervaring van menselijke fundamentele plura-
liteit, waarin elk zichzelf mag zijn, maar waarin mensen toch met elkaar
verbonden zijn en elkaar kunnen aanvoelen (empathic flow) en kunnen
begrijpen (consensual frame) vormt de fundamentele basis voor ‘gedeelde
creativiteit’. Het vormt ook de basis voor de mogelijkheid om vormgeving
en creativiteit aan elkaar mee-te-delen, dus creativiteit en vormgeving te
communiceren. Het empirische resultaat van vormgevende ordening is
altijd een nieuw gestructureerde werkelijkheid. In de geloofscommunicatie
wordt vormgevende ordening zichtbaar waar men elkanders uniciteit als
gelijk-waardig erkent. Het wordt zichtbaar, waar men elkaars creatieve
manier om met geloofservaringen de werkelijkheid te ordenen, begrijpt,
herkent, erkent, emotioneel aanvoelt en beantwoordt.

5.6.1 De vierde dimensie

In de vormgevende ervaringsordening krijgt de ontmoeting met God een
extra dimensie. De diepte van de lichaamsgebonden ordening wordt aan-
gevuld door de breedte van de associatieve ordening. Door die beide orde-
ningen ontstaat een plat vlak waarop de geloofsordening veilig verder kan
doorbouwen. In de structurerende ordening wordt hoogte gegeven aan het
‘bouwwerk’ van geloofsordening. De maten van het ‘bouwwerk’ zijn bij
ieder mens anders. De fundamenten van het bouwwerk worden door God
gegeven. Aan alle kanten en op elke denkbare en ondenkbare manier wordt
het bouwwerk van het menselijk geloof door God ‘geschraagd’ en gefun-
deerd. Mensen ervaren dat in Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn geborgenheid
(veiligheid), Zijn verbondenheid (vergeving, belofte, Jezus), Zijn justifica-
tie van het (individuele) menselijk bestaan (Ik zal er zijn voor jou), Zijn
sanctionering van het menselijk bestaan (grenzen stellen, opnieuw mogen
beginnen, waardoor ‘bekering’ mogelijk is), en Zijn onvoorwaardelijke,
onophoudelijke nabijheid (beschikbaarheid, Heilige Geest). In de vorm-
gevende ordening ‘ontdekken’ mensen de dialogische wederkerigheid van
de relatie tot God. God is aanspreekbaar, met God kunnen mensen in dis-
cussie gaan, zoals Jezus voorleefde en Abraham, Mozes, Job, dat zo nu en
dan deden. Met God kunnen mensen wandelen als met een vriend (Henoch
en de profeten) en alles wat hen beroert en bezig houdt ‘bespreken’. Door
de vormgevende ordening ontbreekt het ‘dak’ op het ‘bouwwerk’, ont-
breekt ‘de deksel van de doos’ blijft het bouwwerk naar boven open. De
vormgevende ordening brengt mensen in contact met de vierde dimensie.
Dat kan de spirituele dimensie (Ploeger368) of de pneumatologische dimen-
sie (Dingemans369) genoemd worden. Het is de dimensie, die ruimte schept.
Men kan de metafoor als volgt uitbouwen. Het zelf is het punt van waar-
uit de diepte, breedte en hoogte kan aanvangen. Het zelf is gegrondvest in
de substantieel andere orde van de werkelijkheid, namelijk de geborgen-
heid, nabijheid en verbondenheid, die God geeft. Het is een mens-en-mede-
mens-overkoepelende werkelijkheid, die hen samen bindt, hoewel zij

