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1. INLEIDEND
Op school leerden we het al: een huis in perspectief tekenen. We trokken een
horizontale lijn: de horizon. Dan een rechtopstaande lijn: de muur van het nog te
tekenen huis. Twee punten op de horizon waren de richtpunten. De lijnen van het huis
moesten daar samen komen. We leerden te tekenen in perspectief. We tekenden het
huis zoals onze ogen dat waarnamen: met hoogte, breedte en diepte.
Als kind speelden we al het spelletje ik zie, ik zie wat jij niet ziet. We dachten niet na,
we gingen eenvoudigweg op zoek, we wilden hetzelfde object zien. En winnen van de
ander. In onze jonge dagen reflecteerden we niet over de werkelijkheid zoals we die
zagen. We wisten nog niet dat we altijd door een subjectieve bril naar de wereld kijken,
naar de dingen die gebeuren. Een bril die gevormd wordt door ons karakter, onze
overtuigingen, vooroordelen, interpretatie en houding. Nu weten we dat we altijd
bepaalde zaken over het hoofd zien. Omdat ze gewoon niet in ons blikveld zijn, niet
‘passen’ in onze manier van kijken. Eenmaal volwassen geworden kunnen we
bedenken dat we maar zelden het volledige plaatje van iets zien en dat er dus ook
altijd andere manieren zijn om naar een situatie of een vraagstuk te kijken. We kunnen
inzien, dat anderen onze ogen openen voor andere inzichten en antwoorden. We
ontdekken andere perspectieven om naar de werkelijkheid te kijken.
Met andere woorden: wat we zien is niet dé werkelijkheid. Ik, jij, wij, we kijken altijd met
een subjectieve blik door de eigen bril naar de wereld, naar de dingen die gebeuren.
We lezen ook boeken: romans, essays en soms ook wetenschappelijke werken. De
schrijver wil ons iets vertellen. Hij heeft een boodschap. Schrijft hij in de derde persoon
(hij/zij zegt, dit of dat gebeurt), dan staat hij als het ware 'boven' het verhaal: hij overziet
alles wat gebeurt en weet alles van het verhaal, de verwikkelingen, de personages,
hun motieven en gedachten. Zo krijgt de lezer een compleet overzicht van alle
gebeurtenissen en het hoe en waarom daarvan. De schrijver vertelt ons iets vanuit zijn
perspectief. Aan ons de vraag wat het voor ons kan betekenen.
Er zijn ook boeken waarin de schrijver zelf de verteller is. Hij maakt het als ik-figuur
allemaal zelf mee. Hij kan er voor kiezen om vanuit een vertellend perspectief te
schrijven, waarbij hij ingaat op gebeurtenissen die hij heeft meegemaakt en die dus
achter de rug zijn. Of hij kiest voor de vorm waarin hij alles nog beleeft en op die tocht
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zijn lezers meeneemt in zijn belevenissen? Omdat de lezer alles slechts te zien krijgt
vanuit het oogpunt van de schrijver, krijgt hij geen compleet overzicht en deelt hij alleen
in het perspectief van de schrijver. Met andere woorden: wat we lezen betreft niet dé
werkelijkheid. Ik, jij, wij, we lezen dan zijn subjectieve blik en kijken door zijn bril naar
de wereld, naar de dingen die gebeuren.
‘To see things as they really seem´ is de ondertitel van dit artikel. Het is een citaat uit
een gedicht van de Amerikaanse poëet Walt Whitman (1819 - 1892). Zijn meest
bekende gedicht is ‘Song of myself’ (1855).
“I celebrate myself, and sing myself,
And what I assume you shall assume,
For every atom belonging to me as good belongs to you.”

Walt Whitman was een echte democraat. Zijn gedichten hebben bijgedragen aan een
eigen Amerikaanse identiteit (‘We, fellow Americans’). Het ‘democratische’ in de
laatste zin van het citaat wil alle verschillende soorten mensen tot een eenheid
smeden. Hij betrekt allen op zich zelf (Song of myself), zo in de zin van wat voor mij
van belang is, is ook van belang voor jou. Waarom? Het gedicht is geschreven kort
voor het uitbreken van de Burgeroorlog. Whitman beschouwde vriendschap als de
laatste hoop om een gebroken verbintenis te redden. Hij wil mensen weer bijeen
brengen en hij wil eenheid smeden. Maar zegt hij daarmee, dat we allen hetzelfde
moeten kunnen zien? We hebben immers dezelfde atomen, maar mag hij dan
veronderstellen dat wij waarnemen wat hij waarneemt? Dat er dus maar één
perspectief is?

Maar Whitman weet ook, dat mensen gefascineerd kunnen raken door voor hen
betekenisvolle zaken. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld kunstobjecten, door
menselijke relaties, als ook door ervaringen van zin en betekenis. Mensen spreken
over wat hen aan-spreekt. Dus komt het niet zozeer aan op hoe de dingen zijn, waar
het op aan komt is wat voor hen van belang en van waarde is. Daarom schrijft hij: ‘To
see things as they really seem´.
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Walt Whitman vraagt zich in zijn memoires af of hij zichzelf tegenspreekt, wanneer hij
met een idee (democratie) eenheid nastreeft (= seem), maar ook mensen de ruimte
laat om zich te laten aanspreken door wat ze menen te zien (to see things as they
really seem) (fig. 1). Hij gebruikt het woord lijken (seem) voor beide: hij streeft een
idee na, dat nog geen volledige realiteit is geworden en daarmee slechts een gelijkenis
toont met wat er is. En hij meent, dat mensen iets zien (seem) in wat hen aanspreekt.

Wanneer we de bovenstaande ideeën overzien, kunnen we nu stipuleren dat
perspectief altijd gerelateerd is aan het idee dat elke persoon die iets wil zien, het zal
zien gefilterd door de bril van zijn eigen overtuigingen, vooroordelen, interpretatie en
houding: hij ziet wat hem aan-spreekt. Dus niemand van ons ziet dé werkelijkheid,
niemand ziet echt objectief. En elke persoon die iets ziet, neemt dat waar vanuit zijn
karakter, opvoeding en allerlei omgevingsfactoren. Ieder heeft een (eigen) wijze van
kijken en zien (= perceptie).

Fig. 1. Uit “memories of Walt Whitman”.
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Het plaatje vertelt meer … de twee op het eerste plaatje vertellen wat zij menen te
zien: het is hun overtuiging en mogelijk hun interpretatie (= perspectief), en zij vragen
Harold wat hij ziet (midden, = perceptie) (fig. 2).

Fig. 2. Overtuiging en interpretatie.
Mag dit leiden tot twee kleine tussenconclusies?

•

Niemand kan de bestaande feiten veranderen, maar wel de manier waarop hij
tegen de feiten aankijkt.

•

Elk perspectief wordt gekleurd door de wijze waarop wij in het leven staan (door
overtuiging en/of ervaring), én door de rol die we innemen ten opzichte van
anderen. Zo zal voor een arts een wond een uitdaging zijn om de geneeskunst in
praktijk te brengen, voor een moeder zal eenzelfde wond een gelegenheid zijn om
haar kind te verzorgen en te troosten. De wijze waarop we tegen de feiten aankijken
is bepalend voor onze handelwijze.

•

Elke perceptie wordt gekleurd door hoe de zintuiglijke waarneming wordt
geïnterpreteerd vanuit karakter, opvoeding en allerlei omgevingsfactoren.

