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Beste lezer, neem even de tijd om stil te staan bij het leven.
Leven is een universeel thema. Iedereen die dit leest,
leeft immers. Met leven wordt over het algemeen orga-
nismen aangeduid die zich kunnen vermenigvuldigen.
Leven staat enerzijds tegenover dood: een voorheen
levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft kun-
nen houden; en anderzijds tegenover levenloos: een
voorwerp dat nooit leven heeft gekend. Dood en leven
hangen ook samen. Geen leven zonder eindigheid. Het
oude sterft af om plaats te maken voor nieuwe mogelijk-
heden. Het leven als thema heeft de mens altijd gefasci-
neerd. Erasmus, de grootste humanist van Nederland, zei
het al: “Homo bulla est (De mens is als een zeepbel)”.
Een zeepbel staat voor het vluchtige, een bedrieglijk
moment van schoonheid. Zij refereert ook aan de psyche en
het onbewuste. Ons leven is broos, vergankelijk, kortston-
dig. Vijfhonderd jaar later zei John Lennon: “Life happens,
while you were making other plans.” Twee uitspraken
die de betrekkelijkheid van het leven aardig samenvat-
ten.

Doorheen deze Antenne worden verschillende facetten van
het thema leven belicht vanuit verschillende invalshoeken.
We starten bij het begin van het leven. Een gebruikelijke
definitie van leven is de volgende: leven is een open fysico-
chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van
energie en materie met de omgeving en door een inwen-
dig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te
groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan
veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiolo-
gisch adaptatie) als op lange termijn (evolutie). Het Leven
als toevalligheid staat centraal in het artikel van Gustaaf
C. Cornelis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 5

Als je voor ingrijpende veranderingen in je leven staat, dan
word je geconfronteerd met zingevingsvragen. Bouwen om
te leven is de titel van het artikel dat Mariet van Zanten
–van Hattum voor deze Antenne heeft uitgewerkt. Om te
bouwen heb je een goed fundament nodig, want zonder
fundament verzakt een huis. Geestelijk gezien staan veel
huizen op instorten, omdat er onvoldoende aan het funda-
ment is gewerkt. Het hele fundament geeft aan het inner-
lijke leven een ondersteunende kracht. Daardoor kunnen we
angsten overwinnen en een positief zelfbeeld ontwikkelen.
Veel mensen ervaren verzakkingen en instortingen van wat
het mooiste in hun leven had kunnen zijn. Daarom is het
belangrijk dat er in het leven goede fundamenten worden
gelegd en er aandacht gaat naar zingevingsvragen. . . . . p. 9

Sonja Eggerickx staat stil bij De vrijzinnig humanistische
levensbeschouwing. In dit artikel wordt duidelijk wat in
het leven van vrijzinnigen van belang is. . . . . . . . . . . . . . p. 12

Plechtigheden zijn van alle culturen en van alle tijden. Zij
maken het onzichtbare zichtbaar en het onbegrijpelijke
toegankelijk. Het zijn uitingen van gemeenschapsgevoel.
Zij vergroten vreugde in blijde tijden en bieden troost in
tijden van tegenslag. Ook vrijzinnig humanisten kunnen
behoefte hebben aan een plechtige omkadering van voor
hen belangrijke levensstadia, van scharniermomenten in
het leven. Deze plechtigheden geven kleur en inhoud aan
een essentiële gebeurtenis in iemands leven en zij laten
meestal een diepe herinnering achter. Scharnier -
momenten in het leven vieren wordt gebracht door
Freia DeBuck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Belangrijke waarden in het leven, een perspectief van-
uit verschillende culturen is de titel van het artikel van de
hand van Rik Pinxten. Centraal staat het thema solidariteit,
een zeer hoge waarde in het leven van elke bekende cul-
tuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19

In de bijdrage van Bruno Cappelle ontdekken we de bete-
kenis van mindfulness. Mindfulness of aandachtige
opmerkzaamheid is een manier van kijken naar onszelf.
Stap voor stap leer je met geduld, vertrouwen en vasthou-
dendheid beter te zien en te luisteren naar wat er in je bin-
nenwereld omgaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

Het gebeurt geregeld dat een rustig gesprek, bijvoorbeeld
op het werk of thuis, ontaardt in een conflict. Het is dan
soms onmogelijk om door te dringen en de ander te begrij-
pen. Nochtans kan het meningsverschil enkel een commu-
nicatiestoornis zijn. Geweldloze communicatie kan dan een
oplossing bieden. Het kan namelijk anders: direct, doeltref-
fend, helder en vooral gericht op aandacht en respect voor
de behoeften van beide partijen. Een gelukkiger leven
door Geweldloze Communicatie als levenshouding wordt
tijdens een interview met Corry Laura Van Bladel uit de
doeken gedaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 26

Het Levenspad bewandelen, een levenslang proces is
een artikel Over levensverhalen en -motto’s geschreven
door Freia DeBuck. Mensen die hun levensmotto ontslui-
eren, vertellen iets over zichzelf, over hun keuzes, hun
manier van in het leven staan en hun passie, kortom het-
geen ze meenemen op hun levenspad. Het leven kan aan-

Freia DeBuck
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent

Anniek De Pauw
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent

Kristien Verlodt
administratief medewerker huisvandeMens Zottegem
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genaam en plezierig zijn door de vele positieve emoties uit
het verleden, heden en toekomst en de vaardigheden om
de duur en intensiteit van deze emoties te versterken.
Reminisceren kan dan ook een mooie gelegenheid bieden
om terug te blikken op het leven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 33

Het levenspad kan bezaaid zijn met ernstige ziektes. De
diagnose kanker schudt het leven van de patiënt en zijn
omgeving volledig door elkaar. In het artikel over Leven
met kanker: crisis en/of kans? staat Annik Janssens stil
bij de impact van deze levensbedreigende ziekte die onte-
gensprekelijk een crisis veroorzaakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 36

Depressie kan je leven tot een hel maken. In het artikel
Van leven ga je dood staat Anniek De Pauw stil bij de
volgende vragen. Waarover hebben we het als we over
depressie en depressief zijn spreken? Waarover gaat het
niet? Zijn er raakvlakken met gevoelstoestanden die ieder-
een kent en kenmerken van andere ziektes? Er wordt
tevens op een concrete wijze een link gelegd met het
werkveld van de vrijzinnig humanistisch consulent. Morele
bijstand kan een belangrijke plaats innemen in de onder-
steuning van mensen die met de gesel van een depressie
te kampen hebben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 39

Een dierbaar iemand verliezen, tekent je leven voor altijd.
Johan Maes staat stil bij het Leven met gemis: als je op
jonge leeftijd een ouder verliest. Alles gaat voorbij,
maar niets gaat over. Hechting en rouw zijn de kop en
munt van het muntstuk dat leven is. . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44

Deze Antenne ronden we filosofisch af met oog voor Een
betekenisvol leven. Eddy Borms stelt dat het vaak banale
dingen zijn die betekenisvol zijn. Het moet niet gaan over
buitengewone gebeurtenissen in een leven, die ene keer
dat we in de schijnwerpers staan, maar over de manier
waarop we ons dagdagelijks in het leven bewegen. De
manier waarop we relaties aanknopen, ons binden en zicht
krijgen op de dingen die ertoe doen. Het leven loont immers
de moeite tot het einde te worden geleefd. . . . . . . . . . . p. 51

Wie op zoek is naar Nuttige adressen voor als het (l)even
tegenzit of om (l)even te geven, vindt deze op het einde
van deze Antenne. Wie zoekt die vindt! . . . . . . . . . . . . . . p. 55

De redactie houdt eraan alle auteurs voor hun bijdrage van harte
te danken en hoopt dat deze Antenne voor menig lezer een
boeiende bijdrage kan leveren op het levenspad dat door ieder
op een unieke manier bewandeld, gestapt of gelopen wordt.
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Noodzakelijkheid
Vandaag lees ik in het populariserende tijdschrift New
Scientist dat helemaal niet toevallig hier, in dit deel van het
universum, leven tot ontstaan is gekomen.(1)

De aarde bevindt zich in een regio waar de natuurconstan-
ten een waarde hebben die leven mogelijk maakt. Ietwat
andere waarden verhinderen dat sterren koolstof produce-
ren. Koolstof is fundamenteel voor de levensvormen zoals
wij die kennen. Zonder koolstof, geen leven. John Webb en
zijn medewerkers beweren bewijzen te hebben dat één
natuurconstante van plaats tot plaats een andere waarde
heeft.(2)

We leven daar waar de natuurconstanten precies de waarde
hebben die ze moeten hebben om leven mogelijk te
maken.We leven hier omdat we elders niet zouden hebben
kunnen leven. 

Mogelijkheid
Het leven op aarde kon niet tot ontwikkeling komen zon-
der koolstof. Koolstof, zoals alle andere elementen,
wordt geproduceerd in sterren: uit waterstofkernen
(vrije protonen) worden heliumkernen gevormd, uit heli-
umkernen worden berylliumkernen gemaakt en die
berylliumkernen smelten samen met andere heliumker-
nen tot koolstofkernen. De koolstofkernen krijgen er de
nodige elektronen bij en zo komen we aan koolstofato-
men. Bij deze fusieprocessen komt energie vrij: energie
die de processen aan de gang houdt, maar ook planeten
zoals de aarde voorziet van licht en warmte. Sterren zul-
len nog andere elementen synthetiseren, zelfs ijzer,
maar dat kost energie: de sterren exploderen en ver-
spreiden de materie in het heelal. Die materie drijft een
tijdje rond in het heelal, maar gaat uiteindelijk samen-
klitten in gaswolken. Wolken trekken verder samen,
beginnen te roteren, verdichten verder en vormen
opnieuw sterren en planeten. Uit dergelijke materie is
leven ontstaan. We zijn uit sterrenstof gemaakt.

Naast koolstof is de aanwezigheid van vloeibaar water
noodzakelijk voor leven. De druk van de atmosfeer en de
temperatuur zorgen ervoor dat water aanwezig is in
vloeibare, gasvormige en vaste toestand. Bij een hogere
druk en/of lagere temperatuur was de aarde een ijspla-
neet, bij een lagere druk en/of hogere temperatuur zou
al het water verdampen. Het zat allemaal mee.

Gustaaf C. Cornelis

wetenschapfilosoof aan 

de Vrije Universiteit Brussel en Artesis Hogeschool Antwerpen
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GASWOLKEN IN HET STERRENBEELD VULPECULA, WAAR STERREN WORDEN GEBOREN EN... 
MISSCHIEN WEL VEEL MEER. (CREDIT 2010 ESA)
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Contingentie
In 1953 werden experimenten uitgevoerd om na te gaan of in
een primitieve omgeving met methaan, ammoniak, water-
damp en waterstofgas (dat zijn de gassen waarvan men toen
dacht dat ze kort na het ontstaan van de aarde in de nabijheid
van het aardoppervlak bestonden) de bouwstenen van het
leven tot ontstaan kunnen komen. In een proefopstelling van
glazen buizen en kolven werden de oeroceaan en oeratmos-
feer nagebootst. Vervolgens werd periodiek een elektrische
lading door het mengsel gejaagd, die dezelfde rol zou spelen
als bliksem. Na enkele dagen was er al resultaat, want er had-
den zich inderdaad moleculen gevormd, waarvan men van-
daag weet dat ze betrokken zijn bij diverse biologische proces-
sen. Men trof aminozuren aan, organische zuren die naast
koolstof, waterstof en zuurstof ook stikstof (en soms zwavel)
bevatten en die de bestanddelen zijn van eiwitten. Eiwitten of
proteïnen zijn ingewikkelde organische moleculen, in principe
door levende organismen aangemaakt door het aaneenrijgen
van aminozuren. Organismen nemen zelf eiwitten op, breken
ze af en vormen, naar wat ze nodig hebben, andere eiwitten
– andere combinaties van aminozuren. Latere experimenten
waarin de oeratmosfeer bestond uit methaan, stikstof, water-
damp en ammoniak leverden tot acht verschillende soorten
aminozuren op. Enerzijds werd aangetoond dat uit heel een-
voudige moleculen complexe moleculen konden ontstaan,
anderzijds bleek dat onder de omstandigheden die hoogst-
waarschijnlijk heersten kort na het ontstaan van de aarde,
sommige essentiële stoffen (noodzakelijk voor het ontwikke-
len van leven) gemakkelijk aan te maken waren. Het was
mogelijk dat leven aan niet-leven was ontsproten. 

Hoe dan? De atmosfeer bestond dan nog uit koolstofdioxide,
stikstof, waterdamp, maar tevens uit koolstofmonoxide en
andere gassen die zich verbonden met waterstof zoals water-
stofsulfide, ammoniak en methaan. Voor het huidige leven zou
dat niet zo best zijn, maar de omstandigheden waren zodanig
dat complexe moleculen konden ontstaan. Ze hechten zich aan
vaste stoffen in de oceanen (aan zouten, bijvoorbeeld) die ver-
volgens aanspoelen aan de kusten en er stroken vormen.
Andere moleculen werden gevormd in de nabijheid van vulka-
nen. Scheikundige verbindingen die in zo’n situatie tot stand
komen, herbergen in hun verbinding precies de energie die
nodig was om ze te maken. Zulke moleculen komen in de vul-
kanische, teerachtige brij terecht op de kusten waarin, onder
andere, de aminozuren liggen te wachten. De getijden zorgen
voor het aan- en afvoeren van water; de kusten komen perio-
diek droog te staan en er worden laagjes van verschillende
materialen gevormd. Oplosbare stoffen worden door het
water weggehaald en de onoplosbare blijven achter. De toe-
vallige aanwezigheid van de maan zorgde voor de getijden.
Zonder de maan wellicht geen leven.

De moleculen zitten mooi in laagjes, zachtjes tegen elkaar
gedrukt. Ze vormen lange reeks ketens, zogenaamde poly-
meren. Wat klikt, klikt. De verschillende laagjes gaan op
elkaar inwerken. Meestal gebeurt er helemaal niets, maar

bij toeval ontstaat een eerste wisselwerking waarbij de ene
polymeer de andere doet reproduceren. Het is een eigen-
schap van de materie. Er ontstaan polymeren die zichzelf
reproduceren, XNA, een voorloper van RNA.

Onwillekeurig
Dan begint eigenlijk het verhaal dat Darwin voor het eerst
beschreef: de evolutie door selectie. 
Het principe is eenvoudig: 
1) Er kunnen varianten ontstaan op het geheel van het

erfelijke materiaal binnen een individu. 
2) Eigenschappen kunnen worden overgeërfd, het geneti-

sche materiaal dat de eigenschappen draagt kan worden
overgedragen.

3) Indien de variant mogelijk maakt dat het individu over-
leeft, blijft de variant bestaan, want dan kan het indivi-
du zich voortplanten; anders niet. 

Op het niveau van cellen gaat dat verhaal als volgt:
1) In een cel kan er toevallig een beetje DNA veranderen

door mutatie: één gen wordt gewijzigd. Meestal sterft
de cel met dit gen af, omdat het over een slechte muta-
tie gaat. Soms gaat een dergelijke cel niet verloren. 

2) Indien de mutatie in een geslachtscel gebeurt, dan
wordt het gewijzigde gen doorgegeven aan de kinderen.
Als het gen een negatief effect heeft, is de nakomeling
onvruchtbaar, leeft hij niet lang of is hij zelfs niet levens-
vatbaar: in al deze gevallen kan het gen niet overgedra-
gen worden naar een volgende generatie. 

3) Maar als het gemuteerde gen ervoor zorgt dat het indi-
vidu beter aan de omstandigheden is aangepast, dan
krijgt het gen een kans en kan het zich in de volgende
generaties voortzetten.

Op dit moment in het verhaal zijn er nog geen cellen, laat
staan wezens. De ontwikkeling van de levensloze materie
volgt echter ook hetzelfde stramien: 
1) Toevallig ontstaan polymeren.
2) Sommige polymeren kunnen zich kopiëren en eigenschap-

pen doorgeven (inclusief de capaciteit zich te kopiëren).
3) Blijven die polymeren bestaan, dan blijft ook het type

bestaan (tot de omstandigheden het niet meer toelaten). 

Slierten XNA vermenigvuldigen zich; de slierten die zich niet
kunnen reproduceren, vallen uit elkaar en verdwijnen. Heel
nauwkeurig gebeurt het kopiëren niet, maar dat heeft als
positief gevolg dat er heel snel en heel veel varianten ont-
staan. De polymeren die zich goed kunnen kopiëren, produ-
ceren varianten waarbij sommige varianten zich nog effi-
ciënter kunnen kopiëren. Het proces van het kopiëren ver-
betert de kopieën zelf. Van XNA komt het tot RNA en vervol-
gens tot DNA, niets anders dan verbeterde versies. De
materie is spontaan tot het kopieerproces gekomen.

Op een bepaald moment, bij toeval, omwille van de eigen-
schappen van de materie, vormt een groep organische mole-



culen een beschermende laag omheen de eigen groep door
weer andere moleculen aan te trekken die onderling gaan
samenklitten en een laagje vormden. Moleculen denken niet
-waarom zouden ze dan gaan samenklitten? Sommige mole-
culen stoten water af, trekken elkaar aan en nemen druppel-
vormen aan. De buitenste moleculen vormen een omhullen-
de laag. Losse moleculen kunnen door het laagje heen, maar
weer niet allemaal, en sommige moleculen gaan wel in de
ene richting, maar niet in de andere richting erdoor heen. Het
halfdoorlatende membraan. Dergelijke systemen krijgen de
bovenhand op andere: ze kunnen beter overleven, want ze
zijn beter beschermd. Zo ontstaan systemen die een eenheid
vormen, maar toch met de omgeving in contact blijven: cel-
len. Ze kunnen zich in stand houden door bouwstoffen te ont-
trekken aan de omgeving. Het DNA dat cellen voortbrengt die
zich kunnen vermenigvuldigen door zich te delen en die in
staat zijn te groeien, blijft natuurlijk bestaan. Leven is elk zelf-
behoudend open systeem dat zich kan vermenigvuldigen en
dat kan veranderen, door eigen toedoen of door evolutie.

Waarschijnlijk
Leven is bij toeval ontstaan. Dat mag niet begrepen worden
als zouden de organen toevallig zo ontstaan zijn alsof je
een doos met gekleurde ballen zou schudden en alle ballen
van dezelfde kleur meteen mooi bij elkaar zijn gaan liggen.
Alsof het oog meteen toevallig goed zat. Neen, het oog is
geëvolueerd. Er was niet plots een oog, het oog in zijn
geheel is niet toevallig ontstaan. De verdedigers van het
Intelligent Design stellen het alleen maar zo voor: alsof er
van de ene dag op de andere een oog was.

Hoe is het dan wel gegaan? Het is best mogelijk dat heel lang
geleden toevallig een lichtgevoelig vlekje op de huid van een
primitieve levensvorm een voordeel gaf in de overlevings-
strijd; misschien liet het toe om te ontsnappen aan één of
andere bedreiging wanneer de bedreiging een schaduw op
het vlekje wierp. Willekeurige variaties verdiepten de lichtge-
voelige laag en tegelijkertijd maakte de laag een puntvormi-
ge instulping die vernauwde, zodat licht door een tunneltje
tot bij de lichtgevoelige vlek geraakte: het zicht werd daar-
door ‘scherper’. Uiteindelijk evolueerde de lichtgevoelige vlek
tot de retina achteraan in het oog. Intussen vormde zich ook
de lens: ontstaan uit een dubbele laag transparant materiaal
waarin steeds meer en meer vocht ophoopte zodat een bol-
ling ontstond. Elk van deze fasen vinden we terug in nog
levende soorten; het is dus verre van een onzinnige gedachte.
Waarschijnlijk is het zo gegaan. Al debatteren wetenschaps-
mensen nog fel over de duur van het hele proces waarbij het
oog tot ontwikkeling kwam, ze zijn het grondig eens over de
grote lijnen ervan -het is een wetenschappelijk feit.

Onwaarschijnlijkheid
Het artikel in New Scientist betreft een manuscript van een
handvol wetenschapsmensen. Hun ideeën spreken tot de ver-
beelding en daarom nemen populariserende tijdschriften derge-
lijke gedachten graag op de cover. Alles wordt snel wereldkun-

dig gemaakt; ik ben het via Twitter te weten gekomen. Het zijn
slechts vermoedens, nog niet kritisch onder de loep genomen
door andere experten. Vandaar dat het verhaal vooralsnog niet
werd gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, zoals
Nature of Science. Het is nog geen wetenschappelijk feit.
Overigens, in dergelijke bladen gepubliceerd wordt het daarom
nog geen waarheid. Ten hoogste kan dan gesproken worden
van een valabele theorie. Wetenschap levert geen absolute
zekerheid op, slechts hoge waarschijnlijkheid. Het verhaal van
Webb leidt nog aan wat tekorten. Zo is het aantal onderzochte
gevallen te klein om echt te overtuigen. Zullen ze ooit de weten-
schappelijke gemeenschap kunnen overreden? Ik denk het niet.

Er is wat loos met de conclusie van Webb. We leven hier, in
dit heelal, in dit gebied van het heelal, op deze planeet, op
dit moment in de ontwikkeling van de planeet, op dit
moment in de ontwikkeling van het heelal, omdat op een
andere plek en op een ander moment leven zoals wij dat
kennen niet zou gedijen. 
En dan? En dan niets. Want een echte verklaring voor het ont-
staan van het leven wordt door deze vaststellingen niet gegeven. 

Het is een antropische verklaring: ze vertrekt vanuit het
bestaan van de mens. Waarom is er op aarde vloeibaar
water? Omdat als er geen water is, niemand kan zeggen dat
er geen water is! Zonder water is er geen leven, dus moet
er water zijn omdat er anders geen leven is om te beseffen
dat er water is. Zo verklaar je niet bijster veel. Antropische
principes verklaren eigenlijk helemaal niets: ze gaan uit van
wat ze willen bewijzen, namelijk dat de mens bestaat
omdat de wereld bestaat en de wereld bestaat omdat de
mensen bestaan. Wie een antropisch principe verdedigt, is
dus geen wetenschapsmens, maar eerder iemand die
gelooft in een mythe. Een mythe waarin de mens a priori als
iets speciaals wordt gezien. Waarom ontstond het univer-
sum? Omdat de mens speciaal is! Dit zegt niets over de
manier waarop de wereld tot stand kwam, het zegt even-
min waarom de mens speciaal is. Tenzij: de mens is speci-
aal omdat het universum tot de mens heeft geleid. 
Dat is, uiteraard, een cirkelredenering.

Voetnoten
(1) Brooks, M., 2010, “Laws of physics may

change across the universe.” Online:
www.newscientist.com/article/dn19429-
laws-of-physics-may-change-across-the-
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constant.” Online: 
http://arxiv.org/abs/1008.3907, geraad-
pleegd 14/09/2010
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Bouwen om teLeven
Een gesprek over zingevingsvragen

Z
e kwam en we dronken een kopje thee. We praatten
over wat ze na haar eindexamen wilde gaan doen. Ze
wilde naar Delft, bouwkunde studeren, want ze wilde

architect worden. Het verbaasde me niet. Ze is heel goed in
wis- en natuurkunde, ze heeft technisch inzicht en als klein
kind speelde ze al graag met lego. De mooiste bouwwerken
zette ze in elkaar. Ik vond architectuur wel bij haar passen. “En
wat voor soort huizen wil je dan gaan bouwen?” vroeg ik.
“Ik wil duurzaam bouwen, ik wil oud materiaal hergebrui-
ken en ik wil stapelen”, zei ze.
“Stapelen, hoezo?” Maar ze legde uit dat wij, zoals wij
wonen, in een vrijstaand huis met een grote tuin erom
heen, ruimteverslinders zijn. “Nergens voor nodig, oma, op
de plaats waar jullie met z’n tweeën wonen kan je zeker
drie, vier, misschien wel vijf appartementen of gezinswonin-
gen neerzetten met de kamers boven elkaar.” 
“Maar ik wil wel graag buiten kunnen zitten”, wierp ik
tegen “en ik wil ook graag groen zien.” 
“Geen probleem. Buiten zitten kan ook op een andere plaats
dan alleen in je eigen achtertuintje, dat kan ook op een
groot balkon of op een dakterras. En ik zorg ervoor dat je uit-
kijkt op een park met bomen en een mooie vijver. Parken
hebben het voordeel dat ze van iedereen zijn. Zo kun je
iedereen gelukkig maken met groen.”

ONLANGS KWAM MIJN KLEINDOCHTER BOOS UIT SCHOOL THUIS. ZE

MOEST VOOR LEVENSBESCHOUWING EEN WERKSTUK MAKEN OVER ZIN-

GEVINGSVRAGEN. “WAT EEN ONZIN”, RIEP ZE STAMPVOETEND, “WAT

HEB JE DAAR NOU AAN? ZO VAAG, ZINGEVINGSVRAGEN…, DAT IS TOCH

IETS VOOR OUDE MENSEN. BOVENDIEN GELOOF IK NIET IN GOD…”

HAAR MOEDER PROBEERDE HAAR TE KALMEREN EN ZEI: “GA MAAR

NAAR OMA, DIE WEET ER ALLES VAN, DIE IS EROP GEPROMOVEERD.”

“JA ECHT?”, VROEG ZE, VERBAASD, DAT IK OP ZO’N STOM ONDER-

WERP GEPROMOVEERD WAS. MAAR OOK VERHEUGD, WANT NU WAS

ER WEER EEN AANLEIDING OM EENS BIJ OPA EN OMA TE GAAN LOGE-

REN. ZE WILDE TOCH NOG HAAR GELIJK HALEN EN RIEP DUS NOG

EVEN: “ALS OMA EROP GEPROMOVEERD IS, IS HET DUS TOCH IETS

VAN OUDE MENSEN, WANT OMA IS AL OUD.” ZO, DIE ZAT.

Mariet van Zanten-van Hattum

psychologe en docente levensbeschouwing werkzaam geweest 

in de gezondheidszorg en daarna in een eigen praktijk
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Ik zat nog wat te mijmeren over mijn appartement en vroeg
ondertussen of ze in Delft op kamers wilde gaan wonen, of dat
ze ging sporen. “Op kamers”, zei ze enigszins ongeduldig. “Ik
wil op kamers, net als pappa en mamma toen zij studeerden.
Maar nou de zingevingsvragen, oma, want daar kom ik voor.” 
“Lieve schat, daar zitten we al middenin.” En toen heb ik
haar uitgelegd dat zingevingsvragen zich niet alleen voor-
doen bij oude mensen, maar op iedere leeftijd, en dat je in
iedere periode andere kapstokken hebt om ze aan op te
hangen. Ik stelde voor dat we dat wat haar interesseert als
kapstok voor ons gesprek zouden gebruiken: bouwen en
wonen. Je bouwt immers om te kunnen leven.

Zingevingsvragen komen vooral voor bij levensovergangen,
als je voor ingrijpende veranderingen in je leven staat.
Mijn kleindochter staat over enige tijd voor de keuze: op
kamers gaan of spoorstudent worden. Haar keuze zal beïn-
vloed worden door wat haar ouders deden, die gingen haar
vóór. Als ze een vriend krijgt, zal ze zich afvragen: blijven we
apart wonen of gaan we samenwonen. Als de één werk
krijgt in plaats A en de ander in plaats B, waar ga je dan
wonen? In A? Of in B? Of er tussenin? Huur je een huis of
koop je er een? Als je kinderen wilt, is een dorp misschien
leuker, maar als die kinderen groot worden biedt een stad
juist weer meer mogelijkheden. En als je oud wordt, zoals
wij, sta je voor de keuze: blijven we in dit huis of gaan we
naar een bejaardenflat.
Iedere keer zullen er vragen gesteld worden als: wie ben ik,
wat wil ik, wat moet ik, waar kom ik vandaan, waar ben ik
op weg naartoe. 
En steeds zal daarbij de vraag meespelen: “Wat is goed voor
mij? Wat is goed voor de ander? En wat is goed voor ons
allemaal?” Mijn kleindochter had deze vraag al aardig
beantwoord toen ze zei duurzaam te willen bouwen. Daarin
kwam de ethische notie naar voren, over hoe zij wilde bij-
dragen aan een waardevolle samenleving.

