
1 
 

1 
 

 

Dynamiek 

Waar komt die vandaan? 

En waar voert die ons heen? 
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“Altijd lijkt het te gaan om de interne kracht in verband 

met een beweging of verandering.” 
 

 

 

Deze lezing is gepubliceerd in Felix de Jong ed., Dynamiek, de kracht van interactie (serie 

Bridging voice professionals), Bernhoven 2016, pp 7-29. 
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Herman van Veen schreef in 1979 het lied Opzij. Hoewel het lied in de Nederlandse top-40 

nooit hoger dan een 14de plaats kwam, is het in brede kring bekend geraakt. Door de 

boodschap? Het lied is Van Veens aanklacht tegen de haast die iedereen toen (al) had. Hij 

roept op tot onthaasten (een woord dat pas jaren later een modewoord wordt). Of is het ook 

bekend door de toonzetting? Deze onderstreept de tekst door een steeds versnellend ritme. 

 

De tekst is betrekkelijk eenvoudig:  

 

‘Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, 

Ik heb ongelofelijke haast. 

Opzij, opzij, opzij, 

want ik ben haast te laat, 

Ik heb maar een paar minuten tijd. 

 

Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 

Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet langer blijven staan.’ 

 

Het is een lied in up-tempo. Om de haast te onderstrepen wordt de tekst drie maal 

gezongen. De toonsterkte wisselt, waarbij ook een toenemende spanning veroorzaakt wordt. 

Tekst en muziek maken het lied tot een dynamisch geheel.  

 

Dynamiek, wat is dat eigenlijk?  

Een van de vele definities van dynamiek is ‘de verhouding in geluidssterkte tussen de 

zachtste en de luidste passages in een muziekstuk of een opname’. Dynamiek is een 

bouwsteen voor de componist om het wezen van het melos (toon) te bepalen. Deze 

dynamiek wordt uitgedrukt in decibel (dB). 

Natuurlijk zijn er meer definities van dynamiek. Naast de afwisseling van hard en zacht in 

muziek gebruikt men het woord ook voor de afwisseling van snelle bewegingen en snelle 

wisselingen in leefomstandigheden. We spreken dan van de dynamiek van het leven. In de 

fysica duidt dynamiek op de krachten of eigenschappen die groei of verandering stimuleren 

binnen een systeem, bijvoorbeeld een ecosysteem of hydrologisch systeem. Altijd lijkt het te 

gaan om de interne kracht in verband met een beweging of verandering. 

Het thema van het symposium is dynamiek, waarbij factoren en interactie (proces) de 

sleutelbegrippen zijn. Kan een theoloog/psycholoog daarop aansluiten? In dit artikel doe ik 
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een poging door eerst vanuit Schriftuur en theologie te kijken naar hoe het begrip dynamiek 

daar gehanteerd wordt, mogelijk zelfs een wereld opent, om daarna in de wereld van nu het 

gebruik te ontdekken en toe te passen op ieders mogelijkheden. Factor en interactie bepalen 

ook hier het proces. Het proces krijgt ook een inhoudelijke kant: de zingeving. 

 

De vragen 

Wanneer het bij dynamiek altijd lijkt te gaan om de interne kracht in verband met een 

beweging of verandering, wat is dan die kracht bij de mens wanneer hij een verandering in 

zijn leven wil brengen? Hoe gebruikt de mens die dynamiek? Waar en hoe heeft hij geleerd 

deze aan te wenden? Wat is daarbij voor hem belangrijk? Iedere mens wil zin en betekenis 

geven aan zijn leven. Die zin- en betekenisgeving komen voort uit het waardensysteem 

waarin hij is opgegroeid en leeft. We noemen dat een zingevingsysteem. 

 

Is Herman van Veen met zijn lied ook bekend met zo’n systeem? In zijn ongelofelijke haast 

lijkt hij niet helemaal gelukkig. De zanger merkt toch dat hij even tijd moet maken:  

 

‘Een andere keer misschien 

dan blijf ik wel staan 

en kunnen dan misschien als het echt moet, 

wat over koetjes, kind’ren en de mannen praten, 

nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.’ 

 

De ik – persoon (= factor) maakt plaats voor de ander (= interactie) om over het leven te 

praten (= inhoud). De zanger ziet in dat het zo niet kan, van interactie kan geen sprake zijn 

als hij bij zo’n ongelofelijke haast aan de ander voorbij gaat. Kan hij dat? Mag hij dat van 

zichzelf? Het heeft er alle schijn van dat ‘als het echt moet’ hij toch wel wil blijven staan. Als 

hij dat gezegd heeft en een belofte heeft gedaan, kan hij met een gerust hart adieu zeggen. 

Er is contact èn, door aan te geven waarover hij wil praten, ook inhoud.  

 

Waar komt het woord dynamiek vandaan? 

De etymologie van dynamiek ligt in de Griekse wereld. Daar sprak men van dynamis 

(δύναμις). Voor de Oude Grieken was dit een kunde, zelfs een talent waarover de mens 

beschikte. Door die δύναμις zou de mens geloof hebben in een onpersoonlijke of 

bovennatuurlijke Macht die hem helpt te leven. Ligt hier een kiem voor toenadering aan een 

geestelijke wereld? De Grieken kenden nog andere woorden: ischus (ἰσχύς) als iemands 

fysieke sterkte, en energeia (ἐνέργεια) als de energie waarmee iemand iets doet. Dynamiek 

is voor hen een samengesteld begrip voor kunde, kracht en energie. 
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Hoe gaat de theoloog daarmee om? 

De theoloog gaat een stapje verder. Voor hem is van belang waar die kracht en kunde 

vandaan komen en hoe die in het leven vorm krijgen. De Schrift is dan een van zijn bronnen. 

Niet dat de Schrift op alle vragen antwoord geeft, maar wel dat deze handvatten kan geven 

om goed over dynamiek na te denken. 