Hiermee zijn perspectief en perceptie als twee kernwoorden geformuleerd.
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2. IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
We kijken allen door een eigen bril. We zien wat we zien, of beter: we zien wat we
willen zien. We hebben allen ons eigen perspectief. Geldt dat ook voor onze andere
zintuigen? Wanneer perspectief zich het beste laat vertalen met een wijze van
waarnemen, dan mogen we zeggen dat elke mens iets waarneemt met elk zintuig. Het
oog ziet, de neus ruikt, het oor hoort, de smaak laat je iets proeven, met de huid (ons
grootste orgaan) tasten en voelen we.
En natuurlijk zijn er meer waarnemingen mogelijk: door intuïtie, door vooroordelen,
door velerlei soorten prikkels.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… Het is een raadsel. Vaak ook gevisualiseerd in plaatjes
die je op twee manieren waar kunt nemen. Als je blijft kijken, verandert je waarneming
automatisch om de paar seconden. Dat noemen we bi-stabiele waarneming.
We kennen de plaatjes. Een van de bekendste is het de afbeelding waarin we zowel
een oude als een jonge vrouw kunnen zien. Een andere afbeelding (fig. 3) werd al in
1892 gepubliceerd in een Duits magazine, en de vraag was: wat ziet u?
Deze optische illusie, die Kaninchen und Ente heet, is dus al meer dan honderd jaar
oud. De van oorsprong Duitse tekening werd pas echt populair toen in 1899 de
Amerikaanse psycholoog Joseph Jastrow hem ging gebruiken om aan te tonen dat
mensen zowel met hun ogen als met hun hersenen kijken. Deze gedachte wordt heden
ten dage uitgebreid onder de naam predictive coding.

Fig. 3. Kaninchen und Ente.
We zien iets, maar ons visuele systeem maakt ook voorspellingen van wat we zien.
De binnenkomende informatie wordt vergeleken met deze voorspelling, en er kan een
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mismatch tussen die inputs en de voorspelling zijn. Onze hersenen zullen deze
informatie verwerken en updates maken van voorspellingen op basis van die
mismatch.
Voor ons is de vraag: hoe kijken we, vanuit welke hoek? Kijken we van rechts naar
links, dan zien we een eend met open snavel. Kijken we van links naar rechts, dan
zien we een konijn met zijn oren naar achteren.
Voor de gezondheidszorg:
In een woud van verslagen, rapporten, artikelen, boeken en websites over
(gezondheids)zorg valt het blauwe boekje ‘Eend en Konijn laten zien wat zorg
is’ meteen op (fig. 4). Het doet me denken aan de stijl van Nijntje. In het boekje
van auteurs Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten maakt Eend aan Konijn duidelijk
wat goede zorg is. “Zorg gaat over het zien van mensen. Mensen echt
ontmoeten. Mensen zien in hun kracht en kwetsbaarheid”, lezen we op de
achterkant. Zien en gezien worden, aandacht en kijken lijkt het centrale thema
in dit boekje; een belangrijke voorwaarde voor goede zorg (overgenomen van
de website www.zorgethieknu).

Fig. 4. Eend en Konijn laten zien wat zorg is.
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Evenzo heeft de Nederlandse kunstenaar Maurits Escher (1898 - 1972) naast alle
onmogelijke constructies tekeningen gemaakt, die ons de vraag stellen ‘wat zie je nu
het eerst? Het zwarte of het witte beeld?’ (fig. 5).

Fig. 5. M.C. Escher, Cirkellimiet IV.
De zwarte afbeelding lijkt een duivel te tonen, de witte een engel. Nu lijkt de vraag niet
meer te zijn wat Escher’s perspectief is met deze tekening, maar hoe wij kijken vanuit
ons gezichtsveld, wat onze perceptie is van deze afbeelding? Ook wij kijken door een
bril

die

gevormd

wordt

door

ons

karakter,

onze

opvoeding

en

allerlei

omgevingsfactoren. Zien we eerst een duivel (vleermuis) of een engel? En is dat wat
we het eerst zien, voer voor psychologen?
We komen dan in het veld van de impliciete persoonlijkheidstheorie. We kunnen hier
denken aan een vorm van predictive coding. We zien iets en maken voorspellingen.
Soms onbewust denken wij in patronen of schema’s, die ons zeggen welke
persoonlijkheidstrekken passen bij iemand die wij waarnemen. Als we maar een klein
beetje informatie hebben over iemand, verschaffen onze schema’s aanvullende
gegevens. Als we iemand trachten te begrijpen, vormen een paar observaties ons
beginpunt en helpen de schema’s ons om een uitgebreider beeld te krijgen.
Bewust doen mensen dit om anderen te plagen: ‘Zie je eerst een duiveltje, nou, dan
zal dat veel over jou zeggen!’ En wanneer iemand de engel het eerste ziet, vormen we
ons een beeld van iemand die goed is, vriendelijk en gul. We schrijven hem andere
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competenties toe. We zullen eerder deze persoon vragen om iets voor ons te doen.
We lijken met deze classificaties te willen uitzoeken op wie we wel en op wie we niet
kunnen vertrouwen. Maar dit vertrouwen op schema’s kan ons ook de das omdoen.
We kunnen verkeerde aannames ontwikkelen over iemand.

‘To see things as they really seem’

•

is gerelateerd aan het idee dat elke persoon die iets ziet, het zal zien gefilterd door
zijn perceptie (de zintuiglijke waarneming, geïnterpreteerd vanuit karakter,
opvoeding en allerlei omgevingsfactoren). Dus niemand van ons ziet echt objectief.
Elke persoon die een ander ziet, ziet hem zoals hij op hem overkomt.

•

Ieder neemt waar en geeft daaraan (eigen) perspectief.

•

Ieder kijkt vanuit de eigen perceptie.

Andere sociaal-psychologen als Markus & Kitayama concentreren zich op de rol van
de cultuur in allerlei aspecten van sociale perceptie. Zij hebben meer oog voor
persoonlijkheidstrekken die nauw verbonden zijn met de cultuur waarin mensen leven.
In het Westen, in de huidige tijd, lijkt aantrekkelijkheid een belangrijk goed te zijn. Denk
maar aan de vele reclames. Zij tonen ons vooral ‘mooie’ mensen. Volgens de impliciete
persoonlijkheidstheorie zullen wij een zo mooi iemand snel positieve eigenschappen
toedelen. De Oosterse wereld daarentegen belichaamt andere waarden: het creëren
en behouden van persoonlijke harmonie. Daarmee bevestigen de wetenschappers het
beeld, dat omgevingsfactoren en cultuur sterke invloed hebben op onze wijze van
waarnemen, ons perspectief.
We zien hier twee plaatjes… (fig. 6). En twee verschillende omgevingsfactoren die
invloed hebben op mensen. Links zien we de hoofdpersoon glimlachen, terwijl de
anderen somber of ontevreden kijken. Markus en Kitayama tonen hier de waarden die
inherent zijn aan de individualistische westerse culturen, waarin mensen graag
autonoom zijn en een analytische denkstijl leren te ontwikkelen. Een denkstijl die zich
concentreert

op eigenschappen van objecten of personen, en minder aandacht

besteedt aan de context of situatie waarin die mens zich bevindt. Rechts zien we de
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hoofdpersoon en de anderen glimlachen. Er is aandacht voor de groep, mensen leren
er een holistische denkstijl te ontwikkelen, dat wil zeggen zich te richten naar het object
of de persoon, de context waarin deze zich bevindt en de relatie tussen beide.

Fig. 6. Analytische (links) en holistische (rechts) denkstijl.
Deze verschillen in denkstijl (de analytische links en de holistische rechts) hebben
invloed op de wijze waarop we anderen waarnemen, en hun gezichtsuitdrukkingen
ontcijferen.

•

Omgevingsfactoren en cultuur bepalen mede ons perspectief en onze perceptie.

