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E
tiquette of ethiek-ette? In deze vraag schuilt reeds
een deel van het antwoord. Onze werking is geba-
seerd op ethiek, maar deze term kent uiteraard
enorm veel specifieke invullingen.

Bij een minimale invulling van etiquette denken we
natuurlijk aan het geheel van gedragsregels en geplo-
genheden dat vandaag de dag wat in de verdrukking
geraakt is. 
Bij een ruimere invulling (metaniveau) wensen wij dieper
in te gaan op onze ethische instelling die duidelijk weer-
klinkt in onze dagelijkse omgang met onze medemens.
Het draait dus om onze bewuste en misschien evenzeer
onze eerder onbewuste ethische positionering tegenover
‘de andere’ (onder andere in een cliëntengesprek), die in
sterke mate bepalend is hoe succesvol, hoe subtiel, hoe
omzichtig we te werk gaan wanneer we met mensen
omgaan. Het is een positionering die meer dan enkel maar
doorschemert in de vrijzinnig humanistische dienstverle-
ning van het huisvandeMens. Het is een ethische stelling-
name die ons kleurt en die ons onderscheidt van de ande-
re(n). Concreet gaan we dieper in op ons praktisch en
theoretisch ethisch kader als vrijzinnig humanistisch con-
sulent en als administratief medewerker. Hoe kan onze
ethiek-ette ons vooruit helpen om goede resultaten te
boeken en tevens de vraag wat onze ethiek-ette maakt tot
een goed werkinstrument in onze morele bijstand. Het is
tevens een ethiek-ette die van groot belang is bij het werk
van eenieder die dagdagelijks naar buiten treedt en stee-
vast een ‘ethiek-ette-volle’ en succesvolle taal en hande-
lingsmethode moet aanwenden om zijn of haar doelen te
verwezenlijken. Kortom het is iets wat ons allen aanbe-
langt!

Dit Antennenummer is opgebouwd uit 5 thema’s. In het
eerste thema besteden Mia Leijssen en Ward De Baene
aandacht aan ethiek in de hulpverlening in het algemeen
en die van de morele bijstand in het bijzonder.

De morele bijstand vormt één van de kerntaken van de vrij-
zinnig humanistisch consulent. Hoe kunnen we als hulpver-
leners op een correcte en respectvolle manier omgaan met
cliënten? Mia Leijssen geeft ons een aantal vuistregels mee
en destilleert daaruit de essentie: het zoveel mogelijk hono-
reren van de menselijke waardigheid.
Respect als basishouding in hulpverlening . . . . . . . . . . p. 9
Filosofische raadgevingen worden eveneens voorzien aan
de hand van het discours van Emmanuel Levinas. Ward De
Baene focust op de praktische implicaties van Levinas’ den-

ken. Hierbij wordt dieper ingegaan op onderwerpen als het
appel, de verantwoordelijkheid en de relatie tussen ‘ik’ en
‘de andere’.
Humanisme van de andere mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 51

Het tweede thema gaat nog dieper in op filosofische onder-
werpen als vrijheid van meningsuiting en ‘de mogelijkheid
van morele vriendschap’ bij Immanuel Kant.

Hoffelijkheid en vrijheid van meningsuiting, soms komen ze
met elkaar in botsing. Moslims die protesteren tegen spot-
prenten van de profeet Mohammed, katholieken die eisen
dat een affiche van de maagd Maria met blote borsten
wordt ingetrokken, Geert Wilders die de Koran een fascis-
tisch boek noemt… Mogen we, in naam van de vrijheid,
onbeperkt anderen voor het hoofd stoten of leggen we ons-
zelf best een vorm van zelfcensuur op? Dat is de vraag die
we voorlegden aan Patrick Loobuyck. 
Vrijheid van meningsuiting versus hoffelijkheid? . . p. 36
Stijn Van Impe onderzoekt op zijn beurt hoe men morele
vriendschap zou kunnen definiëren aan de hand van de
Duitse filosoof Immanuel Kant en hoe die er dan uitziet. Is
zoiets als morele vriendschap eigenlijk wel mogelijk of is
ook dit een onrealiseerbaar ideaal. Wat houdt deze sociale
dimensie van Kants denken in voor ons ethisch handelen?
Kantiaanse etiquette: de onbekende Kant over morele
vriendschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 42