Het grootste gedeelte van de Bijbel is het Oude Testament. Dat is in het Hebreeuws 

geschreven. Hebreeuws is een taal die voornamelijk uit werkwoorden bestaat. De taal zelf is 

energiek, zelfs dynamisch. Zo ook bij twee kernwoorden die de dynamiek van de mens 

aanduiden. Het gaat om נפש חיה (ne’fesj chaia) en רוח יהוה (ru’ach hasjem). Omdat de 

meesten het Hebreeuws niet beheersen een korte uitleg. 

Ne’fesj betekent adem. Het komt van een werkwoord dat blazen en ademen betekent. Het 

beeld achter dit werkwoord is dat van uitbreiding. Iets wordt groter en dus meer als de adem 

ingeblazen is. Met de toevoeging chaia (leven) betekent het de levensgeest. Het beeld komt 

uit het boek Genesis, het scheppingsverhaal, waar God de levensadem blaast in de neus 

van de uit aarde gevormde mens. Zo, en alleen zo, kan de mens tot leven komen, dijt hij uit 

en wordt meer dan stof van de aarde. Hij leeft. God heeft iets van zichzelf in de mens 

gelegd, waardoor de mens altijd in staat zal zijn God te herkennen in zijn leven (vgl. Genesis, 

2,7) De Grieken zullen dat later dynamiek noemen waardoor de mens geloof kan hebben in 

een bovennatuurlijke Macht die hem in staat stelt te leven in deze wereld. 

Het andere begrip ru’ach hasjem (letterlijk: de Geest van de naam. Uit respect spraken de 

Joden de Godsnaam Jahweh niet uit, maar zeiden ‘de naam’ om God aan te duiden) heeft 

iets soortgelijks. Ru’ach betekent geest en het werkwoord verbeeldt het waaien, bijvoorbeeld 

van de wind. Ru’ach waait en geeft zo de geest door. Geest immers kan niet gezien worden, 

haar werking wel. We kennen in het Nederlands de uitdrukking ‘De geest waait waarheen hij 

wil’ en voorwaar, dat wordt hier bedoeld. De Geest van God zweefde over de wateren, zegt 

het boek Genesis in een van de eerste verzen. Het is de geest die God laat waaien en 

waardoor Hij mensen kan bewegen en inspireren.  

De beide begrippen ne’fesj en ru’ach roepen een beeld op. God brengt niet alleen de mens 

tot leven (blaast Zijn adem in de mens), Hij volgt hem en beweegt nadien nog iedere mens 

tot leven. God beweegt de mens (= interactie) waardoor de mens door Zijn steun (= factor) 

tot zingeving in staat is. Dynamiek in allerhoogste graad. 

 

Hoe houdt God mensen in leven? 

We kennen allen de Tien Geboden. Twee maal wordt deze reeks genoemd in de Bijbel 

(Exodus 20 en Deuteronomium 5). Waarom twee maal? De tekst komt uit twee verschillende 

tradities. Dat op zich is veel betekenend. Het zijn niet zomaar wat geboden, maar geboden 

die doorgegeven moeten worden. Of betekent het nog meer? Bijvoorbeeld dat deze geboden 
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niet alleen in de Bijbel voorkomen, maar ook bij andere godsdiensten? Soortgelijke lijsten 

komen meer voor in de religieuze literatuur. We kunnen zelfs zeggen dat de Grondwet 

gebouwd is over de Tien Geboden. Daarmee hebben deze geboden een universele 

betekenis. Wanneer we dus over de geboden nadenken en spreken, zijn zij van belang voor 

alle mensen wereldwijd. 

Nu is niemand echt blij met geboden die vervat zijn in teksten als ‘Gij zult niet…’. Het lijkt dan 

of alles verboden is. Mensen zouden dan kunnen denken ‘alleen wat mag, moet’. Ik moet u 

gerust stellen. De vorm van de geboden is alleen zo, omdat beperkingen gemakkelijker zijn 

aan te geven dan alles wat wel mogelijk is.  

De woordkeus in de geboden kan dan wat afhoudend overkomen, de geboden zelf zijn dat 

geenszins. Maar je moet er dan wel even doorheen om op zoek te gaan naar wat er wel 

bedoeld is. Misschien helpt dit: elk gebod beschermt een menselijke behoefte. Een behoefte 

aan veiligheid (ge zult niet doden noch stelen), een behoefte aan aanhankelijkheid en liefde 

(ge zult niet echtbreken), een behoefte aan respect (ge zult niet onkuis zijn), een behoefte 

aan rust (je zult maar één God dienen), etc. Het gebod ‘ge zult niet echtbreken’ lijkt in onze 

dagen wel heel vaak geschonden te worden. De statistieken vertellen ons daar meer dan 

genoeg over. Maar wat gebeurt er als we het woordje ‘niet’ uit het gebod verwijderen en op 

andere wijze het gebod positief verwoorden? Natuurlijk komen woorden als respect bij ons 

op. Maar respect hebben we voor allen, niet alleen voor die ene met wie we een 

huwelijkspact zijn aangegaan. Dan gaat het om meer dan respect, namelijk om liefde. 

Wanneer we volhouden dat elk gebod een diepmenselijke behoefte beschermt, kunnen we 

uitkomen op de positieve formulering ‘elk mens heeft behoefte aan een liefde die blijvend is, 

die niet ophoudt’. En het gebod ‘ge zult niet vals getuigen’ mag dan veiligheid geven 

wanneer het ons aanspoort in positieve formulering om zorg te dragen voor vertrouwen 

tussen mensen. De geboden om niet te doden noch van anderen te stelen, bewaken en 

bewaren het leven, het eigendom en de zelfwaarde van de mens.  

De Tien Geboden hebben als doel het leven zoals het gegeven is te beschermen en dus 

mogelijk te maken voor ieder. Zij (= factor) maken de interactie tussen mensen mogelijk en 

zorgen voor ieders geluk (= inhoud, zingeving). We zouden kunnen zeggen met de Joden 

dat het doel van de geboden is ‘dat wij leven’.  