3. IK HOOR, IK HOOR WAT JIJ NIET HOORT
De dag van de stem wordt sinds 1999 op 16 april gevierd. Het doel is om het enorme
belang van de stem in het dagelijks leven van alle mensen te demonstreren. Onze
stem is het middel par excellence voor mondelinge communicatie. In onze stem
kunnen we een boodschap overbrengen, en zo bepalen we voor een belangrijk deel
hoe we op de ander overkomen (perceptie).
De menselijke stem geeft dus een perspectief aan de woorden, die de ander
percipieert.
We bekijken eerst hoe het stemgeluid tot stand komt. De ruimte tussen de
stemplooien wordt de stemspleet of glottis genoemd. De vorming van het
primaire stemgeluid (fonatie) start met het naar elkaar toekomen van de
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stemplooien door samentrekken van de spieren die verbonden zijn met
verschillende delen van het larynxskelet (strottenhoofd) (fig. 7, links).

Fig. 7. De stand van de stemplooien tijdens de ademhaling (respiratiestand,
van elkaar af: links) en stemproductie (fonatiestand, naar elkaar toe: rechts).

Hierdoor ontstaat een nauwe stemspleet (fig. 7, rechts). De uit- ademingslucht
die door de - vernauwde - stemspleet stroomt heeft nu een aanzuigende
werking op het slijmvlies van de stemplooien (effect van Bernouilli), dat middels
de losmazige ruimte van Reinke gemakkelijk beweeglijk is ten opzichte van de
onderlaag (ligamentum vocale). Hierdoor sluit het slijmvlies van de stemplooien
de stemspleet verder af. Daardoor stopt de luchtstroom door de stemspleet en
stopt het Bernouilli effect. Vervolgens wordt de stemspleet weer geopend, door
het terugveren van het stemplooislijmvlies en kan er weer lucht door de
stemspleet stromen. Hierdoor wordt het slijmvlies opnieuw aangezogen en
herhaalt het proces zich. Dit wordt de slijmvliesgolf (mucosagolf) genoemd. Op
deze manier ontstaat er een cyclische onderbreking van de luchtstroom die
daardoor in trilling wordt gebracht. Trillende lucht ervaren wij als geluid. Dit
primaire stemgeluid passeert de keel- neus- en mondholte, die als
resonantieruimte fungeren. Hierdoor worden frequenties versterkt of verzwakt
(articulatie) en krijgt de stem haar klank zoals wij die uiteindelijk horen. Deze
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klanken kunnen desgewenst een talige inhoud krijgen, waardoor wij mondeling
met elkaar kunnen communiceren.
Maar, herkennen we onze stem, wanneer we luisteren naar opnames op bijvoorbeeld
een recorder? Velen zullen de ervaring hebben hun stem dan anders te horen dan
wanneer zij hun stem horen terwijl zij spreken. Dit brengt ons tot de vraag of de ander
het geluid van onze stem hoort zoals wij dat geluid naar ons gevoel uitzenden? En dan
ook de vraag of de ander hoort wat wij willen laten horen, en of de ander hoort wat wij
horen? Het kan zo zijn, dat de ontvanger gedeeltelijk hoort wat wordt gezegd, maar
zich vooral laat aanspreken door wat hij wil horen.
Na perspectief en perceptie komt dan een derde kernwoord naar voren: relevantie. In
de leefwereld interesseren de dingen ons niet louter als zaken die we strikt cognitief
kunnen begrijpen en op basis daarvan kunnen gebruiken. In de leefwereld gaat het
vooral om de dingen in zoverre ze voor ons relevant zijn (die ons aan-spreken). En
dus betekenis kunnen geven aan ons leven. Figuur 8 maakt ons dit duidelijk.

Fig. 8. Relevantie.
We zijn nu gekomen op het terrein van de communicatie. Dat is een activiteit waarbij
mensen en andere levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen
te reageren. De een zendt een signaal dat de ander ontvangt (perspectief en receptie).
Met communicatie maken we iets gemeenschappelijk. Het woord zegt het al: het
Latijnse woord communis betekent gemeenschappelijk. Het Latijnse werkwoord is
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communicare. Het tweede gedeelte van dit werkwoord is munire, wat zowel bouwen
als begaanbaar maken betekent. Het Latijnse werkwoord communicare wil ons zeggen
hoe we iets gemeenschappelijk maken, wanneer we de weg daartoe voor elkaar
begaanbaar maken.
Wat kunnen we met deze wetenschap? Het doel van zenden en ontvangen is
communicatie. Wat doet de zender? Hoe zendt hij signalen uit naar de ander? Hij wil
een boodschap overbrengen. Dat doet hij vanuit een zin- en betekenisgeving
(perspectief van de zender). De hersenen bereiden een auditief signaal voor, dat door
het stemapparaat wordt verwezenlijkt: een fysiek signaal (geluid) wordt verzonden. Dit
zien we in figuur 9.

Fig. 9. Zenden.
En wat doet de ontvanger? Door de zender is een fysiek signaal naar hem gezonden
(geluid). Dit hoort de ontvanger met het gehoororgaan. Dat zendt het signaal naar de
hersenen (perceptie) die daar een interpretatie aangeven (relevantie). Aan het
geïnterpreteerde wordt zin en betekenis gegeven (perspectief van de ontvanger). Die
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interpretatie verloopt op basis van eigen overtuigingen, vooroordelen, interpretatie en
houding. Dit zien we in figuur 10.
Dus:
•

Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen
door op elkaars signalen te reageren.

•

Het gemeenschappelijke is het perspectief.

Fig. 10. Ontvangen.

4. PERSPECTIVISCH KIJKEN IN RUIMTE EN TIJD
Perspectief in ruimte
Hoe zien wij? Hoe kijken wij? En hoe bekijken wij? Wat is het juiste perspectief ?
Wellicht bestaat er helemaal geen juist perspectief, zoals er evenmin een fout
perspectief bestaat. Er zijn alleen verschillende perspectieven. Wanneer iemand in
een vallei staat, is zijn zicht beperkt tot alleen de dingen die zich op de grond bevinden.
Maar staat hij hoog op een berg, dan kan hij andere dingen zien; hij heeft een ander
perspectief. Dit is wat er in het echte leven ook gebeurt.
Dit gebeurde de filosoof en dichter Francesco Petrarca in 1336. Hij was geïntrigeerd
door de hoge berg, de Mont Ventoux, nabij de Provence in Zuid-Frankrijk. Velen
kennen Petrarca als de grondlegger van een intellectuele beweging in de tijd van de
Renaissance: het Humanisme. Dat was - anders dan de benaming in onze tijd aangeeft
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- vooral een literair geïnspireerde onderwijsbeweging. De humanisten waren
voorstander van een uitgebreide hervorming van het onderwijs, waarvan zij hoopten
dat deze voor een optimale ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden zou zorgen
door de combinatie van kennis en deugd (= perspectief geven door leren zien).
Humanistisch onderwijs moest de mens in staat stellen om zijn ware bestemming te
ontdekken en door navolging van de klassieke voorbeelden een ideale mensheid te
verwezenlijken. Onze humanist Petrarca was geïntrigeerd door de Mont Ventoux.
Waarschijnlijk had niemand die berg ooit echt beklommen, men liep makkelijker om de
hoge bult in het landschap heen. Zo niet Petrarca. Hij wilde zien, hij wilde de wereld
zien en de hoogte zou hem een goede kans geven om aan die wens tegemoet te
komen. Samen met zijn broer en wat dragers beklimt hij de berg. In een essay,
L’Ascension du Mont Ventoux geeft hij zijn ervaringen weer. Hij beschrijft wat de
klimtocht innerlijk met hem doet: het bereiken van de fysieke top leidt tot een toestand
van gelukzaligheid. Maar daar ontdekt hij ook dat het ’ene goede, ware, schone en
blijvende’ alleen in de verhevenheid van de geest te vinden is en niet per se in het
aardse leven, hoe indrukwekkend het zich ook mag voordoen. Wat bedoelt hij
daarmee? Bovenop de berg ontdekt hij, dat de wereld ‘leeg’ geworden is. Wat hij ziet
is het bergland om hem heen, geen mensen meer, geen bomen … “We zien de top
van de Pyreneeën niet, de toppen van Frankrijk en Spanje niet, neen, er was niets dat
ik kende …”. De voorstelling die hij zich gemaakt had, klopte niet (vgl. Predictive
Coding). In zijn gedachten had hij beelden, die een mismatch waren met de
werkelijkheid. Alleen in de geest bestond het ware, niet in de werkelijke wereld.
Voor zijn persoon was het een hele ontdekking, maar - analoog aan wat gezegd werd
toen de eerste man op de maan stond - het was een grote stap voorwaarts in de
ontwikkeling voor de mensheid. De mens werd zich meer en meer bewust van zijn
driedimensionale zien.