Het derde onderwerp van dit nummer is de zogenaamde
‘praktische etiquette’. Met praktisch bedoelen we onder-
meer omgangsvormen, welgemanierdheid en het al dan
niet relativeren hiervan.

Bij etiquette denken we nog te vaak enkel aan bestekregel-
tjes en kledingvoorschriften; aan een oude man met een
strikje en een kijvend vingertje, die ons komt vertellen wat
allemaal niet kan. Etiquettespecialist Kevin Strubbe wil van
dit oubollige imago af en ontving ons bij hem thuis voor een
etentje en een goed gesprek over moderne omgangsvor-
men.
Maak ik een ontbijt klaar voor mijn onenightstand? . . . . p. 5
Tot vijftig jaar terug maakte etiquetteonderricht deel uit van
het lessenpakket in het lager en middelbaar onderwijs. Wij
waren nieuwsgierig naar de inhoud van deze lessen en
diepten een oud handboek op: ‘Met nette manieren de
wereld in. Handboek van de wellevendheid ten dienste van
de jeugd’. Ann Michiels verzamelde de leukste fragmenten. 
Met nette manieren de wereld in. Een bloemlezing . . . p. 40

Vera Serlet
administratief medewerker huisvandeMens Eeklo

Ward De Baene
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo

Bart Godefroid
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo

Ann Michiels
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo
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In Met een knipoog… wil Vera Serlet op een luchtige
manier aan de hand van concrete voorbeelden uit het ver-
leden, een appel doen op ons relativeringsvermogen: in
relatie met onszelf, in relatie met onze medemens binnen
onze maatschappij, in relatie met andere culturen… . . p. 21
Een getuigenis met een glimlach krijgen we aan de hand
van het wedervaren van Valerie Meyvaert. Zij weet raad bij
kussen in het openbaar. 
Kussen: een getuigenis uit de praktijk . . . . . . . . . . . . . p. 55

Ten vierde besteden we ook graag aandacht aan de culture-
le en historische component van etiquette. Bemerken we
hier een klassenverschil? Zijn er verschillen in het verkeer
tussen vrouwen en mannen doorheen de tijd? Hoe verhou-
den Oost en West zich ten opzichte van elkaar?

In de huidige reflectie over normen en waarden, burgerzin
en etiquette, grijpen commentatoren wel eens terug naar
de civilisatietheorie van Norbert Elias. Rudi Bleys maakt ons
wegwijs in het leven en werk van deze beroemde Duitse
socioloog, die etiquette niet ziet als een vaststaande lei-
draad maar koppelt aan de sociale strijd.
De ‘civilisatietheorie’ van Norbert Elias. Een update . . p. 13
De Nederlandse socioloog Cas Wouters bestudeerde de
evolutie in de omgangsvormen tussen mannen en vrouwen
in de twintigste eeuw aan de hand van etiquetteboeken. Hij
komt tot de conclusie dat deze veranderingen in omgangs-
vormen vooral gezien moeten worden als veranderingen in
hun onderlinge machtsverhoudingen.
Omgangsvormen tussen de seksen sinds 1880 . . . . . p. 25

Hoe worden ethiek en etiquette in andere culturen
beleefd? Bart Godefroid neemt de verschillen tussen
Oost en West onder de loep en toont aan hoe een ander
perspectief op een vertrouwd onderwerp confronterend
en verhelderend tegelijk kan zijn. Een tekst over schuld-
en schaamteculturen.
Culturele verschillen tussen Oost en West op vlak van
moraal en omgangsvormen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 46

Een vijfde thema handelt over de etiquette in twee specifie-
ke takken van de vrijzinnig humanistische dienstverlening:
plechtigheden en morele bijstand bij Defensie. Hoe positio-
neert men zich nu specifiek wanneer men vormgeeft aan
een plechtigheid en wat leert de ervaring? En we nemen
ook een kijkje bij Defensie, het walhalla van strikte
omgangsregels.