247

368 Ploeger, 1993, p.56-59, p.112-114. 

369 Dingemans, 1996, p.153-159.



elkander als uniek wezen herkennen en erkennen (eidetische waarnemings-
reductie). Een mens is, doordat het bestaan fundamenteel als gegrondvest
wordt ervaren, als vanzelf toegerust om geborgenheid, nabijheid en ver-
bondenheid te verwachten. De folk-psychology (theorie-theorie) zoekt
daarvoor verklaringen. Verwachting vraagt om bevestiging maar laat de
mogelijkheid tot ontkenning open. In de verwachting (van geborgenheid,
nabijheid en verbondenheid) is de menselijke communicativiteit gegrond-
vest. De mens is een ver-antwoordelijk -tot antwoord geven, tot dialoog
in staat- wezen. Communicatie vraagt om iets of iemand van gelijke orde
om mee te communiceren, de unieke medemens, die dezelfde is en toch
anders. In de pluraliteit wordt de verwachting van geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid vanuit de medemenselijke relatie bevestigd of
ontkend. Daardoor wordt de onzichtbare dieptelijn zichtbaar als basis-
veiligheid en basisvertrouwen en als veilige hechting. De uit het zelf ver-
trekkende dieptelijn krijgt direct breedte door de co-regulatie met de
medemens. De associatieve ordening rekt als het ware de dieptelijn in de
breedte uit. Onveiligheid en wantrouwen maken de lijn korter en daardoor
het grondvlak kleiner. Dat deel van de dieptelijn dat zichtbaar gemaakt is
kan op latere leeftijd door grote onveiligheid krimpen, maar kan ook uit-
breiden. Het is een levenslang proces, waarin steeds meer ervaringen, die
ook weer geordend moeten worden, meespreken. Vroege basiservaringen
zijn belangrijk voor de sterkte en de stabiliteit van het grondvlak. De kwa-
liteit van het grondvlak bepaalt de maat van de hoogte, die kan worden
opgetrokken. Ook de hoogte zal gesteund en geschraagd worden vanuit
de funderende bevestigende orde, die het menselijk bestaan omgeven
houdt. De hoogte zal ongemarkeerd over kunnen gaan in ruimte. De open
creatieve ruimte, maar niettemin zwevend verbonden aan de hoogte en dus
aan de maten van het grondvlak. De creativiteit van de mens is niet onein-
dig. Hij wordt beperkt door zijn ervaringsordening. Hij wordt, net als de
andere dimensies, bevestigd en beveiligd maar ook begrensd door Gods
orde. Het ‘materiaal’ van het bouwwerk is fundamenteel van een andere
orde dan die waarin het is gegrondvest en bevestigd. De vierde dimensie
van openheid zal de hoogte steeds voeden en zal de diepte en de breedte
kunnen doen uitdijen. De vorm en omvang en de maten van het bouw-
werk zullen afhankelijk zijn van het co-regulatieve proces tussen mensen
en de kwaliteit van het menselijke communicatieve of dialogische hande-
len. Mensen moeten vanuit hun ontologisch vertrekpunt antwoord geven
in en door medemenselijkheid. Het zelf is niet mechanisch, automatisch
toegerust om toenemend antwoord te geven (ingeboren vermogens, die
wetmatig tot ontwikkeling komen). Het zelf heeft geen ingebouwde stan-
daardantwoorden (determinanten van gedrag). De kwaliteit van de men-
selijke ver-antwoordelijkheid hangt onmiddellijk samen met de kwaliteit
van de co-regulatieve relatie en de kwaliteit van het menselijke communi-
catieve handelen. Dat geldt zeker voor geloofscommunicatie, want daar-
door wordt de mogelijkheid om te geloven gekend, gewaardeerd en
gebruikt om de bevestigende, funderende, begrenzende, veilige orde als
interpretatieve, zingevende orde toe te laten in het bestaan. Het is belang-
rijk dat er medemensen zijn, die vanuit hun eigen vormgevende ordening
de diepte, de breedte en zo mogelijk de hoogte van de ervaringsordening
bij anderen zullen stimuleren. In die creativiteit en de manier waarop 
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anderen vormgevend met geloofservaringen de werkelijkheid ordenen, ont-
dekken en ontwikkelen kinderen, jongeren en volwassenen bij zichzelf de
mogelijkheid om vormgevend geloofservaringen te ordenen. Het bouw-
werk van het elf loopt over in dat van de medemens. In het weergeven van
dat complexe geheel schiet de metafoor van het bouwwerk tekort. De
samenhang met andere zelven, opgenomen in de funderende werkelijkheid
van Gods geborgenheid, nabijheid en verbondenheid, gaat mijn menselij-
ke voorstellingsvermogen te boven.

5.6.2 Geloofsverhalen als oefening in vormgevende ordening

Er zijn allerlei vormen om het vormgevend ordenen van geloofservarin-
gen te oefenen ontwikkeld in onze tijd. Niet alleen in nieuwe liturgische
vormen, ook in de manier waarop de liturgie van een dienst een eenheid
is of hoe alle liturgieën van de paascyclus samen een geheel vormen. Het
wordt duidelijk in  experimenten met kerkdiensten, in verrassende exege-
se, in de woorden van het gebed en het gesprek met God, maar ook in
bibliodrama, muzikale creativiteit, in sacrale dans, in vormen van expres-
sie, en vooral in daden. Daden van de apostelen, daden van de kerkvaders,
daden van mensen als Franciscus van Assisi, van Luther en Calvijn, van
Martin Luther King en Moeder Theresia, van Broeder Roger van Taizé,
en van Chiara Lübich van de Focalare beweging. Dat zijn daden, die illu-
minerende geloofsverhalen leveren voor medemensen. Er zijn ook de
daden van de mensen van de Pauluskerk in Rotterdam, de daden van de
onbekende mensen van ‘kerk in actie’, van vluchtelingenwerk, inloophui-
zen, drugshulpverlening, daklozenzorg, en de talloze onbekende daden
van ‘gewone’ mensen, die geloofsverhalen leveren die de weg naar vorm-
gevend ordenen voor anderen openen. Zulke verhalen zijn uiterst belang-
rijk voor de geloofscommunicatie. Zij reiken levende doorkijkverhalen
naar de bijbelse boodschap aan. Geloof is een proces, een beweging, waar-
in de spanning van de aardse werkelijkheid ten opzichte van het Evangelie
zichtbaar wordt. Bevrijdingstheologie en feministische theologie, reli-pop
en Drewermans psychoanalytische benadering van bijbelverhalen, de oude
en nieuwe spirituele en charismatische bewegingen; elke tijd heeft zijn eigen
behoefte aan nieuwe vormgeving. De Michaël-geloofsgemeenschap van
Wieringen maakt al jarenlang duidelijk hoe kinderen en jongeren, die mis-
schien niets meer voelen voor kerkelijk clubwerk en catechese, geboeid
kunnen raken door vormgevend ordenen van hun geloofservaring in het
maken van ‘theaterprodukties’ voor de eredienst. Er zijn allerlei initiatie-
ven voor internationale uitwisseling en contacten, voor mondiale hulp en
bemoediging. Geloofsgemeenschappen kiezen voor nieuwe vormen van
missionair en diaconaal gemeente zijn.