•

Het menselijke oog ziet hoogte, breedte en diepte. Zo kan de werkelijkheid worden
waargenomen. Deze perceptie helpt om dingen in perspectief te zien.

•

Dit helpt hem ook om tot een interpretatie te komen (relevantie) en te zien wat voor
hem van belang is.
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De vraag komt op hoe de mens, die zijn wereld leeg geworden ziet, zijn leven weer
inhoud, zin en betekenis kan geven. Welke perceptie leert hem weer perspectief te
zien, waardoor zijn wereld weer relevant voor hem wordt?

Perspectief in tijd
Hoe zien wij? Hoe kijken wij? En hoe bekijken wij? Naar tijd? Een mens leeft in het nu,
maar heeft naast een verleden ook een toekomst. Mensen leven in de tijd, in het
heden, met herinneringen aan wat ooit was en met hoop om wat nog komen kan. Een
oude rabbi zei het ooit zo: een mens beleeft zijn tijd vanuit een roeiboot. Hij is waar hij
is op dat moment, maar kijkt met zijn ogen naar daar waar hij net was (en krijgt zo een
steeds breder worden zicht op zijn verleden) en zit met zijn rug naar waarheen hij roeit
(beeld voor de hem nog onbekende toekomst waarheen hij onderweg is).
Onder de velen die geschreven hebben over de verschillende aspecten van tijd is ook
de Franse filosoof en schrijver Roger Garaudy (1913 - 2012). Er is veel over hem te
zeggen: hij was filosoof, kunsthistoricus, een door zijn partij uitgestoten communistisch
intellectueel, dichter, marxist die de dialoog met het christendom is begonnen en later
moslim werd. Een bewogen leven! In zijn boek Parole d’homme (in het Nederlands
vertaald: Het hart op de tong) schrijft hij drie hoofdstukken over tijd. Het hoofdstuk over
het verleden is niet meer dan één zin: ‘Het verleden krijgt slechts zin in functie van het
heden (zie aldaar)’. Het volgende hoofdstuk over het heden is even lang en bondig:
‘Het heden krijgt slechts zin in functie van de toekomst (zie aldaar)’. Het derde
hoofdstuk is aanmerkelijk langer. In de Nederlandse vertaling beslaat het twintig
pagina’s. Dat laatste hoofdstuk begint met de quote van Ernst Bloch: ‘De mens is met
de wereld die hem omgeeft, een opdracht die verwerkelijkt moet worden, een immens
reservoir van toekomst’ (p. 109).
Dan de eerste zin. “Alles in ons leven bestaat in functie van de toekomst”. Garaudy
legt uit: “Het verleden is een veld van herinneringen en nostalgie, van feiten (ik bedoel
van

gedane

zaken,

gekristalliseerd

in

dingen

of

instellingen)

en

van

noodzakelijkheid.(..) De toekomst is een bundel van plannen, van mogelijkheden en
verwachtingen en van vrijheid, want we kunnen nog kiezen tussen vele gegeven
mogelijkheden en ook nog andere scheppen.(..) Het heden is de grens tussen die
twee: het is het theater van gedaanteveranderingen.” In het kader van dit artikel is van
belang, dat het verleden ons perceptie (waarnemen) leert, de toekomst ons perspectief
geeft en het heden de relevantie maakt.
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Voor Garaudy is de mens eigenaar van zijn (levens)perspectief. De mens heeft de
vrijheid, hij kan zijn mogelijkheden aanwenden om mede zijn toekomst te bepalen. De
mens heeft een vrije keuze dat wil zeggen dat hij in de tijd present is, en beseft dat het
verleden een gave is en het heden een uitdaging. In het heden immers moet hij
handelen om die toekomst te realiseren. We voegen eraan toe dat, helaas, in onze tijd
en in onze wereld dit niet iedereen is gegeven. Straatkinderen in Zuid-Amerika, zieke
en hongerige kinderen in Afrika … ze hebben een ander perspectief dan wij!
Garaudy ziet dat ook. Hij moedigt de mens aan om zelf dat te doen om de hun
gewenste toekomst te bereiken. En ook deze vraag vindt hij van belang: Hoe kan de
mens zijn perspectief en perceptie gebruiken om zijn leven relevant (= zinvol en goed)
te laten zijn? Als antwoord, maar ook als vermaning of bemoediging legt hij de mensen
de keuze voor: Als je de weg neerdaalt (lees: als je als mens die weg niet gaat)
ontaarden plannen tot herinneringen, worden verwachtingen nostalgieën, en
bevriezen de mogelijkheden tot dode feiten. Als je de weg stijgt, (lees: als je als mens
die weg gaat) worden herinneringen weer levend en ontplooien zij zich als elementen
van de schepping van nieuwe plannen.
Garaudy gaat verder en vraagt: Kan een mens leren een perspectief te zien? Ieder
mens kijkt vanuit het eigen gezichtsveld, maar kan ook zien door de ogen van een
ander? Met andere woorden: kan hij leren om vanuit een ander te zien naar hetzelfde
object? En dan ook hetzelfde te zien? Van de geesteswetenschappen uit de 19e eeuw
weten we dat elk verstaan perspectivisch is. Alles wat de mens ervaart, wordt in zijn
wereld ervaren. Dat geeft hem ook de mogelijkheid om die wereld vanuit een ander te
zien, en zo te merken dat er meer mogelijkheden (verstaanshorizons) zijn. Dat is een
leer-proces (vgl. humanisme van Petrarca). Hij moet dan wel de naïeve
verabsolutering van de eigen wereld prijsgegeven om de andere wereld (= wereld van
de ander) in zijn uitdrukking te zien. Hij leert dan ook om de perceptie van die ander
met eigen taal uit te drukken: ik vertel in mijn woorden wat de ander ziet (perspectief
en perceptie). Dat leerproces leert hem de wereld door de ogen van de ander te zien.
Dat relativeert de eigen blik. Hij kijkt met twee paar ogen … om dat te zien wat van
waarde is (relevantie).
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5. HOE KIJKT DE MENS?
Tegenwoordig zegt men nogal makkelijk dat de mens twee kenbronnen heeft: de
mathematisch-wetenschappelijke (in de termen van Whitman: are) en de meer
zintuiglijk-gelijkende (in de termen van Whitman: seem). Anderen noemen deze ratio
en emotie; stellen die zelfs tegenover elkaar. Maar vullen deze twee mogelijkheden
van zien elkaar niet wezenlijk aan?
We kunnen vanuit twee of meer perspectieven naar dingen kijken. Vaak zien we eerst
de objectieve kenmerken van dingen (bij iets dat uit poten, zitting en een rugleuning
bestaat denken we aan een stoel), maar schrijven we vanuit moreel of esthetisch
oogpunt andere kwaliteiten (bijvoorbeeld of die mooi is of makkelijk zit), dan noemen
we dat een fauteuil. Zo kunnen mensen naar dezelfde werkelijkheid vanuit een
verschillend perspectief kijken. Maar op zichzelf zijn dingen noch lelijk noch mooi,
ordelijk noch chaotisch. De dingen zijn wat ze zijn. Dat leidt tot de vraag of er een
absolute bestaanswijze is? En of dat belangrijk is?
We merken dat we vanuit verschillend perspectief naar iets kunnen kijken. We kunnen
een voorstelling in ons hoofd krijgen bij de vraag wat een plek van samenkomst voor
vele mensen is (predictive coding). De een zal denken aan een kroeg, de ander aan
een kerk. Beide antwoorden zijn mogelijk, op zich zegt dat niets over die mensen. Zij
zijn wie ze zijn, en hun ideeën of voorstellingen zijn noch goed noch slecht, ze zijn wat
ze zijn, namelijk het resultaat van wetmatig bepaalde processen zonder
doelgerichtheid.
Dit alles mag ons leren te zien wat er is, en mag ons leren dat wij daar vanuit ons
perspectief en onze perceptie daar een eigen betekenis aan kunnen geven. De mens
kan zich verwonderen over wat hij ziet. Want naast de ratio heeft de mens een
verbeeldingskracht en emotie.