Als vrijwilliger heeft Suzanne Baekeroodt meer dan 10 jaar
ervaring met vrijzinnig humanistische plechtigheden. In een
interview peilen we naar wat zij belangrijk vindt in haar ont-
moetingen met mensen op een kruispunt in hun leven.
Welke ethische waarden treden daarbij op de voorgrond?
Ethiek en etiquette bij plechtigheden . . . . . . . . . . . . . . p. 32
Het leger is één van de weinige organisaties waar de nale-
ving van regels en voorschriften inzake etiquette vandaag
de dag nog onderricht en geëvalueerd worden. Annie Van
Paemel, vrijzinnig humanistisch consulent bij Defensie,
maakt ons wegwijs in de basisregels van de militaire ‘savoir
vivre’.
Militaire etiquette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 49
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Vanwaar uw passie voor etiquette?

Veel mensen vinden dat een beetje raar. Ze associëren eti-
quette met uit de mode geraakte regeltjes die je alleen
nodig hebt als je wordt uitgenodigd voor een zeer chique
gelegenheid, zoals een huwelijk of een galabal. Niettemin
is etiquette, hoe ouderwets het woord zelf misschien ook
klinkt, iets dat onontbeerlijk is geworden. We leven immers
met altijd maar meer mensen op een kleine oppervlakte.
Als we geen rekening houden met afspraken, normen en
regels, wordt samenleven erg moeilijk. Het mag dus duide-
lijk zijn dat etiquette meer is dan de ‘vorm’ en veel meer
behelst dan stijltips en bestekregeltjes, etiquette heeft
vooral te maken met beleefdheid en respect voor elkaar.

In deze tijd van normvervaging en individualisme hebben
veel mensen nood aan een houvast en etiquette kan daar-
voor zorgen. Het gaat hier niet om verplichtingen, maar om
richtlijnen die het omgaan met elkaar vergemakkelijken en
vooral aangenamer maken. Veel moderne ouders willen
hun kinderen dan ook (opnieuw) ‘waarde(n)vol’ opvoeden
en hen omgangsvormen bijbrengen.

Ook in de bedrijfswereld, waar contacten met klanten en
zakenrelaties alsmaar belangrijker worden, heeft etiquette
een belangrijke plaats ingenomen. Niemand wil immers een
deal verliezen omdat de medewerker zich niet weet te gedra-
gen aan tafel of zich geen houding weet te geven op een
receptie. Het kennen van de etiquetteregels zorgt ervoor dat
je je vrijer en succesvoller kan bewegen in de maatschappij
omdat het een groot deel van je onzekerheden wegneemt.

Mensen krijgen ruzie in de trein omdat een van hen erg luid
door zijn gsm staat te roepen en dat de andere ergert, auto-
mobilisten geraken slaags omdat de ene de parkingplaats
afnam waarop de andere dacht recht te hebben. Veel ruzies
en frustraties kunnen worden vermeden door een gezonde
dosis verdraagzaamheid, maar ook ‘weten hoe we met
elkaar moeten omgaan’ is een basisbehoefte die we van
kindsbeen af zouden moeten meekrijgen.

Etiquette is weer hip?

Absoluut, de belangstelling voor etiquette neemt zeker toe. Ik
denk dat het voor een stuk een tegenreactie is op de vrijheid-
blijheidmentaliteit van de jaren zestig. Ik stel vast dat de

BIJ ETIQUETTE DENKEN WE NOG TE VAAK ENKEL AAN

BESTEKREGELTJES EN KLEDINGSVOORSCHRIFTEN; AAN EEN

OUDE MAN MET EEN STRIKJE EN EEN KIJVEND VINGERTJE,

DIE ONS KOMT VERTELLEN WAT ALLEMAAL NIET KAN.