5.6.3 Randvoorwaarden voor vormgevend ordenen

• Geloof ontwikkelt zich in een geloofsgemeenschap. De belangrijkste
voorwaarde is dat een mens zijn mogelijkheden ontwikkelt in een veilige
omgeving, waar niet alleen mensen zijn, die ten aanzien van de gegeven
mogelijkheden een voorbeeld kunnen zijn (modelling), maar waar mede-
mensen actief bijdragen aan gestage groei als proces. Voor de geloofs-
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communicatie is niets zo funest als het oude opvoedingsmodel, dat
Kok370 het O.O.O.- model noemt. Dat is het model, waarbij ouders en
opvoeders menen, dat opvoeding en dus ook geloofsopvoeding, slechts
plaats vindt op momenten dat men moet ingrijpen. Zulke mensen menen
dat opvoeding, en geloofsopvoeding in het bijzonder, uitsluitend plaats
vindt als men bewust ‘doet’ aan gedragsmodificatie. Men heeft dan, zegt
Kok, ‘last’ van pedagogische oprispingen, temidden van een kabbelend
bestaan. Kok noemt dat een pedagogisch insult. Die oprispingen wor-
den door kinderen en jongeren bijna nooit serieus genomen en zijn desas-
treus waar het gaat om het overdragen van normen en waarden, dus ook
voor geloofscommunicatie. Waar geloofscommunicatie alleen bestaat uit
de inhoud van zulke oprispingen, zal communicatief van vormgevend
ordenen weinig terecht komen. Een voorwaarde is dat geloofsopvoeding
en geloofscommunicatie een pedagogische attitude is, en geen methode.

• Het enige echte werkzame bestanddeel van geloofsopvoeding en geloofs-
overdracht blijkt telkens weer de authenticiteit, dat wil zeggen de echt-
heid en betrokkenheid van ouders te zijn. De grote moeilijkheid blijkt te
liggen in de manier waarop volwassenen hun geloofservaringen ordenen
en dat communiceren naar de nieuwe generatie. Wanneer zij die manier
om geloofservaringen te ordenen dwingend willen opleggen (overdragen)
op de nieuwe generatie, komt van vormgevend ordenen vanuit geloofs-
communicatie niets terecht. Ouders en opvoeders moeten leren om zelf
structurerend en vormgevend hun geloofservaringen te ordenen. Een
manier van leren die in het begrip ‘lernen’ wordt uitgedrukt. Of ouders
moeten een deel van de geloofscommunicatie overdragen aan derden.
Dat kunnen leden van de geloofsgemeenschap zijn waartoe de ouders
behoren.

• Het nieuwe leren vraagt van kinderen vanaf de kleuterleeftijd om hun
structurerende en vormgevende ordeningsmogelijkheden te leren ken-
nen, te leren waarderen en te leren gebruiken. Wanneer dat ten opzichte
van geloofservaringen niet wordt toegestaan zal geloofscommunicatie
stokken. Het zingevend, probleemoplossend vermogen van geloofserva-
ringen wordt door de generatie van deze tijd en van diegene die verwach-
ten de nabije toekomst te moeten ‘hanteren’, dwingend gevraagd. Zij
vragen om een co-regulatief proces, dat antwoord geeft op die vraag.
Voor die relevantie zullen ouders en opvoeders ten minste gelegenheid
moeten geven om structurerend en vormgevend geloofservaringen te
ordenen.

• Geloofscommunicatie vindt niet plaats vanuit een co-regulatief tweedi-
mensionaal proces waarin uitsluitend van partnerschap gesproken kan
worden. Het vindt niet uitsluitend plaats in de (één) ouder-kind relatie,
maar is deel van een groter geheel. Een kind co-reguleert met beide
ouders, met meer volwassenen dan de ouders en is onderdeel van een
leefgemeenschap, die meestal gezin genoemd wordt. Daarin al is geloofs-
communicatie deel van een co-regulatief proces waaraan meer dan twee
participanten deelnemen. Alle participanten vormen samen de geloofs-
gemeenschap. Deze geloofsgemeenschap is ook opvoedingsgemeenschap.
Het is de geloofscommunicatie-gemeenschap. Het kan zijn dat, waar de
geloofscommunicatie met de ene persoon stokt, deze met een andere per-
soon van de geloofsgemeenschap kan worden voortgezet. Daarom is het
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belangrijk dat de leden van zo’n primaire geloofsgemeenschap elkanders
grenzen en mogelijkheden kennen, waardoor zij elkaar kunnen aanvullen.

• De primaire geloofsgemeenschap is onderdeel van een grotere geloofsge-
meenschap, die kerkgemeenschap wordt genoemd. De kerkgemeenschap
kan de primaire geloofsgemeenschap ondersteunen in haar opvoedings-
taak maar ook bedreigen. Co-regulatieve processen kunnen geen hoge
kwaliteit hebben wanneer er teveel participanten zijn. Dan wordt de
empathic flow te vaag en de rationele functionaliteit te groot. In de kerk-
gemeenschap kunnen zo nodig kleinere subkernen gevormd worden, die
kwalitatief goede co-regulatieve processen kunnen garanderen371.
Daarbinnen kan geloofscommunicatie effectief zijn.