Zingevingsvragen worden ook wel levensvragen genoemd
of existentiële vragen. Hoewel het woord zingevingsvragen
erg plechtig klinkt, geef ik er toch de voorkeur aan, omdat
het woordje zin er in doorklinkt. En wel op drie manieren: ik
heb zin in, het heeft zin dat en ik geef zin aan.
“Ik heb zin in.” Aan alles was te merken dat mijn kleindoch-
ter er zin in had om architect te worden. En in Delft op
kamers te gaan wonen. Ze drukte hiermee een zeker lust-
gevoel uit, zeg maar levenslust. 
“Het heeft zin dat.” Maar soms ontbreekt die zin, die lust,
om iets te doen. Ze had me verteld dat ze geen zin had in
dat werkstuk over zingevingsvragen. Moeders plegen dan te
roepen: “Dan máák je maar zin, je moet het wél doen, je
mag het met tegenzin doen, maar het moet wel gebeuren.”
Na enig gesputter zag ze de zin er wel van in en dus kwam
ze naar me toe, want ze wilde geen onvoldoende halen.
“Ik geef zin aan, het past bij mij.” Voor mijn kleindochter
was het duidelijk dat ze het niet alleen leuk vond om naar
Delft te gaan, maar ook dat het bij haar paste. Niet alleen

omdat ze zichzelf als een echte techneut beschouwde, maar
ook omdat ze op deze manier wilde bijdragen aan een betere
wereld, zoals ze zelf zei. Dít was waar ze voor ging. Met een
plechtig woord zouden we kunnen zeggen dat dit haar roe-
ping was, hier was ze voor in de wieg gelegd.

Naast deze driedeling kunnen we ook op een andere manier
naar zingevingsvragen kijken, we kunnen onderscheid
maken tussen verschillende domeinen waar ze uit komen.

Allereerst het domein leven.

Zingevingsvragen zijn vragen naar de oorsprong. “Waar was
ik toen ik er nog niet was? Waar kom ik vandaan? Kom ik
van de ooievaar, uit mamma's buik of uit Gods hand? Het
maakt veel uit op welke plek je bent geboren. Stond je
geboortehuis in een krottenwijk of was het een kasteel?” 
Een cliënte van me (ze sprak accentloos Nederlands) is
geboren in Duitsland. Nooit wilde ze daarover praten.
Duitsland was het land van de vijand, het land van de oor-
log. Ook zestig jaar na dato! Als haar ernaar gevraagd werd,
zei ze altijd dat ze in het ziekenhuis geboren was en dan
bracht ze het gesprek onmiddellijk op iets anders. Ze
schaamde zich voor haar geboortegrond, ze schaamde zich
voor het huis uit haar jeugd. Ze was er nooit meer terug
geweest. Door onze gesprekken heeft ze haar geboorteplek
weer opgezocht. Samen met haar kleindochter die nu zo
oud was als zij toen ze uit Duitsland vluchtte. Ze was ont-
roerd toen ze de vijver in haar dorp weer zag. Dat was geen
gewone vijver, nee, het was een bommenkrater. Bommen
hadden zo’n groot gat in de grond geslagen dat het grond-
water omhoog kwam. Daar zwommen ze ’s zomers in en 
’s winters konden ze er schaatsen. Door haar kleindochter
erover te vertellen, kreeg ze haar wortels weer terug. 
Het zijn ook vragen naar de samenhang, de orde en struc-
tuur. Ik zou bijna zeggen: de voorspelbaarheid van het
leven. Je krijgt immers wat je verdient… Een cliënt, een
jonge man, enig kind, vermogende ouders die hem alleen
het beste wilden geven, goed stel hersens, nog nooit met
tegenslagen leren omgaan, deze man was buitensporig
geschrokken van de aardbevingen in Haïti. De aardbevingen
die hij tot dan toe op tv gezien had, hadden vooral gebou-
wen verwoest in de sloppenwijken. Logisch, wat wil je, cor-
rupte regeringen, malafide aannemers, slechte bouw, tja,
dan krijg je dat gebouwen bij het minste of geringste instor-
ten. Triest voor al die arme mensen, maar de wereld zag er
voor hem nog wel overzichtelijk uit. Hij bevond zich immers
aan de goede kant van het leven. Maar nu waren er ook
paleizen verwoest en degelijke villa’s. Nu waren ook de rij-
ken getroffen, het kon dus iedereen overkomen. Ook hem.
En dat riep extra angst bij hem op, hier stond de wereld op
zijn kop. Chaos…
Het zijn ook de vragen naar het doel van het leven. Waar
gaat het om, wat is de be-doel-ing? 
In mijn praktijk was een jonge aannemer. Hij was letterlijk
in de wieg gelegd om het bedrijf van zijn vader over te



nemen. Hij was de troonopvolger. Maar hij verzette zich
daar hevig tegen, hij wilde niet net zo’n arrogante, rijke,
niets en niemand ontziende kwal worden als zijn vader.
Tegelijk begreep hij ook wel dat het bedrijf ook zijn kans
was. Toen hij inzag dat hij het bedrijf ook anders kon inrich-
ten, dat hij bijvoorbeeld goede sociale woningen kon gaan
bouwen, dat hij ecologisch kon gaan bouwen, toen kreeg hij
er zowaar lol in. Het doel van zijn leven was dat hij zijn
vader op zou volgen. Welnu, dat deed hij, maar nu op zijn
eigen manier.

Tegenover het domein van het leven bevindt zich het
domein van de dood.
De dood roept vragen op: “Waar ga ik naar toe? Is er een
hemel, is er een hel of kom je weer terug om alles over te
doen wat je in je vorig leven verprutst hebt?”
Een jonge vrouw in mijn praktijk was fobisch voor allerlei
ziekten. Onduidelijk was waar haar fobie vandaan kwam.
Dan de vraag: “Hoe ga je ermee om?” Na wat zoeken bleek
ze goede herinneringen te hebben aan het huis van haar
tante waar ze vroeger de vakanties doorbrachten. Ze wist
nog dat ze er een keertje ziek was geweest en op de bank
had gelegen terwijl haar tante piano speelde. Daar was ze
heel rustig van geworden. Haar tante was inmiddels dood.
Maar toen ze zich de dood kon voorstellen als een hemel,
als het huis waar haar tante piano speelde, toen werd de
dood minder afschrikwekkend. Door beelden van dat huis
weer op te roepen, kreeg ze haar fobie onder controle.
Doodgaan is zo’n beetje terugkeren naar waar je vandaan
komt”, zei eens iemand. Waar wil je begraven of gecre-
meerd worden? Wil je dat je lichaam terugkeert naar het
land van herkomst? Turkije? Of Israël? 
Mijn ouders liggen begraven in een klein bergdorpje waar
we vroeger altijd met vakantie naar toe gingen. Ze hebben
er een huis laten bouwen en zijn er op hun oude dag zelf
gaan wonen. Daar zijn ze gestorven en daar hebben we ze
begraven. Ik zal nooit vergeten hoe ik, samen met mijn
zoon, na de begrafenis als laatste uit het huis vertrok. Voor
het eerst werden we niet uitgezwaaid, en moesten we zelf
het huis afsluiten: de luiken dicht doen en de voordeur op
slot. De luiken piepten en knarsten, ze werden bijna nooit
gebruikt, slechts in de winter als het heel erg koud was. Het
sluiten van de luiken, midden in de zomer, voelde alsof we
de ogen van een dode sloten. Dit heeft me meer geëmoti-
oneerd dan de hele begrafenis. 

Op het raakvlak van leven en dood bevindt zich aan één
kant het domein van de gebrokenheid van het bestaan, de
barsten in het leven, en de behoefte er een verklaring voor
te vinden: het schuldgevoel, het zondebesef.
Een vrouw vertelt me dat ze zich enorm schuldig voelt omdat
ze enige tijd geleden haar vader dood in zijn huis had aange-
troffen. Vader was ziek, dat was bekend, maar hij wilde niet
opgenomen worden. Hij wilde perse thuis blijven en thuis, in
zijn eigen huis, sterven. Waar ze bang voor was gebeurde. Op
een dag vond ze haar vader dood in zijn stoel. Ze maakte zich-

zelf verwijten: ze had hem moeten laten opnemen, nu was hij
in alle eenzaamheid gestorven, zonder dat iemand erbij was
geweest. Ik kon haar uitleggen dat ze voor een moeilijk dilem-
ma had gestaan: vader laten opnemen, zou tegen zijn zin
geweest zijn. Maar zijn wens respecteren om thuis te sterven,
tja, dat betekende dat hij misschien in zijn eentje die laatste
gang zou moeten afleggen, zonder familie om hem heen. Ze
voelde zich schuldig terwijl ze niets verkeerd had gedaan. Het
is de schuld waar we door ons menszijn mee te maken heb-
ben. Geen reëel schuldgevoel dus, maar een existentieel
schuldgevoel, een schuldgevoel dat optreedt als we gecon-
fronteerd worden met de barsten in het leven, met de eindig-
heid van het bestaan. We kunnen de dood niet tegen houden,
we kunnen heel veel niet tegenhouden, we schieten te kort.
Althans in onze eigen ogen. En dat roept schuldgevoel op. Uit
onze gesprekken bleek bovendien dat ze zich een romantische
voorstelling had gemaakt van het sterfbed van haar vader
(haar moeder was gestorven toen zij nog klein was). Maar de
dood is niet romantisch en sterfbedden ook niet. 

Het laatste domein, ook weer, waar dood en leven elkaar raken,
is het domein van de heelheid van het bestaan. Hier wordt
ervaren dat dood en leven bij elkaar horen, in harmonie met
elkaar kunnen zijn, wat een gevoel van verbondenheid oproept.
Verbondenheid met elkaar, maar ook met ‘het grote geheel’.
Even schrok mijn kleindochter: “Ga je er God bijhalen oma?
“Voor sommige mensen is dit God, voor anderen niet. Het
gaat hierbij om een gevoel van het klopt, het is in orde.”
Mijn kleindochter liet dit even op zich inwerken. Ze had net
de dood van haar eigen (andere) opa meegemaakt. Ineens
zei ze: “Toen opa net dood was, moesten we zijn flat oprui-
men en leeghalen. Ik vond dat heel naar, iedereen zat met
zijn vingers aan zijn spullen en gooide dingen weg of pikte
ze in. Ik werd toen heel boos, het is van opa, afblijven, ik
vond het gemeen. Maar toen papa zei dat opa had bepaald
dat dat antieke servieskastje
voor mij zou zijn, was ik toch
ook weer heel blij. En toen ik
het samen met papa in de
auto laadde, was het net of
opa van boven op ons neer-
keek. Ik heb hem toen een
knipoog gegeven. En ik heb
toen heel zachtjes gezegd:
“Dank je wel opa, ik zal er
heel erg goed voor zorgen.”
Toen vond ik het ineens niet
meer zo erg dat hij dood
was.”
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“Vrijzinnig is wie zich in zijn denken over de wereld, de
mens en het bestaan niet laat leiden door dogma’s en
gezagsargumenten. De vrijzinnige verzamelt zelf informatie
en beoordeelt die kritisch. Hij neemt dan ook geen enkele
openbaring of leergezag aan van welke machthebbende
instantie die ook mogen uitgaan. De vrijzinnige kan immers
niet aanvaarden dat bepaalde instellingen of personen een
bevoorrechte toegang tot de waarheid zouden kunnen bie-
den.” Dat kunnen we lezen in Humanisme vandaag, een
boek van het Humanistisch Verbond, uitgegeven in 1987. 
En verder: “Een vrijzinnige hanteert het vrij onderzoek: hij
streeft naar kennis op basis van ervaringen en rationele
argumenten.”
Dit betekent dat hij als individu vrije toegang tot elke infor-
matie wenst te hebben en zonder bevoogding de waarde
ervan wil beoordelen. De betrouwbaarheid van zijn inzich-
ten vergroot hij door interactie met zijn medemens en door
wederzijdse kritiek. 

Wetenschap bestaat uit een proces van kennisverwerving
waarbij openheid van inzichten en kritische interactie het
verst zijn gevorderd, daarom zijn we geneigd de resultaten
van de wetenschappen te volgen. 
De keuze voor vrij onderzoek impliceert bijgevolg de bereid-
heid om de eigen opvattingen te wijzigen.
Wetenschap is voor de mens een onontbeerlijk middel tot
betrouwbare kennis. Maar ten aanzien van de concrete
beoefening van fundamenteel onderzoek en ten aanzien van
de verworven kennis stellen zich echter morele afwegingen.
Humanisme is een levensbeschouwing waarbij men poogt
te begrijpen wat de wereld en het leven betekenen. Het
heeft ook praktische gevolgen voor het handelen. Dat doet
enkel beroep op menselijke vermogens om te komen tot
een eigen bestemming binnen een gemeenschap van men-
sen.
Waarden en normen vinden hun ontstaan, hun fundering en
hun evolutie in de mens als individu, maar ook als deel van
een samenleving. Hierbij wordt ook de verbondenheid met
alles wat op aarde leeft en is, niet vergeten. 

De vrijzinnige humanist kan dus niet anders dan rekening
houden met eigen noden en ook die van de anderen, waar-
bij hij ook de draagkracht van de aarde betrekt, bij zijn
waardekeuze.
Vrijzinnigen zullen zelf zin en inhoud, vorm en betekenis
geven aan het eigen bestaan en aan het samenleven met

De vrijzinnig 
humanistische Levensbeschouwing
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anderen. Moeten geven, precies omdat zij niet kunnen aan-
vaarden dat het leven door krachten buiten de natuur wordt
geleid en beschermd, of dat het zogenaamde buitennatuur-
lijke een zin zou geven aan het leven in de natuur.
Humanisten menen dus dat de individuele mens zijn eigen
zingever is. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Iedereen
heeft momenten van twijfel en onzekerheid. Iedereen
ervaart het leven wel eens als zinloos. Toch verkiezen
humanisten met die twijfel te leven, eerder dan met de
schijnwaarden en zo gezegde zekerheden die hen worden
voorgehouden. Zij willen zelf, met hun menselijke vermo-
gens, op zoek gaan naar een verklaring voor mens en
wereld, in de wetenschap dat die menselijke vermogens
hun grenzen hebben en dat niet alles meteen een verkla-
ring zal en kan krijgen. Zij verkiezen te leven zonder paskla-
re antwoorden, zonder troost van een hiernamaals en zon-
der goden. 
Men zou kunnen zeggen dat er evenveel zingevingen als
mensen zijn. Die diversiteit in levens- en verwachtingspatro-
nen maakt juist het boeiende uit van een niet-confessione-
le levensbeschouwing. In het humanistisch denken moet
het begrip vooruitgang dan ook worden begrepen als het
toenemende vermogen om zelf zin en vorm aan het eigen
bestaan te geven. Zij vergt opvattingen die niet vastroesten,
zodat de eigen keuzen geregeld in vraag kunnen worden
gesteld.
Dit alles houdt echter niet in dat alles steeds onder contro-
le is: in elk leven zijn er gebeurtenissen waar men niet voor
kiest, die men niet wil, die je gewoon overvallen. Vrijzinnige
humanisten zoeken dan geen schuldige. 
Humanisme is een traditie die we laten beginnen in het
oude Griekenland, maar die zeker vanaf de verlichting in
Europa opgang maakt. Het is bij ons gebruikelijk om te spre-
ken over vrijzinnige humanisten om duidelijk te maken dat
we humanistische waarden huldigen en beleven zonder
daarvoor een godsbeeld te hanteren. 
In de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme zoals dat
bij ons gekend is, is het zo dat we zowel atheïsten als
agnostici groeperen. En de woorden humanist, humanisme,
humanistisch… zijn belangrijke verduidelijkingen. 

Wat beginnen we daar nu mee in de praktijk?
Er is natuurlijk het vak niet-confessionele zedenleer.
Oorspronkelijk was het een vak dat eigenlijk diende om die
leerlingen op te vangen die niet in een godsdienstles wilden
terechtkomen. Het werd dan ook vaak gegeven door leer-

maart 2011 13

krachten die een paar uur tekort kwamen. Meer en meer
kwam het vak in handen van vrijzinnig humanistische leer-
krachten die zo een garantie vormden dat de waarden en
normen die tijdens deze lessen werden meegegeven wel
degelijk seculier waren. De nood deed zich dan ook voelen
aan echte opleidingen en na de specifieke studies voor
onderwijzers en regenten, werd ook voorzien in een univer-
sitaire opleiding (UG en VUB). Het leerplan kan trouwens
door iedereen geraadpleegd worden via www.ribz.be. In de
opbouw hiervan streeft men duidelijk naar een ontwikke-
ling tot een zo volledig mogelijk mensbeeld, vertrekkend
vanuit de belevingswereld van jonge kinderen met telkens
een stapje naar de buitenwereld, de omgeving. Zo proberen
we autonome volwassenen te vormen die kritisch ingesteld
zijn, maar die tegelijkertijd beseffen dat ze nood hebben
aan anderen en zich vanuit dat besef bekommeren om wat
er in de samenleving omgaat. 

Tegelijkertijd leren ze dat niet iedereen vertrekt vanuit
dezelfde levensbeschouwing. Ze leren ook met die verschil-
len om te gaan, leren dat ondanks de verschillen samenle-
ven mogelijk is zolang er gepraat wordt. In respect voor
elkaar, zonder onze levensbeschouwing tekort te doen.
Respect geven, is immers tegelijkertijd respect afdwingen.
Eigenlijk trekken we dezelfde lijn door naar de morele
dienstverlening en naar onze gemeenschapsvorming.
Mensen, waar of wanneer dan ook, hebben behoefte om
belangrijke momenten in hun leven te delen, vandaar ook
het belang van de plechtigheden die we aanbieden vanuit
dat vrijzinnig humanisme. Ook autonome mensen kunnen
periodes in hun leven hebben dat ze niet weten hoe het nu
verder moet. Dan is het zaak om hen zo te begeleiden dat
ze zelf een oplossing vinden of toch minstens een manier
om met hun problemen om te gaan. 

Men zegt wel eens dat onze samenleving christelijk-joodse
wortels heeft en dat onze waarden dus christelijk zijn.
Waarden en normen worden ontwikkeld in elke samenle-
ving, ik zou zeggen: noodgedwongen. Ze veranderen met
de tijd, met de evolutie van wetenschap en techniek, met
de samenleving. Ik hou het dus liever bij een waarde- en
normenstelsel dat gehanteerd wordt, maar waarbij verschil-
lende groepen andere accenten leggen, een eigen invulling
geven. Ik spreek dus liever over waarden die wij een vrijzin-
nig humanistische invulling geven dan over vrijzinnige
waarden. 
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H
eel wat mensen hebben om diverse redenen behoef-
te aan een plechtige omkadering van belangrijke
levensmomenten, bij scharniermomenten in het

leven. Centraal in deze plechtigheden staat de idee dat ze
hun waarde en eigenheid ontlenen aan hun karakter en hun
zinvolheid voor de betrokkenen.
In onze westerse cultuur, die gekenmerkt wordt door snel-
heid en tijdgebrek, kan het voor mensen zinvol zijn om een
moment in te bouwen waarop wordt stilgestaan bij belang-
rijke levensovergangen. Soms willen ze hieraan hun levens-
beschouwing koppelen. Vanuit een huisvandeMens kan
worden ingegaan op deze behoefte. We vinden dat het
mogelijk moet zijn om bij overgangsmomenten in het leven
vrijzinnig humanistische plechtigheden te organiseren voor
wie het wil, zonder dat ze daarom een verplichting moeten
worden voor alle vrijzinnigen. Geen plicht, maar ook geen
taboe dus! 
Het heft in eigen handen nemen, verhoogt vaak de betrok-
kenheid en de oprechtheid. Het gaat dan om persoonlijke
gevoelens en de waarden die aan bod kunnen komen,
waardoor het plechtige moment aansluiting vindt bij het
eigen leven, bij de overgangsfase, waarin diegene die een
plechtigheid wil, zich bevindt.

Overgangsmomenten
“Overgangsmomenten horen nu eenmaal bij het menselijk
leven: na de kindertijd komt de puberteit, pubers worden
volwassen (meestal toch!), gaan relaties aan… om dikwijls
na een tijdje te gaan samenwonen en eventueel te trou-
wen en kinderen te krijgen. En het leven gaat voort: soms
rustig, soms turbulent, soms vreugdevol, soms met drama-
tische wendingen… mensen worden ouder, vieren hun 25-
jarig huwelijksjubileum of samenzijn, gaan met pensi-
oen… en genieten zo goed mogelijk van hun welverdien-
de levensavond… tot hun leven uiteindelijk uitmondt in de
stilte van de dood. Uiteraard zijn deze overgangsmomen-
ten niet voor alle mensen hetzelfde: elke levensloop is
anders en de boven geschetste levensloop is ook eerder
typerend voor het westelijk halfrond dan voor de rest van
deze wereld. Elke mens doet andere ervaringen op in de
loop van zijn of haar leven en geeft er op een andere, indi-
vidueel zeer verschillende, manier zin en betekenis aan.
Ongeacht al deze verschillen tussen mensen en culturen
leeft echter over de hele wereld heen een sterke behoef-
te om overgangsmomenten tussen verschillende levensfa-
sen op een plechtige manier in te vullen. Hoe mensen con-
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creet gestalte geven aan deze behoefte, hangt onder meer
af van de cultuur waarin zij leven (die soms een andere is
dan de cultuur waarin zij opgegroeid zijn), van hun levens-
beschouwing en van hun persoonlijke waarden en voor-
keur. Iemand die aansluiting vindt bij één van de grote
wereldgodsdiensten zal vast voor een ander soort plech-
tigheid kiezen dan iemand die gelooft in de kracht van de
natuur of iemand die zich met geen enkele geloofsrichting
verbonden voelt. Voor mensen die niet gelovig zijn en die
een belangrijke overgang in hun leven toch op een plech-
tige manier willen beleven, is er de mogelijkheid om voor
een vrijzinnig humanistische viering te kiezen. Deze moge-
lijkheid bestaat al in vele landen van Europa. Deze rijke
schat aan ervaring biedt een goede vertrekbasis om tel-
kens weer op zoek te gaan naar een hoogst individuele
invulling van de viering in kwestie, naar een plechtigheid
op maat van degenen die iets te vieren hebben. Er zijn dus
geen voorgekauwde standaardformules, maar er zijn wel
bekende elementen waarop men kan teruggrijpen, ele-
menten die als bron van inspiratie kunnen dienen.”(1)

Mensen willen vaak een plechtigheid omdat ze willen
reflecteren over de belangrijke beslissing die ze nemen,
over de nieuwe stap die ze zetten in hun leven. 
De plechtigheid zelf kan gezien worden als overgangsritu-
eel, het markeert de overgang van de ene fase naar de
volgende. Daardoor geeft het hen de mogelijkheid om
emoties te uiten. Bij elk nieuw levensmoment sluit men
een voorgaande episode in zijn leven af, dus naast de
gevoelens van blijdschap in verband met de nieuwe stap,
kunnen er ook gevoelens van verdriet de kop opsteken. Al
deze emoties krijgen tijdens de plechtigheid ook hun
plaats.
Met de organisatie van de plechtigheid zorgen mensen
ervoor dat zowel zijzelf als hun omgeving de tijd nemen
om stil te staan. Ook aan de groepsbeleving wordt belang
gehecht, want de vrienden en/of familieleden worden
samengeroepen om de plechtigheid bij te wonen en er
aan deel te nemen. 

De vrijzinnig humanistisch consulenten in elk
huisvandeMens nemen waar dat de mensen die bij ons
terechtkomen er doorgaans niet van houden om iets voor-
gekauwd te krijgen. Diegenen die iets op vrijzinnige wijze
willen vieren, willen een persoonlijke viering. Iets dat hen
op het lijf geschreven is, dat past bij hun gedachten,

ideeën en gevoelens. Ze willen de teksten en symbolen
zelf kiezen en rituele handelingen liever grotendeels zelf
uitvoeren. Dit vinden we een prima zaak!
Een plechtigheid is vaak zo waardevol dat men niets aan
het toeval wil overlaten en alles tot in de puntjes wil voor-
bereiden en verzorgen. Ook de voorbereiding van de
plechtigheid is reeds een inleving, een emotionele erva-
ring. 
“De rol van de vrijzinnig humanistisch consulent bestaat er
vooral in om samen met diegenen die de plechtigheid
aanvragen, uit te zoeken wat voor hen nu juist belangrijk
en typerend is. Hoe dit concreet in de viering tot uiting
gebracht kan worden? Onder meer door middel van het
gebruik van symbolen en rituelen. In een vrijzinnig huma-
nistische plechtigheid behoort het ook steeds tot de moge-
lijkheden, dat familieleden of vrienden een bijzondere bij-
drage leveren aan het feestelijke gebeuren. Dit kan een
gedichtje zijn, een kort tekstje, een muziekstuk of liedje,
een mooi bloempje… Mensen mogen hierin hun inspiratie
de vrije loop laten… Zolang het tenminste nog in het sfeer-
volle en stemmige kader van de viering past. Kinderen
kunnen eventueel een tekening maken of iets knutselen,
een liedje zingen of een geschenkje meegeven, op deze
manier zijn ook zij betrokken bij het geheel.”(2)

Een vrijzinnige plechtigheid is in de eerste plaats een
plechtig moment in het leven van één persoon, of van een
koppel, waarbij de zingeving van het individu/ het koppel
centraal staat én de levensbeschouwelijke invulling vrijzin-
nig humanistisch is. Tijdens de vrijzinnig humanistische
plechtigheid wordt tijd vrijgemaakt om zich te bezinnen,
om stil te staan bij het levensmoment waarin de mensen
zich bevinden op dat eigenste moment. Ook al is bezinning
op zich een neutrale activiteit, de levensbeschouwing is er
onlosmakelijk mee verbonden… Bezinning betekent vol-
gens het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal:
“bewustzijn, besef van wat er gebeurt, overdenking,
nadenken, zich beraden.”(3)

Een plechtigheid is op zichzelf al een bezinningsmoment,
het publiek is er als het ware klaar voor en een gedicht,
een citaat, een anekdote kan aanleiding zijn tot bezinning
bij de aanwezigen. Afgezien van deze betekenis van bezin-
ning, kan je een apart overdenken -een beschouwing over
een bepaalde thematiek die in relatie staat tot de gevier-
de persoon en/of de situatie- toevoegen aan de plechtig-
heid en aan de teksten. Maar dit hoeft niet. 
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Geboorteplechtigheid, geboorte-
feest, verwelkomingsfeest, 
adoptieplechtigheid
De geboorte of adoptie van een kindje is een
van die grote momenten in een mensenle-
ven. Net als volwassen worden of doodgaan,
is het een scharniermoment, dat je doet stil-
staan bij de ware zin van het leven. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat er overal ter
wereld geboorterituelen bestaan, om de
nieuwkomer te verwelkomen en het beste te
wensen. Ook als vrijzinnig humanist kan men
een plechtigheid organiseren, met of zonder
behulp van het plaatselijke huisvandeMens.
Op de dag van de geboorteplechtigheid
komen mensen bij elkaar om een nieuw
mensje in hun midden te verwelkomen, om
beloftes te doen over de opvoeding van het
kind, beloftes waarin vrijzinnig humanisti-
sche waarden centraal staan. De ouders,
grootouders, familieleden en vrienden van
de ouders die uitgenodigd zijn op de plech-
tigheid worden hier heel vaak bij betrokken.
Niet zelden lezen de aanwezigen zelf tek-
sten, spelen ze muziek, ondernemen ze sym-
bolische acties… Het is ook mogelijk dat aan
familieleden of vrienden gevraagd wordt om
het peter- en/of meterschap op zich te
nemen, waardoor zij een bijzondere rol in
het leven van het kind en de ouders gaan
vervullen. 