ETIQUETTESPECIALIST KEVIN STRUBBE WIL VAN DIT OUBOL-

LIGE IMAGO AF EN ONTVING ONS BIJ HEM THUIS VOOR EEN

ETENTJE EN EEN GOED GESPREK OVER MODERNE OMGANGS-

VORMEN.

Ward De Baene 

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo

Ann Michiels 

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo
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KEVIN STRUBBE

Maak ik een ontbijt klaar 
voor mijn onenightstand?

Een gesprek met Kevin Strubbe



onenightstand, het klinkt allemaal een beetje gek. Eigenlijk
is etiquette een zwaar woord voor wat we ook wel eens
‘omgangsvormen’ noemen. Het woord etiquette doet de
jeugd al gauw denken aan allerhande belerende wetten en
regeltjes, maar niets is minder waar. Zeker niet als we
onderwerpen aansnijden waar het gezin en menselijke rela-
ties centraal staan, zijn de vele omgangsregels er niet om
ons het leven moeilijker te maken. Integendeel, ze helpen
ons om vlotter om te gaan met elkaar. Bovendien zorgen ze
ervoor dat we beter kunnen inschatten hoe iemand anders
gaat reageren en hoe er wordt
verwacht dat we zelf reageren. De etiquette, zeker binnen
menselijke relaties, is vooral gebaseerd op respect. Of het
nu gaat om een liefdesrelatie, een burenrelatie of een
hechte vriendschapsrelatie, de bedoeling is om met
elkaar op een waardevolle manier om te gaan, altijd met
de bedoeling elkaar in ere te houden en vooral niet te
kwetsen.

Helaas eindigt bijna één op de twee huwelijken in een
echtscheiding. Eén op de drie kinderen heeft dan ook
gescheiden ouders. Voor hen is de overgang van een tra-
ditioneel gezin naar een eenoudergezin of naar co-ouder-
schap vaak erg belastend. Ik vind het dan ook belangrijk
om in een modern etiquetteboek enkele tips mee te
geven om die overgang voor kinderen gemakkelijker te
maken.

Kan u enkele voorbeelden geven van goed ouderschap
na een echtscheiding?

Dat gaat over heel voor de handliggende zaken: kraak de
andere ouder niet af waar de kinderen bij zijn, probeer
affectie niet te kopen door je kinderen met cadeautjes te
overladen, vraag je kinderen niet om partij te kieren voor
één van de ouders, beschimp de nieuwe partner van je ex
niet waar je kinderen bij zijn, wees bereid om een eerlijk
antwoord te geven op de vragen van je kinderen, zonder
daarbij in te gaan op onprettige details…

En de onenightstand?

Zo’n hoofdstukje over de onenightstand neem ik op als
teaser. Ik vind het belangrijk om aan te tonen dat etiquet-
te over meer gaat dan over tafelmanieren alleen.
Etiquette hoeft niet oubollig te zijn. De onenightstand
maakt deel uit van onze huidige samenleving. Hij heeft
waarschijnlijk evenveel voorstanders als tegenstanders. Ik
raad het niet aan voor mensen die een partner hebben,
maar wie vrij is, beslist zelf. Op elk moment beleefd dur-
ven zijn, daar gaat het om. Als je je, ook bij de onenight-
stand, aan een paar afspraken houdt, laat je alvast geen
gekwetste ziel achter. 