• Voorwaarde is dat in de kerkgemeenschap als geloofsgemeenschap struc-
turerend en vormgevend ordenen gekend, gewaardeerd en gebruikt
wordt, en dat dat wordt toegestaan aan kinderen. Een daaraan verbon-
den randvoorwaarde is dat kinderen en jongeren met hun mogelijkhe-
den volledig en gelijk-waardig aan het co-regulatieve proces kunnen
deelnemen. Daartoe zal in de kerkgemeenschap veiligheid van de dimen-
sies van het grondvlak gegarandeerd moeten zijn. Binnen de kerk-
gemeenschap moeten mensen aanwezig zijn, die bewust en creatief
kunnen omgaan met hun eigen geloofsinhouden en de gelovige levens-
oriëntatie om naar kinderen toe sturend op te treden, ook met betrek-
king tot het stimuleren van de effectiviteit van geloofscommunicatie en
de kwaliteit van de co-regulatie. Er zullen volwassenen moeten zijn, die
een grote emotionele afstandelijkheid op kunnen brengen om kinderlij-
ke vormen van geloofsontwikkeling serieus te nemen. Een kerkgemeen-
schap kan ruimte en mogelijkheden scheppen waar kinderen en jongeren,
die thuis wel enige notie van geloof hebben meegekregen, maar nooit
hebben geleerd om met geloof op een structurerende en vormgevende
manier om te gaan, dat alsnog kunnen doen. Voor ouderen, maar voor-
al voor jongeren kan dat een eye-opener zijn. Dat je zo met geloofs-
ervaringen om kunt gaan! 

5.7 Intergeneratieve geloofscommunicatie (een toepassing)

Op de vraag van dit onderzoek, of er mogelijkheden zijn om intergenera-
tieve geloofscommunicatie in de christelijke gemeenschap te bevorderen,
wanneer men gebruik maakt van de historische en filosofische analyses
van Hannah Arendt en de inzichten vanuit de epigenetische psychologie
en die doortrekt naar de godsdienstpedagogiek, zal met de nodige voor-
zichtigheid, een bevestigend antwoord kunnen worden gegeven. In deze
laatste paragraaf zal datgene wat boven gevonden is naar de werkelijkheid
van de intergeneratieve geloofscommunicatie in de Christelijke gemeen-
schap worden doorgetrokken.
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5.7.1 Bedreigingen voor intergeneratieve geloofscommunicatie

Geloofscommunicatie kan ernstig bedreigd worden en het is goed de bron
en de werking van die bedreigingen te onderkennen.
• Dat er ook werkelijk sprake is van geloof, dat gecommuniceerd wordt,

bleek niet vanzelfsprekend, zeker niet wanneer geloof ook voor volwas-
senen geen relevantie voor het leven van alledag meer heeft.

• Geloofscommunicatie wordt bedreigd, wanneer volwassenen zichzelf te
‘goed gelovig’ achten om met kinderen te communiceren over geloof,
wanneer zij het geloof zelf te ‘heilig’ achten om het met kinderen te com-
municeren of wanneer geloofscommunicatie beperkt blijft tot het ver-
strekken van informatie over het hiernamaals.

• Geloofscommunicatie wordt bedreigd, wanneer het geen dialoog maar
een monoloog is en wanneer passe-partouts over God en godsdienst tot
monocausaal cliché zijn geworden.

• Geloofscommunicatie wordt bedreigd, wanneer men op grond van ont-
wikkelingspsychologische overwegingen meent dat kinderen, totdat zij
een bepaalde leeftijd hebben bereikt of totdat zij een bepaalde verbaal
cognitieve intelligentie hebben bereikt, niet in staat zijn tot geloofscom-
municatie.

• Geloofscommunicatie wordt bedreigd wanneer men geloof reduceert tot
cognitieve kennisinhouden, tot psychische waarnemingsreductie en de
eidetische waarnemingsreductie buiten de geloofscommunicatie laat. Te
veel functionele rationaliteit met betrekking tot de ordening van geloofs-
ervaringen schaadt de geloofscommunicatie.

• Geloofscommunicatie wordt gecorrumpeerd, wanneer het wordt gebruikt
als ‘nobele leugen’ zoals Plato voorstelde. Tussen generaties wordt com-
municatie over geloof dan vermengd met communicatie over gewenste
godsdienstige socialisering, godsdienstig en ander gewenst gedrag en con-
formering aan de normen van de sociale groep waartoe de opvoeders
behoren.

• Effectieve geloofscommunicatie bleek direct samen te hangen met de mate
waarin ouders bewust, open en eerlijk willen spreken over geloof en de
wijze waarop zij dat geloof integreren in hun dagelijks leven. Wanneer
het geloof van volwassenen uitsluitend verankerd is in de lichaamsge-
bonden en geconditioneerde associatieve ordening, zal geloofscommuni-
catie moeizaam verlopen, omdat de volwassenen niet anders kunnen
communiceren dan dat ‘het zo hoort’.

• Van wederkerigheid in de communicatie is weinig sprake, wanneer ouders
om die reden of om andere redenen bij geloofscommunicatie een dwin-
gende autoritaire opvoedingsstijl hanteren. Dat zal ook het geval zijn,
wanneer geloofscommunicatie uitsluitend wordt gehanteerd om gedrag
te modificeren bij pedagogische oprispingen, in een overwegend permis-
sieve opvoedingsstijl.