Het Lentefeest en 
Feest Vrijzinnige Jeugd
Naast de plechtigheden waar het aantal gevierden beperkt
is, zijn er ook de Lentefeesten voor de 6-jarigen en Feesten
Vrijzinnige Jeugd voor de 12-jarigen, waar een heleboel kin-
deren gelijktijdig in het zonnetje worden gezet. Deze fees-
ten kennen reeds een lange geschiedenis en worden lokaal
georganiseerd door de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging,
de leerkracht niet-confessionele zedenleer en/of lokale
feestcomités en soms ook in samenwerking met het
huisvandeMens.(4)

Zowel het Lentefeest alsook het Feest Vrijzinnige Jeugd kun-
nen een creatieve en waardevolle omkadering betekenen
van een belangrijk levensmoment. Kinderen die de cursus
niet-confessionele zedenleer volgen worden uitgenodigd
deel te nemen aan het Lentefeest en Feest Vrijzinnige
Jeugd. Er kunnen verschillende aspecten aangehaald wor-
den om als vrijzinnigen een dergelijke plechtigheid te orga-
niseren, maar één ding lijkt essentieel, namelijk de over-
gang van kleuter naar lagere school kind voor de 6-jarige en
van kind naar jongvolwassene voor de 12-jarigen. Door het
organiseren van het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige
Jeugd wordt de mogelijkheid gecreëerd, om de 6- en 12-
jarigen iets feestelijks en waardevols aan te bieden.

Relatieplechtigheden
We kunnen als vrijzinnig humanistisch consulenten instaan
voor de viering van relaties, waarbij het koppel dat gevierd
wordt tijdens de plechtigheid centraal komt te staat.
Een burgerlijk huwelijk kan bijvoorbeeld de aanleiding zijn
om op dezelfde dag van de trouwplechtigheid een vrijzinnig
humanistische trouwplechtigheid te organiseren, maar deze
laatste staat wel volledig los van de burgerlijke plechtigheid.
Mensen willen tijdens een vrijzinnig humanistische relatie-
plechtigheid kenbaar maken dat ze voor elkaar kiezen en
willen de verbondenheid tot uitdrukking brengen. Tijdens
een vrijzinnig humanistische relatieplechtigheid krijgen de
koppels de kans om publiekelijk hun liefde voor elkaar
onder woorden te brengen evenals hun verwachtingen naar
de toekomst toe. 

“Bij al onze plechtigheden wordt rekening gehouden met de
praktische mogelijkheden, vooral met de persoonlijke wen-
sen van de feestvierders en hun familie. Een relatieviering
kan dus bijvoorbeeld evengoed in een kasteeltje of op een
boot doorgaan, midden in het bos, aan de oever van een
meer of aan zee, in de stamkroeg of bij de mensen thuis...

KIEZEN VOOR ELKAAR TIJDENS EEN VRIJZINNIG HUMANISTISCHE HUWELIJKSPLECHTIGHEID



Elk scharniermoment zijn eigen plechtigheid
Er zijn, naast genoemde plechtigheden, zeker ook nog vele
andere scharniermomenten denkbaar waarop men een vrij-
zinnige plechtigheid zou kunnen wensen. Misschien willen
mensen een plechtig moment inlassen als ze gaan scheiden,
of wil men een gezamenlijke of individuele herdenkings-
plechtigheid organiseren voor zijn/haar overledene.
Jaarlijks worden trouwens vrijzinnig humanistische herden-
kingsplechtigheden georganiseerd op verschillende plaatsen
in Vlaanderen. Deze bieden nabestaanden de mogelijkheid
om terug te denken aan wie de overledenen waren en wat
ze betekenden, aan de gevoelens die hun heengaan met
zich heeft meegebracht, aan de gevoelens die een leven
zonder hen oproept, aan hoe ze in de harten, gedachten en
gedragingen van hun nabestaanden verder leven. Iedereen
is hierbij van harte welkom. Voor meer informatie verwijzen
we graag naar www.deMens.nu en www.plechtigheden.be 

Voetnoten
(1) Dausel Ulrike, vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Antwerpen
(2) Idem noot 1
(3) Van Dale woordenboek p. 336
(4) Meer informatie kan u bekomen via het Landelijke Secretariaat van de

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging: Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen,
T 03/233 70 32, website: www.h-vv.be 

(5) Idem noot 2
(6) Uit Vrijzinnige Afscheidsplechtigheden, brochure Feniks vzw
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Al naargelang de betekenis die een bepaalde plaats heeft
voor de mensen in kwestie. Wie weet, hebben de partners
elkaar op de plaats van de viering voor de eerste maal
gekust, hebben zij aldaar een onvergetelijke vakantie door-
gebracht… of is hun levensloop te vergelijken met de tocht
van een boot op het water: soms rustig dobberend, soms
voortgestuwd door de stroming… Een humanistische viering
weerspiegelt steeds het persoonlijke verhaal, de waarden
en zingeving van de mensen in kwestie. 
Een belangrijk symbolisch element in een relatieplechtig-
heid kan een belofte zijn die de partners naar elkaar uitspre-
ken en waarin zij (idealiter) in hun eigen bewoordingen tot
uiting brengen wat zij tot hiertoe voor elkaar betekend heb-
ben en naar de toekomst toe willen betekenen. Tijdens het
uitspreken van deze belofte kunnen, zoals vanouds, ringen
uitgewisseld worden (eventueel zelf ontworpen door het
koppel of iemand uit vrienden- of familiekring) of kunnen
de partners een klein herinneringsgeschenk aan elkaar
geven: bijvoorbeeld een klein schatkistje dat hun schat aan
ervaring en aan gevoelens symboliseert, een mooi gedichtje,
een plantje… Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Zeer veel is denkbaar en mogelijk… als het maar aansluit bij
het verhaal en de waarden van het koppel.”(5)

Afscheidsplechtigheid 
In ons leven zullen we allemaal geconfronteerd worden met
een overlijden in onze familie of vriendenkring. Een overlij-
den brengt ons emotioneel uit evenwicht, we hebben ver-
driet, we komen in opstand, we voelen berusting of een
pijnlijk, snijdend gemis… De aanvaarding van de dood als
definitief einde van het leven betekent voor vrijzinnig
humanisten het onherroepelijk afscheid van diegene die ons
dierbaar was, van een dag van morgen, van een gedeelde
toekomst… Als nabestaanden kunnen mensen zelf, óf via
het crematorium, óf via de begrafenisondernemer, met het
huisvandeMens contact opnemen voor een vrijzinnig huma-
nistische afscheidsplechtigheid. Tijdens een gesprek met de
vrijzinnig humanistisch consulent kan men in vol vertrou-
wen en in alle rust en sereniteit praten over de overledene
en uiting geven aan de gevoelens die met het overlijden
gepaard gaan. Ook wordt er geluisterd naar de rol en de
betekenis van het vrijzinnig humanisme in het leven van de
overledene. Op basis van dit gesprek wordt -als laatste
waardig eerbetoon- een persoonlijke afscheidsrede
geschreven. Er wordt gestreefd naar een plechtigheid die, in
de mate van het mogelijke, rekening houdt met de persoon-
lijke wensen. Zo kunnen nabestaanden zelf suggesties doen
omtrent de keuze van muziek, poëzie, symboliek, het ver-
loop en de plaats van de plechtigheid. 
Na de afscheidsplechtigheid kunnen nabestaanden die de
behoefte voelen om met iemand te praten over het gemis
en de leegte die ze voelen ook nog terecht bij de vrijzinnig
humanistisch consulenten in het huisvandeMens. Daar kun-
nen ze praten over alles wat hen bezighoudt. 
Zo’n gesprek kan enorm opluchten en de nodige moed
geven om de draad weer op te pakken.(6)

OP HET EINDE VAN EEN VRIJZINNIG HUMANISTISCHE GEBOORTE- OF HUWELIJKSPLECHTIGHEID WORDEN SOMS
SYMBOLISCH BALLONNEN DOOR IEDERE AANWEZIGE LOSTGELATEN. ALS WARE DE BALLONNEN VERBONDEN
MET PERSOONLIJKE WENSEN VAN IEDERE AANWEZIGE VOOR HET KIND OF HET KOPPEL. 
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Een perspectief vanuit 
verschillende culturen

I
n onze hedendaagse cultuur zien we dat een bijna
godsdienstig marktdenken de overhand krijgt. Het
definieert de mens als een economisch wezen en gaat

er bovendien van uit dat die mens in wezen een individu
is dat als rationele kiezer binnen een vrije markt speelt.
Daardoor wordt uiteindelijk de beste van alle werelden
gerealiseerd. Anderen toonden reeds uitvoerig aan dat
dit een geloof is, dat overigens op geen enkele realiteit
berust: er bestaat niet zoiets als een vrije markt en die
rationele kiezer is al helemaal een fictie in ons verleden
en ons heden. (Nobelprijswinnaar Sen, 2004)
Wat in dit plaatje volledig ontbreekt en wat tegelijk in
elke bekende normale cultuur opvallend is, is een sys-
teem van solidariteit. Inderdaad, in culturen in crisis, die
instorten door een natuurramp of oorlog, is in talrijke stu-
dies ook de afbraak van het plaatselijke solidariteitssys-
teem beschreven, maar in een gezonde of evenwichtige
cultuur wordt solidariteit beleden en voortgezet. Altijd.
Het is met andere woorden een zeer hoge waarde in het
leven van elke bekende cultuur.

Men kan zich voorstellen dat antropologen ongelovig
toekijken wanneer het neoliberalisme in onze streken
spreekt over ongeremd individualisme en afbraak van
solidariteitssystemen (zoals sociale zekerheid). Als dit
een hoge waarde kan zijn en dus sociale verbondenheid
en institutionele hulp (solidariteit) niet, dan zou dit de
eerste en enige cultuur ooit zijn die dit realiseert. In alle
andere gevallen is een dergelijke waarde van exclusief
individualisme altijd slechts een overlevingsvorm
geweest in crisis en afbraak van de cultuur. Het is toch de
moeite waard om te onderzoeken of die waarde in onze
eigen cultuur van vandaag iets anders kan zijn. Niet dat
we het als iets anders aanvoelen: natuurlijk denken wij
dat we superieur zijn, van het verleden geleerd hebben
enzovoort. Maar is dat wel in de realiteit zo of denken we
dat in onze blindheid?

Sinds ongeveer anderhalve eeuw bestuderen we op een
systematische manier de sociale en culturele organisatie-
vormen van de mensheid. Dat leverde heel diverse
beschrijvingen op, waarvan sommige ons als westerse en
vaak ook christelijke cultuurdragers intrigeerden en som-
mige met afschuw vervulden. In de laatste categorie val-
len vandaag bijvoorbeeld de gewoonten en praktijken
van slavernij en van ernstige discriminatie van vrouwen

EEN EVIDENTE AANVANG VOOR EEN DERGELIJK ARTIKEL IS EEN WAAR-

SCHUWING: HET IS UITERAARD ONMOGELIJK OM IETS TE ZEGGEN OVER

DE CIRCA 4.000 CULTUREN DIE DE WERELD RIJK IS. HET ENIGE WAT

KAN IS OM VANUIT EEN VERGELIJKENDE STUDIE IETS TE ZEGGEN OVER

ÉÉN THEMA. IK KIES DAARBIJ VOOR HET THEMA SOLIDARITEIT, OMDAT

DIT IN ONZE TIJD EN CULTUUR WAT ONDERGESNEEUWD DREIGT TE

WORDEN EN OMDAT HET OORVERDOVEND AANWEZIG IS BIJ ALLE

BEKENDE CULTUREN. WANNEER IK DIT BEHANDEL, DAN KAN IK TE

RADE GAAN BIJ STUDIES DIE HIEROVER SINDS MEER DAN EEN EEUW

VERSCHIJNEN IN DE ANTROPOLOGIE, MAAR IK KAN OOK EEN MEER

POLEMISCH STUKJE SCHRIJVEN. IK KIES VOOR DIT LAATSTE. 

Rik Pinxten

professor en onderzoeker in de culturele antropologie aan de Universiteit Gent

maart 2011 19

RIK PINXTEN



A
nt

en
ne

20 maart 2011

of kinderen in verschillende gebieden van de aarde. Dat
kinderen gemaakt worden en als werkslaven gebruikt
worden door miljoenen Indiërs van vandaag wordt begrij-
pelijk niet geapprecieerd als een vorm van solidariteit
(voorzien in voedsel, verzekering voor de oude dag van
de ouders) door ons in een christelijke en/of humanisti-
sche traditie, maar wordt veroordeeld als barbaars en te
bestrijden. Tegelijk hebben we moeten leren dat het sim-
pelweg afschaffen van de sociale en culturele patronen
vaak geen gewenste oplossing brengt. Wanneer mensen
in een dergelijke traditie hun bedenkelijke solidariteits-
vorm verboden zien worden, dan zie je vaak dat ze ver-
harden: ze zullen ondergronds, weg van de publiek zicht-
bare wereld de vrouwen of kinderen onderdrukken of
misbruiken, maar het onrecht zal niet simpelweg stoppen
omdat het verboden wordt. Het is van wezenlijk belang
om een alternatief te verzinnen. Individualisme of ‘vrij-
heid voor elk individu’ mag dan voor ons een aantrekke-
lijke waarde lijken in welstellende burgerlijke kringen,
maar het is een veroordeling tot armoede in vele andere
omstandigheden. 
Met andere woorden, bijvoorbeeld voorzien in een goed
gecontroleerd en leefbaar pensioneringssysteem dat de
traditionele solidariteitsinstellingen vervangt, is zeker en
vast een betere optie. Aan de ene kant erkent een der-
gelijke aanpak het belang van het samen-leven en aan
de andere kant zal iedereen na een tijdje de zinvolheid
van deze specifieke invulling van solidariteit leren zien.

Voorbeelden hiervan zijn legio: de Zuid-Afrikaanse voor-
beelden zijn vermoedelijk het meest bekend (van de
Waarheidscommissie tot de organisatie van een perfect
vreedzame WK van voetbal), maar ook in andere culturen
kunnen voorbeelden vermeld worden. Om in mijn eigen
veldwerk te kiezen, kan ik een voorbeeld geven dat tot
de verbeelding spreekt: de invoering van verplichte scho-
ling heeft decennia lang verzet opgeroepen in het
Navajo-reservaat in de VS. 

Het duurde tot de Tweede Wereldoorlog (dat wil zeggen
80 jaar na de verdragen) eer de school als leerinstelling
werd aanvaard (en niet meer werd beschoten, in brand
gestoken enzovoort). Met de oprichting van enkele bicul-
turele scholen, door lokale groepen in doorgaans arme
gebieden van het reservaat en met veel inspanning voor
fondsenwinning door die groepen zelf, zien we echter
een zeldzaam grote inzet en ook hoge schoolresultaten
verschijnen. De biculturele school organiseert het onder-
wijs in beide talen tegelijk (Navajo en Engels, vaak met
co-teaching in de klas), met evenveel aandacht voor de
geschiedenis, de sociale afspraken en andere kennisdo-
meinen van beide tradities. De resultaten van de leerlin-
gen zijn zeer goed, en liggen gemiddeld hoger dan in de
missie- of staatsscholen, die vaak als ‘strafkolonie’ wor-
den gezien door de leerkrachten die van buiten het reser-
vaat worden gerekruteerd. Ik interpreteer dit als volgt: de
eigen traditie wordt als evenwaardig gezien met de
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Amerikaanse cultuur. Ook de eigen vormen van leren en
de inhouden die de Navajo-cultuur uitmaken worden
volop gebruikt in de scholen. Het enthousiasme en de
inzet voor deze scholen is veel hoger dan in andere scho-
len. De oude boarding schools (door blanken ingerichte
internaatscholen) leidden tot een aparte literatuur over
verdrukking en mishandeling. Verhalen over het verbod
op het spreken van de eigen taal op school (een indiaan
vertelde me hoe hij letterlijk zijn mond moest uitwassen
met zeepwater, wanneer hij betrapt werd), het verplicht
ondergaan van de christelijke versies op de schepping en
het niet aanleren van de eigen religieuze traditie, het fat-
soenlijk worden als verwesterd indiaantje zodat men zich
voor de eigen familieleden ging schamen bij thuiskomst
na een aantal maanden boarding school… zijn legio. Met
de biculturele school is er, ondanks de manifest moeilijke
materiële situatie (de scholen zijn wettelijk toegelaten,
maar de subsidiëring is een jaarlijks helse opdracht), echt
een alternatief dat waardigheid en erkenning inhoudt.
Opmerkelijk toch dat dit dan precies betere resultaten
geeft qua ‘output’. 

Een ander, gelijkaardig en dit keer internationaal veelvul-
dig onderbouwd voorbeeld betreft onderwijs via ethno-
matematics. In diverse culturele, maar ook sociale groe-
pen merkten we dat de vervreemding door onderwijs
eerder kan vergroot dan verkleind worden. Tegelijk heb-
ben een aantal collega’s (en ikzelf) zich ingespannen om
ruimtedenken, telsystemen, probleemoplossingsystemen
enzovoort in de talloze culturen in de wereld te beschrij-
ven. In een volgend moment deden we dan voorstellen
om die kennis ook als uitgangskennis te gebruiken in het
onderwijs of soms ook verder uit te bouwen in onderwijs-
situaties. Dat impliceert natuurlijk ook dat de verschillen-
de culturele wereldbeelden en wiskundige kennisdomei-
nen aangeleerd en verder uitgebouwd worden in erken-
de onderwijspakketten. 
In de praktijk gaat dit over duizenden straatkinderen in
de grootsteden van Latijns-Amerika en nu ook Noord-
Amerika en Azië, maar ook over de miljoenen kinderen
van zogenaamde autochtone groepen in de gehele
wereld. De resultaten zijn bevredigend tot adembene-
mend: bijvoorbeeld, de slaagkansen in de eilandengroep
van Hawaï gingen met een paar honderd procent vooruit.
De effecten voor overleving zijn al even groot: de kennis
voor de bouw van kano’s (die een reëel alternatief zijn en
blijven voor transport over de Stille Oceaan en dus voor
overleving in deze tijd van petroleumschaarste) en navi-
gatie, maar ook talloze beroepsvaardigheden (van weef-
kunst tot het maken van allerhande gebruiksvoorwerpen)
sluit gemakkelijk aan bij de etno-kennis die als basis voor
wiskundeonderwijs genomen wordt. De subdiscipline
ethnomathematics verkreeg daardoor in de voorbije
jaren een zelfstandig statuut. Het is nog wachten tot
onderwijskringen hier deze invalshoek zullen willen
erkennen om zo onze sterk gemengde schoolpopulatie

beter te kunnen bereiken en onderwijzen. Vooralsnog
kent de benadering opvallend veel bijval in Amerika en
in Oceanië, maar is ze weinig gekend ten noorden van
Spanje en Portugal in Europa.

Van deze voorbeelden spring ik nu even naar een zeer
algemeen niveau van solidariteit: het aanhouden en
voortdurend expliciet erkennen en aanleren van een
basisvertrouwen. Ik bedoel hiermee te wijzen op wat
vroeger ‘burgerzin’ genoemd werd in onze streken.
Achterliggend aan elke concrete en particuliere invulling
van burgerschapsrechten en –plichten zie ik een basisver-
trouwen van burgers tegenover elkaar. Bij een positief
basisvertrouwen gaat elke burger ervan uit dat elke
andere burger in principe het goed voor heeft met de
maatschappij en overeenkomstig handelt: ik doe mijn job
en neem aan dat de ander dat ook doet, ik hou mijn
straat schoon en gebruik op een rechtvaardige manier de
gemeenschapsvoorzieningen zoals ik de ander ook denk
te doen, ik volg de wetten en bedrieg de ander niet en
ga ervan uit dat iedereen dat doet enzovoort. 
In een dergelijk klimaat is het goed leven, want het
basisvertrouwen zorgt ervoor dat iedereen goed kan
leven. Natuurlijk zijn er overtredingen en moeten die
bestraft worden. Maar dat zijn de uitzonderingen.
Fundamenteel is er dat basisvertrouwen dat we via
onderwijs en media meegekregen hebben. Met een
doorgetrokken individualisme gaat dit stuk: ik leef voor
mezelf en zie de ander als een concurrent. 
Ik kan zelfs zover gaan dat ik een basiswantrouwen aan-
hang en zo de maatschappij ga inrichten in termen van
onveiligheid. Die omkering zie ik met het neoliberalisme
intreden. Wanneer die waarde ook nog eens onderwe-
zen of via de media verspreid wordt, dan wordt mijn
wereld onleefbaar (want het onveiligheidgevoel kan
nooit opgelost worden door beveiliging: de interne mili-
tarisering stopt nooit) en wordt de medemens een vij-
and. Vanaf dan is in deze waardeomkering elk sociaal
verband taboe en zitten we in feite in een junglevisie op
maatschappij en cultuur. Dat is voor mij een duidelijk
dehumaniserend voorstel, dat echter wel de voorbije
tien jaar (in het decade of fear van Bush en de Europese
christendemocraten en neonationalisten) meer en meer
geïnstalleerd is.

Wat ik heb willen zeggen in dit stukje is dat solidariteit
als invulling van een wij voor elke culturele en sociale
groep een belangrijke waarde is. In de mate dat die
waarde ook erkend en opgenomen kan worden in socia-
liseringsprocessen (zoals onderwijs in onze huidige maat-
schappij) geeft ze een leefbare samenleving met een
basisvertrouwen als grond voor burgerschap. Als ze afge-
broken wordt (zoals in oorlogsomstandigheden, natuur-
rampen enzovoort, maar ook via neoliberalisme en extre-
me nationalisme) dan steekt de ideologie van extreme
zelfzucht de kop op.
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Over Leven
en mindfulness

De koning danst

D
at de markt van welzijn en geluk op volle toeren
draait, hoeft wellicht geen betoog. Het universum
van hulpverlening kent voortdurend nieuwe ontwik-

kelingen. Met de snelheid waarop informatie zich ver-
bindt en vermenigvuldigt ontwikkelen zich nieuwe denk-
pistes en praktijken, die zich weer koppelen aan nieuwe
onderzoeksmethoden en resultaten, die weer leiden tot
nieuwe hypotheses en inzichten. Hypotheses en inzichten
omtrent het lijden dat inherent lijkt te zijn aan leven.
Nieuwe theorieën fascineren en voeden de hoop om uit-
eindelijk alle lijden op te heffen, te vermijden of te trans-
formeren. 

Sommige inzichten en theorieën daarentegen zijn oud en
wijs en hebben hun waarde al lang bewezen. Zo wordt
toch gezegd tenminste, want vaak lijken ze ofwel wereld-
vreemd en achterhaald, ofwel lijken ze open deuren en
missen ze de aantrekkingskracht om mensen te boeien
om op zoek te gaan naar diepere betekenissen. 
Betekenissen achter de betekenissen. Oude tradities of
levensbeschouwingen brengen vaak gelaagde bood-
schappen en verschillen hiermee totaal qua communica-
tiestijl van de exacte wetenschappen. Levensbeschouwing
oude stijl vraagt vaak een vorm van beoefening, van trai-
ning om dieper te weten. Kostprijs is vaak een flinke por-
tie engagement en toewijding die verre van evident lijkt
in onze tijd en maatschappij.

Mindfulnesstraining maakt op een bepaalde manier de
brug van oud naar nieuw. Mindfulness is voldoende exo-
tisch, voldoende evidence-based, voldoende prijzig en
haalbaar in engagement. Mindfulness klinkt goed, is
gemakkelijk en snel ter beschikking. Heeft zowel iets oos-
ters als iets Amerikaans, iets van therapie en iets van
oude wijsheid. Beoefening is voorwaarde voor begrip
maar er zijn geen negatieve bijverschijnselen, geen risi-
co’s bekend en het gegeven baadt in een waas van ver-
wachtingen. 

Grote verdienste van Jon Kabat-Zinn, grondlegger van
deze vorm, is dat hij de aandacht heeft weten te vestigen
op de open deur van mindfulness en mensen op de drem-
pel heeft weten te brengen van echte interesse in deze
materie. Nadeel van deze aanpak is misschien dat in een
aantal gevallen een traditioneel gerecht tot fastfood ver-
worden is dat soms wat diepgang mist.

“YOU CANNOT STOP THE WAVES.
BUT YOU CAN LEARN TO SURF.”

SWAMI SATCHIDANANDA

Bruno Cappelle 

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Ronse 

en mindfulnesstrainer
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Back to basics
Traditioneel wordt gesproken van vipassana-meditatie wan-
neer men het over mindfulnesstraining heeft. Vipassana is
een Pali woord en staat voor zoiets als helder inzicht.(1)

Deze meditatievorm heeft dan ook tot doel om inzicht te ver-
werven in het leven, wijsheid te verwerven en op basis van
die wijsheid te komen tot een manier van leven die vrij is van
lijden. Mindfulness is zowel oefening als resultaat en hangt
samen met andere inzichten die het basis (theravada-)boed-
dhistisch levensbeschouwelijk kader vormen (vier edele
waarheden, achtvoudig pad). De attitude die met mindful-
ness bedoeld wordt, kan omschreven worden als opmerk-
zaamheid cultiveren of aandacht geven aan wat er is. 
Vaak functioneren we eerder op een soort automatische
piloot, meegenomen door gedachtestromen, stemmingen
of lichamelijke gewaarwordingen. Intense gewaarwordin-
gen overweldigen ons en nemen ons mee in zo een mate
dat we pas achteraf lijken door te hebben wat er zich alle-
maal heeft afgespeeld. Op zich geen probleem natuurlijk.
Zichzelf verliezen kun je ook zien als één van de charmes
van het leven. Wanneer zichzelf verliezen echter een
patroon wordt, dan voelt dit aan als een probleem.

3 niveaus
Globaal genomen kan mindfulnesstraining op 3 niveaus
gaan doorwerken. Ten eerste als copingvaardigheid, wan-
neer de stormen des levens de kop opsteken en in de ver-
schillende uithoeken van ons bestaan lelijk huishouden.

Stress, stemmingsmoeilijkheden, pijn, dwangmatige
gedachten… De kunst bestaat erin om zich te leren ankeren,
en vanuit dit geankerd zijn moeilijkheden onder ogen te
zien en gepast van antwoord te dienen.
Op een tweede niveau zitten we bij inzichtsmeditatie. Hier
zijn de copingsmechanismen voldoende ingeoefend en
worden patronen zichtbaar in eigen functioneren.
Onderliggende stromingen en aanzet tot stormen worden
opgemerkt, valkuilen en blinde vlekken en het bewustzijn
ervan maakt gerichter omgaan ermee mogelijk.
Ten derde is er het doorwerken en uitrijpen van mindfulness
tot een vorm van levenskunst. Waar een training zich in eer-
ste instantie misschien richtte op het wieden van onkruid en
het inrichten van de tuin, kan beoefening later veeleer gaan
lijken op dagelijks onderhoud of verfijning. Mindfulness
wordt meer en meer een manier van leven, een grondhou-
ding die inzetbaar is bij om het even wat zich aandient.
Gewone dingen des levens worden bijzonder. Bijzondere
ervaringen worden als gewoon ontvangen.