Vrij veilig, schep geen valse verwachtingen, wees niet
enkel gastvrij in bed, maar bied je partner ook iets te drin-

nieuwe generatie ouders terug wil naar de regels, naar de
afspraken. Ze doen dat natuurlijk op een andere manier dan
vroeger: met de liniaal op de vingers tikken op school is er
gelukkig niet meer bij. Voor mij is het belangrijk om bij elke
regel aan te geven waarom die er is en hoe die regel je kan
helpen. Vroeger kregen kinderen op hun “Waarom?” simpel-
weg een “Daarom”, maar de jeugd is nu eenmaal kritischer
geworden. Een wijnglas pak je aan de bovenkant van de steel
beet en nooit bij de kelk. Zo plaats je geen vettige vingers op
het glas en zo warm je bovendien niet ongewild de drank op.
Ik heb een tijd mijn schouders gezet onder kook- en etiquet-
tekampen voor jongeren en die waren zeer populair. Tijdens
die kampen werden jongeren ondergedompeld in de kun-
sten van het koken en de etiquette. Ook vanuit het bedrijfs-
leven is er een stijgende vraag naar trainingen rond etiquet-
te. Bedrijfsleiders zeggen me: “Wat helpt het als wij inves-
teren in de opleiding van onze mensen en daar enorme
budgetten tegenaan gooien, maar als wij op het einde van
de rit nog onze deal, ons contact, ons gezicht verliezen
omdat mensen niet weten hoe ze zich moeten gedragen?”

Ook de commotie die ontstond toen Bart De Wever zonder
das naar de koning trok, wijst in die richting. Etiquette wint
opnieuw aan belang. Alle media brachten het nieuws en
iedereen sprak er over. Dat wil dan toch zeggen dat zoiets
niet op prijs wordt gesteld. Veel mensen zien dat als een
gebrek aan respect.

De etiquette van vandaag is niet dezelfde als die van vroeger?

Dat klopt, de omgangsvormen veranderen voortdurend.
Vroeger kon je bijvoorbeeld boeken volschrijven over eti-
quette en bloemen. Elk soort bloem, elke kleur had een sym-
bolische betekenis. Wit stond voor zuiverheid, rood voor
hartstocht… Die symboliek heeft de laatste jaren zo aan
populariteit ingeboet dat weinigen er nog de betekenis van
kennen. Toch valt er ook nu nog wat te zeggen over het
schenken van bloemen. Als je morgen wordt uitgenodigd
voor een wat formeler etentje of de opening van een zaak,
geef je de gastvrouw geen bloemen. Ze zal te druk bezig zijn
met het ontvangen van de gasten en eventueel met de man-
tels aan te nemen, drankjes te serveren enzovoort. Je kan
dan beter een boeket vooraf laten bezorgen of een bloem -
stuk schenken omdat de gastvrouw daar geen werk mee
heeft. Dat is moderne etiquette: durven afscheid nemen van
de oude etiquetteregeltjes aan de ene kant en nadenken
over nieuwe omgangsvormen aangepast aan onze moderne
maatschappij. We moeten de klassieke etiquetteregels dur-
ven interpreteren en omzetten naar onze huidige context.

Moderne etiquette, zo lazen wij in uw boek, gaat niet
enkel over gsm- of internetetiquette maar ook over res-
pectvol omgaan met je onenightstand of met je ex-partner

Inderdaad. Etiquette in het gezin, etiquette tijdens een echt-
scheiding, etiquette tijdens het eerste afspraakje of een
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In de Verenigde Staten daarentegen gaat men het cadeau
onmiddellijk aannemen en dan even wegzetten. Amerikanen
gaan tien minuten, een kwartier wachten en dan het cadeau
openmaken. Op die manier tonen ze hun geduld. Ze willen
onderstrepen dat ze niet gulzig, niet hebberig zijn. 

In Japan ten slotte gaat men het geschenk aannemen en
wegzetten. Het cadeau wordt pas opengemaakt als alle 

gasten weg zijn. Alles wat te maken heeft met gezichts-
verlies en eergevoelens is in deze cultuur enorm belang-
rijk. Door het geschenk pas na afloop van het bezoek te
openen, vermijden ze de schenker te kwetsen doordat bij-
voorbeeld teleurstelling op hun gezicht zou af te lezen
zijn. 