Het onderstaande schilderij van de Italiaanse schilder Titiaan (1487-1576) maakt dit duidelijk 

(fig. 1.). Het is zijn weergave van het verhaal over Abraham die zijn zoon Izaäk moet offeren. 

Het schilderij stamt uit 1542 (Santa Maria della Salute, Venetië) en verbeeldt het verhaal van 

Genesis 22:10: 
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God stelde Abraham op de proef. Hij vroeg Abraham ‘Ga met Isaak, uw zoon, die u 

liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal 

aanwijzen, als brandoffer op.’ De volgende ochtend zadelde Abraham zijn ezel, nam 

twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer. 

Daarna ging hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de derde 

dag zag Abraham in de verte de plaats liggen. Toen zei Abraham tegen zijn 

knechten: ‘Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat 

wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug.’ Daarop liet 

Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur 

en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. 

Isaak zei tegen zijn vader Abraham: ‘Vader, wij hebben wel vuur en hout, maar waar 

is het offerdier?’ Abraham antwoordde: ‘God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, 

mijn zoon.’ En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats die God hem had 

aangewezen bereikten, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, 

bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen 

Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren, riep 

de engel van de Heer hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij 

antwoordde: ‘Hier ben ik.’ En Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe 

hem niets! Ik weet nu dat u God vreest, want u hebt Mij uw zoon, uw enige, niet willen 

onthouden.’ Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn hoorns in het 

struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van 

zijn zoon. 

Abraham noemde die plaats ‘de Heer ziet’; vandaar dat men nu nog zegt: ‘Op de berg 

van de Heer laat Hij zich zien.’ Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal 

uit de hemel tot Abraham en zei: ‘Bij Mijzelf heb Ik gezworen - godsspraak van de 

Heer - omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, zal Ik 

u overvloedig zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de 

hemel en de zandkorrels aan het strand van de zee. 

 

Wat is nu de betekenis van zo’n verhaal in het perspectief van de Tien Geboden? ‘Ge zult 

niet doden’ geldt toch minstens evenveel voor God zelf? Hoe kan Hij dan Abraham vragen 

dit te doen? De Geboden hebben toch als doel ‘dat wij leven’?  

Het verhaal is een verhaal, geen geschiedschrijving. Als de Bijbel spreekt over tellen, is het 

altijd om iets te vertellen. Als er een verhaal staat is het de bedoeling iets te verhalen en wel  

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Abraham en Izaäk door Titiaan. 

 

 

met het doel ‘dat wij leven kunnen’. Wat betekent dan de vraag van God aan Abraham om 

zijn zoon Izaäk te offeren?  

Abraham - zo lijkt het verhaal te gaan - denkt eerst ook dat God van hem vraagt zijn zoon 

Izaäk te doden en als slachtoffer op een altaar te leggen, maar God komt tussenbeide en 

zegt tegen Abraham dat Hij inderdaad het leven van het kind wil, maar niet in die zin. Wat 

God wil is niet Izaäks leven nemen, maar het hem geven - en wel ten volle. God wil dat 

Abraham en Izaäk allebei zullen leven in de meest volledige zin van het woord. Izaäk mag 

geen kopie worden van Abraham, maar mag zijn eigen leven leiden. Tot beiden wordt 

gezegd ‘Gij zult leven’. 

Dat is eigen aan het Joods Christelijke denken, dat ten grondslag ligt aan veel gedachten en 

verhalen in de Westerse wereld: Je zult niet heldhaftig sterven, maar heldhaftig doorgaan 

met leven, ook als dat verre van gemakkelijk is. We hebben dan de plicht om ons eigen 

leven en onze eigen gezondheid serieus te nemen. En als we op die gedachte door gaan, 

komen bij ons vragen op als ‘Is eten verboden?’ ‘Is drinken verboden?’ ‘Is roken verboden?’ 

Het zijn de moderne vragen over het leven. Het gebod ‘Gij zult leven’ kan een plicht 

inhouden om het leven serieus te nemen. Met eten, drinken, roken etc. mogen we onszelf en 

de ander niet in gevaar brengen. Het betekent dan wellicht dat we deze gebruiken om het 

leven te verruimen, niet om het te beperken, te laten ontaarden of te bekorten. Ons gebod 

om te leven (als een soort paraplu voor de geboden) omvat de plicht / dynamiek om met het 
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leven door te gaan, zelfs als we de zin er niet meer van inzien. Dat geldt voor de rouwende 

nabestaande, of het slachtoffer van een tragisch ongeluk, of hen die getroffen zijn door de 

economische crisis en geen uitweg zien uit hun financiële problemen, of mensen die op een 

dag niet meer weten waarvoor ze nog leven, etc. Ze vinden opmerkelijk genoeg vaak de 

kracht om weer door te gaan. Hun leven kan altijd weer opnieuw richting krijgen. 

Het gebod om te leven houdt ook de erkenning in dat het leven niet alleen van onszelf is, dat 

we er niet mee kunnen doen wat we willen, dat er stemmen zijn waarnaar we moeten 

luisteren, die richting aan ons leven geven. Zo houdt het gebod ‘eert uw ouders’ (of ‘eert uw 

ouderen’) ook in: ‘bewijs eer aan de oudere mens die jezelf zult worden’. Respecteer met 

andere woorden de oudere, hij is volwaardig mens ondanks zijn gebreken, en realiseer je dat 

jezelf ooit in zijn situatie komt en dan ook respect verwacht. 

 

Weer dynamiek als δύναμις 

Het tweede gedeelte uit de Bijbel noemen we het Nieuwe Testament. Dat is naar alle 

waarschijnlijkheid in het Grieks geschreven. We komen opnieuw terug bij het Griekse woord 

voor dynamiek: δύναμις. Eerder hebben we al gezien hoe de Oude Grieken dit woord 

gebruikten. Het Grieks uit het Nieuwe Testament is iets anders.   