•

Met de ratio kan hij dingen eindeloos ter discussie stellen.

•

Met het hart zal de mens kennen, het hart is de uiteindelijke grond van het menselijk
bestaan. Zo schreef Blaise Pascal ooit: ‘Le coeur a ses raisons que la raison ne
connaît point’.

In mijn werk als pastor en psycholoog werk ik met het begrip perceptie, en help ik
anderen een perspectief te zoeken, om zo hopelijk het leven voor hen en hun wereld
meer zinvol te maken (relevantie). Dit is kort geformuleerd wat tegenwoordig reframing
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wordt genoemd. De belangrijkste doelstelling van het herkaderen is immers het
creëren van meer keuzemogelijkheden bij een beperkend gedrag.
Cognitive reframing is een psychologische techniek die bestaat uit het identificeren en
vervolgens betwisten van irrationele of slecht aangepaste gedachten. De cliënt vertelt
over zijn angsten. Een hartpatiënt bijvoorbeeld heeft de vrees voor een recidief infarct.
Hij verwoordt zijn gedachte met ‘Ik leef niet lang meer. Ik kan elk moment een nieuw
hartinfarct krijgen’. We constateren dat de angst zijn leven beheerst, mogelijk bepaalt.
Kan hij deze storende (irrationele en belemmerende) gedachte veranderen? De
therapeut kan hem vragen of hij anderen anders ziet omgaan na eenzelfde infarct, en
hoe die dat dan doen. Zo legt de cliënt in zijn gedachten contact met een ander, en
mogelijk kan hij zien hoe deze na het infarct leeft. Er ontstaat een ander beeld. Hoe
kan hij dat beeld verwoorden? Bijvoorbeeld zo: 'Als hij zijn ongezonde leefgewoonten
verbetert, heeft hij meer kans om oud te worden met zijn hartziekte dan wanneer hij
dat niet doet. Het is dus beter om stil te staan bij maatregelen die ook hij kan nemen
om de kans op beter te vergroten’. De cliënt merkt dat ook hij regie mag voeren over
zijn leven, dat ook hijzelf zijn leven meebepaalt. Wanneer daarop een plan van aanpak
is gemaakt, is dat een goede manier om zijn angst te overwinnen. Deze gedachte
staat centraal in wat Machteld Huber “positieve gezondheid” noemt.

•

Herkaderen is een manier om gebeurtenissen, ideeën, concepten en emoties te
bekijken en te ervaren om meer positieve alternatieven te vinden.

•

Herkaderen leert een ander perspectief, dat anders doet zien (perceptie) en geeft
een andere waarde (relevantie).

In groter perspectief
Sociaal-psychologen hebben de belevenis van rampen onderzocht. Het verlies van
huis en haard bleek daarin niet het ergste. De angst voor een recidief - als zou het nog
een keer kunnen gebeuren- bleek erger. Hun wantrouwen mag niet ontkend worden,
maar mag worden herkaderd (reframing) naar een wereld, waarin iets kan gebeuren
en waar ruimte is voor tranen en lijden, maar die ook bevestigt dat het leven goed en
leefbaar is.
In onze tijd worden sommige vragen beantwoord door de wetenschap (waarom valt
het weer zo uit als het doet?) of door de psychologie (waarom gedragen de mensen
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zich zoals ze doen?). Naast de mathematisch-wetenschappelijke en de zintuiglijke
wijze van kijken is er nog een wijze: de rituele.
De filosofie van de leefwereld schetst vaak het beeld van de mens als fundamenteel
gericht op zin, op betekenis als relevantie en niet alleen of niet primair op cognitieve
betekenis (feitelijke of wetenschappelijke informatie). De wereld die er echt toe doet,
is - voor iedereen, ook voor niet gelovige mensen - onvermijdelijk de leefwereld. Ze
leven in een wereld waarin dingen, plaatsen, tijden en natuurelementen een unieke
betekenis of relevantie hebben. Daarom stellen mensen zich vragen als ‘waartoe ben
ik op aarde?’ of ‘waarom hebben mensen gedachten, herinneringen en ook
verlangens?’ Deze vragen betreffen een betekenisperspectief en vragen om andere
antwoorden.
Mensen reiken elkaar de betekenis van dingen aan (ander perspectief en relevantie).
Naast mensen en dingen zijn er ook plaatsen en tijden die niet neutraal zijn, en die ons
niet onverschillig laten, maar vaak diepgaand ons leven bepalen. Denk maar aan: de
humanitaire rampen (Midden-Oosten, Jemen, …..), de plaats van een ramp
(bijvoorbeeld Ground Zero, New York - 11 september 2002), de eerste mens op de
maan (Neil Armstrong), of bedevaartsplaatsen als Lourdes, Assisi, etc. En wie
herinnert zich niet de val van de muur in Berlijn op 9 november 1989? En denkt daarbij
aan de muur tussen USA en Mexico?
Deze gebeurtenissen en rampen betreffen de dieptedimensie van het menselijk leven
en samenleven. Ze betreffen de eindigheid en gekwetstheid, geluk, lijden en dood,
trouw en verraad. Juist dan zoekt elke mens naar anderen en wil hij zich verbinden
met die ander. Samen zoeken naar de zin en betekenis van wat hen is overkomen. Dit
zijn ten diepste religieuze vragen, niet omdat deze te maken hebben met geloofszaken
of het bijwonen van erediensten, maar omdat deze te maken hebben met essentiële
waarden en datgene waar het leven uiteindelijk om draait. Het woord religieus wordt
vaak misverstaan. Daarom eerst een kleine uitleg van de oorsprong en de
grondbetekenis van het woord.
Wat is religie?
Het woord ‘religieus’ komt van het Latijnse werkwoord religare. De eerste twee letters
re duiden in het Latijn vaak een wederkerigheid aan. Denk maar aan bijvoorbeeld het
woord ‘relatie’ (een over en weer tussen twee mensen) of ‘restitutie’ (waarbij de een
aan de ander iets teruggeeft). In de volgende zes letters ligare zit ons woord ‘liga’, wat
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verbond betekent. Het woord ‘religieus’ geeft dus een wederzijdse verbondenheid aan.
Mensen verbinden zich met elkaar. Wanneer we dan de vraag naar de zin van het
leven een religieuze vraag noemen, zeggen we daarmee dat deze vraag te maken
heeft met de zaken waarmee mensen zich bezig moeten houden als ze alles geleerd
hebben wat er te leren valt en alle problemen hebben opgelost waarvoor een oplossing
bestaat. De vraag helpt derhalve mensen te zoeken naar, en zich vervolgens te
concentreren op, een doel dat zó zinvol is, dat zij hun leven zin geven door zich daarop
te richten.
De socioloog Emile Durkheim meende dan ook dat het primaire doel van een
georganiseerde godsdienst niet is om mensen met God in aanraking te brengen, maar
om hen met elkaar in verbinding te brengen. Ieder van ons maakt dingen mee, waar
hij / zij niet graag alleen voor staat - vreugdevolle en droeve dingen (geboorte- en
sterfdatum). We kunnen deze momenten beter in gezelschap van anderen tegemoet
treden. Zo kunnen wij leren dat wat gebeurd is, niet het einde van de wereld is. De
aanwezigheid van anderen sterkt ons, geeft ons kracht. Daarop zijn rituelen gebouwd.
Religieuze rituelen en symbolen betreffen de dieptedimensie van het menselijk leven
en samenleven. Ze betreffen - zoals al gezegd - de eindigheid en gekwetstheid, geluk,
lijden en dood, trouw en verraad. Al die betekenisvolle menselijke elementen worden
opgenomen in een betekenisperspectief, vaak gekoppeld aan een mythe of een
ultieme dimensie (een godheid). We hebben eerder de vraag gesteld hoe de mens,
die zijn wereld leeg geworden ziet, zijn leven weer inhoud, zin en betekenis kan geven.
Welke perceptie leert hem weer perspectief te zien, waardoor zijn wereld weer relevant
voor hem wordt? Kan godsdienst hier een antwoord aanreiken? Een antwoord dat niet
kan bewijzen dat het waar is, maar alleen kan vertellen, dat - als men het zonder bewijs
kan aanvaarden - ook ons leven bijzonder kan zijn.
De Amerikaanse rabbijn Harold Kushner schrijft hierover een mooie passage in zijn
boek Who needs God? (in het Nederlands vertaald: Waarom zou je geloven). Op
pagina 20 lezen we: “In hoofdstuk 21 van het boek Genesis staat een verhaal.
Abrahams bijzit Hagar, die hem een kind had gebaard toen zijn vrouw Sara kinderloos
was, heeft de woede en de jaloezie van Sara opgewekt. Hagar en haar zoon worden
weggestuurd, de woestijn in. Het duurt niet lang of ze zijn verdwaald en hebben geen
water meer. Het kind is al bijna omgekomen van de dorst. Hagar legt het onder een
struik, wendt zich af en barst in tranen uit. God hoort haar huilen, en we lezen: ‘Toen
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opende God haar ogen, en ze zag een waterput; zij ging de zak met water vullen en
liet de jongen drinken.’ (Gen. 21:19) God liet voor Hagar geen wonder geschieden in
de gangbare zin des woords. Hij schiep geen levensbronnen die er voor die tijd niet
waren. Hij opende haar ogen, zodat ze de put zag die ze eerst niet had opgemerkt, en
van het ene op het andere moment zag ze de wereld die haar zojuist nog hopeloos
wreed had toegeschenen als een leefbaar en levenbrengend oord. De put was er al
die tijd geweest. De wereld was nooit zo kaal en dor geweest als zij had gedacht. Maar
totdat God haar ogen opende en haar het water liet opmerken had ze in het leven
slechts zinloosheid en lijden gezien.”
Perspectief voor de zieke
De ziekenzalving is zo’n moment waarop levenbrengende woorden gesproken worden
en de zieke een nieuw perspectief geschonken wordt. Dat perspectief is niet de
genezing (hoe zeer men dat graag wil), maar wel een verzoening met het leven en het
levenseinde. Men laat terugkijken op het leven zoals het was, brengt mogelijk de losse
eindjes bij elkaar, en geeft de zieke en de aanwezige familie gelegenheid elkaar te
danken voor het leven.