Het valt op hoe respect voor de ander in elke cultuur het uit-
gangspunt is, maar dat dit door elke cultuur op een andere
manier wordt ingevuld. En dat maakt de studie van
omgangsvormen ook zo interessant.

ken aan. Maak nooit de fout om iemand ’s ochtends
gehaast de deur uit te werken, zorg op z’n minst voor een
lekker ontbijt. Als je om één of andere reden toch beslist
er tussenuit te glippen om een uur of zes ’s ochtends, laat
dan een briefje achter met enkele lieve woorden, bijvoor-
beeld: “Je was geweldig vannacht!” Hou je Kamasutra-
kunstjes voor jezelf en maak je partner niet belachelijk
door achteraf ‘uit bed te praten’. 

Tips voor een geslaagde coming-out, handvaten voor een
romantisch eerste afspraakje, ideeën rond respectvol
omgaan met dementerenden, dat alles kunnen we nale-
zen in uw boek. Hoe zit het met culturele verschillen? 

De culturele verschillen zijn inderdaad groot. Het geschenk
is daar een goed voorbeeld van. Als je bij ons een cadeau
krijgt, maak je dat best meteen open. Wij interpreteren uit-
stel immers als desinteresse. Door het uitstellen van het
openen van een geschenk lijkt het alsof de ontvanger niet
blij is een geschenk te krijgen.



Wat wil u ons tot slot nog meegeven?

Ik hoop dat het duidelijk is geworden dat etiquette veel
verder gaat dan tafelmanieren en het dragen van de
juiste kleren. Etiquette bevordert de communicatie tus-
sen mensen zonder dat we constant op onze hoede
moeten zijn of toneel moeten spelen.

Onthoud dat ‘gaan eten’ bijvoorbeeld een gezellige
gebeurtenis hoort te zijn, die niet constant moet worden
onderbroken door allerhande regelneverij. Het is nog
altijd belangrijker om aangenaam gezelschap te zijn dan
om punctueel alle mogelijke etiquettevoorschriften te
volgen. Niettemin kunnen goede tafelmanieren er mee
voor zorgen dat anderen, en jezelf, ten volle genieten
van de maaltijd en elkaar.
Het enige wat ik eigenlijk vervelend vind aan het feit dat
ik met etiquette bezig ben, is dat mensen die mij nog
niet kennen in mijn buurt zenuwachtig worden en zich
gedwongen aan de regeltjes gaan houden. Terwijl ik nu
net die ongedwongenheid zo belangrijk vind. 

Dat gaf ik ook altijd mee aan die jongeren van de eti-
quettekampen. Als we de laatste avond samen op res-
taurant gingen, vroeg ik hen wat het belangrijkste was
dat we geleerd hadden. En dan kreeg je van alles: niet
je schoenen uitdoen onder tafel, niet met de mond open
eten, niet met je bestek spelen... En dan zei ik altijd dat
ik blij was dat ze dat allemaal nog wisten maar dat het
allerbelangrijkste was dat wij zouden genieten en een
hele toffe avond zouden hebben. En dat zoiets jammer
genoeg pas mogelijk was als iedereen zich aan een paar
regeltjes hield. Dat is nu net etiquette, dat iedereen kan
genieten, dat iedereen een toffe avond heeft zonder dat
het stijf of houterig over komt. 

Hartelijk dank voor dit gesprek

Voor wie graag meer wil
lezen zijn er de etiquette-
boeken van Kevin Strubbe:
‘Etiquette is Hip’ (2006),
‘Etiquette in het buitenland’
(2009) en ‘Moderne tafeleti-
quette ‘(2010). Dat eerste
boek is ondertussen uitver-
kocht, maar is gratis te
downloaden via de website
van Kevin Stubbe: 
www.culiconsulting.be