• Wanneer generaties gelovigen achtereenvolgens de interpretatiestrategie
van het geloof hebben versmald, via een interpretatiesysteem, tot een
interpretatiekader of interpretatieschema zal dat een bedreiging vormen
voor geloofscommunicatie, want de relevantie zal dan steeds afnemen,
en de alternatieve interpretatiemogelijkheden zullen de keus in de super-
markt van geloof en zingeving steeds groter (maar niet per definitie van
een hogere kwaliteit) maken.
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5.7.2 Kansen voor intergeneratieve geloofscommunicatie 

De creatieve scheppende mogelijkheden van de mens, de manier waarop
de mens ontologisch open-in-de-wereld-staat zullen in een geloofsgemeen-
schap als interactiegemeenschap garanderen dat het geloof niet stolt en
daardoor stokt, maar vloeiend vertolkt kan worden naar alle levensgebie-
den en alle levenssituaties op alle tijden en alle plaatsen. Zo kan geloofs-
communicatie bijdragen aan het initiëren, begeleiden en beïnvloeden van
denkprocessen en het ontwikkelen van denkstrategieën om kennis op te
nemen, op te bouwen, te veranderen, te beoordelen (waarderen) en te
gebruiken in de maatschappelijke sociale werkelijkheid, waarin mensen:
ouderen, jongeren en kinderen geplaatst zijn.
Geloofscommunicatie betreft geloof en vindt plaats in een geloofsgemeen-
schap, hoe klein die geloofsgemeenschap (soms alleen het kerngezin) ook
mag zijn. Een geloofsgemeenschap is een groep mensen die met elkaar een
voor de totale werkelijkheid betekenisgevend ‘geheim over hoop en heil’
delen, maar ook over dat geheim communiceren. Elke geloofsgemeenschap
van het heden is verbonden met de geloofsgemeenschap van het verleden
en strekt zich uit naar de toekomst, alleen al doordat kinderen deel uit-
maken van de geloofsgemeenschap. Geloofsgemeenschappen staan in een
geloofstraditie, en worden behoed en gesteund doordat zij deel uitmaken
van grotere geloofsgemeenschappen, zoals een kerkgemeenschap, die op
haar beurt in de traditie van de kerk van alle tijden en alle eeuwen is
geplaatst. De geloofsgemeenschap weet zich in het geloof naar tal van kan-
ten van de werkelijkheid geschraagd. Zij is deel van de sequentie van gene-
raties, die veilig is in Gods trouw van geslacht tot geslacht. Zij weet zich
geplaatst in de context van het bestaan, medemenselijkheid en sociale ver-
bondenheid van de plaatselijke gemeenschap tot en met de mondiale
gemeenschap. Zij weet zich verbonden met een groot aantal verwante
geloofsgemeenschappen over de hele wereld, elk met hun eigen verschij-
ningsvorm. Zij zijn verbonden in de ‘verhalen’ van Gods geborgenheid, nabij-
heid en verbondenheid met mensen. In de geloofsgemeenschap wordt het
geheim van het geloof vooral werkelijkheid in de beleving van Gods nabij-
heid, Zijn liefde en Zijn trouw, Zijn geborgenheid en Zijn Verbondenheid
met mensen. God is de centrale spil van de geloofsgemeenschap. Elk geloof
vindt grond in Zijn eigen manier om met mensen in contact te treden. Vanuit
die beleving wordt de geloofsgemeenschap tot wat zij is.
De geloofsgemeenschap komt het best tot haar recht wanneer zij een inter-
actiegemeenschap is. Daar kunnen mensen aan elkaar verschijnen zoals
zij zijn. Zij kunnen ‘togetherness’ ervaren (‘in-between’, doordat men de
‘empathic flow’ serieus neemt) in plaats van ‘sameness’; saamhorigheid en
gemeenschap in plaats van gezamenlijkheid. Iedereen is even veel waard,
maar niet alles kan en alles mag. Iedereen mag er zijn, zolang hij of zij
geen bewuste afbreuk doet aan de ander. Omdat de leden van de interac-
tiegemeenschap per definitie pluraal zijn, zullen ook hun gaven en moge-
lijkheden pluraal zijn. Niet iedereen kan even krachtige argumenten in het
debat inbrengen, niet iedereen kan even krachtig consequenties voorzien.
Daarin vullen leden van de geloofsgemeenschap elkaar aan. Daardoor
heeft de één met betrekking tot het debat als proces meer macht dan een
ander. Hannah Arendt meent dat dat geen enkel bezwaar is, zolang die
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macht ter beschikking staat van het debat en de interactiegemeenschap.
Alle elementen, elk met hun eigen kracht en macht zijn belangrijk. Door
dit proces genereert het debat kracht, een kracht die Hannah Arendt dyna-
mis noemt. Een geloofsgemeenschap weet zich gesteund en aangevuld,
doordat God nabij is en mee wil ‘spreken’ in het debat. Daarom ervaart
de Christelijke gemeenschap de dynamis als heel bijzonder, namelijk als
tot Heilige Geest, die de menselijke kracht, die in het debat gegeneerd
wordt, op bijzondere wijze “Kracht” bijzet.
Interactieve geloofscommunicatie betekent ook dat men de eigen en elkan-
ders zwakke punten ontdekt en respecteert. Interactieve geloofscommuni-
catie schept ruimte om in alle vrijheid tot een persoonlijk of collectief
oordeel te komen. Er kunnen in het debat argumenten worden aangedra-
gen om het oordeel te wegen en te proeven, te herinterpreteren en aan te
vullen. Zo kunnen in geloofscommunicatie de vragen en problemen van
de werkelijkheid open en creatief tegemoet getreden worden. Normen en
argumenten om tot een oordeel te komen kunnen in de geloofsgemeen-
schap worden ontleend aan de bijbelse verhalen en aan de levensverhalen,
de geloofservaringen van de deelnemers aan het co-regulatieve proces. Juist
in geloofsgemeenschappen is het menselijk oordelen de hoeder van men-
selijkheid, maar menselijk oordeel kan falen. Als interactiegemeenschap,
als handelende mensen zullen in de geloofsgemeenschap (persoonlijk en
collectief) fouten worden gemaakt. De onmacht van schuld kan in het debat
door middel van geloofscommunicatie worden opgeheven door de kracht
van vergeving, die heelmakend werkt en belofte die hoop genereert. Deze
menselijke activiteiten ontlenen hun effectiviteit aan Gods Vergeving en Zijn
Belofte. Dat heil en die hoop vormt de basis van geloofscommunicatie.
De menselijke mogelijkheid om verbeelding en beoordeling in te zetten voor
deze herhaalde verkenning van de betekenis, niet alleen van de werkelijk-
heid, maar ook van menselijke actie, maakt dat te communiceren zingeving
en te communiceren beoordelingscriteria voor menselijk handelen kunnen
oplichten uit ‘storytelling’. Vanuit de bijbel wordt Gods werkelijkheid op
een heel bijzondere manier present gesteld waardoor de verhalen een ‘quali-
fier’ krijgen. De illuminerende, zinstichtende verhalen maken gebruik van
metaforen, waarin woorden, die de empirische werkelijkheid beschrijven,
verwijzen naar de niet-empirische, maar wel emotioneel waarneembare wer-
kelijkheid. Illuminerende verhalen worden steeds weer in een andere men-
selijke context herhaald, opnieuw verkend, en opnieuw getoetst. Daardoor
kan geloof worden gecommuniceerd als bruikbaar voor het leven van deze
mens, hier en nu. Daar kunnen doorkijkverhalen bij helpen. De ‘grote
woorden’ van de illuminerende verhalen krijgen in het handelen werkelijk-
heidswaarde. De verklaring over de werkelijkheid (betekenisgeving), waar-
door de illuminerende verhalen de interpretatiestrategie ‘vullen’, moeten
‘passen’ bij de ‘common sense’ en toepasbaar zijn in de alledaagse werke-
lijkheid (empirical fit). Daardoor wordt de interpretatiestrategie getoetst
op haar strategisch karakter, dat wil zeggen dat zij een driedimensionale
toetsing kan doorstaan. De toetsing met betrekking tot haar bron (bijbels-
theologisch), de toetsing met betrekking tot de common sense en de empi-
rical fit (academische toetsing), en de toetsing met betrekking tot haar
sociaal-culturele relevantie (kritische toetsing).
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5.7.3 Intergeneratieve geloofscommunicatie en ervaringsordening 