1, 2, 3 en ankeren
Dat een mindfulnesstraining noch moeilijk noch langdurig
hoeft te zijn, bewijst onderstaande oefening. 
Zowel voor individuele als voor groepstrainingen is dit de
centrale as waarrond ik mijn eigen trainingen verder
opbouw. Basis vormt het idee dat ‘het leven’ of ‘een feno-
meen’ zich toont in drie componenten: lichaam, stemming
en gedachtewereld. Duur varieert van enkele seconden tot



enkele minuten. Bij deze oefening is het de bedoeling om
dagelijks meermaals stil te staan bij volgende vragen:

- Wat voel ik in mijn lichaam: valt er mij iets op?
- Wat is mijn basisstemming op dit moment?
- Hoe gaat het er aan toe in mijn gedachtewereld?

En dit te laten volgen door een ontspannen ankeren:
- Het volgen van de ademhaling gedurende enige tijd.
- En/of het focussen op geluid gedurende enige tijd.
- En/of het focussen op om het even wat je aan het

doen bent op dat moment (beweging, stappen, eten,
afwassen…)

Deze oefening is bijzonder interessant om de stress die zich
opbouwt gedurende de dag telkens terug naar een aan-
vaardbaar niveau te brengen. Verder is het een uitnodiging
om ook in de tussentijd alert te blijven en voortdurend een
mate van opmerkzaamheid te behouden. De oefening komt
mij voor als zichzelf verzamelen, zich centeren, daar waar
aandacht en energie soms erg verspreid kunnen zijn. 

ABC - a bigger container
Niet in het minst is deze oefening interessant om onbewust
evoluerende of escalerende situaties tot bedaren te bren-
gen. Weten en opmerken dat je wordt meegenomen in een
vlaag van emotie bijvoorbeeld, is heel wat anders dan
onbesuisd emotioneel uitleven. Het opmerken dat lichaam
en gedachtewereld zich inpassen in de emotie en ze mee
aanzwengelen, geeft je een breder beeld en de kans om er
desgewenst iets aan te doen. Terugbrengen naar a bigger
container betekent dan ook verbreden naar de drie compo-
nenten en ruimtelijker maken, daar waar overweldiging je
als een draaikolk meesleurt en verengt. Evenzo is het bij
overweldigende gedachten interessant om ook aandacht te
besteden aan lichaam en stemming. En bij overweldigende
lichamelijke aandoeningen (zoals pijn) om aandacht te
besteden aan stemming en gedachten. Verbreden dus, met
een soort nieuwsgierige houding, aandacht geven aan wat
er is - zolang het er is - om daarna terug te ankeren en de
situatie van antwoord te dienen.

Zitten als een koning(in)
Mindfulness is geen half-en-halfgebeuren. Vooral een
bewuste intentie om alert te zijn is echt noodzakelijk om
ergens te geraken. Het is een keuze voor een basisinge-
steldheid om de oefening aan te vatten. Vaak gebruik ik het
archetype van de koning(in) om mensen in de juiste positie
te brengen. Het type koning die zich anoniem onder de
gewone mensen begeeft. Ik vraag hen te zitten als een
koning tijdens het trainingsmoment maar ook om zich na de
training zoveel mogelijk in deze rol te plaatsen. Om te stap-
pen als een koning, te proeven, te staan, te communice-
ren… De meeste mensen lijken te begrijpen dat hiermee
een zekere waardigheid bedoeld wordt, een oprechtheid,
hartelijkheid, mildheid en vriendelijkheid. Een soort zacht-
heid en beheersing in bewegingen en een elegante
lichaamshouding. Een zachte blik die voor zich uit kijkt en
een ontspannen glimlach. Een manier van zijn die vertrou-

wen uitstraalt en verantwoordelijkheid, helderheid en wijs-
heid. Ongeacht de lijdensweg die mensen beleven, slagen
de meesten erin om tijdelijk deze rol op te nemen en op die
manier minstens een zaadje van hoop te planten voor de
toekomst.

Zittend als een koning wordt immers al gauw duidelijk dat
het altijd mogelijk is om breder te kijken, om perspectieven
te zien. Zowel bij jezelf als bij anderen. Initiële kwaadheid
bijvoorbeeld lijkt vanzelf te veranderen in een vorm van
medeleven als je ze met mildheid kunt accepteren en laten
zijn. Vertrouwen dat elke belevenis, gebeurtenis, gewaar-
wording, gedachte er kan en mag zijn, zonder dat je die
onmiddellijk hoeft te taxeren (als beter of slechter) geeft
het effect dat dingen minder overweldigen of minder wor-
den vastgehouden. Wat dan weer vertrouwen geeft in de
vergankelijkheid van de dingen, het weten dat alles con-
stant aan het veranderen is, dat het leven gebeurt. 

Werkelijk instappen in de dans van het leven begint dan ook
met een vorm van laten gebeuren en weten dat het
gebeurt. Controle en beheersing zal ergens wel een rol spe-
len, maar is zeker niet het eindpunt van de dans. Sierlijkheid
en invoelen geven veel meer blijk van meesterschap. 

Tot slot
Mindfulness is een product van deze tijd, zowel naar verpak-
king als naar inhoud. In een leven dat voorbij raast is het
goed om overzicht te bewaren en je te verbinden met een
centrum. Eens voorbij de drempel van een oppervlakkige
kennismaking is er de mogelijkheid om diepgang op te zoe-
ken. Retraites in binnen- en buitenland maken het mogelijk
om de technieken en attitude uren en dagen na elkaar te
beoefenen. Gestructureerd op zichzelf terugtrekken om die-
per te kijken. Een mogelijkheid voor mensen van alle slag
en soorten, en van om het even welke levensbeschouwing.

Mindfulness heeft ook een plaats verworven binnen psycho-
therapeutisch perspectief. Daar waar awareness eerder in
stilte mee vorm gaf aan therapeutische benaderingen, krijgt
mindfulness een belangrijke plaats binnen de zogenaamde
gedragstherapie van de derde generatie. Onderzoeks -
resultaten tonen gunstige effecten bij verscheidene proble-
matieken.

2.500 jaar geleden zouden de mensen aan de Boeddha
gevraagd hebben welke meditatie hij en zijn volgelingen
beoefenden. Zijn antwoord was: “Als we zitten, weten we
dat we zitten. Als we stappen, weten we dat we stappen.
Als we eten, weten we dat we eten…”

De boodschap is nog steeds dezelfde, niet meer dan dat. In
al zijn eenvoud nog steeds een heel bijzondere uitdaging.

Voetnoot
(1) Pali is de taal die gebruikt wordt in de oude geschriften van het theravada-

boeddhisme. 
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W
e zijn verheugd dat we met Corry Laura Van Bladel
een gesprek hebben over Geweldloze Communicatie.
Zij is coach/trainer Geweldloosheid in Com mu ni ca -

tie en Conflict (www.blabla-blabla.be). Aan de hand van
vraag en antwoord hopen we meer inzicht te verschaffen in
deze waardevolle communicatievorm die je leven meer
intens maakt. Tijdens dit interview licht Corry Laura vol
enthousiasme haar antwoorden toe. Bijna zagen we sterre-
tjes maar dit had meer te maken met de warmte en een
hongergevoel, want Geweldloze Communicatie heeft voor
iedereen een meerwaarde te bieden. Geweldloosheid kan
je niet enkel als een methode, maar meer als een levens-
wijze zien waarvoor je kan kiezen. Het is geen geweldloos
doen, maar het kan een geweldloos zijn worden. Bij
Geweldloze Communicatie is het van belang om te kunnen
thuiskomen bij jezelf, jezelf meer verbinden met jezelf en
de ander... en van daaruit in het leven staan. Zeer zinvol,
lees maar…

Geweldloze Communicatie is een proces ontwikkeld door
Marshall Rosenberg. Kan je even samenvatten wat dit pro-
ces betekent? Wat staat hierin centraal? Wat is kenmerkend? 

Centraal in het proces staat de verbinding met jezelf van
waaruit er ook verbinding met de ander kan ontstaan. Tevens
is het essentieel dat het gaat over én (je eigen behoefte) - én
(de behoefte van de ander) en niet zoals zo vaak in onze
samenleving vanuit of - of gehandeld of gesproken wordt,
dat laatste refereert naar gelijk - ongelijk. Als je je Geweldloze
Communicatie eigen maakt, komt dit tegemoet aan de
natuurlijke drang om bij jezelf te komen zonder dat dit ten
koste van een ander moet gebeuren. Als pijn in de weg zit
dan voel je je niet meer verbonden met jezelf. We zijn bang
dat onze behoeften er niet meer toe doen. We denken in ter-
men van winnaar en verliezer, maar de euforie wanneer je
een discussie wint, is maar van korte duur. Eigenlijk willen we
in essentie dat ieder zich goed voelt en dat wordt bereikt door
een verbinding met jezelf en de ander, hier en nu.

De echte verbinding gebeurt op het niveau van de behoefte
gekoppeld aan een gevoel. Een voorbeeld werkt verhelde-
rend. De hulpverlener kan zich tijdens een gesprek met de
cliënt moe en geïrriteerd voelen. Door de volgende vraag,
gesteld door de hulpverlener aan de cliënt, ontstaat er een
verbinding op het behoefteniveau: “Als je terug kijkt naar de
situatie hoe voel je je dan nu?” Aan de hand van deze vraag

Een gelukkiger Leven
door Geweldloze Communicatie 
als levenshouding

Een gesprek met Corry Laura Van Bladel
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breng je de cliënt bij zijn/haar gevoelens in het nu, waardoor
de cliënt ook duidelijker kan krijgen wat hij hier en nu nodig
heeft. Hierdoor verdwijnt meestal het gevoel van vermoeid-
heid en irritatie bij de hulpverlener ook. Als deze vraag niet
werkt dan kan de hulpverlener zichzelf in brengen: “Ik merk
dat ik moe ben en het moeilijk vind om me te blijven con-
centreren, terwijl ik wel graag
echt wil luisteren, hoe zou
het zijn om met jouw gevoel
naar het nu komen? Hoe voel
jij je nu?” Misschien is het
voor de cliënt niet nieuw dat
mensen moe worden om
naar zijn/haar verhaal te luis-
teren. Misschien haken nog wel mensen af in de omgeving
van de cliënt waarnaar gepolst kan worden. Het werkt con-
fronterend en verhelderend, om vanuit het hart (en dus niet
oordelend) een spiegel te tonen.

Veel energie en aandacht gaat naar oordelen over wat een
ander doet/zegt. We voelen ons slecht omdat de ander iets
bepaald deed of zei… Op die manier zien we de ander vaak
als oorzaak van wat we voelen en ontstaan vaak gevoelens
van machteloosheid: “Ik kan er toch niets aan veranderen,
ik heb er geen invloed op, het overkomt me.”
Het is heel empowerend om verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen leven zonder afhankelijk te zijn van de
ander: “Als mijn partner beter zou luisteren, dan…”, “Als de
kinderen meer zouden helpen, dan…”… Die verantwoorde-
lijkheid kan je nemen door heel bewust met je eigen
gedachten om te gaan, door elk oordeel, elke gedachte te
zien als een uiting van een (on)vervulde behoefte van
jezelf. Op deze manier neem je de touwtjes zelf weer in
handen in plaats van je te laten leiden door je gedachten.
Autonomie en respect voor eigen keuze staan centraal in
Geweldloze Communicatie. 
Je hebt een keuze. Transpersoonlijke coaching sluit hierbij aan.
Waarbij een beroep gedaan wordt op het aanspreken van het
eigen vermogen door het stellen van volgende vragen aan de
cliënt: “Wat kan je veranderen en wat niet? Welke invloed heb
je en welke niet? Ben je bewust van eigen vermogen?”

Het proces van Geweldloze Communicatie wordt in vier
stappen samengevat. Ten eerste is er een onderscheid tus-
sen de feiten die je ziet, hoort én wat dat met jou doet, het
gevoel dat dit oproept. Vervolgens is het van belang stil te

staan bij je behoeften, bij wat je nodig hebt. Dan komt het
er op aan om actie te ondernemen om je eigen behoefte in
te vullen of om vragen te stellen of een verzoek te formu-
leren zodat een ander eventueel kan helpen bij het vervul-
len van je behoefte. Ten slotte is het essentieel dat dit ver-
zoek verbindend werkt. Een voorbeeld maakt dit duidelijker.

Iedereen zal de ergernis van
afwas die blijft staan door de
ander wel herkennen. Het
komt er dan op aan om een
verbindend verzoek te for-
muleren waarbij je eigen
noden uitgedrukt worden en
je tegelijkertijd ook voor ver-

binding zorgt, zodat de ander kan ervaren dat hij/zij er voor
jou ook toe doet. Een mogelijke reactie kan zijn: “Ik zie dat
je de afwas nog niet deed en merk dat ik me onrustig voel.
Ik wil er graag op kunnen rekenen dat we de afspraken die
we maakten ook nakomen. Dat geeft me rust. Hoe is dat
voor jou als je dat hoort?”

Een reactie, die ik vaak hoor, is: “Ja, dat is allemaal waar,
maar als de ander er niet voor kiest om op dezelfde manier
te communiceren dan werkt het toch niet?!” 
Je kan de ander inderdaad niet verplichten om ook voor
deze evenwaardige vorm van communiceren te kiezen, én
jij blijft de keuze houden, op elk moment, om zelf te kiezen
hoe jij reageert. Bedenk maar eens wanneer de kans het
grootst is dat je een gewenste reactie krijgt. Dan is mijn
keuze alleszins snel gemaakt. 

Opmerkelijk is het inzicht dat wanneer iemand kritiek geeft
dat het dan heel weinig zegt over die persoon waarop kri-
tiek wordt gegeven, maar wel iets zegt over de persoon die
kritiek uit. Als iemand bijvoorbeeld tegen je zegt dat je een
dikke egoïst bent, kan je ervan uitgaan dat die persoon wil
uitdrukken dat hij het nodig heeft dat er ook met hem reke-
ning wordt gehouden. Of een uitspraak als “Jij moet altijd zo
doordrammen” kan betekenen dat iemand het nodig heeft
om gehoord te worden in wat hij te vertellen heeft enzo-
voort. Het punt is dat wij over het algemeen geleerd heb-
ben om de ander te beschuldigen als we zelf iets te kort
komen. Het resultaat daarvan is dat je vaak nog minder
krijgt van wat je eigenlijk nodig hebt. Dit principe vind je
heel duidelijk terug in het gedachtegoed van Pat Patfoort
(Geweldloze Conflicthantering).
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Het is belangrijk om open te communiceren over afspraken
op basis van wat je nodig hebt. Wat heb je als ouder bijvoor-
beeld nodig? Het komt er op neer dat hoe meer vertrouwen
er is naar kinderen toe, hoe minder ze grenzen nodig heb-
ben. Het uur van thuiskomen is voor veel pubers een bron
van ergernis aangezien één uur ‘s nachts véél te vroeg is.
Ouders liggen echter wakker en willen gerust gesteld zijn
dat alles in orde is. Het komt er op neer om rekening te hou-
den met elkaars noden. Ouders willen gerust gesteld zijn en 

pubers willen zich amuseren. Een overeenkomst zou kunnen
zijn dat kinderen langer mogen blijven indien ze zich amu-
seren mits het sturen van een bericht waar ze zijn. Indien de
tieners zich vervelen, zullen ze bij verveling zelfs vroeger
thuis zijn. 
Kortom het is belangrijk om te communiceren over wat JIJ
nodig hebt en te komen tot een ‘en’ – ‘en’-oplossing waar-
bij de noden van ieder gerespecteerd worden.

Wat leer je in het proces van Geweldloze Communicatie? 

Je leert beter omgaan met verschillen. Levenskwaliteit ver-
groot doordat je een sterke verbinding hebt met eigen
noden en een groter begrip en aanvoelen hebt van wat er
in de ander kan leven. Je leert komen tot een oplossing die
ieders noden vervult (‘en’-‘en’). 
Heel belangrijk in dit proces is dat je een onderscheid maakt
tussen je behoeften en je strategieën (manieren om je
behoeften te vervullen). Een waardevolle les die ik leerde
en graag doorgeef, is: wees niet gehecht aan je strategie,
wees zeer gehecht aan je behoefte!
Dit is iets dat vaak aan bod komt bij de begeleiding van kop-
pels. Zo vertelde een vrouw: “We hebben nooit een diep-
gaande babbel.” De nood van de vrouw, namelijk tijd
maken voor elkaar was eigenlijk dezelfde als deze van haar
man, die zijn behoefte niet vervuld zag met praten want
daar zag hij tegenop. Hij wou dus ook tijd voor elkaar maar
niet via een gesprek, wel door bijvoorbeeld samen naar de
bioscoop te gaan. Als de echtgenote dat hoorde, voelde ze
een enorme opluchting. Zij was namelijk in de overtuiging
dat haar echtgenoot nooit zin had om iets samen te doen. 
Eigenlijk leert Geweldloze Communicatie je door verwijten

heen te horen wat de ander zegt. Er ontstaan eigenlijk veel
misverstanden door verkeerde interpretaties, die op hun
beurt valse verwachtingen teweeg brengen.
We leven sowieso in een samenleving met veel verwachtin-
gen. Geweldloze Communicatie kan rust brengen, zorgen
voor vertraging door stil te staan bij je eigen gevoelens en
noden zodat je kan komen tot een keuze. Geweldloze
Communicatie vergroot de verbinding met jezelf en je
omgeving, waardoor je in staat bent te reageren op een
manier die in harmonie is met ieders noden.

De Geweldloze Communicatie is voor jou naast een com-
municatievorm ook een manier van leven. Kan je uitleg-
gen wat de meerwaarde is van Geweldloze Communicatie
in jouw leven?

Mijn leven is door het leren kennen van het geweldloze
gedachtegoed helemaal veranderd. De ervaring leert me
dat Geweldloze Communicatie een waardevolle bijdrage
levert aan: het vergroten van verbinding met jezelf én de
ander, eigen verantwoordelijkheid kunnen en durven opne-
men, ontwikkelen van zelfmededogen en empathie, vergro-
ten van verdraagzaamheid, constructief omgaan met ver-
schillen. Het heeft me woorden gegeven. Kijk naar een kind
dat overstelpt wordt met vragen: “Wil je je speelgoed oprui-
men? Wil je…?” Eigenlijk worden er vragen gesteld waarbij
“neen” als antwoord niet wordt getolereerd. Hierdoor leren
kinderen dat je geen “neen” hoort te antwoorden. Als jong-
volwassene worden ze dan naar assertiviteitscursussen
gestuurd.
Het komt er echter op aan dat wanneer je een vraag stelt,
dat degene die antwoordt ook “neen“ mag zeggen. In
essentie zijn we niet gewelddadig, maar we leren bij het
opgroeien af om authentiek te zijn. Je mag bijvoorbeeld niet
zeggen dat je iets lelijk vindt of dat je iets niet lekker vindt.

Welke concrete handvaten biedt de Geweldloze Communi -
catie aan om deze inzichten ook in je communicatie en je
ganse leven te integreren?

Eigenlijk hebben we het allemaal al gezegd. Om het nog
eens kort samen te vatten: je leert het onderscheid te
maken tussen een waarneming en een interpretatie (dus
het onderscheid tussen wat je ziet/hoort èn wat het met je
doet), bewust te zijn van je eigen gevoelens, ontdekken van
je behoeften en je stelt echte vragen (die niet te verwarren
zijn met eisen). Tevens leer je authentiek te verwoorden
van wat er in je leeft. Je leert te luisteren naar de boodschap
van de ander door de verwijten heen. Je kan komen tot het
transformeren van je eigen pijn, zodat je niet uit wraak of
tegenaanval gaat handelen. De kracht van mededogen met
jezelf en de ander groeit. Mededogen staat voor aanwezig
zijn en volledig accepteren van alle gedachten/oordelen,
gevoelens en behoeften. Oordelen zijn namelijk geschenken
omdat ze ons vitale informatie geven, ze vertellen namelijk
iets over de (niet) vervulde behoeften. Het is dus belangrijk



om je bewust te worden van je eigen (gedachte)patronen
om zo je eigen kracht te ontwikkelen en te versterken.

Geweldloos Communiceren is geen doel op zich, wél is het
een manier om andere doelen te bereiken. Welke doelen
zijn dit dan?

Het overkoepelende doel is een gelukkiger leven te leiden,
gelukkig zijn en in verbinding zijn met jezelf en de ander.
Geweldloze Communicatie is geen methode maar een
levenshouding. Je kan het model perfect gebruiken om niet
geweldloos te communiceren. Het gaat echter niet om
manipuleren zodat je alleen maar je zin kan krijgen. Het
gaat om de verbinding met jezelf en de ander blijven voe-
len om zo intenser van het leven te genieten.

Hoe ga je aan de slag met de innerlijke criticus, saboteur,
eiser van de cliënt naar zichzelf toe en naar de hulpverle-
ner toe?

Oordelen (ook over jezelf) hebben een betekenis. Het komt
er op aan ze te vertalen. Verwijten en oordelen kan je
namelijk als geschenken zien, die je wel moet uitpakken
natuurlijk om te kijken wat er in de verpakking zit. Als de
cliënt met een innerlijke criticus naar mij toe komt dan zal
ik helpen met de vertaling van zijn boodschap om te komen
tot wat de cliënt nodig heeft. Het komt er dus op aan om
goed te luisteren naar de criticus. Enkel neem je niet alles
voor waar aan, je neemt hem wel serieus omdat hij je iets
wezenlijks te vertellen heeft. Er zijn drie soorten gevoelens
als je kijkt naar de verhouding tegenover behoeften. Ten
eerste zijn er de gevoelens die snel gelinkt kunnen worden
aan een behoefte. Zo voelt men zich blij of opgelucht indien
de behoefte aan veiligheid is ingevuld. Ten tweede zijn er
gevoelens waarbij de behoeften niet zo duidelijk te vinden
zijn. Denk maar aan gevoelens als jaloezie, wanhoop… Je
bewust worden van wat je denkt (beperkende overtuigin-
gen), kan je dan bij je onderliggende behoeften brengen,
en je bewust worden van die behoefte is vaak al voldoende
om het onaangename gevoel te transformeren naar iets
wat beter voelt. Enkele voorbeelden maken dit duidelijker.
De gedachte ‘Het leven heeft geen zin meer voor mij’ kan
op de behoefte ‘Ik wil voelen wie ik ben, welke betekenis
ik heb voor anderen wijzen’.
‘De ander kan het beter dan ik’, refereert naar de behoefte
‘Ik wil veranderen of ik wil mezelf leren accepteren bijvoor-
beeld’.
Kwaadheid ontstaan uit de overtuiging dat de ander iets
fout doet, kan duiden op de behoefte aan gedeelde verant-
woordelijkheid of de behoefte aan voelen dat hoe jij je voelt
en wat jij nodig hebt ook belangrijk is voor de ander. 
Ten derde tot slot zijn er nog de quasigevoelens zoals ‘Ik
voel me vernederd’, waarbij we de ander verantwoordelijk
maken voor hoe we ons voelen. Ook daar pak je weer je
overtuiging vast en vertaal je ze naar de onderliggende
behoefte(n). Bijvoorbeeld: ‘Hij negeert me’, zou je dan kun-

nen begrijpen als ‘Als de ander niet naar me kijkt dan voel
ik me geïrriteerd, want ik heb behoefte aan verbinding met
de ander’. Deze manier van omgaan met je oordelen en
beperkende overtuigingen maakt dat men meer en meer
gaat voelen hoe een grote invloed je zelf kan hebben op je
huidige welzijn.

Hoe verwerk je Geweldloze Communicatie in jouw indivi-
duele coaching? Wat is de meerwaarde van Geweldloze
Communicatie voor jouw individuele coaching?

De bedding en alle facetten van mijn werk worden gedra-
gen door de transpersoonlijke visie. Geweldloze
Communicatie is de lijm, het bindmiddel tussen al deze
facetten en rust in de schaal van deze transpersoonlijke visie
waarbij het volledig respecteren van de behoefte aan auto-
nomie van de cliënt centraal staat. Bij de vraag naar de
basisbehoefte van een baby denkt men aan voeding, veilig-
heid, slapen… Heb je echter al eens een baby eten probe-
ren te geven als hij niet wil eten? Trek niet je beste kleren
aan zou ik zeggen! Er is dus een basisbehoefte die vooraf
gaat aan alle andere behoeften, namelijk autonomie. Ook al
vraagt een cliënt wat jij het beste vindt, in essentie willen
we ons vrij voelen en zelf kiezen. De vraag is dus hoe je
autonomie kan ondersteunen. De inzichten van Geweldloze
Communicatie zijn wat dat betreft voor mij ideale handva-
ten om de cliënten hierin te begeleiden en tevens instru-
menten aan te reiken waardoor hij/zij dit uiteindelijk vrij
snel ook zonder jouw hulp zal kunnen.

De transpersoonlijke visie heeft als vertrekpunt: de cliënt is
oke en heeft alles al in zich wat hij nodig heeft. Het is een
kwestie van zich daar weer bewust van te worden. 
Als begeleider zorg ik dat ik goed in verbinding ben met
mijn eigen lichaam, goed gecenterd. Op die manier kan je
cliënt mee resoneren zoals instrumenten dat ook doen, de
cliënt zal als het ware mee trillen. Als hulpverlener is het
belangrijk om eerlijk te zijn over de triggers die geraakt
worden. Elke interventie gebeurt bewust en dient een
meerwaarde te betekenen voor de cliënt. Als hulpverlener
is het belangrijk om authentiek te reageren en niet te oor-
delen, alvorens je reageert, je oordelen eerst te vertalen
met andere woorden naar onderliggend gevoel en behoef-
te. Op die manier kan je je cliënten een zuivere spiegel aan-
bieden waar ze veel van kunnen leren.

Wat zijn de basisinzichten van het Geweldloze Gedachte -
goed volgens Pat Patfoort, grondlegster van de geweldlo-
ze opvoeding en conflicthantering? 

Het Meerdere-mindere-model versus het Evenwaardig heids -
model vormen de basis van de Geweldloze Conflicthantering
volgens Pat Patfoort. Daar valt uiteraard heel veel over te
vertellen. Om het heel kort door de bocht uit te drukken: wie
zich in een mindere positie bevindt doordat een bepaalde
behoefte niet ingevuld is, zal uit deze positie weg willen en
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gebruikt hiervoor energie die door ons overlevingsinstinct
vrij wordt gemaakt. Meestal gaan we impulsief reageren, en
gaan we dus bijvoorbeeld in de tegenaanval, reageren we
ons af op een derde (verkeersagressie is hier een voorbeeld
van) of kroppen we op totdat er een moment komt dat onze
emmer vol zit… Bij cliënten kan je deze laatste vorm van rea-
geren bijvoorbeeld herkennen aan eetproblemen, migraine,
automutulatie, depressie… 

Welke inzichten en vaardigheden heb je nodig om de stap
te zetten naar het aanleren en integreren van een
Geweldloze Communicatie en Levenshouding? Hoe maak
je deze inzichten en vaardigheden eigen?

Het is belangrijk om als hulpverlener inzicht te hebben in je
eigen patronen en persoonlijkheid. Van belang is een open-
heid om jezelf te bevragen (zonder jezelf onderuit te halen)
en er voor te kiezen om je bewust te worden van je gevoe-
lens en behoeften. Je zelf de vragen stellen: ‘Wat doe ik?’ en
‘Wil ik dat doen?’.

Zelfzorg als hulpverlener is belangrijk. In die context hoor-
de ik onlangs de stelling: ‘Wie knipt de kapper’. Vandaar
de vraag: ‘Wie is jouw kapper?’.