Ik mag af en toe lesgeven aan de ‘European School of
Protocol’ in Brussel. Dat is voor mensen die hier op een
ambassade of voor de Europese Unie komen werken. Ze krij-
gen onder anderen een stoomcursus omgangsvormen. Een
paar weken geleden ontmoette ik zo een Spanjaard. Hij ver-
telde hoe geschokt hij en zijn vrouw waren geweest na het
bijwonen van een Belgische begrafenis. In Spanje gaat
iedereen nog volledig in het zwart gekleed, de vrouwen
vaak nog met een voile voor het gezicht. Maar het meest
geschrokken was die man van wat hij ‘het feestje achteraf’
noemde. Die koffietafel begreep hij echt niet. Hij kon er niet
bij dat mensen een half uur na de plechtigheden gezellig
samen zaten te kletsen met een biertje erbij. “In mijn fami-
lie komen we met de dichtste familieleden thuis samen om
gezamenlijk een potje te huilen.”

Dat vind ik net leuk aan etiquette, die verscheidenheid.
Hoe dikwijls schofferen wij niet de lokale bevolking als
we op reis gaan? Niet bewust maar uit onwetendheid. Ik
vind het belangrijk om niet alleen na te denken over
welke zonnebril, welke zwembroek je gaat meenemen
naar je vakantiebestemming, maar om ook even te kij-
ken naar de omgangsvormen in dat land. Hoe gaan men-
sen daar met elkaar om? Wat zijn daar de gevoelighe-
den? 

Ziet u hiervoor een rol weggelegd in het onderwijs?

Ja, absoluut. Ik pleit ervoor dat etiquette een verplicht vak
wordt in het lessenpakket van de basisscholen en de mid-
delbare scholen. Als we jongeren van kindsbeen af leren
hoe ze moeten omgaan met anderen, creëer je meer begrip
en meer verdraagzaamheid, net waar onze
maatschappij zo’n nood aan heeft.

Zijn het dan alleen de jongeren die niet (meer) weten hoe
het hoort?

Zeker niet. Als ik ga spreken voor een wat ouder publiek en
er wordt geklaagd over jongeren die hun plaats niet afstaan
op de bus dan plaag ik ook wel eens. Dan zeg ik dat bepaal-
de plaatsen inderdaad voorbehouden zijn voor mensen die
niet goed te been zijn. Dat kan een oud vrouwtje zijn, maar
dat kan evengoed een gast van veertien zijn met een volle
boekentas en een gebroken been of een vrouw van 22 jaar
met een baby op de arm.

Als zestigplusser heb je de mogelijkheid om gebruik te
maken van het openbaar vervoer aan sterk verminderde
tarieven of soms zelfs helemaal gratis. Het is vaak gemak-
kelijker als je bijvoorbeeld ’s middags de bus neemt om
boodschappen te doen in plaats van om vier of vijf uur, wan-
neer de bussen zijn volgeladen met mensen die van hun
school of werk komen. Zij hebben vaak niet de keuze om op
een ander tijdstip te reizen. Respect moet altijd van twee
kanten komen.
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MIA LEIJSSEN

DE MEESTE GEDRAGSREGELS IN BEROEPSCODES ZIJN GEBASEERD OP DE

BASISHOUDING RESPECT.TOCH HEBBEN HULPVERLENERS DOORGAANS

MAAR EEN VAAG IDEE WAT DEZE MORELE BASISHOUDING INHOUDT EN

DELEN ZE DE ONDERLIGGENDE WAARDEN DIE DE GEDRAGSREGELS

SCHRAGEN NIET ALTIJD.(1) WAARDEN GEVEN AAN WAT VAN BELANG IS

VOOR MENSEN, GEDRAGSREGELS SCHRIJVEN VOOR WAT JE IN CONCRETE

SITUATIES MOET DOEN EN LATEN OM EEN SPECIFIEKE WAARDE TE REA-

LISEREN.(2) WIE INZICHT HEEFT IN DE WAARDE, ZAL DE REGELS MINDER

NODIG HEBBEN EN WIE DE ZIN VAN DE REGELS BEGRIJPT, ZAL OOK KUN-

NEN OORDELEN WANNEER ER UITZONDERINGEN MOETEN GEMAAKT

WORDEN.(3)