Geloofscommunicatie kan met het oog op geloofsontwikkeling het best
gezien worden als vorm van co-regulatie. Zelfs wanneer volwassenen niet
willen co-reguleren maar uitsluitend uit zijn op instructie en imitatieleren
en dus monologisch communiceren met betrekking tot geloof, zal dat een
co-regulatief proces uitlokken. Mensen en dus ook kinderen en jongeren
co-reguleren altijd. Ontwikkeling (en ook geloofsontwikkeling) kan daar-
om gezien worden als een co-regulatief proces dat altijd plaats vindt, ook
al zijn mensen zich daarvan niet bewust. Mensen moeten inspelen op het
gedrag en de communicatie van de medemens. Dat geldt net zo goed voor
kinderen en jongeren als voor alle pedagogische interventie.
Van voor de geboorte af blijken mensen in staat te reageren op medemen-
selijkheid. Het één lokt het ander uit. Kinderen lokken significante vol-
wassenen uit tot actie en reactie, volwassenen lokken de kinderen uit.
Daarin spelen de voor handen zijnde consensual-, cultural en conceptual
frames een belangrijke rol. Geloofscommunicatie zal gericht zijn op het
uitlokken en ondersteunen van de menselijke mogelijkheden om te gelo-
ven. In dat proces gaat het niet zozeer om (geloofs)vaardigheden, maar
om het uitlokken van een levenshouding. Zulke attitude vorming vraagt
om co-regulatieve partners met een eigen herkenbare, authentieke (gods-
dienstpedagogische) geloofsattitude.
De kwaliteit van de co-regulatie en daarmee de effectiviteit van (geloofs)-
communicatie, kan worden bevorderd wanneer volwassen partners in het
co-regulatieve proces rekening houden met ervaringsordening. In het
geloof dat gecommuniceerd wordt, zal ervaren moeten kunnen worden dat
de lichamelijkheid van mensen in relatie tot geloof en godsdienst ‘veilig’
is. Geloofscommunicatie zal gebruik moeten maken van de associatieve
ervaringsordening in het aanbieden van rituelen en vaste patronen waarin
mensen zichzelf, elkaar, de verbondenheid met de traditie en met medege-
lovigen en de geloofsinhouden, zoals Gods nabijheid en geborgenheid,
kunnen beleven en ervaren. In geloofscommunicatie zullen de generaties
elkaar de ruimte moeten gunnen tot herinterpretatie van de geloofsinhou-
den, tot variatie in de associatiereeksen, tot verkenning van de geloofs-
boodschap in levensgebeurtenissen, door gebruik te maken van de
structurerende ervaringsordening. De vormgevende ordening tenslotte zal
binnen de geloofscommunicatie vragen om de mogelijkheid om iets
‘nieuws’, iets eigens, iets unieks toe te voegen aan de bestaande structuur.
Persoonlijke omstandigheden kunnen maken dat kinderen, jongeren en
volwassenen tijdelijk of voor langere tijd of zelfs permanent hun inbreng
in de geloofscommunicatie kleuren vanuit één dominante (vaak de asso-
ciatieve) ervaringsordening. Dat betekent, dat men binnen de eigen
geloofsgemeenschap ook mensen tegen kan komen met een onvolledige,
onvolgroeide of regressieve geloofsontwikkeling. Er kunnen mensen zijn
die ‘tijdelijk’ of blijvend niet kunnen geloven, dat wil zeggen hun geloofs-
ervaringen niet of slecht vanuit de meest basale ordeningen kunnen orde-
nen. Een bewustwordingsproces kan mensen soms helpen dergelijke
onveilige geloofsbelevingen of starheid te boven te komen en hun structu-
rerende en vormgevende mogelijkheden om hun geloofservaringen te orde-
nen te leren kennen, te leren waarderen en te leren gebruiken.
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Waar geloof op authentieke wijze wordt gecommuniceerd in een inter-
generatief proces van co-regulatie, kan heelmaking plaats vinden.
Heelmaking als het ervaren van heil. Heil wordt ervaren in lichamelijke
veiligheid, die reikt over ziekte en dood heen. Heil wordt ook ervaren in
associatieve veiligheid, die de werkelijkheid betrouwbaarheid geeft vanuit
Gods bemoeienis met die werkelijkheid. Heil wordt ervaren waar geloofs-
ervaringen binnen de structurerende beoordelende ervaringsordening ver-
taald kunnen worden naar de alledaagse werkelijkheid, omdat de
illuminerende verhalen de kans geven om elke nieuwe situatie van mensen
opnieuw in het licht van Gods boodschap te plaatsen en de traditie te her-
denken met het oog op de toekomst. In dat herdenken mag de mens cre-
atief, vormgevend zijn ervaring met de mogelijkheid om te geloven ordenen
en zo een eigen relatie (co-regulatieve relatie) aangaan met God en de
medemens. In de geloofsgemeenschap, die zo interactieruimte kan en wil
en mag zijn, dank zij Gods genade, Zijn geborgenheid, Zijn nabijheid, door
Zijn verbondenheid met de mensheid als geheel, de aarde als schepping en
mensen als individuen, kunnen mensen hun mogelijkheid om te geloven,
leren kennen, leren waarderen en leren gebruiken, waarbij zij hun ervarin-
gen lichaamsgebonden, associatief, structurerend  en vormgevend mogen
ordenen, om zo zichzelf en de ander in de werkelijkheid te leren kennen
als een lied voor de Heer hun God.
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Interactive communication of faith