Fig. 11. Ziekenzalving, Rogier van der Weyden.
Het plaatje (fig. 11) is een deel van een schilderij van Rogier van der Weyden (1399 1464). Het toont een priester die de zieke zalft. Het is een van de zeven sacramenten
in de R.K. kerk. Tegenwoordig zegt men vooral dat het een moment is van stilstaan bij
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het leven, en een moment van afscheid nu de dood snel zal komen. De priester zalft
de zieke, omdat de zalf het symbool van kracht is. Hij wenst samen met de familie de
zieke alle kracht toe, die nodig is om het leven los te laten en op weg te gaan naar het
leven dat hem wacht.
Het is meer dan alleen een symbolische handeling. De zieke (en diens naasten)
kennen het ritueel, en weten van de betekenis ervan. Het afscheid is aanstaande, men
gaat afscheid nemen van elkaar (perceptie). Ze moeten elkaar loslaten (perspectief),
de zieke die het lot der levenden deelde en daar geborgen was, zal sterven. De
relevantie van het sacrament is dat de zieke zal sterven en dan het lot van de doden
zal delen en daarin geborgen zal zijn.
De ziekenzalving (of zoals vaak genoemd de ‘bediening’) is bij uitstek een religieus
gebaar. Het vindt plaats in de kring van de familie, soms ook met vrienden, en verbindt
hen in de zorg om de zieke, en in de pijn van het naderende afscheid. Tegelijk bidt
men God om de zieke niet alleen te laten, maar aan de hand te nemen en hem/haar
op de weg naar hemelse sferen te begeleiden. Het perspectief van verlossing van
lijden en troost voor allen staat centraal. Dat perspectief is het geloofselement in dit
ritueel.