Corry Laura somt de mensen op die inspirerend voor haar
zijn. Hierbij denkt ze aan Nada Ignjatovic, verbonden aan
de Universiteit van Belgrado en Center for Nonviolent
Communication (meer informatie: www.cnvc.org), die echt
voedende trainingen geeft in het kader van Geweldloze
Communicatie. Corry Laura noemt Nada crème de la crème. 
Gina Lawrie en Bridget Belgrave ontwikkelden de dance-
floors (de dansvloeren). Voor het leren en oefenen van
Geweldloze Communicatie ontwikkelden ze 7 dansen,
bedoeld om bewustzijn en vaardigheden te ontwikkelen
op een bepaald gebied van geweldloos communiceren
(meer informatie: www.nvcdancfloors.com ).
Pat Patfoort, met wie Corry Laura samen de opleiding
Ontwikkelingsweg naar een geweldloze levenshouding
geeft, blijft een fijne collega van wie ze nog steeds veel leert.
Mieke Feijtraij is de inspirerende collega van Corry Laura
met wie ze de jaartraining De Roos, een jaar vol groei, in
geweldloos communiceren van hart tot hart geeft. 
Voedend is voor Corry Laura tevens de intervisiegroep
waaraan ze deelneemt.
Tevens blijft ze zich verdiepen in transpersoonlijke coach-
ing. Indien Corry Laura een verzadigd gevoel heeft op vlak
van communicatie (of simpel gezegd even geen mensen
wil zien) dan gaat ze de natuur in, te voet, te paard…
zoekt ze de stilte op.

Ter afronding vertelt Corry Laura een verhelderende anekdote
waarin de Geweldloze Communicatie mooi naar voor komt. 

Een tijdje geleden reed ik ‘s avonds laat naar huis van
Brugge naar Eindhout, zo'n 150 kilometer van elkaar. Bijna

middernacht, bijna in Antwerpen, begon de moeheid me
alsmaar meer parten te spelen. Ik besloot om me even op
een parking te zetten om een kort dutje te doen om daarna
verder te kunnen rijden. Plots schrok ik wakker van geklop
op mijn raam. Er stond een agent bij mijn wagen. Ik deed
mijn venster open, waarop hij onmiddellijk nogal kortaf zei
dat het eigenlijk verboden is om op een parking te over-
nachten. Allerlei gedachten gingen door mijn hoofd. Dat
gebeurde uiteraard in een splitsecond.
‘Jeezes, dat is nu toch wel echt om moeilijk te doen!’
‘Wat wil hij nu liever: dat ik al rijdend in slaap val?!’
Ik voelde mijn boosheid groeien. Ik wilde graag gezien wor-
den in mijn intentie van zelfzorg en ook van mee zorg dra-
gen voor veiligheid op de weg. Toen ik me daar bewust van
was, kwam er rust en tegelijkertijd voelde ik een glimlach
op mijn gezicht komen.
De agent keek me ietwat verbaasd aan. Ik zei hem: “Ik kan
me voorstellen dat u zich bezorgd voelt als u mij alleen,
midden in de nacht, slapend terug vindt.” "Ja inderdaad”,
zei hij, al heel wat vriendelijker trouwens. “Maar u was mis-
schien van plan om nog naar huis te rijden?” “Dat was inder-
daad mijn bedoeling, maar ik was zo moe dat ik niet meer
wakker kon blijven. Daarom was ik even gestopt."
Vervolgens zei hij: "Sorry dat ik u wakker maakte. Ik wens u
nog een fijne thuisrit."

Lang geleden, nog voor ik bekend was met geweldloos
communiceren zou ik ongetwijfeld heel anders gereageerd
hebben. Of ik zou hem gewoon ongezouten gezegd hebben
wat er door mijn hoofd ging en met andere woorden verwij-
ten naar zijn hoofd geslingerd hebben. Of ik zou zijn bood-
schap inslikken en nadien mopperend naar huis gereden
zijn.
Nu geniet ik enorm van hoe oorspronkelijk moeilijke situa-
ties of uitspraken, nu vaak heel anders verlopen. Ik geniet
van de diepgaande contacten die hierdoor vaak ontstaan,
het wederzijds begrip dat er kan zijn.

Tot slot, enthousiast als we zijn over de Geweldloze
Communicatie, gingen we zelf aan de slag met deze
inzichten bij kinderen. Het werkte, iedereen voelde zich
begrepen, maar grappig was wel hun opmerking dat ze
het gevoel hadden in de zedenleer les te zitten. Deze
reflectie is een mooie afsluiter van dit interview waarvoor
we Corry Laura Van Bladel van harte danken. We wensen
haar nog veel mooie
geweldloze en gelukkige
momenten in haar leven
toe!

Voor wie meer wil lezen over de
Geweldloze Communicatie verwij-
zen we graag naar het boek van
Corry Laura Van Bladel Sos Conflict.
Concrete werkvormen voor geweld-
loos opvoeden en begeleiden uit-
gegeven door Abimo in 2009.



Vertel me een verhaal, Pew

Welk verhaal, kind?

Een verhaal dat telkens opnieuw begint.

Dat is het verhaal van het leven, kind.

Vertel me een verhaal, Pew.

Welk verhaal?

Een verhaal met een gelukkig einde.

Zo’n verhaal bestaat niet.

Een verhaal met een gelukkig einde?

Nee, een verhaal met een einde.

Uit Lighthousekeeping J. Winterson

ISBN13: 9780156032896
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een levenslang proces
Over levensverhalen en -motto’s

Vreugde 
Vreugde of blijdschap is -zoals we allemaal weten- een posi-
tieve emotie bij mensen of dieren, een tevredenheid met
de omstandigheden of omgeving. Wie blij of gelukkig is,
heeft positieve gevoelens over de omgeving of zichzelf en
heeft dan ook geen grote behoefte om de omstandigheden
te wijzigen. Een bekende uiting van vreugde is uiteraard
lachen, maar soms kan iemand ook huilen van blijdschap.
Als de positieve gevoelens langere tijd aanhouden, spreekt
men van geluk. Intense, uitgelaten vreugde wordt dan weer
euforie genoemd.
Veelal ontstaat de emotie als aan een verlangen wordt vol-
daan, maar het verlangen zelf kan ook al een positief gevoel
geven. De emotie kent vele gradaties, van een gezellige
avond met vrienden tot de overdonderende gelukzaligheid
van verliefdheid.(1)

Als mensen op bepaalde momenten in hun leven stilstaan
bij gebeurtenissen dan roepen die vaak iets overeenkom-
stig uit hun verleden op. Dit terugdenken kan worden ver-
staan als reminiscentie, het op een min of meer levendige
en gevoelsgeladen wijze ophalen van gebeurtenissen uit
het verleden. 

Plezier beleven aan reminisceren
Zonder herinneringen wordt men als het ware niet ouder
en hoe ouder men wordt, hoe meer er is om naar terug te
kijken. Reminiscentie is stilstaan bij de belevenissen die
we hebben meegemaakt, aan de hand van een trigger,
een uitnodiging. Deze methodiek kan vooral bij ouderen
helpen beter met belangrijke of ingrijpende veranderin-
gen in het leven, zoals opname in een verpleeghuis, om
te gaan. Zo wordt er een brug geslagen tussen het heden
en het verleden. Iemands gevoel van identiteit, eigen-
waarde en zelfvertrouwen is voor een groot deel geba-
seerd op de kennis die hij/zij heeft over zijn/haar
afkomst. Reminiscentie versterkt het gevoel van eigen-
waarde en het gevoel van identiteit. Praten over vroeger
herinnert de persoon eraan wie hij/zij is en waardoor
hij/zij zo is geworden. Vooral voor ouderen die in een
rust- en verzorgingstehuis wonen, is het gevoel van een
eigen identiteit erg belangrijk, omdat dit gevoel daar
bedreigd kan wordt. Afhankelijkheid van anderen, de
regels, voorschriften en routine van de instelling kunnen
maken dat men zich een grijze muis gaat voelen, iemand
die zich niet onderscheidt van anderen. 

IN ONS LEVEN KUNNEN WE IN VEEL DINGEN VREUGDE VINDEN

EN ER VERVOLGENS OOK ECHT PLEZIER AAN BELEVEN. IN VOL-
GEND ARTIKEL NEEM IK JE GRAAG MEE OP PAD, OP HET LEVENS-
PAD MEER BEPAALD.
IK ZAL HET HEBBEN OVER POSITIEVE EMOTIES UIT HET VERLEDEN,
HEDEN EN TOEKOMST EN DE VAARDIGHEDEN OM DE DUUR EN

INTENSITEIT VAN DEZE EMOTIES TE VERSTERKEN DOOR MIDDEL

VAN REMINISCEREN EN HET WERKEN MET LEVENSMOTTO’S. OOK

ALS VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT BEGELEID IK SOMS

CLIËNTEN, DIE DOOR MIDDEL VAN HET OPHALEN VAN VERHALEN

OVER VROEGER EEN MOOIE GELEGENHEID KRIJGEN OM DE BAT-
TERIJEN EEN BEETJE OP TE LADEN. HIERDOOR KUNNEN ZE ER

WEER EVENTJES TEGENAAN. IK ERVAAR HET ZELF ALS EEN NOOIT

EINDIGEND VERHAAL, EEN VERHAAL OVER HERINNERINGEN EN

VREUGDE DIE DOOR MIDDEL VAN KORTE BOODSCHAPPEN NAAR

BOVEN KOMEN.

Freia DeBuck

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent
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Terugblikkend op zijn/haar unieke verleden beseft de per-
soon (opnieuw) dat hij/zij uniek is. Het belangrijkste van
reminiscentie is dat de deelnemers er veel plezier aan bele-
ven. Wanneer reminiscentie vreugde brengt in iemands
leven heeft dit vaak weer andere positieve effecten, zoals
een verbeterde subjectieve gezondheid (minder klagen over
kwaaltjes en ongemakken) en grotere interesse in en
betrokkenheid bij anderen. De meeste mensen hebben een
natuurlijke behoefte om te praten over vroeger. Dat helpt
hen de rekening van het leven op te maken. Maar in onze
maatschappij worden de mensen behalve ouder ook eenza-
mer. De tijd dat opa en oma tot hun dood in het gezin ble-
ven wonen, is voorbij. Door te verhalen over ons leven kun-
nen we duidelijk maken wie en wat we zijn: wat we beleefd
en gepresteerd hebben, wat ons heeft gevormd. 

Maar het kan ook de volgende generaties heel wat inzich-
ten brengen. De Algonquins, een indianenstam uit Noord-
Amerika, hadden een mooi levensmotto dat zei: “Als we
stoppen met het vertellen van onze verhalen, gaat onze
kennis verloren.” Net zoals bij deze Native Americans wor-
den ook bij ons vaak levensmotto’s of citaten gebruikt om
een rode draad in iemands levensverhaal weer te geven. 

Wat een levensmotto over jou ontsluiert
In het midden van deze Antenne zijn trouwens vier post-
kaartjes terugvinden met daarop korte, krachtige levensmot-
to’s, die mogelijks kunnen dienstdoen als inspiratiespreuk. 

Persoonlijk ben ik dol op mooie verhalen en krachtige citaten,
die veelal ook levensmotto’s kunnen zijn. Zelf verwerk ik ook
graag citaten in bijvoorbeeld teksten voor plechtigheden. 
Ik vind het dan ook leuk om in allerlei boeken en tijdschrif-
ten mooie uitspraken op te snorren. Elke keer dat ik een uit-
spraak of een inspirerende quote hoor of zie dan noteer ik
deze en inmiddels ben ik dan ook bezig een mooie verza-
meling aan te leggen van inspirerende levensmotto's en
afhankelijk van het gemoed varieert mijn favoriet. Soms zijn
het zinnetjes die kracht inspreken, waar ik naar leef, die ik
goed vind of waar ik gewoon heel hard om moet lachen. 

Tijdens morele bijstandsgesprekken halen mensen af en
toe ook hun eigen levensmotto’s aan om iets in de verf te
zetten. Citaten die precies van toepassing zijn op een
bepaald onderwerp hebben dan ook een bijzondere over-
tuigingskracht. Ze verwoorden een kern, die waarachtiger
is dan een gewoon stukje tekst. Vele mensen koesteren
dan ook hún levensmotto en vaak hebben ze die spreuk
altijd in hun hoofd zitten. 
Levensmotto’s van personen geven vaak een rode draad in
iemand leven weer. Zo’n motto wordt ook wel een lijf-
spreuk of credo genoemd, bijvoorbeeld: ‘Niet zeuren,
gewoon doen’. 
Het is een devies waaruit iemands levensopvatting blijkt.
Sommige mensen hebben één of meerdere mooie uitspraken
die ze ergens gehoord hebben en nooit meer zijn vergeten. 

Zo van die korte, krachtige spreuken die precies uitdrukken
wat men bedoelt. Die het gevoel beter verwoorden dan
pagina's volgeschreven emoties. Levensmotto's of schitte-
rende oneliners, zelf gevonden of uit een film. Citaten van
(al dan niet) bekende personen zijn ook vaak inspirerend
en soms ook vermakelijk. Vele motto’s zijn bovendien spits-
vondig. Als men zich aangesproken voelt tot een bepaald
levensmotto of spreuk, dan komt deze keuze doorgaans
niet uit de lucht vallen. Vaak heeft de persoon iets meege-
maakt -een nieuwe wending in het leven- dat het motto
treffend lijkt te verwoorden. Misschien heeft men zelfs ver-
schillende ingrijpende ervaringen gehad, die een reeks bij-
passend motto’s hebben opgeleverd en die men heeft
meegenomen naar de huidige levensfase. 
Mensen die hun levensmotto ontsluieren, vertellen iets over
zichzelf, over hun keuzes, hun manier van in het leven staan
en hun passie, kortom hetgeen ze meenemen op hun
levenspad. 

Levenspad
Het levenspad kan gezien worden als een bos met vele
bomen. Door in te zoemen op die ene boom of ervaring kan
men even stilstaan bij wat men bezighoudt, reeds opgeda-
ne ervaringen toetsen of op adem komen alvorens weer
verder te gaan. Mensen kunnen het leven ervaren als een
reis door de tijd, een traject tussen komen en gaan, tussen
geboorte en dood. De stappen die men zet op dit levenspad,
geven richting aan het bestaan in het heden en de toe-
komst. Gaandeweg ontplooit zich zo de mens die men al
wordend is. Maar wie men is en hoe men is, bepaalt men
niet alleen zelf. Men heeft anderen om zich heen en
omstandigheden die men meemaakt. Zodoende ervaren we
ons bos de ene keer als mooi vlak en groen en dan weer als
woest, soms lieflijk dan weer verraderlijk en dreigend. Ook
ervaren we deze levensloop als toeval, als een kansspel
waarin we proberen zin en geluk te ontlenen aan ons doen
en laten van alledag. Meestal lukt dat best wel. 
Maar niet altijd: soms zijn er grenzen op de levensweg.
Zonder dat men er invloed op heeft, verandert voorspoed in
tegenslag, slaat geluk om in verdriet en is er plotseling dat
alleen zijn. Bij het overlijden van een geliefde bijvoorbeeld.
Men kan niet zelf bepalen dat zoiets wel of niet gebeurt in
zijn/haar leven, hooguit hoe men ermee omgaat. 
Grenservaringen laten mensen intens beseffen dat hun
leven niet altijd maakbaar is. 
Bij cliënten worden dan zinvragen actueel, zoals: “Waarom
gebeurt dit met mij?”, “Hoe nu verder alleen?”… Dat zijn
vaak pijnlijke en eenzame periodes in mensenlevens. Men
staat dan voor de zware opgave om te leren leven met ver-
anderde omstandigheden. Feitelijk zoekt men dan naar
nieuwe zinantwoorden. Na een periode van pijn en verdriet
zeggen mensen wel eens: “Het was moeilijk, maar ik ben er
ook sterker en wijzer van geworden.” Achteraf weten we
soms dat grenzen ook uitdagingen kunnen zijn tot geestelij-
ke groei en nieuwe identiteit. Grenzen ervaren en inpassen
in het leven kunnen innerlijke groei bevorderen, omdat



deze processen het eigen bestaan bevragen en mensen
weer een stukje verder helpen op hun levenspad. 

Levenskunst
Het levenspad dat mensen bewandelen, wordt vaak ook
gekoppeld aan levenskunst. Maar wat is levenskunst? Het
antwoord op deze filosofische vraag is niet gemakkelijk.
Vaak wordt het begrip in verband gebracht met het woord
levensgenieter of met mensen die zelfs in de moeilijkste
omstandigheden het hoofd boven water weten te houden.
Ook roept het woord vaak een gevoel op van een mooi
leven hebben, waar het dan niet zozeer gaat om het uitein-
delijk resultaat, maar meer om de weg ernaar toe. Het gaat
hier om een subjectief begrip, waar iedereen een eigen
invulling aan geeft, veelal ook gekoppeld aan de belevenis-
sen en band met de mensen om ons heen, onze dichte
familie.

Levensvaardigheden
Net als ons eigen levenspad, is ook onze familieband tij-
dens ons leven nooit eindigend. Het is zo langzamerhand
wel bekend dat de opvoeding en de gebeurtenissen uit
onze jeugd invloed hebben op de rest van ons (psycholo-
gisch) leven. De Deens-Amerikaanse psycholoog Erik
Erikson (1902-1994) zag onze psychologische ontwikke-
ling als een levenslang proces. Volgens zijn inmiddels
klassieke theorie moeten we in de loop van ons leven
acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen func-
tioneren. Erikson ging ervan uit dat we deze vaardighe-
den in principe in bepaalde levensfasen opdoen. Gebeurt
dat niet of onvoldoende, dan is het mogelijk dat we ze
later in ons leven alsnog gaan missen en pas dan onder
de knie krijgen. 

De acht vaardigheden zijn: vertrouwen (0-1,5 jaar), autono-
mie (1,5-3 jaar), initiatief (3-6 jaar), competentie (6 jaar-
puberteit), identiteit (adolescentie), intimiteit (jongvolwas-
sen), productiviteit (middelbare leeftijd) en tevredenheid
(ouderdom).
Kraus Whitbourne deed onderzoek naar deze theorie van
Erikson en vond bewijs voor Eriksons aanname dat de acht
levensvaardigheden niet allemaal op een specifieke leeftijd
hoeven te worden geleerd. “In elke fase van ons leven kan
er een moment komen dat wij bijvoorbeeld moeten leren
autonoom zijn, of dat het erop aankomt dat we nu eens ini-
tiatief leren nemen. Neem Eriksons vierde levensvaardig-
heid: competentie. Daarbij gaat het erom dat we leren hoe
we iets tot een goed einde kunnen brengen, met andere
woorden: hoe we succes kunnen behalen in het leven. Daar
krijg je voor het eerst mee te maken in je tienertijd. Maar
het kan zijn dat je die vaardigheid pas oppikt als je in de
dertig bent. Hieruit trok Whitbourne de prettige conclusie
dat er altijd hoop blijft voor laatbloeiers.”(2)

De laatste levensvaardigheid uit het rijtje van Erikson vind ik
in deze context de belangrijkste, namelijk dat men tevreden
naar zijn leven kan (terug)kijken. Het kan raadzaam zijn dat
mensen zich niet slechts aan het einde van hun leven afvra-
gen of ze tevreden zijn, maar dat ze dat al veel eerder en
vaker doen. Misschien kunnen we (nog meer) vreugde vin-
den doorheen ons leven door ons regelmatig af te vragen of
we nog wel in onze sas zijn en daar ook consequenties aan
durven binden, groot of klein. 

Voetnoten

(1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Vreugde

(2) Psychologie magazine jaargang 29, januari 2010 p. 23-24

maart 2011 35

BL
A

U
M

IE
SK

E
O

P
KU

IE
RS

KU
O

N
©

A
N

D
RI

ES
ST

IE
N

ST
RA

- 
W

W
W

.F
LI

CK
R
.C

O
M

/P
H

O
TO

S/
A

N
D

RY
S_

ST
IE

N
ST

RA
/3

22
55

71
31

6/

OM HET LEVENSPAD TE BEWANDELEN, HEB JE GOEDE STAPSCHOENEN NODIG



A
nt

en
ne Leven met kanker: 

crisis en/of kans?

36 maart 2011

ANNIK JANSSENS

T
oen een inloophuis voor kankerpatiënten mij vroeg een
lezing te geven over de vraag of het krijgen van kanker
alleen maar negatieve effecten heeft of dat het ook iets

positiefs kan brengen, heb ik geaarzeld om hier op in te
gaan. Welk recht van spreken had ik? Ik was geen ervarings-
deskundige, mijn toehoorders wel. Ik ben toch ingegaan op
de vraag omdat het voor mezelf een uitdaging betekende
om hierover na te denken. 
Met dezelfde schroom als ik destijds voor mijn publiek
stond, begin ik aan het schrijven van dit artikel: verba volant,
scripta manent. Ik ben er mij erg van bewust dat het behan-
delen van deze delicate materie voorzichtigheid vraagt. Om
die reden beperk ik mij tot een aantal theoretische beschou-
wingen. Mijn hoop is dat dit inzicht kan brengen in wat
mensen die met kanker geconfronteerd worden, kunnen
ervaren.

Ik vertrek van de vaststelling dat te maken krijgen met een
levensbedreigende ziekte ontegensprekelijk een crisis ver-
oorzaakt. Dit is niet alleen voor de patiënt het geval, maar
ook voor zijn of haar omgeving. 
Wanneer we bij Van Dale het woord crisis opzoeken, dan
vinden we vijf betekenissen. 
Vier ervan zijn van toepassing in dit kader: 

1) beslissend stadium in een ernstige ziekte 
2) periode van ernstige stoornis
3) toestand waarin de oude levensgewoonten ontoerei-

kend blijken voor een harmonische oplossing van
gerezen moeilijkheden

4) een wending, een keerpunt
De eerste drie sluiten zeer nauw aan bij het negatieve van
de ziekte, de laatste betekenis houdt de mogelijkheid van
iets positief in zich. Is deze taalkundige veelheid van bete-
kenissen ook in het leven met kanker aanwezig?

Verstoord evenwicht 
Alle ingrijpende gebeurtenissen (positieve zowel als nega-
tieve) in het leven raken ons op vier vlakken: lichamelijk,
gevoelsmatig, sociaal en naar zinbeleving. De diagnose van
kanker meegedeeld krijgen, is een ingrijpende gebeurtenis.
Het is de situatie waarin men als gewone patiënt het dok-
terskabinet binnen stapt om het als kankerpatiënt weer te
verlaten. Er moeten meteen beslissingen genomen worden,
zowel door de behandelende arts als door de patiënt (eer-
ste betekenis Van Dale). Het vroegere leven en alles wat
daar mee samenhangt wordt door de diagnose door elkaar

Annik Janssens 

psychologe verbonden aan het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout

(annik.janssens@pnat.be) en zelfstandig opleider (info@interintra.be)



geschud. Het gaat om een keerpunt, een negatieve wen-
ding in het leven (vierde betekenis Van Dale).

Bekijken we de vier niveaus van geraakt worden wat dich-
ter:
Op lichamelijk vlak schiet het eigen immuunsysteem te kort
om tot genezing te komen. Bij kanker moet er ingegrepen
worden met zeer intensieve behandelingen, waaronder
chemo- en radiotherapie de meest vertrouwde zijn. Deze
behandelingen vragen op zich zeer veel van het lichaam.
Patiënten vertellen regelmatig dat ze zieker zijn van de the-
rapie dan ze aanvankelijk van de ziekte waren.
Op emotioneel vlak gebeurt er heel wat. Als de mens in een
levensbedreigende situatie terecht komt gaat hij angst (en
daardoor ook kracht) ontwikkelen. Dat doen we onbewust,
het is ons door de evolutie meegegeven. Die reactie houdt
ook in dat we op een meer instinctieve manier van hande-
len overschakelen. De rede, het verstand, wordt daardoor
naar het tweede plan verschoven. Wat op die momenten
gedacht en gezegd wordt, is meer gevoelsmatig dan ratio-
neel gestuurd. Daarom kan men, als de emoties terug wat
onder controle zijn, vaak anders tegen de feiten aankijken.
Deze strijd tussen gevoel en verstand is typisch menselijk en
laait bij ingrijpende gebeurtenissen extra op. 
Op het vlak van zinbeleving worden we wakker geschud.
Het gebeuren werpt ons terug op onszelf. Het brengt ons bij
de betekenis die we aan ons leven geven. Er rijzen vele vra-
gen, waaronder de vraag zonder antwoord: ‘Waarom moet
mij dit overkomen?’. Maar ook bedenkingen als: ‘Wat was
altijd belangrijk in mijn leven? Wat wordt het nu?’ en ‘Hoe
kan ik wat nu gebeurt inweven in mijn bestaan?’, ‘Wat doet
dit met mijn verwachtingen in het leven?’… kunnen de
geest bezetten.
Op sociaal vlak worden de gevolgen vaak onderschat.
Sociale relaties kunnen door het ziek zijn versterkt worden,
maar ze kunnen er ook onder lijden. Zieke mensen voelen
zich vaak uitgesloten door de maatschappij. Ga bijvoorbeeld
als kankerpatiënt (ook de genezen verklaarde!) maar eens
naar een bank om een lening aan te gaan. Het ervaren van
uitsluiting kan echter ook door de patiënt zelf worden ge -
creëerd: ik ben ziek en de anderen zijn gezond.

Dit overzicht illustreert de verstoring van het leven (tweede
betekenis Van Dale) en meteen volgt daaruit dat de oude
levensgewoonten en visies ernstig onder druk kunnen
komen te staan (derde betekenis Van Dale). 

Leven met kanker is leven met verstoorde evenwichten.
Het is leven tussen hoop, wanhoop, energie, uitputting,
vertrouwen, ontgoocheling, goede berichten, slechte
berichten, begrip, onbegrip, beter voelen, zieker voelen,
geloof hebben in, zich afkeren van…, de balans komt zel-
den tot rust.

Leven met angst en onzekerheid
Om inzicht te krijgen in processen worden modellen ont-
wikkeld. Dit is ook zo met het beleven van kanker. Een
vier-fasenmodel zegt dat elke fase zo zijn eigen typeren-
de problemen kent, maar dat angst en onzekerheid er tel-
kens bij aanwezig zijn. Ze wisselen echter in iedere fase
van oriëntatie. 
De eerste fase is de tijd tussen het vermoeden en de
diagnose. Hier staat de angst en onzekerheid over de
diagnose centraal: ‘Gaat bevestigd worden wat we vre-
zen?’.
De tweede fase is de periode van de mededeling van de
diagnose tot het opstarten van de behandeling.
Gevoelens van angst en onzekerheid zijn nu gericht op de
beschikbaarheid van efficiënte behandelingsmogelijkhe-
den, op de kansen op goed herstel die ze bieden, de duur
van de therapie…
De periode van de behandeling is de derde fase. Angst en
onzekerheid gaan nu over mogelijke bijverschijnselen van
de behandeling en de vraag of de therapie wel voldoende
gaat (blijven) aanslaan. 
De vierde fase is de periode van het beëindigen van de
behandeling. Hier zijn twee mogelijkheden. Ten eerste, de
behandeling is volgens plan kunnen verlopen en het heeft
genezing gebracht. Ten tweede, de behandeling werd stop-
gezet bij gebrek aan resultaten. In de laatste situatie weet
betrokkene dat zijn levensduur beperkt is. Angst en onze-
kerheid kunnen zich nu focussen op de vraag hoe de laatste
levensfase zal verlopen. 
Maar ook genezen patiënten zijn niet vrij van angst en onze-
kerheid. Zal de ziekte terugkeren? Hoe zal het leven met de
gevolgen van de ziekte zijn (na een amputatie, met een
stoma…)? Bij diegenen die genezen verklaard zijn, brengen
de periodieke controles achteraf telkens een opleving van
angst en onzekerheid met zich mee. 
Dit model toont aan dat het leven met kanker de patiënt en
zijn/haar omgeving gedurende een hele periode in een
bijna chronische crisissituatie brengt, met acute opstoten
van stress.

maart 2011 37



A
nt

en
ne

38 maart 2011

Betekenis van de ziekte
Te vaak wordt voorbij gegaan aan wat levensbedreigend
ziek zijn met mensen op het vlak van zinbeleving doet. Om
patiënt en omgeving in het omgaan met de ziekte te begrij-
pen, kunnen we niet naast het feit dat de mens een bete-
kenisgever, een zingever is. Het niet kunnen vinden van een
zin in wat met hem gebeurt, is voor de mens ontzettend
moeilijk om mee om te gaan. Dus ook aan het krijgen van
een ziekte geeft de mens een betekenis. 