Experience ordering strategies and the quality of intergenerative commu-
nication of faith in the christian community.

An investigation into the possibilities for improvement of intergenerative
communication of faith, using Hannah Arendt’s historic and philosophic
analyses and the insights of epigenetic psychology and extrapolating these
to the pedagogy of religion.

Summary

This investigation starts from the observation that communication of
faith in our Christian western society is stagnant. It raises the question
if there are possibilities for improvement of intergenerative communi-
cation of faith, using Hannah Arendt’s historic and philosophic ana-
lyses and the insights of epigenetic psychology and extrapolating these
to the pedagogy of religion.

Communication of faith can be looked upon as a form of human 
behaviour.
Chapter 1 describes Hannah Arendt’s life and work. She studied
human behaviour in western society and made a distinction between
action on the one hand and labour and work on the other hand. Action
she said, is interactive behaviour. Plurality is the essence of human
society, for without it no communication or interactive action is possi-
ble. It cannot be taken for granted, however, that a given society
respects plurality and gives individuals what Hannah Arendt calls
space of appearance. In totalitarian regimes and in totalitarian rela-
tions plurality will be replaced with uniformity of thoughts and
actions, doing no justice to humanity. Interactive action, on the other
hand, creates the experience of togetherness instead of sameness, of
in-between instead of loneliness and of dynamis, giving the power to
face the future with confidence. A shared opinion on the meaning of
reality is the basis of each culture. It is called common sense. In the
exchange of meanings and views (it seems to me’s) it is essential that
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the arguments are supported by illuminating tales (story telling). These
tales metaphorically show how certain judgements are arrived at and
why. They are about making decisions and choices.
These illuminating tales can make a contribution to the present by
showing what reality should look like. Hannah Arendt describes this
process as thinking anew the valuable things from the past to serve the
future. According to Hannah Arendt: individuals are seriously unde-
restimated until they are given the responsibility for their own choices
they are valued properly and justice is done to humanity. Redemption
makes an end to the eternal cycle of guilt that follows from all human
behaviour so that a new start can be made. The Promise and the
Covenant make an end to the paralysing effect of an uncertain future.
Hannah Arendts concept of plurality as conditio per quam for human
(interactive) action, can be used for the extrapolation of conditions for
communication of faith as a form of interactive action.