Het Nieuwe Testament verhaalt over Jezus’ leven en werken. Dynamiek wordt daar ervaren 

als de kracht waarmee Jezus wonderen verricht. Het begrip heeft echter een dubbele 

betekenis: het kan verwijzen naar de wonderdaad zelf én naar de macht van God om dat te 

doen. God laat zijn geest waaien en inspireert anderen. De factor is de Goddelijke 

wondermacht die iets bewerkt (herstelt, beter maakt, = de interactie) en daardoor het leven 

van de genezene nieuwe inhoud geeft (en dat noemen we zingeving). 

Een voorbeeld kan deze tekst uit het evangelie volgens Mattheüs zijn: 

 

Toen Jezus vandaar verder trok volgden Hem twee blinden die luid riepen: ‘Heb 

medelijden met ons, Zoon van David!’  

Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: 

‘Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?’ Zij antwoordden: ‘Zeker, Heer.’ 

Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: ‘U geschiede naar uw geloof.’ En hun ogen 

gingen open. (Mattheüs 20) 

 

‘De macht bezit om dit te doen’ of (letterlijk) ‘het vermogen heb gekregen om dit te doen’ 

geeft aan dat ook Jezus de geest heeft ingeblazen gekregen (vermogen heb gekregen) 

waardoor hij namens God zelf kan handelen (de geest laat waaien, laat werken).  
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Daarmee is de driedeling opnieuw van kracht:  

 het gegeven vermogen (= factor)  

 om dit te doen voor jullie (= gericht op interactie)  

 op basis van het vertrouwen (beweegreden die het proces regelt = proces van 

zingeving). 

 

Tussenconclusies 

Δύναμις / dynamiek 

 is een kracht in ons gelegd (talent) (factor) 

 (Joods Christelijk) door een eerste beweger (God) 

 waarmee we kunnen werken ten bate van anderen (interactie) 

 en waardoor we zin kunnen geven aan het leven van onszelf en van anderen 

(zingeving). 

 

Verder op ontdekkingstocht 

De Joods-Christelijke cultuur heeft veel van het gedachtengoed in de Westerse wereld 

bepaald. Daarom kunnen we met deze bagage kijken naar wat ervan te herkennen is in de 

meer hedendaagse wereld. Waar komen we het begrip dynamiek tegen zoals we dat zojuist 

benoemd hebben? 

 

Ik begin maar met een citaat. Het is close reading, dat wil zeggen. u mag zelf raden uit welke 

hoek de tekst komt en wie de schrijver of schrijfster ervan is.  

 

 

‘Ik wil verder komen, ik kan me niet voorstellen, dat ik zou moeten leven  

zoals mijn moeder (…) ik moet iets hebben naast man en kinderen,  

waar ik me aan wijden kan! 

Ik wil nog voortleven ook na mijn dood! En daarom ben ik God zo dankbaar,  

dat Hij me bij mijn geboorte al een mogelijkheid heeft meegegeven om me te ontwikkelen 

en om te schrijven, dus om uit te drukken wat in me is.’ 

 

 

Wat is de dynamiek in dit stukje tekst? 

Het is autobiografisch. Iemand kijkt terug op het leven. Het is een vrouw met talenten. Ze wil 

man en kinderen verzorgen, maar wil zich ook wijden aan het schrijven. Dat is belangrijk 

voor haar, want zo zal haar wens om ook na haar dood van betekenis te zijn, gerealiseerd 
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worden. Het is ook een religieuze vrouw, die zich verbindt aan haar familie, en zich in 

dankbaarheid met God verbindt, omdat Hij haar het talent heeft gegeven om zich te 

ontwikkelen en in taal uit te drukken. 

Dynamiek in allerhoogste graad. Met haar schrijven (= factor) kan zij iets betekenen voor 

anderen (= interactie) tot over de grens van haar dood heen (= zingeving). 

 

Aan wie denkt u? Wie zou de schrijfster van deze tekst zijn?  

Velen zullen wellicht denken aan een vrouw op rijpe leeftijd. Iemand die naam gemaakt heeft 

en bekend is geworden. Niettemin komt dit citaat uit het boek van een 15-jarig meisje. Ze 

schrijft dit enige maanden voor ze aan uitputting en/of vlektyfus in het concentratiekamp 

Bergen-Belsen sterft. Ze heet Anne Frank, schrijfster van het boek Het achterhuis. Het 

dagboek is postuum gepubliceerd en later vertaald in meer dan zeventig talen. Het boek 

heeft inmiddels een oplage van vele miljoenen. 

 

‘Ik wil gelezen worden’ 

Van wie is deze uitspraak? Natuurlijk kan die van velen komen. Eén is er beroemd door 

geworden. Eduard Douwes Dekker (1820 - 1887) was een Nederlandse schrijver, bekend 

onder het pseudoniem Multatuli (Latijn: ik heb veel geleden). Douwes Dekker kreeg in 1838 

een baan als ambtenaar in Nederlands-Indië (het tegenwoordige Indonesië), waar hij de vele 

wantoestanden zag onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse koloniale bewind. Zijn 

bekendste werk is de kaderroman Max Havelaar, waarin hij - op basis van zijn eigen 

ervaringen - de behandeling van de plaatselijke bevolking door Nederlandse en Nederlands-

Indische bestuurders aan de kaak stelde. Hij was een gedreven ijveraar voor de sociale 

gerechtigheid. Van hem is ook deze opmerking over zijn boek, fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Max Havelaar door Multatuli. 

 

Dynamiek is dus ook te vinden in de vele protesten in onze samenleving. Het is dynamiek, 

omdat protesten onrecht aan de kaak willen stellen en in de maatschappelijke orde iets 
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willen veranderen. Onrecht is de factor die mensen beweegt (interactie) om iets te 

veranderen (de zingeving). 