Voor sommigen is het ziek worden een uitdaging. Dit is de
extreem rationele benadering. Zij zeggen: “We hebben
hier een ernstig probleem. Hoe gaan we het aanpakken
om dit het hoofd te bieden?” De zaak wordt als het ware
projectmatig benaderd. 
Anderen zien de kanker als een vijand: “De chemo kan
niet zwaar genoeg zijn”, vertelde een ex-kankerpatiënt.
“Ik moest die vijand in mijn lijf verslaan en ik wist dat dit
de enige manier was.”
Sommige patiënten leggen de oorzaak bij zichzelf en heb-
ben het gevoel tekort geschoten te zijn. Zij ervaren het
ziek worden als een falen: “Ik heb niet genoeg zorg
gedragen voor mijn lichaam. Als ik hier doorkom zal ik het
anders doen.”
Dan zijn er de personen die in de ziekte een straf zien. Dit
is een extreem irrationele benadering. Hier is er sprake
van schuldig gedrag dat moet bestraft worden: “Het is
mijn straf, omdat ik mij als man en vader misdragen heb”

of “Het is mijn straf omdat ik destijds niet naar mijn moe-
der heb omgekeken toen zij mij nodig had.”
De ziekte kan ook gebruikt worden in moeilijke relaties
met anderen: de ziekte als middel. Het biedt de betrokke-
ne een gelegenheid om extra aandacht, steun en gunsten
van de omgeving te vragen, zelfs te eisen.
Bij patiënten die zich van bij aanvang neerleggen bij de
situatie kan de ziekte de betekenis krijgen van een onher-
stelbaar verlies waartegen niets te ondernemen valt. Bij
deze personen komen vaker depressies voor.

En dan komen we bij de laatste betekenis. 
Er zijn mensen die sterven aan kanker en er zijn mensen
wier leven verwoest wordt door de ziekte. Dit is een rea-
liteit. Maar blijkbaar is er nog een andere realiteit. Ze
wordt verwoord door (ex-)kankerpatiënten die zeggen:
“Die ziekte heeft mijn leven op een ander spoor gezet.”
Zij zeggen dat ze meer, én van andere dingen dan voor-
heen, in het leven zijn gaan genieten. Ze geven aan ande-
re waarden, die hen een grotere voldoening bieden, te
hanteren. Ze kiezen er als het ware voor zich niet te laten
vastketenen aan wat er vroeger was, maar naar nieuwe
mogelijkheden te zoeken. Ze vertellen me hierdoor het
gevoelen te hebben het leven niet meer aan hen te laten
gebeuren, maar het terug in handen te nemen. Dat levert
hen de ervaring op een stuk controle terug te winnen.
Dergelijke uitspraken brengen ons nog eens bij de bete-
kenissen van crisis in Van Dale: het oude wordt losgela-
ten, er is de wending, een keerpunt, ditmaal in een posi-
tieve richting. Hier vormt de ziekte de bron naar iets
nieuws: de ziekte als positieve waarde, in het bijzonder
als een opening naar een meer betekenisvolle invulling
van het leven, de ziekte als kans. 

Ik was aarzelend om dit onderwerp te behandelen, want
het blijft een oefening vol gevaar voor iemand die de
ziekte niet (gehad) heeft. Door erover te reflecteren kom
ik echter tot de vaststelling dat het omgaan met een ziek-
te als kanker in wezen niet verschillend is van het omgaan
met andere verlieservaringen, aandoeningen of beproe-
vingen. Telkens gaat het om de vraag wat we met dit
obstakel in ons levensverhaal doen. Ieder geeft er een
betekenis aan, ieder zoekt naar een manier om het
gebeuren te dragen. Voor sommige mensen is de
opdracht te zwaar, maar anderen zijn in staat om van die
grote struikelsteen op hun levenspad, een wegwijzer te
maken. 
Als we terugkeren naar de aanvankelijke vraag of de taal-
kundige betekenis van het woord crisis ook zijn vertaling
vindt in het leven met kanker, meen ik bevestigend te
kunnen beantwoorden. De crisis draagt de kans in zich
mee, maar ze dwingt ons vaak tot het maken van keuzes
om ze te ontdekken. 

Bibliografie
Artikel Betekenis geven aan de ziekte verschenen in Pallium nov./dec. 2003



A
nt

en
ne

Van Leven ga je dood!
Depressie: een algemene situering

Je hoort wel eens dat depressie de ziekte is van onze tijd
en onze westerse samenleving.

Wolpert echter beschrijft haarfijn hoe depressie van alle tijden
is en overal ter wereld voorkomt, ook in Afrikaanse stammen,
op het Indiase platteland en het ingetogen Oosten. Depressieve
gevoelens worden ook daar dikwijls gecamoufleerd als vormen
van fysieke pijn die sociaal meer aanvaardbaar zijn. Praten over
emoties blijkt overal even moeilijk te zijn. 

Volgens Piët is de mood in de maatschappij op dit moment
niet vrolijk. Mood is een langdurige stemming die de inter-
pretatie van onze blik op de omgeving, de wereld of onszelf
kan dempen of intensiveren. Maar het is meer dan dat, het
is ook de sfeer die we kunnen veranderen in een poging om
onze stemming te veranderen. De mood die in onze maat-
schappij hangt, is niet positief. Het lijkt alsof er een nat, grijs
deken over alles ligt. Het kapitalisme heeft zichzelf verra-
den, de instituten hebben gefaald, de bankiers en financiers
hebben geknoeid. Niemand is nog onfeilbaar, en we zijn ons
geloof in politiek, geld, gezag en instellingen kwijt. We zijn
bovendien bang om onze verworvenheden en onze wel-
vaart kwijt te raken, en daarmee ook onze kansen op een
gelukkig leven. We zien ook een epidemie van depressies
en iets als de Mexicaanse griep zorgt net niet voor paniek.
Cynisme, wantrouwen en angst zorgen voor deze gevaarlij-
ke stemming waardoor we min of meer worden gegijzeld.

Depressie is een heel raadselachtige stoornis.
Als je ze nog nooit hebt gehad, is het zeer moeilijk
om ze te doorgronden en te begrijpen hoe het aanvoelt
wanneer je eraan lijdt.

Het hele bestaan wordt als doelloos ervaren. 
Over alles hangt een grauwe mist. 
Er zijn geen kleuren meer, alles lijkt vaal. 
Het leven heeft geen zin meer en 
de depressieve persoon is er rotsvast van overtuigd
dat dit wel altijd zo zal blijven.

Het leven op zich doet pijn.
Een bizarre, nauwelijks te beschrijven pijn.
Een pijn die onbekend is in het normale leven.

(GEEF DEPRESSIE GEEN KANS, DE FEVER, 2006, 42-43)

Anniek De Pauw

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Gent
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Volgens Raes is onze samenleving tevens schizofreen. We
leven en studeren steeds langer, maar boven de vijftig
jaar werkt de helft van de bevolking niet meer.
Opgebrand, afgedankt. We hebben steeds meer vrije tijd
die we steeds minder vrij kunnen invullen. We hebben
steeds meer gesofisticeerde communicatietechnologie,
maar praten steeds minder met elkaar. We kunnen hoog-
bejaarden wel langer in leven houden, maar wensen er
verder niets mee te maken hebben. We dragen het wel-
zijn van het kind hoog in ons vaandel, maar elk jaar wor-
den er enkele honderden in het verkeer omver gemaaid.
En ga zo maar door. Volgens Raes is er genoeg om depres-
sief van te worden. Het optimistische levensgevoel dat
iedere reclamespot uitstraalt, maakt de werkelijkheid
alleen maar goorder. Het leven zelf blijkt voor sommige
mensen steeds minder zin te hebben. En zin, daar is men
precies naar op zoek. 

Depressie of ‘normaal’ verdrietig?
Iedereen voelt zich nu en dan eens somber, verdrietig of
down. Dit betekent niet dat we daarom depressief zijn. Een
depressie in de psychiatrische zin van het woord voelt heel
anders aan. Depressie is meer dan somber of lusteloos zijn.
Het is een stoornis van én het voelen, én het denken, én het
handelen én de lichamelijkheid. Kortom de vier grote psycho-
logische componenten worden verstoord. De depressie treft
de hele mens. Het is de mens die getroffen wordt, die het
niet meer aankan. Net als een kanker cellen aantast en zich
uitbreidt, zo doorwoekert depressie geest en lichaam als een
boosaardige droefheid. Het is een leed met een verhoogde
kans op hartinfarct en osteoporose met alle gevolgen van
dien. Het is een leed dat tot suïcide kan leiden. (THIERY, 1999)
Depressie komt heel veel voor. Een op zes mensen wordt in de
loop van zijn of haar leven getroffen door een depressie. Veel
te dikwijls blijft die onbehandeld, tot het te laat is. Te veel men-
sen -vooral mannen- blijven rondlopen met depressieve
gedachten zonder hulp te zoeken. Uit de cijfers blijkt dat hoe
langer je wacht om hulp te zoeken, hoe moeilijker het wordt
om te herstellen en hoe slechter de prognose op lange termijn.

Een depressie ontstaat door de combinatie van stressfacto-
ren en individuele kwetsbaarheid. Met stressfactoren wor-
den belangrijke (negatieve) gebeurtenissen bedoeld. De
kwetsbaarheid kan geërfd zijn, zij kan door bepaalde erva-
ringen aangeleerd zijn en zij kan het gevolg zijn van erfelij-
ke aanleg én omgevingsinvloeden. Het is een feit dat in één
en dezelfde familie vaak meerdere depressieve mensen
voorkomen. Men gaat ervan uit dat er inderdaad een gene-
tische aanleg bestaat, maar waarschijnlijk zijn het de omge-
vingsinvloeden die bepalen of deze aanleg ook tot uiting
komt in een depressie. 
Bij depressieve personen gebeurt de informatieverwerking
op een negatieve wijze. Men ontwikkelt een negatieve kijk
op zichzelf, op de ander, op de wereld én op de toekomst.
Door de negatieve kijk op zichzelf voelt men zich waarde-
loos en tekortschieten.

Depressieve mensen zullen er zich met behulp van gesprek-
ken en geneesmiddelen trachten door te worstelen en zul-
len daarbij vaak het zware stigma dat aan depressie kleeft
aan den lijve ondervinden. Toegeven dat men psychisch niet
goed functioneert, is in onze samenleving niet evident. 

Depressie: een afbakening
Depressief zijn verschilt van mens tot mens. De duur, het
aantal klachten en de intensiteit ervan is bij iedereen
anders. Depressie is daarom soms moeilijk te herkennen.
Als het van korte duur is en minder intens kan er sprake zijn
van een gedeprimeerdheid, die iedereen wel eens heeft.
Soms zijn er klachten die op een depressie lijken, terwijl er
iets anders aan de hand is. Depressieve klachten kunnen
onderdeel zijn van overspannenheid. Overspannenheid (of
vitale uitputting of surmenage) is een gevolg van langduri-
ge overbelasting (stress) op het werk en/of in het privéle-
ven. Bij depressie echter is de depressieve stemming, het
niet kunnen genieten en het hebben van depressieve
gedachten sterker aanwezig. Depressie en overspannenheid
zijn dus moeilijk van elkaar te onderscheiden. 
Een speciale vorm van overspannenheid is het burn-outsyn-
droom. Wanneer het werk gedurende lange tijd veel van je
vraagt terwijl je het gevoel hebt er te weinig voor terug te krij-
gen, kun je opgebrand raken. Het is een vorm van emotionele
uitputting die vaak voorkomt in hulpverlenende beroepen en in
het onderwijs. Burn-out heeft voornamelijk te maken met in -
adequate arbeidsomstandigheden: de eisen van het beroep
botsen met de beschikbare mogelijkheden. De oplossing ligt in
verbeterde arbeidsomstandigheden. Wat de persoon zelf
betreft: in het leren herkennen en trekken van grenzen.
Een andere aandoening waarvan de symptomen overeenko-
men met depressie is het posttraumatische stresssyndroom.
Je kan als gevolg van een trauma of psychisch letsel opgelo-
pen door geestelijk of lichamelijk geweld, depressief zijn. 
Ook mensen die aan het chronisch vermoeidheidssyndroom
(CVS) leiden, vertonen evenals bij een depressie symptomen
van vermoeidheid en lusteloosheid. De vermoeidheid is ech-
ter meestal extremer en de lusteloosheid duurt langer. Een
markant onderscheid tussen depressie en CVS ligt in de erva-
ring dat mensen met CVS na een lichamelijke inspanning
snel vermoeid raken, terwijl dat bij een depressie vaak een
betere stemming oplevert.
Volledigheidshalve vermelden we dat voortdurende ver-
moeidheid, een symptoom dat vaak bij een depressie voor-
komt, een uiting kan zijn van een te laag bloedsuikergehal-
te (hypoglycaemie). 
Tot slot is er een lichamelijke aandoening die overeenkomsten
vertoont met depressie met name het organisch psycho-
syndroom. Dit syndroom kan onder andere het gevolg zijn
van blootstelling aan stoffen die het zenuwstelsel schaden
zoals lijm of verfstoffen. (VAN DE SANDEN).

Omwille van de individuele verscheidenheid en de verwan-
te aandoeningen is het moeilijk om een standaarddefinitie
van depressie te geven. De opvattingen over depressie



variëren met het beroep en de theoretische visie van onder-
zoekers en hulpverleners. Heel algemeen kun je zeggen dat
bij een depressie een verandering in de stemming aanwe-
zig is die afwijkt van de gebruikelijke. Men lijdt onder de
stemming. Meestal is de stemming gedrukt, dat wil zeggen,
men voelt zich minder opgewekt. De stemming is negatief
zodat men zich somber en neerslachtig voelt gedurende
minimaal twee weken achtereen. Depressie is een stoornis
van én het voelen, én het denken, én het handelen én de
lichamelijkheid. Depressie treft de hele mens. 

Depressie: kenmerken (symptomatologie)
De voornaamste lichamelijke klachten zijn: vaak vermoeid-
heid, gebrek aan energie; in - en/of doorslaapmoeilijkhe-
den, soms te diep of te lang slapen; soms obstipatie; soms
pijn zonder duidelijke oorzaken; soms verminderde eetlust,
te veel eten kan echter ook; gespannen spieren, slechte
lichaamshouding; druk in het hoofd; traagheid; soms maag-
klachten; soms impotentie; oppervlakkige ademhaling; gro-
tere vatbaarheid voor infecties.
De opvallendste psychische symptomen zijn: een negatieve
stemming variërend van lichte somberheid tot diepe wan-
hoop, afhankelijk van de ernst van de depressie; automatisch
denken ofwel piekeren; voorrang geven aan negatieve
gedachten over zichzelf; apathie, passiviteit; vaak anhedonie,
dat wil zeggen niet kunnen genieten; vaak een verminderd
zelfvertrouwen; soms een gevoel van waardeloosheid of
schuldgevoelens; soms angst; soms weinig emoties of gevoel
(alexithymie), waardoor het ook moeilijk wordt om anderen
goed aan te voelen en te begrijpen; soms moeite met concen-
tratie en aandacht; traagheid in denken en doen; afkeer en/of
ontlopen van mensen en situaties; moeite met het nemen van
initiatieven en beslissingen; een gevoel van uitzichtloosheid.

Er zijn veel manieren waarop iemand depressief kan handelen.
Dit is een beperkte opsomming: weinig praten, geen onderwer-

pen kunnen verzinnen; zich afsluiten voor anderen, kennissen
en vrienden ontlopen; niet toekomen aan je normale activitei-
ten; zich negatief uiten over van alles, klagen; alleen maar op
negatieve dingen letten; onrustig zijn, altijd bezig zijn, veel pra-
ten; overmatig alcohol- of druggebruik, gokken; frequente con-
flicten met je partner of nabije personen; te rationeel en met te
weinig gevoelsmatige betrokkenheid reageren op anderen. 

Depressie is een ziekte, waarbij niet altijd verlangd wordt
naar snel genezen. Dit is een typisch kenmerk. Het is één van
de weinige ziekten waarbij de patiënt zich niet altijd wil
laten helpen, maar stil het leed in zich blijft dragen. Een
depressie zet een rem op de sociale dadendrang, de moge-
lijkheden tot sociaal gedrag en initiatief. Mensen met een
depressie reageren ook minder vlot op non-verbale commu-
nicatie, en komen terecht in een neerwaartse spiraal van
minder interactie en meer isolement, nog versterkt door een
verminderende belangstelling van anderen (THIERY, 1999).

Tevens kenmerkend is dat een depressie in fasen verloopt.
Meestal is het zo dat de somberheid geleidelijk of vrij snel
toeneemt tot een piek en daarna begint af te nemen. In die
laatste fase zitten ook pieken en dalen. Het kan zijn dat de
depressieve persoon zich redelijk goed begint te voelen en
plotseling weer een paar dagen heel erg in de put zit. Indien
men te snel aan de slag gaat, kan het zijn dat men in een
soort wisselende depressie blijft hangen, waarin men zich
nu eens goed voelt en dan weer minder. Veel depressieve
mensen blijven in hun depressie vastzitten, omdat ze probe-
ren te vermijden in het diepste van de put te komen. Helaas
is er geen andere manier om beter te worden dan door het
diepst van het dal te gaan. Het is beter om de depressie te
aanvaarden en er niet tegen te vechten, hoe paradoxaal dit
ook klinkt. Iets waar je tegen vecht, hou je zo in stand en
wordt alleen maar sterker. Verzet maakt tevens dat de
depressie nog langer duurt. Je kan de vergelijking maken
met een fysische aandoening zoals een hoge bloeddruk. Het
is dan ook beter dat je het aanvaardt en je leven eraan aan-
past zo niet wordt je hoge bloeddruk alleen maar hoger. Het
is dan ook van belang de depressie te herkennen en te
erkennen om te komen tot het besluiten van wat anders
dient te verlopen. Er dient echter niet meer verandering
geïnduceerd te worden dan nodig. Alles wat niet hoeft te
worden veranderd en als steunend wordt ervaren, dient
gestabiliseerd en aangemoedigd te worden. In dit verband
gebruikt men het beeld de gave gebieden.
Helaas kunnen omstandigheden zodanig zijn dat niet alles
kan wat de depressieve persoon wil. Tevens hebben verande-
ringen vaak veel tijd nodig. Er is veel geduld nodig want een
depressie overwinnen gaat gepaard met vallen en opstaan.

Tips voor de naaste omgeving 
De cliënt met een depressie voelt zich eenzaam, alleen op
een onbewoond eiland. Hij lijkt alle contact met de mede-
mens te verliezen. Niemand lijkt hem nog te begrijpen. De
omgeving wil helpen maar weet helemaal niet hoe. Men
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tracht de cliënt op te monteren: “Het zal wel beteren”,
“Wees toch niet zo negatief, dat is voor niks goed” of “Allé,
je hebt toch alles, er zijn mensen die er véél slechter aan toe
zijn.” De cliënt die deze uitspraken hoort, voelt zich nog min-
der begrepen waardoor hij zich nog meer geïsoleerd voelt. 

Dercksen en Haven staan stil bij de naaste omgeving van
mensen met psychische problemen. Leven met een depres-
sie is leven met een zware last, ook voor de naast omgeving. 
De volgende tips voor de omgeving worden vermeld. 
• Probeer de depressie niet weg te praten of een depressief

iemand op te vrolijken. Dat werkt averechts. 
• Bel regelmatig of ga op bezoek. Het helpt, al zal u mis-

schien niet direct een positieve reactie krijgen.
• Ga samen met de depressieve persoon iets simpels doen,

zoals wandelen of winkelen. Niet voorstellen of vragen,
maar gewoon doen.

• Laat desnoods blijken dat u niet weet wat u moet zeggen
of doen, maar laat weten dat de depressieve persoon op
u kan rekenen (DERCKSEN en HAVEN, 2004).

Bij Van Deth en Vandereycken vinden we bijkomende tips.
• Wees niet te kritisch en te betrokken: probeer beschikbaar

te blijven, zonder je op te dringen.
• Probeer depressieve gedragingen (zoals lusteloosheid) te

negeren en niet-depressieve (initiatieven nemen) te sti-
muleren.

• Help zo veel mogelijk bij het aanhouden van een vaste
dagindeling.

• Probeer te stimuleren zo veel mogelijk actief te blijven.
Denk daarbij vooral aan activiteiten die de patiënt voor-
heen prettig vond.

• Steun de patiënt bij eventueel gebruik van antidepressiva. 
• Wees niet ongeduldig, wees blij met kleine successen.
• Wees alert op mogelijk gevaar voor zelfdoding. 

Vaak komen mensen met een depressie er zelf niet toe de
stap te zetten om hulp te zoeken, omdat ze daarvoor geen
energie hebben, hulp zinloos vinden of omdat ze zichzelf
geen hulp waard achten. Dan is het belangrijk dat de omge-
ving die stap mee ondersteunt. Zeker wanneer iemand over
zelfdoding praat of daarover signalen geeft, is hulp nodig.
Zowel de persoon die aan zelfdoding denkt als de naaste
omgeving kan anoniem contact opnemen met de zelf-
moordlijn: 02/649 95 55, 24 uur op 24 uur en 7 dagen op
7. De zelfmoordlijn is altijd en voor iedereen gratis. (Voor
meer informatie: www.zelfmoordlijn.be.)
De naaste omgeving kan de depressieve persoon aanmoe-
digen om contact op te nemen met een huisvandeMens
(adres: www.deMens.nu) waar vrijzinnig humanistische
consulenten werkzaam zijn. Daar kan ieder terecht voor gra-
tis morele bijstand. 

Morele bijstand 
aan cliënten met een depressie.
Waarom is iemand gelukkig? Waarom is een ander het niet?
De optimist kan net zo min zijn of haar geluk rationeel ver-

klaren als de ongelukkige mens zijn of haar somberheid.
Tijdens een depressie stokt op een of andere manier het
verhaal dat we van ons eigen leven maken. De zingevings-
kronkel in het brein faalt. Ergens hapert er iets in het sys-
teem dat emotie en kennis verweeft tot een stroom van
gevoelens en gedachten. Het leven is altijd even zinloos
maar als je gelukkig bent, is dat irrelevant. Maar als je in
een depressie belandt, is die zinloosheid een bodemloze
afgrond. Ze doet verschrikkelijk pijn.
Misschien is het de tol die we moeten betalen voor ons geso-
fistikeerde brein dat zo slim blijkt dat het vragen over zichzelf
kan stellen. En zich dan afvraagt waarom het dat soort vragen
stelt. Het eerlijkste antwoord zegt dat er geen antwoord is.
Daar tussenin ligt een gamma aan mogelijkheden; het enige
criterium is: valt ermee te leven? Die vraag weerkaatst in de
fysiologische gedachtegangen van ons lichaam. Bij één op zes
mensen slaan daarbij een reeks biochemische stoppen door.
Op zo’n moment wil men iemand om mee te praten.

Iemand om mee te praten…

Iemand om mee te praten. Te praten zonder woorden.
Zonder gebaren. Enkel een blik, een overflitsen van gevoel.
Een zee van gevoelens die overvloeien naar die ander.
Dat andere deel van jezelf, dat geen uitleg behoeft en
geen woord,
En enkel ontvangt wat jij hem doorgeeft;
Een droom haast.

(Depressiedagboek van Rosa, 27)

De vrijzinnig humanistisch consulent reikt zijn beide handen
naar de cliënt die zelf contact heeft opgenomen met het
huisvandeMens. Het is van belang dat het initiatief van de
cliënt zelf komt. De cliënt heeft een afspraak gemaakt van-
uit een erkennen van een nood. Het gaat niet meer alleen,
want de cliënt heeft het gevoel geen uitweg meer te zien
en het leven lijkt geen perspectief meer te bieden.

De vrijzinnig humanistisch consulent is tijdens het gesprek
onvoorwaardelijk aanwezig. Hij biedt morele bijstand aan
cliënten met een depressie, niet aan depressieve cliënten.
Er is wel degelijk een nuance. De vrijzinnig humanistisch
consulent stelt centraal: “Wat betekent het als mens om te
leven met een depressie?” Voor de behandeling van de
depressie op zich kan de cliënt zich wenden tot gespeciali-
seerde diensten. De vrijzinnig humanistisch consulent kan
echter aanvullend te werk gaan daar hij zich niet enkel
focust op de depressie, maar wel op de totale mens, kortom
de mens met een depressie. Kenmerkend is dat de zelfbe-
zinning verstard is tot een piekerend om zichzelf heen draai-
en en dat het verleden van de cliënt het verdere bestaan
overschaduwt. Dit verwoordt de cliënt als volgt: “Had ik
maar dit of dat in het verleden gedaan of gelaten.” Dit zijn
echter uitdrukkingen van mogelijkheden die onvervuld
moeten blijven omdat het verleden voorgoed afgesloten is.



De dominantie van het verleden beïnvloedt het in de hand
hebben van het heden met zijn horizont van mogelijkheden
naar de toekomst toe. De verwachtingshorizon van de cliënt
wordt uitsluitend in het perspectief van verlies gezien.
Kenmerkend is het verlies aan vertrouwen omdat de cliënt
er niet meer kan op rekenen dat de tot nu toe opgedane
ervaring van de volheid van het leven en de prospectieve
mogelijkheden er ook verder nog zullen zijn. 
Het is dan ook van belang dat de cliënt openlijk kan praten
met de vrijzinnig humanistisch consulent binnen een ver-
trouwelijke sfeer. Praten is een vorm van uiten en van delen.
Delen maakt de last lichter. Uiten, in welke vorm dan ook,
werkt bevrijdend, het maakt je minder overgeleverd aan je
herinneringen. Uiten kan zijn: praten, opschrijven, uitbeel-
den, tekenen, boetseren, schreeuwen, huilen… Door te uiten
wat je voelt kan een cliënt loskomen van zijn depressie.
De gedachten van de cliënt kunnen naar zelfdoding neigen, in
de vorm van de passieve wens gewoon maar te verdwijnen -
’s morgens niet meer wakker te worden- of het slachtoffer te
worden van een misdrijf of dodelijk ongeluk. Soms ontwikke-
len dit soort gedachten zich tot actieve overpeinzingen hoe
men zich van het leven zou kunnen ontnemen. Gedachten
over zelfdoding komen voort uit de door de depressie veroor-
zaakte sterke vervormingen van het cognitief denken. Het is
van belang te beseffen dat depressieve mensen dikwijls niet
spontaan met hun suïcidale gedachten of neigingen voor de
dag komen. Informeren naar gedachten omtrent zelfdoding
zal de cliënt niet depressiever maken of op ideeën brengen.
De cliënt krijgt dan juist de kans om de vrijzinnig humanistisch
consulent deelgenoot te maken van zijn gevoelens zodat de
cliënt zijn ellende niet helemaal alleen hoeft te dragen. Het is
van belang dat de cliënt inziet dat de depressie en niet zijn
persoon oorzaak is van de narigheid. 