6. HET PERSPECTIEF IN PERSPECTIEF GEZET
Wat kunnen we nu met al deze wetenschap in ons samenleven met anderen? Wat kan
een pastor hiermee in zijn werk in de palliatieve zorg?
Aansluitend op het hier boven omschreven ritueel van de ziekenzalving lijkt het
gerechtvaardigd om het perspectief te zoeken in het perspectief van de zieke mens.
Of - als we het wat breder willen trekken - in het perspectief van het lijden zoals we dat
tegenkomen in de werkelijkheid van elke dag. De al eerdere genoemde Amerikaanse
rabbijn Harold Kushner kreeg bekendheid met zijn boek When bad things happen to
good people (in het Nederlands vertaald: Als ’t kwaad goede mensen treft).
Kushner stelt dat er één vraag is die alle mensen bezighoudt: waarom treft het kwaad
goede mensen? Wanneer we weten dat Kushner dit boek schrijft naar aanleiding van
zijn eigen vraag naar de zin van het overlijden van zijn twaalfjarige zoon Aäron, mogen
we ‘kwaad’ hier vertalen met ziekte of lijden. Ook Kushner zelf stelde zich vaak de
vraag ‘waarom moet dit nu?’
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Beantwoordt hij die vraag? Hij - evenals wij - mocht inzien, dat die vraag niet
bevredigend te beantwoorden is. Ziekte, lijden en dood, ze overkomen ons gewoon,
en vaak is er geen enkele reden voor te vinden. En dus stelt hij dat we beter kunnen
proberen te zien hoe we omgaan met dat wat ons gebeurt, ook als er geen reden voor
te vinden is. Dingen gebeuren in ons leven, en wij mogen zien wat wij er uit kunnen
leren over onze wijze van leven. Let wel, Kushner wil niet dat we zeggen ‘dit is gebeurd,
opdat ik er iets van kan leren’, maar wel dat we - later terugkijkend op wat ons gebeurde
-kunnen zeggen ‘toen dat gebeurde, heb ik er dit van geleerd’.
Mogen wij vragen om perspectief?
Mag ik als pastor de zieke dan nooit vragen ‘Wat is jouw perspectief nog nu ziekte jou
getroffen heeft?’ Geenszins! Kushner leert ons juist dit te vragen ‘wat kan ik met wat
ik al geleerd heb, nu doen, nu ik ziek geworden ben?’ We zien dan dat we met de
perceptie van eerdere ervaringen op zoek gaan naar perspectief, een perspectief dat
voor ons nu relevant is. Deze vraag mag een Geestelijk Verzorger stellen om dan met
de patiënt op zoek te gaan naar een perspectief. De Geestelijk Verzorger of pastor zal
hem helpen de ervaringen van eerder aan te wenden om in de actuele situatie naar
perspectief te zoeken. Is dit niet wat Garaudy meende met ‘Het verleden krijgt slechts
zin in functie van het heden’ en dat herinneringen weer levend worden om zich te
ontplooien tot elementen van de schepping van nieuwe plannen? Begeleiders - of het
nu artsen, psychologen, Geestelijk Verzorgers of andere therapeuten zijn - mogen hier
optreden als een soort coach of leraar, die de patiënt kunnen helpen op hun zoektocht
naar andere perspectieven.
Ik trof een patiënt die een infauste prognose had gekregen, en te horen had
gekregen nog maar kort te zullen leven. Hij - een jonge man van in de dertig had zich in korte tijd moeten schikken in dit lot. Tot op het moment, dat de
medicatie toch leek aan te slaan, en bijna volledige genezing mogelijk was.
Twee totaal verschillende perspectieven. Maar kon hij geloven wat hem
gebeurde? Kon hij er vertrouwen in hebben?
In onze gesprekken zijn we aan de slag gegaan met de vraag welk vertrouwen
hij in zijn lichaam had, voor hij ziek werd. Hij was sportman geweest, dus… Hoe
had hij toen zijn lichaam aandacht gegeven om grote prestaties te kunnen
leveren (= perceptie)? Hoe veranderde dat, toen hij ziek werd? En wat deed hij
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toen om nog iets van zijn conditie te behouden? En kon hij nu, deze twee
situaties overziend, zelf zoeken naar hoe hij zijn lichaam nu weer aandacht kon
geven om een conditie op te bouwen? En hij weer kon vertrouwen krijgen in zijn
lijf, zodat dat hij verder kon (perspectief) met zijn leven en daar weer zin en
betekenis aan kon geven (relevantie)?
Deze patiënt kon vanuit zijn eigen ervaringen de nieuwe situatie (zijn leven na de
prognose is nooit meer echt hetzelfde geweest) herkaderen. Het gesprek liet hem
nadenken hoe hij zijn leven verder kon leven en om plannen niet te laten ontaarden tot
verwachtingen en nostalgieën niet te laten bevriezen tot dode feiten.
De tijdsbeleving
De vraag naar tijd is een vaak gestelde vraag: ‘Dokter, hoe lang heb ik nog?’. Het is
een vraag die toont hoezeer de patiënt door een diagnose en slechte prognose zich
bewust wordt dat zijn tijd beperkt is. Het heeft er alle schijn van dat heel zijn leven gaat
bestaan in functie van de toekomst. Het besef van beperkte tijd leidt tot een wens om
de hem toegemeten tijd ook goed te gebruiken. Wat kan nu die tijd invullen, welk
perspectief kan zijn leven dan nog relevant maken? Dit kan verschillen van mens tot
mens. De een zal stoppen met werken en indien mogelijk gaan reizen, een ander blijft
er gelaten onder en zal de ziekte nauwlettend volgen, weer een ander blijft bij zijn
mensen, zijn familie, vrienden en collega’s om vooral met hen zijn leven nog zin en
betekenis te geven. Maar bij allen lijkt toch dit gemeenschappelijk: dat de patiënt zijn
diagnose en infauste prognose beleeft als een staan met de rug tegen de muur. Het
verleden lijkt voorbij, het heden is moeilijk en ja, wat zal de toekomst brengen?
Kunnen we hem een perspectief bieden? Kunnen we de tijdsbeleving herkaderen en
bijvoorbeeld ruimtelijk maken? (= van Garaudy naar Petrarca). De muur waartegen ze
leunen kan een van de muren zijn in de ruimte waarin hij leeft. De tegenoverliggende
muur kan het moment van sterven aangeven. ‘Maar kijk’, zo kan een begeleider vragen
‘welk een ruimte er nog voor je ligt?’ Soms ook kan die de vraag stellen: ‘wat er staat
in die kamer en waar doet dat je allemaal aan herinneren?’ Dit opent de mind, en de
perceptie van wat er is doet herinneren aan die kamer én aan hen, die hij daar ooit
ontvangen heeft. Er ontstaat een verbinding met mensen van toen. Wat betekenen zij
nu voor hem? En wil hij nog wat met hen (perpectief), en zo ja, wanneer? Dit zijn de