In chapter 2 the question is discussed whether there is a theory in psy-
chology of development that allows communication of faith as an
interactive process. There are numerous views on human development,
based on corresponding anthropological views. There has been much
study into the determinants of development and behaviour that could
make human behaviour predictable and controllable. Classic psycho-
logy of development regards the child as a negation of the adult. Like
older transactional psychology, recent epigenetic psychology (Nossent,
Fogel) has emphasized the relational aspects of human development.
Development proved to be a co-regulatory process in which adults and
children are partners in a creative process, discovering old and new
capacities. Thus development can be defined as getting to know, get-
ting to appreciate and getting to use human capacities. Interactive com-
munication comes to a halt when the co-regulation is failing, blocking
the creative process.

The quality of the co-regulatory process can be assured when the
human possibility to order one’s individual experience is taken into
account. This is discussed in chapter 3. The way individuals order their
experience is a natural capacity of processing and remembering, facing
and organising reality. This organization of experience is translated
into human behaviour, co-regulation and human relations. Every
human being will organize his personal experience of reality by means
of four strategies.
• The body-bound strategy of ordening experience relates to the fee-

ling of safety.
• The associative strategy of ordering experience gives confidence in

the relation with the environment.
• The structural strategy of ordering experience is a tool to face reality

as an episodic phenomenon and relates present to past and future.
• The creative strategy of ordering experience enables people to solve

problems and be flexible, because their own unique creativity is allo-
wed to come out.
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Not an autoritarian nor a liberal but an authoritative style (attitude)
of education (with its interactive communication) provides the best
conditions for getting to know, appreciate and use one’s capacities by
ordering experience in a combination of all four strategies. If creative
and structural strategies are blocked by the environment or if there are
too many factors preventing a feeling of safety people will revert to
the strategies creating a feeling of safety, that is the associative strate-
gy in which safe routines can be relied upon and the body-bound stra-
tegy. An extrapolation of the concept of experience ordering strategies
to the development of faith shows its important role in that field.

Chapter 4 asks the questions: what is faith and why should it be so
important to communicate faith? In the 1970’s, a period of democrati-
zation, children had their share of adults’ participation process. In a
very individualized world, increasingly a mass culture, children had to
learn to solve their own problems and make their own decisions.
Looking for a purpose in life, a way of living, well-being and happi-
ness many young people opted for a hedonistic lifestyle. Lonesome in
the mass, in ever smaller families, in a society that provided nothing
to fall back upon, young people became suspectible to depressions and
some of them lost confidence in the future. Communication of faith
can give young people a perspective on the daily life and the future
because it offers the story-telling that provides a guidance in life and
into the future.
This chapter continious with a brief overview of the various views on
the development of faith. These views have always followed the cul-
tural trends in pedagogy and education. In respect of the development
of faith as well, causal relations and determinants of human behaviour
have been looked for, which could make the development of faith con-
trollable and predictable. In the mean time, it has always been realised
that faith is not only based on teaching and learning. Faith is based
on authenticity in communication of faith. Only the light of faith can
kindle the light of faith. Getting to know, getting to appreciate and
getting to use one’s capacity for believing depends on co-regulation
between partners in faith. Even if these partners are adults and child-
ren. In this co-regulative process every partner takes part in the dialo-
que, that is the interactive communication process.

Chapter 5 describes the opportunities for intergenerative communica-
tion in the Christian community, which become visible when a peda-
gogic attitude allows communication of faith and religious experiences
in the form of intensive co-regulation. In this way communication of
faith is transformed into an interactive process in which the partici-
pants in the co-regulatory process are each of them unique and equal,
and accepted as they are, partners in communication. The quality of
communication of faith can be improved when partners of the co-regu-
lative proces recognize ordering experience strategies as the basis for
knowledge, appreciation and use of the human capacity for believing.
Intergenerative communication of faith can be promoted by apprecia-
ting the fact that people must feel physically safe in their relation to
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God, even beyond death. This will support the body-bound ordering
strategy of religious experience with safe information. Communication
of faith will be improved if it makes use of the associative ordering
strategy of religious experience by means of narration, words, sacra-
ments, rituals and symbols that familiarize the child with faith (that
is, if their meaning can still be made understood). Intergenerative com-
munication of faith will be promoted if the structural ordering strate-
gy of religious experience allows individuals to elaborate on familiar
associations and  sequences of associations (thinking anew) so that
the meaning of contemporary events becomes clear and today’s pro-
blems can be solved. The creative ordering strategy of religious expe-
rience, lastly, will allow people to respond to their own situation in
their own way. In this creative process a human being, adult or child,
may know that his humanity, his responsibility and his own unique
value are relied on. The Christian community as an interactive com-
munity can be an outstanding example of such interactive communi-
cation of faith.

284