De vrijzinnig humanistisch consulent luistert onbevooroor-
deeld naar het vaak pijnlijke verhaal van de cliënt die het
allemaal niet goed meer weet. De cliënt zit in een negatie-
ve spiraal die zijn ganse wezen, denken en lichaam, mee-
sleurt. De cliënt twijfelt aan alles: aan zichzelf en aan de zin
van het leven. Hierbij denk ik aan een cliënt die klaagde
over het feit dat ze aan alles en nog wat twijfelde. Die twij-
fel trok zich in gans haar denken, handelen en voelen door.
Zelfs zodanig dat ze niks meer aan anderen vertelde omdat
ze twijfelde of het wel zin had om iets te zeggen. Kortom
twijfel stond in het gesprek centraal. Twijfelen heeft echter
een negatieve connotatie. Bij twijfelen ervaart de cliënt zijn
denkwerk als heel vermoeiend. Tevens kan het verglijden
tot oncontroleerbaar, onproductief en onophoudelijk pieke-
ren. Je merkt dan dat het herbenoemen steunend werkt. Dit
is een waardevolle manier om het negatieve in het verhaal
te doorbreken, zonder afbreuk aan het verhaal zelf te doen.
Twijfelen kan je herbenoemen als afwegen, overwegen tot
zelfs wikken en wegen om tot een bewuste keuze te
komen. Dit zijn werkwoorden die een positieve bijklank
hebben. De cliënt bepaalt dan immers zelf of hij denkwerk
zal verrichten om te komen tot een beslissing of tot een toe-

komstontwerp dat zich in actief gedrag uit. Iets nieuws
vormt zich doordat de gehele mens opnieuw een positie
inneemt, nieuwe belangen en doelen formuleert die verder
gaan dan de bestaande.

Kortom de cliënt kan tot rust komen bij -én zijn gedachten en
gevoelens delen met- de vrijzinnig humanistisch consulent
die oprecht luistert en die houvast kan bieden in de chaoti-
sche leefwereld van de cliënt met een depressie. Het belang
van een vrijzinnig humanistisch consulent is niet te onder-
schatten in een tijd gekenmerkt door individuele zelfbeschik-
king, de dominantie van de markt (in samenhang met een
sterke technologisering) en het heersende waardepluralis-
me. In de moderne welvaartssamenleving worden we
steeds meer smid van onze eigen levenskunst dat een vorm
is van zelfexpressie op basis van reflectie en oefening, om
zodoende de kwaliteit van het eigen leven te ontdekken, te
bewaren en te bewaken. Volgens Dohmen hangt het ant-
woord op de vraag of iemands leven al dan niet een kunst-
werk is, niet af van een concrete doelstelling zoals rijkdom of
geluk. Levenskunst legt zich namelijk niet toe op het berei-
ken van een eindproduct, maar op het creëren van de juiste
levenshouding. Het is net de juiste levenshouding vinden die
voor de mens met een depressie een onrealiseerbare droom
of fantasie lijkt. Voor mensen die het leven door een grijze of
zwarte bril bekijken, geldt echter ook dat mits een goede
begeleiding na regen (en onweer) zonneschijn komt! 
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I
n onze samenleving wordt rouw nog steeds gezien als
een proces waar iedereen doorheen moet op dezelfde
manier en in dezelfde tijd. Je wordt als rouwende om de

oren geslagen met begrippen als: verlies verwerken, losla-
ten, aanvaarden, een plaats geven. Het oude rouwmodel
noem ik een trechtermodel omdat iedereen na een ernstig
verlies doorheen dezelfde trechter moet van de emotionele
rouwverwerking. De nadruk ligt op de confrontatie met het
verlies, het ervaren van een periode van protest en wan-
hoop, het leren loslaten van de oude band met de overle-
den dierbare en zo het verlies te aanvaarden of een plaats
te geven en dat liefst in zo kort mogelijke tijd. Dit rouwmo-
del is eigenlijk een deficitmodel waarin de focus ligt op de
kwetsbaarheid van de rouwende, op de pijnlijke sympto-
men van rouw die zo vlug mogelijk moeten weggewerkt of
opgelost worden. Rouw als het een plaats geven van het
verlies legt de nadruk op het eindpunt, het eindresultaat, als
iets wat je voorgoed opbergt en niet meer naar omziet.
Als mens, hulpverlener en opleider voelde ik mij in dit
model gevangen. Het klopte niet met mijn ervaringen en
met de rouw die ik uitgedrukt zag worden in mijn praktijk.
Vanuit wetenschappelijke hoek kwamen het laatste decen-
nium gelukkig heel wat nieuwe bevindingen en inzichten
die allemaal samen het trechtermodel als universele norm
ontkrachten en een nieuwe visie op rouw belichten als een
pluriform proces gemedieerd door individuele, interactieve
en culturele verschillen: rouw is een veelkleurig landschap
waarin ieder zijn eigen rouwtraject bewandelt. Rouw wordt
gezien als een dynamisch en interactief proces dat zich ont-
wikkelt doorheen het leven, steeds opnieuw betekenis
krijgt en nooit ophoudt. We hebben in principe allen de
innerlijke veerkracht om milde tot traumatische verlieserva-
ringen te beantwoorden en gezond te blijven functioneren,
met andere woorden verder te leven met gemis.
Voorwaarde is dat er een omgeving beschikbaar is die in
staat is onze pijn te dragen en te verdragen, onze rouw
erkent, tolereert en aanmoedigt in plaats van belemmert,
negeert of afwijst. 
Enkele krachtlijnen van de nieuwe visie op rouw:
• rouw is de kostprijs van de hechting en de individuele ver-

schillen in rouw ontstaan vanuit verschillende hechtings-
patronen en de wijze waarop deze patronen worden door-
gegeven van generatie op generatie;

• in plaats van het verplichte en pijnlijke loslaten, blijkt het
transformeren van de relatie met de overledene in een blij-
vende symbolische verbondenheid meer heilzaam te zijn;

Leven met gemis: 
als je op jonge leeftijd een ouder verliest

Alles gaat voorbij,  

Johan Maes

Psychotherapeut en rouwtherapeut. Oprichter van De Bedding, centrum dat zich

specialiseert in rouw- en traumaverwerking. Naast een therapeutisch aanbod is

er ook een educatief aanbod voor hulpverleners. www.debedding.eu
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maar niets gaat over

• de impact van trauma en traumareacties op de verlieser-
varing wordt meer onderkend;

• er wordt niet alleen naar de risico’s gekeken voor de
gezondheid en naar de destructieve en ontwrichtende
impact van het verlies, maar er wordt belang gehecht aan
de beschermende factoren die we in het leven hebben
opgebouwd, met andere woorden de veerkracht van
mensen om verlies te integreren in hun leven en hun
leven telkens weer te reorganiseren;

• de focus ligt niet langer enkel op de verliesverwerking,
maar evenveel aandacht wordt besteed aan de impact van
het verlies op het leven dat verdergaat en hoe mensen
zich aanpassen aan het veranderde leven zonder de over-
ledene (cf. Duale Procesmodel dat we later bespreken).

Een van de belangrijkste nieuwe bevindingen komt uit het
hechtingsonderzoek waaruit blijkt dat onze verschillende
hechtingspatronen onze individuele verschillen in rouwver-
werking verklaren en dat onverwerkte rouw bij ouders kan
leiden tot onveilige hechtingsrepresentaties bij kinderen.
Deze hechtingspatronen worden over het algemeen (tot in
80% van de gevallen) doorgegeven aan de volgende
generatie.

Rouw is de kostprijs van de hechting
Meer literair wordt ook wel eens geschreven: de achterkant
van de liefde. Inderdaad, hechting en rouw zijn de kop en
munt van het muntstuk dat leven is. We zouden niet rouwen
als we ons niet zouden hechten, als we niet van iemand
zouden houden. We worden geboren en we sterven met de
behoefte aan hechting, aan ons verbinden met iemand die
ons in tijden van nood de nodige veiligheid en geborgen-
heid kan waarborgen. Als we die persoon verliezen, moeten
we dit verlies verwerken en ons leven reorganiseren zonder
die persoon. Rouw is het antwoord dat we geven op het
verlies van een betekenisvolle relatie met iemand, iemand
waar we aan gehecht zijn. Rouwen is leren leven mèt ver-
lies, mèt gemis. 
Er is verlies dat hoort bij een gewone levensloop zoals de
dood van een grootouder of van je ouders op hogere
leeftijd. Dit verlies is verwacht, voorspelbaar en bevatte-
lijk en zal -over het algemeen- ons leven niet grondig
verstoren. Er is echter ook onverwacht verlies van bij-
voorbeeld een kind of als we als kind definitief afscheid
moeten nemen van een ouderfiguur (door overlijden,
maar soms ook door scheiding). Dit traumatisch verlies

kan de wereld binnen en de wereld buiten ons onherken-
baar veranderen en niets zal ooit meer worden van wat
het is geweest. Op jonge leeftijd moet onze identiteit ook
nog ten volle worden ontwikkeld en zal dit verlies inter-
fereren met de ontwikkelingstaken die horen bij onze
leeftijd. De dood van een ouder op jonge leeftijd (van
baby tot adolescent) is één van de meest ingrijpende
verlieservaringen. Dit is een dieptraumatische ervaring
voor een kind, met een impact op zijn verdere ontwikke-
ling en levensloop. Het beïnvloedt hoe hij zich fysiek en
psychisch ontwikkelt en hoe hij zal omgaan met de uit-
dagingen en stress- en crisissituaties die bij het leven
horen. Boris Cyrilnuk stelt bijvoorbeeld dat 45% van de
adolescenten die zelfmoord pleegden in hun vroegste
jaren een ouder had verloren door overlijden of ten
gevolge van een scheiding.(1)

Op korte termijn kan dergelijke traumatische gebeurtenis
de gezondheid van een kind aantasten en loopt het risico
op heel wat problemen: angst, depressie, gedragsproble-
men, schoolmoeilijkheden, isolatie, gevoelens van onze-
kerheid en kwetsbaarheid. Deze treden vooral op als de
omgeving, met name de overblijvende ouder, zelf depres-
sief wordt, het leven niet aankan en niet in staat is de
ouderlijke opvoedingstaken op te nemen. Daarbovenop
kunnen nog bijkomende stressbronnen aanwezig zijn:
financiële moeilijkheden, moeten verhuizen, weinig con-
tact hebben met de overblijvende ouder, teveel verstoring
van de dagelijkse routine en de scheiding met andere
gezinsleden. Er is ook heel wat wetenschappelijk onder-
zoek gebeurd naar de impact op lange termijn van jong -
ouderverlies op het volwassen leven.(2)

Er wordt een verhoogde kwetsbaarheid vastgesteld in het
leven voor stressvolle gebeurtenissen met psychische en
lichamelijke problemen tot gevolg. Heel wat studies leg-
gen het verband tussen jongouderverlies en het optreden
van psychische stoornissen, zoals depressie, angst en
fobieën, paniek- en eetstoornissen, en gecompliceerde
rouw. Dit kan ook leiden tot complicaties in het rouwpro-
ces bij nieuw verlies op volwassen leeftijd.

Rouw en veerkracht
Toch zijn er ook heel wat personen die op volwassen leeftijd
deze symptomen of stoornissen niet vertonen en die ook als
kind blijkbaar voldoende veerkracht hebben. Onderzoek bij
kinderen tussen 3 en 6 jaar laat zien dat ze normale rouw-
reacties vertonen, maar dat dié kinderen het meest van slag
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waren van wie de achterblijvende ouder het meest in de
war was en bij wie het kind in zijn gemis geen affectieve
steun had gevonden. De kinderen die het het zwaarst te
verduren krijgen, zijn de kinderen wier omgeving zich niet
herstelt, beschadigd is, of die een omgeving leven die hun
rouw niet aankan, ontkent of zelfs bestraft. Daarom legt
men meer en meer de nadruk op andere factoren die bepa-
lend zijn voor het al of niet optreden van problemen later in
het leven.

Innerlijke veerkracht ontwikkelt zich als de overblijvende
ouder positief aanwezig blijft, voorziet in warme nabijheid
en discipline. Dergelijke kinderen zijn beter gewapend in
het omgaan met stresssituaties. Als een kind gelooft in zich-
zelf, zelfvertrouwen heeft, zijn gevoelens kan uitdrukken en
bespreken met begrijpende familieleden en een positief
zelfbeeld blijft behouden in moeilijke omstandigheden, is
dit een innerlijke beschermende factor. Vanuit veerkracht
kan een kind adequate copingstrategieën hanteren, wat
leidt tot een gevoel van controle, een goed gevoel van zich-
zelf en zich beter in zijn vel voelen.
Belangrijker dan het feit van het verlies zelf, blijkt de
invloed van andere factoren te zijn zoals: leeftijd op het
moment van het verlies, het al of niet mogen rouwen als
kind, het optreden van andere stressvolle gebeurtenissen,

de mentale gezondheid van de overblijvende ouder en de
kwaliteit van de relatie met deze ouder. Kortom: de trauma-
tische dood van een ouder meemaken op jonge leeftijd,
gepaard gaand met ouderlijke emotionele verwaarlozing en
onvoldoende coping van de overblijvende ouder met het
verlies, in de vorm van bijvoorbeeld overcontrolerend of
overbeschermend gedrag, zijn de belangrijkste risicofacto-
ren voor het ontstaan van angst en depressie op volwassen
leeftijd na dood van een ouder.

Heel wat kinderen hebben echter de innerlijke veerkracht
om het gemis te dragen zonder dat er noodzakelijkerwijs
psychische of fysieke schade wordt opgelopen. 
Voor sommigen blijkt de verlieservaring een drive te wor-
den in hun leven voor een bijzondere inzet in het sociale,
politieke, kunstzinnige en/of culturele leven en verwijzen
ze naar de vroege dood van hun ouder als een blijvende
impuls, motivator of inspiratiebron. Onderzoek van de psy-
chologe Let Dillen aan de Universiteit van Gent heeft aange-
toond dat de meeste kinderen goed weten om te gaan met
het verlies van een ouder. Naast pijnlijke emoties als angst,
boosheid, verdriet en schaamte komen in het rouwproces
ook veel positieve emoties voor, zoals liefde en aanvaar-
ding. Liefde is een beschermende factor en de ervaring van
een blijvende verbinding met de overleden ouderfiguur is



een grote steun bij het rouwproces. Een Veilige
Hechtingsrelatie lijkt hierbij van essentieel belang, als basis
voor de ontwikkeling van veerkracht waardoor men ook
kans maakt op een ongecompliceerd rouwproces. Een veili-
ge hechting ontstaat doordat een hechtingsfiguur ons een
veilige haven biedt als er gevaar is, dat wil zeggen dat we
nabijheid, troost en geborgenheid zoeken. De primaire
hechtingsstrategie wordt geactiveerd bij gevaar: nabijheid
te zoeken bij een hechtingsfiguur tot de veiligheid is her-
steld. Als het gevaar geweken is, ervaren we ook een veili-
ge basis om de wereld te gaan exploreren. We kunnen onze
gevoelens reguleren en we leren dat we onszelf kunnen
troosten en ook anderen ons kunnen troosten. 
De individuele verschillen in hechtingssysteem als gevolg
van de beschikbaarheid van de hechtingsfiguur in tijden van
nood, zijn bepalend voor onze wijze van rouwen. Als hech-
tingsfiguren niet op de juiste wijze beschikbaar waren, als
ouders minder goed in staat waren hun eigen emoties te
reguleren en zelf ontregeld raakten door de emoties van
hun kinderen, ontstond er een gevoel van onveiligheid. We
ontwikkelen onveilige hechtingsstijlen. Als je er niet kon op
vertrouwen dat hechtingsfiguren troost en steun zouden
bieden, dan ontstaat een negatief werkmodel van hechting.
Je gaat secundaire hechtingstrategieën inzetten: hyper-acti-
vering (maximaliseren) of de-activering (minimaliseren)
van het hechtingsgedrag.

Bij vermijdende hechting: de-activeren van
het hechtingsgedrag: de flinke rouwende
Als vermijdend gehecht persoon heb je ouders gehad die
emoties negeerden of minimaliseerden en onvoldoende
reageerden op je stresssignalen als kind. Dus ga je ervan uit
dat troost niet voorhanden is. Je hebt geleerd dat ouders
niet beschikbaar zijn als je verdrietig bent en dat huilen
geen zin heeft. Je gaat geen steun zoeken en kiest ervoor
het alleen op te lossen, onafhankelijk te blijven. Je negeert
of minimaliseert je pijnlijke gevoelens en vermijdt de frus-
tratie en pijn die zou kunnen ontstaan als iemand je vraag
om steun zou afwijzen of ongevoelig op jou zou reageren. Je
gaat je eigen behoefte aan gezelschap ontkennen, je ver-
mijdt het om afhankelijk te worden. Je vertrouwt enkel op
jezelf en je stelt je niet graag kwetsbaar op. Je moet het zelf
doen en je moet het ook alleen doen.

Bijvoorbeeld: Mark is 45 jaar als zijn zoon Tim van 15 jaar
overlijdt door suïcide. Hij heeft zelf de overlijdensberichten
rondgedragen bij dichte vrienden. Hij moest ze dan zelf vaak
troosten als ze het nieuws hoorden. Na het eerste jaar wordt
er thuis nog weinig over Tim gesproken. Ze hebben daar
geen behoefte aan. Mark drinkt erg veel en wordt een paar
keer door de politie opgepakt. Hij heeft één keer een
gesprek gehad met iemand (“Een jong dingske.”) van
Slachtofferhulp. Hij is één keer naar een psychiater gestapt.
Hij is ermee gestopt omdat die toch alleen maar medicatie
voorschreef en het hem niet hielp. “Tegen je vrienden moet
je er niet meer over spreken, want dan ben je alleen maar

lastig.” Er is niets meer om voor te leven. Hij doet zijn werk,
doet wat hij moet doen, maar soms rijdt hij doelloos rond in
zijn auto en stelt zich voor hoe het zou zijn om tegen die
boom op te rijden.

De angstig/ambivalente hechting: hyper-
activering van het hechtingsgedrag: 
de bezorgde of afhankelijke rouwende
Als moeder of de zorgfiguur onvoorspelbaar reageert omdat
ze teveel met zichzelf bezig is (gepreoccupeerd), niet altijd
sensitief reageert op de gevoelens van het kind, geeft dit
een onveilig gehecht kind. Het gaat vaak om overbezorgde
en overbetrokken ouders die nodig willen zijn. De ouder
neemt de emotie van het kind over: het kind is angstig,
moeder wordt daar angstig van, waardoor het kind nog ang-
stiger wordt. Als je angstig/ambivalent gehecht bent, dreig
je overspoeld te worden door emoties en heb je een maxi-
male behoefte om ze te uiten (waarschijnlijk in de hoop om
op die manier troost te krijgen). Je zal teveel verstrikt zitten
in de eigen problemen, niet overweg kunnen met het
teveel aan emoties, je hulpeloos voelen en alles uit de kast
proberen te halen voor aandacht en troost. Je hebt het
gevoel niet autonoom te kunnen bestaan en zal weinig
ruimte maken voor exploratie. Je voelt je onveilig zonder de
nabijheid van anderen en je gaat je vastklampen aan ande-
ren om steun of troost te krijgen. Je twijfelt aan je eigen
capaciteiten om moeilijke levensomstandigheden aan te
kunnen en gaat hierin eerder anderen vertrouwen als bron
van bescherming en steun. 
Bijvoorbeeld: Carla is 65 jaar als haar man overlijdt. Ze mist
hem vreselijk, voelt zich erg angstig voor het alleen zijn en
de toekomst zonder haar man is een groot zwart gat. Ze
zorgt ervoor dat ze elke dag iemand kan zien. Ze beschrijft
de relatie die ze als kind met haar moeder had met het
beeld van een tandem, haar moeder zat voorop op de grote
fiets en zij achterop op het kleine fietsje. Ze hoefde niet zelf
te sturen, kon zich laten meevoeren, veilig achter moeders
rug. Toen ze trouwde heeft haar man de plaats van haar
moeder ingenomen en ze heeft zich gedurende haar hele
huwelijk laten meevoeren, nu verscholen achter de brede
rug van haar man. Toen hij stierf, zat ze alleen op die fiets,
in de wind, onveilig en angstig en niet wetend hoe ze haar
leven in eigen handen moest nemen.

Traumatische situaties zoals de dood van een ouder - zeker
als die ook nog het gevolg is van een verkeersongeluk, een
zelfdoding of moord - heeft grote invloed op het hechtings-
proces en de hechtingspatronen die iemand ontwikkelt.
Wanneer iemand dit meemaakt op jonge leeftijd en dit niet
kan verwerken en integreren dan neemt hij die onverwerk-
te rouw mee in zijn leven als volwassene en heeft veel kans
dat hij dit weer doorgeeft aan zijn kinderen in de vorm van
gedesorganiseerde/gedesoriënteerde (onverwerkte) hech-
ting. Uit onderzoek blijkt dat onveilige gehechtheid in onge-
veer 80% van de gevallen intergenerationeel wordt overge-
dragen. 
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Als de emotionele pijn van het verlies van een ouder door
de dood of door de emotionele verwaarlozing (de verla-
tingsangst, het gevoel alleen te zijn, de woede over het
verlaten of in de steek gelaten zijn, de onmacht en hulpe-
loosheid) te overweldigend of te verlammend is, of zo
ondraaglijk dat het een kind het gevoel heeft dit niet te
kunnen overleven, dan treedt een beschermingsmechanis-
me op dat we splitsing noemen. De beleving van het trau-
ma wordt verkleind door het op te splitsen in fragmenten
en te verbrokkelen. Belangrijke onderdelen van onze iden-
titeit worden afgesplitst waardoor de traumatische verlies-
ervaring niet kan worden geïntegreerd en gaan onder-
gronds, worden ergens in ons bewustzijn bevroren of
geparkeerd (het teruggetrokken zelf). Het deel dat de trau-
matische ervaring draagt, met alle opgeslagen pijnlijke
gevoelens, trekt zich terug en wordt onzichtbaar. Een ander
deel van het bewustzijn maakt zich los van de ervaring en
ontwikkelt overlevingsstrategieën en afleidingsmanoeu-
vres (strategisch zelf): machogedrag en stoer doen, zichzelf
wegcijferen en overdreven gaan zorgen voor de overblij-
vende ouder of de andere kinderen, vluchten in een fanta-
siewereld, de clown uithangen, hard werken en presteren,
extreem sporten, gamen, kicks opzoeken, zelfbeschadigend
gedrag… 
Het getraumatiseerde deel van het kind blijft stilstaan op de
leeftijd waarop het traumatisch verlies plaatsvond, de her-
innering aan het trauma wordt opgeslagen en blijft onbe-
wust in het verdere leven een uitweg zoeken.
“Traumatische herinneringen worden gearchiveerd in de
poriën van het lijf.”(3)

De herinneringen worden in het lichaamsgeheugen opge-
slagen en kunnen geactiveerd worden als men in vergelijk-
bare situaties komt, bijvoorbeeld een nieuwe verlieserva-
ring. Heling kan ontstaan als door erkenning, aandacht,
zorg en veiligheid (binnen een hechtingsrelatie of binnen
een therapeutische relatie) de poriën de archieven openen
en de opgeslagen emotionele pijn naar buiten kan stro-
men, maar nu in een veilige bedding. Alsnog kan het
gekwetste deel aandacht, zorg en betekenis krijgen, waar-
door alsnog het verlies in het leven kan worden verhaald of
geïntegreerd.

Kinderen met gedesorganiseerde hechting hebben vaak
ouders die rond de zwangerschap of bevalling een ouder of
dierbaar familielid verloren. Uit onderzoek naar gedesorga-
niseerde of getraumatiseerde kinderen blijkt dat het niet de
traumatische gebeurtenis op zich is die de effecten op lange
termijn bepaalt. Het gaat meer om de verhouding tussen
het interne werkmodel van gehechtheid en de traumatische
gebeurtenis, met andere woorden of traumatische gebeur-
tenissen, zoals de dood van een ouder, geïntegreerd kunnen
worden, hangt niet alleen af van de aard en ernst van de
traumatische gebeurtenis, maar ook van de mate waarin
het innerlijk werkmodel al of niet veilig is. Deze bepalen de
ernst van de symptomen en de mate van emotionele ont-
reddering. De veiligheid van de hechting wordt uitgedrukt

door de reflectieve functie van het kind of de mate van
mentaliserend vermogen, dit wil zeggen het vermogen om
over de eigen (en die van anderen) gevoelens, gedachten
en intenties te reflecteren. Dit maakt hem weerbaarder voor
traumatische gebeurtenissen. Het onvermogen tot zelfre-
flectie en mentaliseren daarentegen leidt ertoe dat trauma’s
niet verwerkt of geïntegreerd kunnen worden. Het gaat dus
niet zozeer om de objectieve feiten van het verlies, maar
om hoe je dit als kind hebt ervaren, beleefd en hoe je het
hebt begrepen.

Het Duale Procesmodel van rouw: 
heen en weer bewegen tussen 
verlies en herstel
Als een hechtingsfiguur sterft dan is dit een ontwrichtende
gebeurtenis dat een intense, aanhoudende pijn veroor-
zaakt. Je kunt je niet voorstellen ooit het gevoel van veilig-
heid en liefde terug te winnen zonder zijn/haar aanwezig-
heid. De primaire hechtingsstrategie werkt niet en je
gebruikt voor je rouwverwerking de secundaire strategieën
van de-activering, vermijding, afstand en deze van hyper-
activering, confrontatie, nabijheid. Beide zijn gezonde over-
levingsstrategieën en helpen bij de aanpassing aan het ver-



lies. Wat op zich onveilig hechtingsgedrag is is de meest
adequate wijze van reageren in een reëel onveilige situatie
zoals de dood van een ouder. Hier vindt de hechtingstheo-
rie aansluiting bij een nieuw rouwmodel, namelijk het
Duale Procesmodel.(4)

Het Duale Procesmodel (DPM)
De auteurs noemen dit een model van coping bij rouw: dit
slaat op alle processen, strategieën die je gebruikt om je
aan te passen aan de situatie waarin je bent geplaatst na
een verlies, om de impact of de gevolgen van het verlies
te kunnen dragen en verwerken zodat je het verlies kunt
integreren in je leven. Het DPM sluit aan bij de nieuwe
visie op rouw die we hierboven kort hebben besproken.
Elke verlieservaring leidt tot verschillende stressbronnen
die te herleiden zijn tot twee grote realiteiten: de realiteit
van het verlies en de realiteit dat het leven verder gaat
zonder die ene. Beide zijn bronnen van stress, roepen
angst op en pijn. Beide zijn ook noodzakelijk en gezond
rouwen (effectieve coping) betekent dat je dynamisch
heen en weer beweegt tussen twee grote copingproces-
sen: af en toe ben je gericht op aspecten van het verlies,
op andere momenten wil je dit juist vermijden en je rich-
ten op het leven dat verder gaat. 
- Verliesgerichte oriëntatie: je focust op de relatie met de
overleden dierbare en op het verlies zelf: het gaat om de
processen van verliesverwerking, het feit dat iemand
onherroepelijk weg is en het intense verlangen om die
band te herstellen via strategieën die het hechtingssys-
teem activeren, zoals diepe pijn van het gemis ervaren,
zich herinneren, de betekenis van de relatie exploreren,
de symbolische relatie met de overledene versterken:
symbolische beschikbaarheid van de overledene als bron
van steun.
Mensen met angstige hechting zijn voornamelijk verlies-
gericht. Angstige hechting intensifieert de rouwreacties
en de rouwpijn blijft langer aanhouden. Zij lopen het risi-
co van chronische rouw. Angstig gehechte zijn niet in staat
pijnlijke gevoelens en gedachten aan het verlies te de-
activeren; zij blijven een sterke binding met de overlede-
ne in stand houden, maar halen er weinig steun uit voor
hun rouwproces.
- Herstelgerichte oriëntatie: het aanpassings- en verande-
ringsproces dat nodig is om jezelf te heroriënteren in een
veranderde wereld waarin de dierbare ontbreekt. Via de-
activerende strategieën: afstand naar de overledene toela-
ten, pijnlijke gedachten en gevoelens over de overledene
vermijden, exploreren van de realiteit na het verlies, dage-
lijks functioneren, nieuwe uitdagingen en hechtingen aan-
gaan: actuele beschikbaarheid van nieuwe hechtingsfiguren.
Mensen met een vermijdende hechting zijn bij voorkeur
herstelgericht. Ze vermijden, onderdrukken pijnlijke
gedachten en gevoelens en richten zich op de wereld die
verder draait. Het risico is hier ontkende, bevroren of uit-
gestelde rouw. Dit is herkenbaar aan het optreden van
fysieke symptomen en klachten. 