 

We verlaten de kleurrijke beelden van de literatuur en gaan kijken naar hoe in films het 

protest verwoord is, want ook daar zijn voorbeelden van dynamiek te vinden. Wellicht 

herinnert u zich de film uit 1979 Die Blechtrommel.  Volker Schlöndorff, die ook meeschreef 

aan het scenario, regisseerde de film naar het gelijknamige boek van Günter Grass. 

De jonge Oskar, de jongste zoon van een joods gezin in een landelijk gebied van de vrije 

stad Danzig, rond 1925, krijgt voor zijn derde verjaardag een blinkende nieuwe blikken 

trommel. Hij besluit dan om niet meer te groeien en niet te worden zoals een van de 

ellendige voorbeelden van de volwassenenwereld die hij rondom zich ziet. Wanneer de 

wereld rondom hem te grof wordt, begint de jongen op zijn trommel te slaan en wanneer 

iemand probeert om hem zijn speelgoed af te nemen, schreeuwt hij een oorverdovende gil 

die glas doet breken. Bij het afglijden van Duitsland naar het nazisme en de Tweede 

Wereldoorlog in de jaren 30 en de jaren 40 blijft de kleine Oskar wild op zijn trom slaan. Zo 

weet hij een heel stadion vol mensen rond de Führer te verwarren met zijn getrommel. Zijn 

protest is duidelijk. Deze factor bewerkt de verwarring in het stadion (= interactie) en wil 

mensen tot zinnen brengen (= zin- geving).  

 

Dynamiek in de door ons gedefinieerde vorm komt veel tot uiting in protesten. Protest geeft 

wellicht een goed beeld van dynamiek: je gaat ergens voor staan, maar ook ergens letterlijk 

vóór staan. Je wil iets bereiken. 

 

Op weg naar zingeving 

Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en 

betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven. Zingeving 

suggereert een actief proces, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen 

vanzelfsprekendheid is. Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, 

waaronder geloof, rede of logos en esthetiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk 

even oud als de mensheid zelf.  

Zingevingsvragen worden vaak als een gewone vraag gesteld. Toch gaat het lang niet altijd 

om vragen waar een antwoord op is, maar om noodkreten, of uitingen van zorg of van 

vreugde. De bovengenoemde protesten maken dat duidelijk. 

 

In mijn werk als pastor/psycholoog ben ik dagelijks bezig met zingeving, zowel in de parochie 

als in de zorginstellingen waar ik werk. Opvallend is dat de vragen die écht gesteld worden, 

schuilgaan achter schijnbaar gewone vragen. Bovendien zijn zingevingsvragen niet altijd de 
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eerst gestelde vragen. Zingevingsvragen worden dan ook vaak de trage vragen genoemd. 

Mensen aarzelen die te stellen, en als ze die al stellen, dan liever wat omwonden. 

In de vakliteratuur wordt een voorbeeld gegeven (1). Een patiënt vraagt aan de 

verpleegkundige: ‘Zuster, is er vanavond bezoekuur?’ Op zich een gewone vraag. Niemand 

zal opkijken als die bevestigend wordt beantwoord of wanneer de bezoektijd wordt genoemd. 

Maar het is een trage vraag. Dat merken we als we kijken naar de situatie en het tijdstip 

waarop die gesteld wordt, en zeker als we oog hebben voor de fysieke en psychische 

toestand van de patiënt. De man vraagt dit na de acute opname op de afdeling Spoed 

Eisende Hulp van het ziekenhuis. Hij heeft een ongeluk gehad met de scooter van zijn broer. 

De vraag achter de vraag is dus anders. Wat zou de reactie zijn van zijn broer wiens scooter 

door het ongeluk is vernield? Hoe is de relatie met zijn broer? Hoe kijkt die broer nu tegen 

hem aan? En vooral: is de patiënt nu al in staat de confrontatie met zijn broer aan te gaan? 

Met andere woorden: welke dynamiek speelt hier? 

De vraag wordt eens te meer pregnant, wanneer de patiënt zich gaat realiseren dat door dit 

ongeluk zijn leven een totaal andere wending zal moeten nemen. De waarden waaraan hij 

de zin van zijn leven ontleende (bijvoorbeeld gezond en sterk zijn, kunnen voetballen, etc.) 

zullen op zijn minst anders zijn. Wanneer hij niet meer zal kunnen lopen betekent dat ook 

niet meer voetballen, niet meer… Hij zal moeten verhuizen naar een aangepaste woning, 

wellicht ander werk zoeken… En hij moet op zoek naar nieuwe waarden om zijn leven weer 

zin te geven (anders is het ‘waarden-loos’). Als een zo belangrijke waarde als mobiliteit 

wegvalt, wankelt het hele systeem waarin hij leeft, en verandert zijn patroon van zingeving. 

Dus ook hier zien we de factor mobiliteit, die beweging mogelijk maakt en zo zin geeft aan 

het leven. Valt de mobiliteit weg, en wordt iemand afhankelijk van hulp, dan zal de zingeving 

gericht moeten worden op herstel van die waarden waarmee je nog wél verder kunt in je 

leven. 

 

In de gezondheidszorg zijn mensen vanuit verschillende disciplines bezig het concept van 

gezondheid te herzien. De definitie van de WHO van 1948 nl. ‘Gezondheid is een toestand 

van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid 

van ziekte of andere lichamelijk gebreken (2)’ is aan herziening toe. Deze beschrijving stamt 

uit een tijd dat de zorgcultuur hoogtij vierde. Bovendien werd er veel gedaan aan 

farmaceutisch onderzoek en kwamen nieuwe medicijnen op de markt. Er werd weliswaar 

veel gedaan voor de patiënt, maar ook door de patiënt? De therapievormen voor tal van 

ziekten gaan in onze dagen meer en meer uit van de zelfredzaamheid van de patiënt, die al 

zijn bronnen moet aanspreken om zelf weer regie over zijn leven te kunnen voeren. De 

bekende kreet, door invoering van de WMO en de Zorgverzekeringswet ontstaan, namelijk 
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‘patiënt in regie’ heeft hierin zijn achtergrond. In het grotere verband van de samenleving 

wordt gesproken van een verandering van een verzorgings- naar participatiemaatschappij.  

Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, 

veerkracht en zelfregie centraal staan. (3,4). Dit nieuwe concept, ook wel ‘positieve 

gezondheid’ genoemd, doet een beroep op de motivatie van de zorgvrager, de patiënt. Hij 

zelf moet keuzes maken om een verandering in zijn situatie te realiseren. Zingeving wordt 

een belangrijke motor in dit proces.  

 

Zingeving heeft drie beginvragen, omdat de mens hier zichzelf mag motiveren:  

 heb ik zin in … (of niet) 

 vind ik zin in … (of niet) 

 kan ik zin aan geven … (of niet). 

 

Deze drie staan in een voortdurende wisselwerking met elkaar. Het zijn de ‘wat ’- vragen. 

Wat wil ik, wat vind ik en wat doe ik om betekenis te geven aan mijn leven. Deze vragen 

begeleiden als het ware de dynamiek van het leven, omdat elke vraag een beroep doet op 

vragensteller zelf. Hij moet antwoorden, wil hij tot keuzes en/of in het verlengde daarvan 

komen tot veranderingen in zijn leven. Hij zelf is verantwoordelijk voor zijn leven.  

 

Dan zijn er de ‘wie ’- vragen. Zij begeven zich op drie velden: 

 Het eerste veld betreft het ‘zelf’ van de mens. Hierin zijn vragen die specifiek zijn voor 

die mens. Vragen als: Wie ben ik, wat voor een mens ben ik? Waar en wanneer ben 

ik geboren, en hoe bepalen die mijn situatie en persoonlijkheid? (denk aan leeftijd, 

huidskleur, etc.). 

 Het tweede veld betreft de ‘anderen’ met wie hij een interactie heeft. Wie zijn die 

anderen, en zijn er belangrijke anderen? Hoe is de relatie, wederzijds? 

 In het derde veld komen we de waarden tegen. De mens vraagt zich hier af wat voor 

hem de moeite waard is? Waar leef ik voor? Waaruit leef ik? 

 

De manier waarop de mens in het leven staat, heeft niet alleen te maken met zijn aanleg en 

zijn opvoeding, maar ook met wat hij meemaakt en de manier waarop hij dat verwerkt. De 

ervaringen die iemand heeft opgedaan, bepalen mede hoe iemand voelt, handelt, 

beslissingen neemt, gelukkig is of verdriet verwerkt.  

Dit geheel van aanleg en opvoeding, van waarden en normen, van herinneringen en 

verwachtingen, van beelden en opvattingen, met behulp waarvan een mens zijn leven zin en 

richting geeft, noemen we een zingevingssysteem. Er zijn ook synoniemen: levensvisie, 

persoonlijke levensbeschouwing, geloof, optiek of referentiekader. Het systeem heeft een 



14 
 

duidelijke functie: het aanbrengen van orde en structuur. De mens kan niet zonder. Het zijn 

de ‘doel’- vragen. 

Het zingevingssysteem functioneert op drie niveaus: 

 het persoonlijke niveau 

 het relationele niveau 

 het overstijgende niveau 

 

Op het persoonlijke of individuele niveau moet de mens weten wie hij is en wat zijn doel is 

om tot zinvolle keuzes te kunnen komen en dingen te doen die bij hem passen, Hij moet 

weten waar zijn mogelijkheden en zijn grenzen liggen. Dit leert hij uit zijn ervaringen. 

Op het relationele niveau moet de mens weten welke plaats hij inneemt ten opzichte van 

anderen. Bij wie hij hoort. Dit leert hij van de ‘belangrijke anderen’ (als ouders, leraren, 

partners, etc.). 

Op het overstijgende niveau weet de mens dat hij niet alleen leeft en niet leeft in een kant -

en - klare wereld. Hij moet die wereld ook ‘maken’, veranderingen aanbrengen in bepaalde 

toestanden. Om zijn keuzes niet zinloos te laten zijn, ontwerpt hij zich een antwoord. 

Hiervoor gaat hij vaak te rade bij anderen, en bij de traditie. Hij neemt dat over of verwerpt 

dat. Het gaat hier over vertrouwen en ‘geloven’. 

 

Het zingevingssysteem wordt wel eens vergeleken met een bril die je helpt de zaken in 

hokjes te delen: iemand is man of vrouw, iets is goed of slecht, mooi of lelijk, nuttig of 

schadelijk. Het is of-of. Maar er is nog een manier om structuur aan te brengen in het leven, 

en dat is door middel van het vertellen van verhalen. Dan gaat het niet meer om een of-of, 

maar het gaat om de structuur in de tijd: eerst was er … en toen … en daarna … en 

tenslotte… We rangschikken de gebeurtenissen door middel van een verhaal. Een kind dat 

op school een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, zal struikelend over zijn 

woorden, van achter naar voren, en door elkaar heen zijn verhaal vertellen. Maar zijn 

moeder zal hem zeggen: ‘Ga nu eerst eens rustig zitten en vertel eens, wat gebeurde er 

eerst … en toen … en waar was jij…’. Op die manier krijgt hij greep op de situatie. En het 

verhaal zal niet één keer verteld worden, maar vele malen. Elke keer opnieuw. Net zolang 

totdat hij de gebeurtenissen op een rijtje heeft gekregen en het geen warboel is meer in zijn 

hoofd. 

En niet alleen kinderen vertellen zo hun verhaal, ook volwassenen. Daarom kunnen we een 

zingevingssysteem ook een levensverhaal noemen. Het persoonlijke verhaal van mensen. 