34

zogenaamde piketpaaltjes, die hem de gelegenheid geven de tijd voor hem nog zin en
betekenis te geven (relevantie).
Het zijn vaak deze simpele vragen die mensen in beweging zetten, en hen doen inzien
dat er nog tijd van leven is, dat er nog betekenis te geven is aan hun leven. Het kan
ook de angst voor een onbestemde toekomst verminderen.
Wat maakt het leven (nog) goed?
Wat gebeurt er met de mens, als hij ziek wordt? Wat als hij ernstig ziek wordt? Zelfs
ongeneeslijk ziek wordt? Drie fasen van ziek-zijn die iedere mens bij anderen (familie
of vrienden), soms ook bij zich zelf meemaakt. Het antwoord zal zijn: er verandert zo
veel. Zoals boven beschreven verliezen we iets van het vertrouwen in ons lichaam.
Dat lijf dat ons altijd gezond leek, lijkt nu plots minder aan te kunnen. We worden
geconfronteerd met grenzen, met de grenzen van ooit eerder onbeperkt geleken
mogelijkheden. We gaan nadenken over wat was, krijgen een breder beeld op ons
verleden (als in de roeiboot!) en zitten met onze rug naar het onbekende van wat de
ziekte ons nog kan geven. Wordt dan onze wereld leeg? Een wereld waarin ons niets
bekend meer voorkomt (als bij Petrarca op de top van de berg)? Het is vaak op deze
momenten, dat mensen zich gewaar worden van hen die van betekenis zijn geweest
en mogelijk nog zijn. Kunnen ze hen opzoeken, met hen hun ervaringen delen, en met
hen hier hun verbondenheid beleven? Wanneer mensen hun leven in een zinvol
perspectief kunnen zetten, kunnen ze vertellen over hun ziekte, kunnen ze
communiceren en zo met en voor elkaar de weg banen naar een nieuwe toekomst
(perspectief, religieus: want in verbinding met anderen). Zij die er eerder waren en hen
dus kennen (perceptie) kunnen nu de grootste steunpilaren zijn (relevantie).
In die situaties van ziekte, lijden en dood wensen we dit samen met naasten te beleven.
Zo’n wens is religieus in de letterlijke betekenis van het woord. Het was deze ervaring
die de socioloog Emile Durkheim het primaire doel achtte van een georganiseerde
godsdienst: om mensen met elkaar in verbinding te brengen en niet primair om mensen
met God in aanraking te brengen. Ieder van ons maakt dingen mee, waar hij niet graag
alleen voor staat - vreugdevolle en droeve dingen. En hij vond dat mensen deze
momenten beter samen met anderen tegemoet kunnen treden. Zij kunnen leren dat
wat gebeurd is, niet het einde van de wereld betekent. Zij kunnen helpen een ander
perspectief te zien. De aanwezigheid van anderen sterkt ons, geeft ons kracht.
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Ze was opgenomen met kanker. Niemand wist hoe lang ze nog had. Maar zij
ging er voor, ze wilde nog een goede tijd hebben. Maar wat betekende ‘goed’?
In een later volgend gesprek vertelde ze het. Zij was moeder van vier kinderen,
maar ze zag er maar een. Die ene dochter had wel contact met de anderen, zij
het niet veel. Dat alles was gekomen door de scheiding. Het gezin was
jammerlijk uit elkaar gevallen. En omdat niemand wist wat er precies gebeurd
was, heerste er een gevoel van grote onveiligheid.
Ze hoopte op een goede tijd, een tijd waarin zij niet alleen zou zijn, en een tijd
waarin ze hoopte dat ze bezocht zou worden. Ze kreeg bezoek, van een
dochter, van een vriendin, van zomaar wat mensen. Plots kwam een tweede
kind op bezoek. Of het allemaal goed verlopen was, dat bezoek? Als Geestelijk
Verzorger kon ik niet de anderen sommeren om te komen. Dat zou niet werken.
Wel kon ik degenen die kwamen vragen om de andere (nog niet gekomen)
kinderen te informeren over de situatie van hun moeder. Mogelijk ook over de
wijze waarop zij sprak over haar gezin: altijd vergevend en hopend op contact.
Vele weken verstreken. Een derde kind was ook gekomen. Hij wist niet wat er
gebeurd was, maar had wel de indruk gekregen dat alles bij de scheiding anders
was geweest dan hij gehoord had. Hij bleef komen. Wij bleven hopen, en
moeder: ze bleef leven, want hoop doet leven. Ik werd gebeld: mevrouw was
duidelijk terminaal, ineens. De vriendin die wist van onze policy, had iedereen
gebeld. Allen waren gekomen om bij het afscheidsritueel te zijn. Dat werd een
ziekenzalving, na een korte inleiding over de krachten van moeder om te blijven
hopen op een ‘goed’ leven, en de krachten van ieder om te komen. Zo stilletjes
hopend daarmee een eenheid (althans voor het moment) te smeden. Iedereen
heeft desgevraagd haar gezalfd, en zo de gelegenheid gekregen om nog even
heel dicht bij moeder te zijn. Na de bediening waren haar woorden
veelbetekenend: ‘nu is het goed zo’.
Bij de uitvaart - een paar dagen later - stak ieder kind een kaars aan bij de baar.
En het gebeurde: over de kist van moeder heen vielen ze elkaar huilend in de
armen.
Religieuzer kan het bijna niet. Een mens leeft immers niet alleen, en elke mens wil
waarschijnlijk op cruciale momenten van zijn leven gedragen zijn door anderen. De
verbinding herstellen door het perspectief anders te laten worden, was wat kon
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gebeuren. Van belang daarbij was, dat ik als pastor de patiënt niet alleen zou laten,
ook al vond ik het soms moeilijk om af te wachten wat de informatie van dochter en
vriendin aan de anderen zou bewerkstelligen. Mijn aanwezigheid was soms
plaatsvervangend, en wel in twee betekenissen: voor haar familie en voor degene op
wie zij hoopte dat Hij als de grote Pater Familias haar kinderen weer bij haar zou
brengen.
Kushner’s lessen om niet proberen te achterhalen wat de reden voor iets is, maar
eerder stil te staan bij wat we kunnen leren in een situatie van ziekte en/of dood, lijkt
een heel belangrijke les. Hij leert ons om ons leven in dit perspectief te zetten, niet
meteen alles te willen regelen maar ook dingen te laten groeien. De moeder in het
ziekenhuis kende haar kinderen en wist eigenlijk wel, dat slechte informatie door vader
aan haar kinderen na de scheiding gegeven, zou kunnen werken als een boemerang,
en daarbij voor haar als een vlieger die eindelijk op zou gaan om het leven ook voor
haar weer ‘goed’ te maken (perceptie). Zij zag wat mogelijk haar kinderen nog niet
zagen, hoorde wellicht dat wat niet hoorde, en hoopte dat allen eens weer zouden
horen wat zij hoorde. Aan dat perspectief hield ze zich vast, dat maakte dat ze haar
leven uit kon leven, of zoals we soms zeggen: kon rekken tot alles ‘goed’ was
(relevantie).

Perspectief in samenhang
Is er een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines noodzakelijk? De
vraag stellen is hem beantwoorden. Natuurlijk, want elke discipline heeft zijn eigen
werkveld en perspectief. De arts zal op het bio-medische de aandacht vestigen, de
pastor en de psycholoog op het emotionele, de verpleegkundige op verzorging, zoals
ook weer anderen letten op wat in hun vak van belang is. En dan is er ook de familie,
die de (hechte) bloedband bewaart, en zijn er de vrienden die letten op het
welbevinden. Voor allen is de nood van de patiënt het uitgangspunt voor hun handelen.
De patiënt zelf wordt - ook in het kader van de behandelovereenkomst - gevraagd mee
te werken aan de behandeling. Anders gezegd: hij wordt gevraagd om mede de regie
te nemen voor de eigen gezondheid (perspectief van de patiënt). Arts-onderzoeker
Machteld Huber stelt dan ook het vermogen van mensen centraal om zich aan te
passen en de regie over het eigen leven te voeren. ‘Dat maakt gezondheid tot een
dynamisch begrip’, zegt zij. Als een patiënt een slechte diagnose krijgt, gaat hij eerst
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onderuit (perceptie) en heeft hij zorg nodig. Maar wordt de aandoening chronisch, dan
kan hij opkrabbelen. De vraag aan de patiënt is dan: ga je je invalide voelen, of pas je
je aan en leef je je leven verder zonder dat de ziekte overheerst? (nieuw perspectief)
Dan blijkt er naast die ziekte nog een enorm potentieel aan gezondheid te zijn
(relevantie). En dit dan als gevolg van een andere manier van kijken naar ziekte en
gezondheid (perspectief van de patiënt, in samenwerking met de medicus).

7. IS ER NOG PERSPECTIEF?
De ondertitel van dit artikel is ‘To see things as they really seem´ van de Amerikaanse
poëet Walt Whitman. Hij zag de fascinatie van mensen voor wat hen aan-sprak. Wat
hem aansprak was een eenheid van mensen, van mensen die weliswaar verschillend
waren, maar toch een perspectief hadden: de verbondenheid met elkaar ervaren en
beleven (perceptie en perspectief). Die verbondenheid voelde hij als het ware lijfelijk:
“For every atom belonging to me as good belongs to you.”
Het was toen, in zijn situatie heel begrijpelijk. In tijden van dreigende oorlog hopen we
op begrip en vriendschap. Want weten van elkaars bestaan (perceptie) doet zoeken
naar vriendschap (perspectief) en maakt het samen leven mogelijk (relevantie).
Is de situatie sinds Whitman in de Verenigde Staten van Amerika veranderd? Is daar
het perspectief veranderd? Of is het enige wat blijft, de relevantie van de vriendschap?
We hebben gezien hoe mensen elkaar tot steun kunnen zijn, en dat die steun gewenst
is vanuit het perspectief van de hulpvrager én van de hulpverlener (of de patiënt en de
professional). Het bindt mensen samen, maakt hen in een bepaalde zin ook religieus.
Het onderstreept dat een gemeenschappelijk doel ook een perspectief kan zijn: de
naasten helpen en gezamenlijk de weg van voorheen (perceptie) verder gaan de
toekomst tegemoet (relevantie).
Het is dan waar, dat elke mens een verleden heeft dat zijn functie krijgt in het heden,
maar ook is het waar dat dat heden zijn betekenis krijgt vanuit de toekomst die wacht.
Is dat dan ons menselijk perspectief, dat we de zin en betekenis van ons leven nu
proberen uit te zetten, opdat het leven ‘goed’ mag zijn of worden? Goed, niet voor ons
alleen, niet ieder voor zich en God voor ons allen, maar goed voor allen zo in de zin
van Whitman “For every atom belonging to me as good belongs to you.”
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