De combinatie van vermijdende hechting en angstige pro-
duceert het meest Gecompliceerde Rouw: hoogste niveau
van angst, depressie, rouwpijn, traumagerelateerde
symptomen en alcoholconsumptie.
“No love without pain. Only love can heal that which it
causes.”
Rouwtherapie kan hier een belangrijke rol spelen door het
installeren van een veilige hechtingsrelatie tussen rou-
wende en therapeut. Bij angstig gehechte mensen is het
van belang hun kwetsbaarheid te erkennen en hun inner-
lijke krachten aan te spreken. Ze mogen de toestemming
krijgen om niet langer vast te houden aan hun pijn en zich
daar niet schuldig bij te voelen. Bij vermijders is het van
belang hun krachten te erkennen en hen te steunen in het
onderzoeken en uiten van hun gevoelens, in het durven
kwetsbaar en afhankelijk zijn. Zij kunnen leren en onder-
vinden dat rouw en emoties het leven ook kunnen verrij-
ken. Een nieuwe veilige hechting geeft rouwenden de
kans hun defensieve strategie te laten varen en heen en
weer te bewegen tussen verliesgerichte en herstelgerich-
te acties en strategieën. 

Dankzij de innerlijke representatie van de ouder in ons,
kunnen we een blijvende verbondenheid met de ouder in
ons leven koesteren en meedragen. Dit wordt over het
algemeen ervaren als steunend, beschermend, maar ook
als bron van inspiratie en ontwikkeling.(5)

Kinderen spreken vaak met veel warmte over een overle-
den vader of moeder. Deze verbinding zal echter ook nog
onderhevig zijn aan verandering omdat we zelf verder
ontwikkelen en op belangrijke momenten in ons leven
(momenten van afscheid, huwelijk, geboorte, verjaar-
dag...) zullen we de relatie met vader of moeder herzien
en een nieuwe betekenis geven.
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Haar grote cadeau
Evamaria Jansen

A
ls hij na het verhaaltje en zijn
mama’s nachtzoen veilig ingeduf-
feld in het donker onder zijn

dekens lag, dan wist hij zich stevig
ingebed in liefde, ook die van zijn papa.
’s Ochtends aan tafel, achter zijn glas
sinaasappelsap en zijn bord cornflakes
met veel koude melk en heel veel sui-
ker, was hij er fier op dat zijn papa en
hij exact hetzelfde zoete lievelingsont-
bijt hadden.
Omgekeerd wist hij, toen hij voor het
eerst naar het kleuterschooltje ging,
dat zijn vader apetrots op hem was. 
Als hij eens van zijn fietsje viel, gaf
mama op elke pijnlijke knie een dikke
kus: “Voila, eentje van mama en voila,
ook eentje van papa!” en zijn traantjes
waren snel gedroogd.
Bij voetbalwedstrijden hoefde hij niet
eens te kijken; hij wist dat zijn vader
onzichtbaar aanwezig was tussen de
andere ouders op de tribune. Dat gaf
hem vleugels.

Toen hij op kamers ging, kreeg hij het
dierbare leren jasje van zijn vader mee
en op de dag van zijn afstuderen diens
gouden horloge.
Als volwassene keek hij soms met een
scheve grijns naar beneden, waar zijn
voeten vrolijk waren uitgedijd tot maat-
je 46, de buitenboord schoenmaat van
zijn vader.
Dat hij fysiek sterk naar zijn vader aardde,
zag hij ook als hij in diens oude scheer-
spiegel keek, die hij gekregen had op
zijn vijftiende verjaardag. Hij zag elke
morgen als hij zich schoor meer en
meer zijn vaders vertrouwde trekken in
zijn eigen gezicht terug. Dat gaf hem
een warm gevoel.

Toen hij voor het eerst met zijn verloof-
de thuis kwam, stelde hij haar, nadat ze
zijn moeder hadden omhelsd, plechtig
aan zijn vader voor, bij de open haard,
daar waar de familieportretten stonden.

Toen hij jaren later bij het slapen gaan
op de rand van zijn dochters bedje zat
en op haar vraag weer eens vertelde
over vroeger, van toen papa klein was
en van opa en van oma, ontdekte ze
plots bijdehand: “Hoe weet jij dat
eigenlijk allemaal? Jouw papa was toch
al lang dood toen jij werd geboren?” 
Hij moest werkelijk even denken. “Mijn
mama”, zei hij toen, “ik heb het alle-
maal van oma gehoord…en weet je
wat zo gek is? Ik heb daardoor altijd het
gevoel gehad dat ik echt een papa
had.”
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Een betekenisvol Leven! 
Het leven loont de moeite 
tot het einde te worden geleefd.

Het klopt niet dat we alleen uit onszelf betekenis en zin
halen. We zijn -of we willen of niet- geopend naar wat ons
omgeeft. Vaak komt de buitenwereld onuitgenodigd bin-
nen en zijn we daar helemaal niet gelukkig mee. Soms
hebben we zelfs de neiging om een muur om ons heen te
bouwen, zodat we door niets of niemand worden geraakt.
Toch is het ook enkel dankzij de relaties die we hebben met
wat zich buiten ons bevindt dat ons leven betekenis heeft.
Geen relaties waarbij mensen en dingen enkel van belang
zijn omdat ze nuttig zijn. Wel relaties waarbij de zelfstan-
digheid van deze naar voren komt. Dat is bijvoorbeeld zo
wanneer we iemand om zichzelf liefhebben of wanneer
we waarde hechten aan een ding dat financieel geen
waarde heeft. Tevens valt op dat niemand onze liefde of
waardering hoeft te delen. Deze mens of dit ding of dit
dier hebben voor mij een bijzondere betekenis. Het zijn
zulke relaties die de grondtoon van een leven maken. Als
ze ontbreken, is de grondtoon er een van leegte en bete-
kenisloosheid. Openstaan voor zulke betekenissen is niet
extravagant. Integendeel, het zijn vaak banale dingen die
betekenisvol zijn. Het moet niet gaan over buitengewone
gebeurtenissen in een leven, die ene keer dat we in de
schijnwerpers staan. Maar over de manier waarop we ons
dagdagelijkse in het leven bewegen. De manier waarop
we relaties aanknopen, ons binden en zicht krijgen op de
dingen die ertoe doen. 

De dingen die ertoe doen
Authenticiteit kan niet bestaan zonder de vele relaties met
dingen buiten het zelf. We vinden dit terug in de omschrij-
ving die Charles Taylor van authenticiteit geeft (Dohmen,
2007, 171). Authenticiteit is geen narcistische concentratie
op het zelf, al heeft de romantiek dit zo willen begrijpen en
zit de huidige cultuur nog altijd op hetzelfde spoor. Voor
Taylor (1996, 50) is het zo dat ik mijn identiteit alleen (kan)
identificeren tegen een achtergrond van dingen die ertoe
doen. Omdat de omstandigheden betekenis voor me heb-
ben, voel ik me betrokken, word ik buiten mezelf getrokken
en blijft het zelf geen leeg vat.(1)

Raimond Gaita, een Australisch filosoof, geeft in zijn boek
De hond van de filosoof hiervan een mooie illustratie. De
dingen die ertoe doen zijn gewone dingen, niet voorbe-
stemd om een bijzondere betekenis te hebben. Het bijzon-
dere is er door de wijze waarop we ermee omgaan, wat
zowel onszelf als dat wat zich voordoet in een ander licht
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plaatst. In het hoofdstuk Arm levend schepsel vertelt hij
over de bergbeklimmer Bonatti en zijn solobeklimming van
de Dru, een granieten naald die aan de kant van het Mont
Blanc-massief ligt. Voor de moeilijkste beklimming zou
beginnen, overnacht hij in een berghut en vraagt zich af
waarom hij dit gekkenwerk wil doen. Het is dan dat hij een
vlinder opmerkt die hulpeloos op de sneeuw valt. Het arme
schepsel noemt hij broeder in zijn ongeluk. Hij voelt dat hij
niet anders kan dan de vlinder op te rapen en hem mee te
nemen in de veiligheid van de hut. Misschien, schrijft Gaita,
drukt Bonatti zich wat melodramatisch uit. Maar belangrijk
is, dat we kunnen ontroerd raken door dit verhaal. We her-
inneren ons misschien iets van onszelf, de keer dat we een
spin naar buiten hielpen of een vogel opraapten of het
afschuwelijk vonden toen iemand een insect de vleugels
uittrok. Het is geen verbeelding over het innerlijke leven
van zo’n dier. We geloven niet dat zo’n dier denkt of voelt
zoals mensen. Wat we ervaren, is dat zo’n dier een leven
heeft dat ons kan interesseren, dat deze verbeelding iets
blootlegt dat ertoe doet. Het is geen verborgen kennis die
wordt ontdekt, geen wijsheid over hogere realiteiten, maar
zoals Gaita (2003, 111) het uitdrukt: “de kracht om te laten
zien dat alles wat ertoe doet er al is, dat het vermogen om
het te zien afhangt of je een veelomvattend begrip van die
oppervlakte hebt.” Het is niet de pretentie een kennis te
hebben die dieper is dan de wetenschappelijke kennis.
Gaita is geen tegenstander van wetenschap. Het is geen
ethisch inzicht. Gaita staat kritisch tegenover vegetariërs
die het slachten van dieren vergelijken met de Holocaust.
Zoals hij als zoon van een boer het doden van dieren niet
per definitie onethisch vindt. Het is geen esthetische erva-
ring. Hij spreekt niet over de schoonheid van de vlinder die
door het drama van het kortstondig leven nog scherper zou
uitkomen. Het is een spirituele ervaring, waarmee naar
voren komt dat die gaat over gewone dingen, de opper-
vlakte. Gaita plaatst zulke ervaringen in wat hij het domein
van de betekenis noemt. De ervaring kan niet om het even
wat zijn, de verbeelding neemt geen ongeremde vlucht.
Als iemand veronderstelt dat spinnen een rijk innerlijk
leven kunnen hebben, vindt hij dit onzin. Dezelfde onzin als
wanneer ik beweer dat stenen het vervelend vinden dat ik
ze verplaats of dat mijn broek opgelucht is als ik mijn riem
losmaak. Met die beweringen houden we ons niet aan de
oppervlakte en maken we aanspraak op kennis. De ver-
beelding die werkt in de wereld van de betekenis blijft kri-
tisch. Het is een zaak van hoe we de dingen ervaren en
zien, van hoe we omgaan met wat ons omgeeft. Dit erva-
ren, zien en omgaan is meer dan met objectieve blik de
wereld observeren. Het is de wijze waarop we ons verhou-
den tot de wereld. Deze ervaringen vallen binnen het prak-
tische en affectieve leven van een mens, iets waar een
geïdealiseerde rede als storend afstand van neemt. De
ervaringen kunnen in de emotionele voordelen van religie
terug te vinden zijn, maar Gaita (2003, 117) plaatst God
buiten het domein van betekenis: “ik denk dat ik niet
begrijp wat het betekent in God te geloven.” Voor Gaita

(2003, 118) is het een onvoorwaardelijke liefde voor de
wereld die vorm krijgt en die niet afhankelijk is van een
expliciet religieus geloof.

Zo vertelt hij over zijn hond: “Mijn vader tilde Orloff met
veel tederheid over het hek en hij hoefde niets te zeggen
om me duidelijk te maken dat hij dit deed om Orloff daar
te begraven waar zijn thuis was geweest.” (2003, 21) Is het
niet buitenissig om een hond met zoveel tederheid en res-
pect te begraven? Voor de objectieve waarnemer is dit
inderdaad buitenissig, imaginair, het onkritische werk van
een dichter.
Een tachtigtal bladzijden verder citeert Gaita Rush Rees die
schrijft over de dood van zijn hond: “Wanneer ik probeer
door te gaan met mijn werk aan de filosofie van de wiskun-
de (…) besef ik hoe ik bij alles wat ik las en schreef geen
stap deed zonder hem: hoe ik hem bij elke stap meenam.
(Hij lag daar in de hoek of daar voor me te slapen.) En als
hij niet meer is -hoe moet ik dan verder?-…” (2003, 102)
Dit is een aanwezigheid die er voor Rhees is en waarvan
een buitenstaander kan zeggen, dat het toch maar een
hond is. De buitenstaander ziet de betekenis niet. Hij ziet
natuurlijk wel de hond, maar hij ziet de betekenis niet die
Rhees heeft opgebouwd, de relatie die hij heeft met zijn
hond. De objectieve waarnemer in zijn zogenaamde neu-
traliteit blijft niet alleen hangen bij een passief overnemen
van de feiten, maar door het niet verwerken van minstens
sommige feiten laat hij juist de relaties wegvallen die we
hebben als levend en actief individu met de dingen, de
mensen, de wereld. Natuurlijk is de relatie die Rhees heeft
met zijn hond niet algemeen, ze is niet dwingend voor
anderen, zoals de zwaartekracht dat is. Maar wat zou ons
leven zijn als dit soort van betekenisrelaties, dit bijzondere,
zou wegvallen? We voelen aan dat deze bijzondere beteke-
nissen ons leven in zijn meest essentiële aspecten opbou-
wen. Betekenissen die constitutief zijn voor het gevoel
mezelf te zijn, bij mezelf te zijn. Dit denken over betekenis-
sen is geen neutrale oefening waarbij stijl te scheiden is
van inhoud (2003, 93). Gaita gaat in tegen het reductionis-
me van wat hij de beeldenstormers noemt, die de harde
feiten willen hebben. (2003, 153)

Gaita (2003,162) past dit paradigma -het domein van de
betekenis, waar vorm niet te onderscheiden is van inhoud-
toe op verschillende terreinen. Waarom ontstaat in seksue-
le betrekkingen de spontane ervaring uniek te zijn voor de
andere, ook al willen de partners liefde en seks scheiden?
Waarom duikt de vraag op wat iemand voor mij betekent?
Een vraag die niet algemeen wordt gesteld als wat betekent
deze persoon voor iedereen, maar wat betekent zij of hij
voor mij? Het is niet noodzakelijk dat deze vraag opduikt,
maar het is wel opmerkelijk als iemand leeft zonder dat ooit
dergelijke vragen opkomen. De biologische feiten noch de
morele principes doen hier terzake of blijven ondermaats
als antwoord. Het terrein van de seksuele relaties is nu een-
maal datgene waar de behoefte ons te hechten spontaan



opdoemt en daarmee de idee dat menselijke wezens uniek
en waardevol zijn. Deze idee kan een objectief waarnemer
eveneens buitenissig noemen, het onkritische werk van een
dichter. Met zijn werk doet de Sade(2) niets anders dan dit
objectief gezichtspunt van een onverschillige natuur in te
nemen en zijn onbegrip voor elke relatie te beargumente-
ren. 
Maar de technische objectieve taal creëert een leegte, een
onoverbrugbare afstand. Het is een taal van de dissociatie.

Tegenover de technische, objectieve taal staat een andere
taal. We kunnen ze een taal van de liefde noemen. Het is op
een mooie manier dat Kristeva (1983, 346) het uitdrukt: “de
literaire ervaring releveert zich als liefdeservaring, die het
zelf destabiliseert door de identificatie met het andere.”
Kristeva die over de metafoor zegt dat met deze “de gren-
zen van het subject en het object van de uitdrukking begin-
nen door elkaar te lopen.” (1983, 332) Deze taal van de lief-
de -Gaita spreekt over een liefde voor de wereld- is belang-
rijk om de aanwezigheid van iets anders en zo die van zich-
zelf te ervaren. Als deze taal wegvalt, dan valt ook het
gevoel echt te zijn weg, omdat we dan met de woorden van
Merleau-Ponty nergens bij zijn of met die van Winnicott ons
niet hebben weten te hechten of nog met die van Taylor er
geen dingen zijn die ertoe doen. We kunnen die taal
omschrijven als een taal waarin we het andere of de ande-
re willen ontmoeten, een plaats zullen geven als betekenis-
vol, en waarmee we uitkomen op transcendentie en ver-
bondenheid: een spirituele taal.

Een gesprek over de dingen van het leven
De methode van Gaita is het naar voren halen van dagelijk-
se ervaringen, die telkens een gevoeligheid impliceren die
niet uit de feiten cognitief kan worden afgeleid, die even-
min noodzakelijk is noch algemeen, maar wel gewoon en
herkenbaar is. Ervaringen die de materie zijn waaruit een
leven is opgebouwd. Ervaringen die de tonaliteit van dit
leven tot uitdrukking brengen en die fundamenteel zijn,
omdat ze de achtergrond van dingen die ertoe doen laten
oplichten. Ons kunnen bewegen in dit domein van de bete-
kenis is essentieel voor elke authentieke relatie. Kunnen
zien wanneer iets daar een plaats heeft of hoe iets daar een
plaats kan krijgen, is een noodzakelijke voorwaarde om met
iemand te spreken, echt te spreken. We hoeven zo’n
gesprek niet te idealiseren, het gaat niet over buitengewo-
ne dingen. Het zijn geen hoogdravende gesprekken, maar
gesprekken die sociale werkers of morele consulenten meer
dan eens zullen hebben, maar ook wij als we met het leven
van iemand anders te maken krijgen.

Laten we spreken met een vrouw die haar zwangerschap
heeft laten onderbreken. Ze heeft verdriet. Geen spijt, ze
vindt dat ze niet anders kon, maar verdriet. We kunnen haar
antwoorden dat ze het zelf heeft gewild en niet flauw moet
doen, of dat het allemaal niets voorstelt. Met wat we empa-
thie noemen, gaan we echter in op het domein van de bete-

kenis en kunnen we haar verdriet en behoefte aan rouw
ernstig nemen. Empathie is dan het openstaan voor beteke-
nissen. Maar het is ook zien en luisteren om te komen tot
een brede opvatting van de oppervlakte, van wat er met die
vrouw gebeurt. We zien dan mogelijk haar behoefte aan
tederheid, haar angst, de dilemma’s waarmee ze worstelt,
haar hoop. Het is belangrijk om deze vrouw in zo’n netwerk
van verhalen te plaatsen, verhalen die openstaan voor haar
realiteit, die een zoeken op gang brengen, zoals hypothesen
dat doen. We komen dan misschien uit op een rouwproces
dat ze doormaakt en een behoefte die ze heeft om dit
gebeuren in symbolen te vatten.

Euthanasie is een ander voorbeeld. Theologen zien dit als
het eigengereide optreden van de mens. Vrijzinnigen ver-
smallen het soms tot een no-nonsense houding: geen voor-
uitzicht, geen pijn willen hebben, dus kiezen we voor
euthanasie. Maar er is ook de nood aan betekenis.
Euthanasie is geen eigengereid optreden, maar een grens-
ervaring, waar we de dingen niet naar onze hand kunnen
zetten. Het ontbreekt ons hier aan handigheid, aan slim-
migheden. Het is omgaan met het onvermijdelijke, het zoe-
ken naar de betekenis die we eraan geven. Het is hierin dat
zich onze autonomie toont, we zoeken zelf of samen met
anderen, maar niets ligt vast, tenzij het einde. Ook hier is
er behoefte aan symbolen en rituelen. Hoe zal er betekenis
worden gegeven, hoe zal het individu anticiperen op de
eigen dood en begrafenis? Op 31 augustus 2007 koos een
vriend voor euthanasie. Hij had als gewone postbode zelf
zijn doodsprenten gedrukt en een tekst geschreven. ’s
Anderendaags werd hij begraven. Alleen zonnebloemen
zouden er staan. Teksten werden voorgelezen. Iedereen
kon iets in een boek schrijven en iedereen kon een borrel
drinken. Kort en sereen. En zoals de begrafenis van de hond
van Gaita hoefde dat allemaal niet, was dit misschien
melodramatisch, moesten we ons maar houden aan de fei-
ten. Maar moeten we om zoiets te concluderen niet sterk
onze verbondenheid met wat ons omgeeft, onze verwe-
venheid met wat er gebeurt doen verschrompelen en is dat
wenselijk?

Het domein van de betekenis is niet gescheiden van de fei-
ten. Op dit domein blijven we allesbehalve afstandelijk of
onaangeroerd. We zien de dingen. Dit is niet diepzinnig. Als
ik zeg dat we wel of niet kunnen zien dat iemand hulp nodig
heeft, dan denk ik aan banale dingen zoals iemand die iets
laat vallen. Het heeft te maken met attent zijn voor wat er
gebeurt, voor dingen, voor anderen. Als deze banale dingen
wegvallen omdat we ons voorbereiden voor grotere dingen,
dan brokkelt binnen de kortste keren de grondlaag van ons
bestaan af en blijft een leeg moralisme over, de vorm en
inhoud van betekenissen zijn dan weer gescheiden. Wat we
moeten vasthouden, is dat het gaat over gewone dingen.
Niet over het extreme, het exclusieve, maar over algemene
dingen. “Als je buikkanker hebt”, zegt Vergeer (2000, 81),
“heeft een bord tomatensoep dat je moeder brengt, de
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buurvrouw die over overbodige dingen komt kletsen, met
denken over zingeving misschien weinig te maken, maar de
kans is groot dat ik zin ervaar.” Want: “Zeggen of ervaren dat
iets zin heeft, betekent dat je een vorm van betrokkenheid
ervaart, binding en betekenis ziet.” De eenvoudige dingen
vormen de textuur waarin een existentie zijn algemeen-
heid, zijn werkelijkheid toont en kan vinden.

Het is opmerkelijk als iemand door een depressie of rouw-
ervaring komt, dat we vaak horen vertellen over het
opnieuw zien van de dingen: de bomen, de straten, de wol-
ken zien er nieuw uit, alsof iemand ze voor het eerst ziet.
Ook dat toont het belang aan van omgaan met betekenis,
de wijze waarop we betekenis soms van de grond af
opnieuw moeten opbouwen. Hubert Dethier (1995, 20, 21)
noemt het existentieel geloof: “de langzame ontdekking en
ontplooiing van de zin en de smaak van het bestaan.” Het
besef dat het leven de moeite loont tot het einde te wor-
den geleefd.

Besluit
Dit spreken over dingen die ertoe doen, deze grondtoon van
een leven, heb ik in het volledige artikel(3) naar voren
gebracht als een gelegenheid om te spreken van een
atheïs tisch spiritualiteit. Deze heeft niets van doen met een
hoogste wezen, maar plaats zich hier en nu, in mijn omge-

ving. Evenmin gaat het over een ziel, zelfs niet over de
innerlijkheid, maar de relaties met wat zich buiten mij
bevindt. 

Voetnoten
(1) “De persoon die in het leven betekenis zoekt, en probeert zichzelf beteke-

nisvol te definiëren, moet bestaan binnen een horizon van belangrijke vra-
gen. (…) Het uitsluiten van eisen die opkomen van buiten het zelf is nu juist
het onderdrukken van de betekenisvolle omstandigheden (…)” (Taylor,
1996, 50)

(2) “(…) ne perds pas de vue que le romancier est l’homme de la nature;”. Met
deze uitspraak in ‘Idée sur les romans’ (Sade, 1987, 44) vat hij zijn program-
ma samen, een natuur die koud en onverschillig staat tegenover mensen.

(3) BORMS, E., En als het leven nu eens betekenis zou hebben? De atheïst wordt
spiritueel, In: De kunst buiten het zelf te treden. Naar een spiritueel atheïs-
me, Coene, G., Brussel, VUBPRESS, 2008, 95-111.
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Enkele nuttige adressen 
voor als het (l)even tegenzit…
of om (l)even te geven...

Praten werkt aanstekelijk: 
huisvandeMens -
www.deMens.nu

(zie ook achterflap van 
deze Antenne)

Jongerenadviescentrum:
www.jac.be

Kinder- en jongerentelefoon:
102 - www.kjt.org

www.desocialekaart.beCentra Algemeen
Welzijnswerk: 
www.caw.be

www.fitinjehoofd.be

www.zelfhulp.be

(L) even geven: 
www.stamceldonor.be 

Bloed geven doet leven: 
Rode kruis 105

Opvoedingstelefoon: 
078 15 00 10 

www.opvoedingslijn.be

Overzicht van alle 
Belgische noodnummers: 

www.noodnummer.be

Europees 
noodnummer: 

112

Voor de babbel van je leven: 
www.zelfmoordlijn.be 

Praten is de eerste stap: 
Tele-Onthaal (24/7) 106

Werkgroep Verder - Nabestaanden
na Zelfdoding: 
02 361 21 28 - 

www.werkgroepverder.be

Kankerfoon: 
0800 15 802
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huisvandeMens in je buurt
huisvandeMens Mechelen 
Hendrik Consciencestraat 9 - 2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
cmd.mechelen@uvv.be

huisvandeMens Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
cmd.turnhout@uvv.be

huisvandeMens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
amd.lier@uvv.be

huisvandeMens Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
amd.mol@uvv.be

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40 - 3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
cmd.leuven@uvv.be

huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02 - 1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
cmd.halle@uvv.be

huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 42
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
cmd.tienen@uvv.be

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 25 - 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
cmd.vilvoorde@uvv.be

PROVINCIE LIMBURG

huisvandeMens Hasselt 
A. Rodenbachstraat 18 - 3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
cmd.hasselt@uvv.be

huisvandeMens Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
cmd.genk@uvv.be

huisvandeMens Lommel
Hertog Jan Plein 24 - 3920 Lommel
T 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
cmd.lommel@uvv.be

huisvandeMens Maasland 
Pauwengraaf 63 - 3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
cmd.maasmechelen@uvv.be

huisvandeMens Tongeren
Vlasmarkt 11 - 3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
cmd.tongeren@uvv.be

huisvandeMens Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
amd.bilzen@uvv.be

huisvandeMens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
amd.leopoldsburg@uvv.be

huisvandeMens Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
amd.sinttruiden@uvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51 - 8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
cmd.brugge@uvv.be

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30 - 8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
cmd.diksmuide@uvv.be

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4 - 8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
cmd.ieper@uvv.be

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A - 8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
cmd.kortrijk@uvv.be

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94 - 8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
cmd.roeselare@uvv.be

FEDERAAL SECRETARIAAT
Brand Whitlocklaan 87 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
cmd.federaal@uvv.be
www.demensnu.be

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

huisvandeMens Brussel
Stalingradlaan 18-20 - 1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
cmd.brussel@uvv.be

huisvandeMens Jette
Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33 - F 02 420 42 98
cmd.jette@uvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

huisvandeMens Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
cmd.gent@uvv.be

huisvandeMens Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
cmd.aalst@uvv.be

huisvandeMens Eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
cmd.eeklo@uvv.be

huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
cmd.ronse@uvv.be

huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
cmd.sintniklaas@uvv.be

huisvandeMens Zottegem
Kastanjelaan 73 - 9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
cmd.zottegem@uvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN

huisvandeMens Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96 - 2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
cmd.antwerpen@uvv.be

huisvandeMens Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
cmd.antwerpenlokaal@uvv.be

huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
cmd.herentals@uvv.be