Het afnemen van een anamnese betekent dan ook dat we iemand zijn levensverhaal laten 

vertellen. Je kunt zoiets koel en zakelijk doen en alleen maar vragen naar de feiten 

(bijvoorbeeld de medicijnen die hij slikt), maar als je goed luistert hoor je achter de feiten veel 
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meer. Je hoort de zingeving, je hoort het verhaal van mensen, vol verwachtingen, 

teleurstellingen, vol angsten en vol hoop. Een verhaal dat opgebouwd is uit ervaringen, 

opgedaan in relatie met belangrijke anderen, gericht op de waarden van het leven, en als 

basis dienend voor wat komen gaat. En alleen al vertellen ervan helpt de persoon ‘om op 

verhaal te komen’.  

 

Zingeving – een copingmechanisme? 

Een woord dat tegenwoordig nogal eens gebruikt wordt is ‘coping’. Het komt uit de sociale 

psychologie. De Amerikaanse psycholoog Richard Lazarus definieerde coping als 

“Cognitieve en gedragsmatige inspanningen om interne en/of externe eisen en de conflicten 

daartussen te overwinnen, te verminderen of te tolereren” (“cognitive and behavioral efforts 

to master, reduce or tolerate the internal and/or external demands that are created by the 

stressful transaction”). Het begrip ‘inspanningen’ (efforts) maakt duidelijk dat de 

verschijningsvormen van coping verschillend kunnen zijn, en dat ze niet altijd tot de 

gewenste oplossing leiden. 

 

De term ‘coping’ kan in het Nederlands vertaald worden met ‘het hoofd bieden aan’ 

(bijvoorbeeld moeilijkheden, stress, etc.). Mensen wisselen het mechanisme dat ze 

toepassen af, afhankelijk van de omstandigheden en hun copingstrategie die samenhangt 

met hun persoonlijkheid. Een belangrijk kenmerk van coping is dan ook dat de mens tot op 

zekere hoogte keuzevrijheid heeft in de manier van omgaan met een probleem. Coping 

bouwt ook op de ervaringen door iemand opgedaan en is gericht op de wens om de waarden 

van het leven te bewaren. Coping lijkt verdraaid veel op wat we eerder zingeving hebben 

genoemd. Is het de psychologische equivalent voor zingeving? 

 

Coping is een combinatie van de verstandelijke en emotionele reacties op iets, en het gedrag 

dat daaruit voortvloeit. Er zijn verschillende strategieën en mechanismen van coping. Ze  

worden bewust toegepast en zijn adequaat en probleemoplossend, zoals: 

 inzicht in zelf en in anderen 

 hulp zoeken bij anderen 

 bereidheid tot samenwerken 

 opkomen voor de eigen rechten (assertiviteit) 

 zelfdiscipline 

 vermogen te leren van ervaringen 

 open communicatieve opstelling 

 emotie verlagende acties, etc. 
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Er zijn ook andere strategieën, die mensen gebruiken om zich zelf te verdedigen, meestal 

onbewust en bedoeld om met angst om te gaan in plaats van met de bron van angst. Deze 

noemen we ook wel ‘defensieve’ strategieën, zoals bijvoorbeeld: overmatig gebruik van 

alcohol of tranquillizers, zelfbeschadiging en agressief gedrag. Bij deze gaat het vaak om 

vermijding, verdringing, ontkenning, verschuiving, projectie en regressie.  

 

Zonder dat velen zich het bewust zijn wordt op onze coping strategieën nu meer en meer 

een beroep gedaan. De mens moet de regie houden over zijn eigen leven. Oftewel hij moet 

meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen wel en wee. We lezen het nu bijna elke 

week in de krant: de zorgzame samenleving kost de overheid te veel en derhalve worden nu 

gemeenten de aangewezen zorgverleners, overigens met veel minder geld. Langer thuis 

wonen met goede mantelzorg lijkt de oplossing. Dat sluit aan bij de wens van nogal wat 

mensen om niet afhankelijk te hoeven worden van anderen. Maar paradoxaal genoeg wordt 

hij dat wel. En wel afhankelijk van de zorg van eigen mensen, maar ook van buren. Zij 

mogen samen zorgen voor goede mantelzorg. Maar wil de zorgvrager dat wel?  

 

Er is veel veranderd in de Gezondheidszorg 

In de verzorgingsstaat waarin wij leven kunnen we niet langer spreken over een zorgzame 

overheid die alles kan en wil regelen aan hulp, maar moeten we spreken over een 

participatiemaatschappij. De zorgvrager moet aangeven wat hij zelf kan doen en mag 

aanvulling vragen van anderen. Aanvulling is mogelijk en kost de staat minder (participatie 

maatschappij). De verzorgingsmaatschappij is passé. Daar werd een indicatie gesteld: u 

hebt recht op bijvoorbeeld 30 minuten en 25 seconden zorg per dag. Vaak ook leidde een 

indicatiestelling tot opname in verzorgings- of verpleeghuizen.  

Dat lijkt de politieke situatie. Is dat de enige verandering? We hebben al geconstateerd dat 

het begrip gezondheid, zoals dat gedefinieerd werd in 1948 door de WHO aan herziening toe 

is (Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn 

en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken). In medische en 

ook andere kringen wil men de zelfredzaamheid van mensen vergroten. De gedachte is dat 

ieder mens meer gediend is als hij leert zich aan te passen aan zijn situatie en deze zelf 

managet in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen die op hem af komen. 

De wens is om een meer dynamisch beeld van gezondheid te maken: niet iets wat je hebt of 

wat je overkomt, maar iets waar je zelf aan kan werken. Dat vergroot ook iemands 

mogelijkheden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen ook als hij beperkingen 

heeft. In 2009 werd in Den Haag een conferentie gehouden onder de titel ‘Is Health a state 

or an ability? Towards a dynamic concept of health’. Het werd georganiseerd door de 

Gezondheidsraad en ZonMw. Een nieuw concept werd geformuleerd: ‘Health as the ability to 
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adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Het 

concept werd echter door de WHO niet overgenomen omdat het niet meetbaar zou zijn.  

 

Machteld Huber is arts-onderzoeker en de bedenker van het concept Positieve gezondheid. 

(3,4) Centraal in de nieuwe omschrijving staat het ‘vermogen’ van mensen om zich aan te 

passen en regie te voeren. ‘Dat maakt gezondheid tot een dynamisch begrip’, zegt Huber. 

‘Als je een slechte diagnose krijgt, ga je eerst onderuit en heb je zorg nodig. Maar wordt de 

aandoening chronisch, dan krabbel je vaak weer op. De vraag is dan: ga je je invalide 

voelen, of pas je je aan en leef je je leven verder zonder dat de ziekte overheerst? Dan blijkt 

er naast die ziekte nog een enorm potentieel aan gezondheid te zijn. Dat kun je versterken, 

waardoor je steeds minder last van die ziekte hebt.’ 

De ‘positieve’ gezondheid kent voor haar de volgende kernvragen: Heb ik de regie? Kan ik 

nu nieuwe doelen stellen? En doen aan self-management? Waardoor ik leer omgaan met de 

nieuwe situatie? En toch een zinvol bestaan kan ervaren? 

Deze vragen geven ook een ander paradigma van waaruit de medicus mag denken. Huber:  

“Als huisarts ben ik opgeleid om mensen te benaderen vanuit ziekte en zorg. Een patiënt 

kwam met een probleem, ik probeerde dat op te lossen. Als mens werd ik daar niet gelukkig 

van, omdat ik de kern van het probleem niet achterhaalde”, legt Huber uit. “In plaats van 

zorgen voor mensen, zouden we meer moeten streven naar het managen van gezondheid 

en ziekte door mensen zelf. Dit betekent een andere manier van kijken naar ziekte en 

gezondheid.” 

 

Met steun van ZonMw is het draagvlak voor dit concept getoetst. Het onderzoek bestond uit 

een kwantitatief en een kwalitatief deel, waarbij zeven verschillende groepen belang-

hebbenden met een relatie tot de zorg werden ondervraagd: behandelaars (artsen, 

fysiotherapeuten en verpleegkundigen), patiënten, burgers, beleidsmakers, verzekeraars, 

‘public health actors’ en onderzoekers. In het onderzoek stonden drie vragen centraal: (a) 

Wat vindt u van het nieuwe concept, in positieve en negatieve zin? (b) Wat zijn voor u de 

indicatoren van gezondheid; waar leest u die aan af? (c) Passen deze indicatoren bij het 

nieuwe concept of juist niet?  

Uit het kwalitatieve onderzoek komen gedachten naar voren als ‘de mens staat centraal, niet 

de ziekte. De mens moet in zijn kracht worden aangesproken, want naast ziekte is er nog 

heel wat gezondheid mogelijk’. Het potentieel van de mens wordt benadrukt, niet wat er niet 

meer gaat. De indicatoren van gezondheid die genoemd werden, zijn gecategoriseerd in zes 

dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies en beleving, spiritueel-existentiële dimensie, 

kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk functioneren en dagelijks functioneren. Voor 

verdere specificatie, zie het artikel van Huber in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 
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(3) De onderzoeksresultaten van het kwalitatieve deel zijn in een kwantitatief onderzoek 

voorgelegd aan de bovengenoemde belanghebbenden. De resultaten zijn weergegeven in 

bovengenoemd artikel. Een resultaat noem ik hier, omdat het in het bestek van dit artikel van 

belang is. ‘Bij alle onderzochte groepen had een eigen ervaring met ziekte de meeste invloed 

op een ‘bredere’ kijk op gezondheid. Bij mensen die zelf ziekte ervaren hadden, was de 

spirituele dimensie belangrijker en de lichamelijke wat minder belangrijk’.  

Huber, medeschrijfster van het artikel, noemt onder ‘spirituele dimensie’ de volgende 

aspecten: zingeving, doelen of idealen nastreven, toekomstperspectief en acceptatie. 

Betekent dit dat bij hen die zelf ziek zijn geweest, het zelfonderzoek naar zingeving een van 

de krachten is geweest om de positieve gezondheid op te zoeken? Het zou een interessante 

conclusie en vraag kunnen zijn: hoe geven medici met een ruime blik op het welzijn (well 

being) van de zorgvrager ook deze dimensie volle aandacht. 

 

Conclusies 

Het mag duidelijk zijn dat het bij dynamiek gaat om deze mechanismen: zich bewust zijn van 

de (ziekte)situatie, om daar en oplossingsgericht mee om te gaan door de regie in eigen 

handen nemen vanuit de gedachte dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar 

leven (zingeving). Dit plaatje (fig. 3) zal dan tot het verleden gaan behoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Wie neemt verantwoordelijkheid? 

 

Maar er zijn meer conclusies: 

 De mens heeft zijn eigen kracht (δύναμις), generiek, vanaf de geboorte. Hij gebruikt deze 

met en voor anderen, en maakt daarmee (een verandering in) zijn leven. Deze kracht kan 

theologisch geduid worden als een door God gegeven kracht die telkens opnieuw 

geactiveerd kan worden. 
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 De mens heeft door gedachten en emoties, door herinneringen en verwachtingen, door 

beelden en opvattingen, door eigen ervaring en van belangrijke anderen waarden en 

normen geleerd, met behulp waarvan hij zijn leven zin en richting geeft. Die waarden en 

normen geven hem een model / referentiekader van waaruit hij zijn visie ontwikkelt. Dit 

geheel noemen we zingevingssysteem. Deze houdt de dynamiek in zijn leven. 

 Dynamiek veronderstelt een systematisch denken.  

 Maar voor dit symposium over de (dynamiek van de) stem geldt vooral deze aanbeveling 

voor ieder: Gebruik uw stem (in letterlijke en overdrachtelijke zin), beweeg daarmee 

anderen om voor zichzelf op te komen en hun stem te laten horen om zo een 

verandering te bewerkstelligen. Dit voorkomt in alle geval dat zij ontstemd raken. 
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