Onbevooroordeelde aandacht 
Respect is een levenshouding van bewuste en zorgvuldige
aandacht voor wie en wat zich aandient. In een professione-
le context betekent het dat de hulpverlener anderen niet te
vlug beoordeelt of klasseert. Dat is van belang omdat waar-
deoordelen in de weg staan van communicatie en verdieping.
Door iemand met respect te benaderen, ontstaat de ruimte
waarin die persoon zich in zijn eigen waardigheid en origina-
liteit kan tonen. Het Latijnse ‘respicere’ of ‘omzien naar en
opnieuw bekijken’ drukt de beroepsethische houding treffend
uit.(4) Respect tonen, is zich openstellen voor de persoon,
ongeacht de penibele situatie waarin iemand kan verkeren,
ongeacht zijn verdiensten, status of macht, ongeacht zijn
eventueel af te keuren gedrag. Respect opent de ogen voor
waarden die op het eerste zicht voor een oppervlakkige
waarnemer niet zichtbaar zijn. Niet dat men het slechte of het
lelijke niet ziet, integendeel: men wordt er gevoeliger voor.(5)

Het geoefende oog van de hulpverlener kijkt dieper en wordt
bewogen door de vindingrijkheid waarmee mensen trachten
te overleven of zich aan te passen aan moeilijke omstandig-
heden. Bij cliënten die geen zelfrespect meer kennen, of die
zich agressief en angstaanjagend gedragen, vergt het een
grotere inspanning om hun ‘verborgen’ waarde te zien. Uit
onderzoek(6) naar het omgaan met agressie van patiënten
blijkt dat respect tonen -de persoon van de patiënt blijft
gerespecteerd en alleen het gedrag wordt afgekeurd- een
van de essentiële elementen is van een goede interventie. De
hulpverlener creëert interpersoonlijke veiligheid door de
cliënt onbevooroordeeld tegemoet te treden, hem te ontvan-
gen zoals hij komt en hem op die wijze te bevestigen in zijn
bestaan. In de psychotherapie spreekt men ook van ‘welwil-
lende neutraliteit’; het is een houding waarbij de persoonlij-
ke gevoelsmatige voorkeuren van de therapeut niet aan de
orde zijn. Het respect voor de cliënt niet verbinden aan voor-
waarden, verdragen dat de cliënt anders is dan men graag
zou hebben, iets in vertrouwen blijven bewaren terwijl men
in andere omstandigheden wel zou spreken, dat is net wat de
hulpverleningsrelatie anders maakt dan de meeste leefrela-
ties. Juist daardoor krijgt de cliënt de ruimte om aan de hulp-
verlener mee te delen wat hijzelf ook beschamend vindt. Zo
kan hij bij zichzelf beginnen te zoeken naar de diepere rede-
nen van het gedrag dat hijzelf evenzeer problematisch vindt.

Mededogen 
Respect veronderstelt empathie voor de leefwereld, het
perspectief, de gevoeligheden en de prioriteiten van de
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eigen keuzes.(11) De Communicatieve ethiek verschuift de
aandacht naar ‘positieve vrijheid’, waarbij het de vraag is
hoe iemand zijn leven wil vorm geven, met als centrale
bekommernis de kwaliteit van die keuze. Het hier gehan-
teerde criterium overstijgt dat van de niet-inmenging: het is
van belang dat de keuze past in het levensplan van de per-
soon, ze moet een waarde belichamen die er voor de per-
soon werkelijk toe doet. Respect is dan de persoon onder-
steunen in de keuzes waar hij achter staat. Als iemand bij-
voorbeeld in het belang van zijn gezondheid wil stoppen
met roken, dan geeft zorgen voor gezondheid uitdrukking
aan een fundamentele waarde. Respect voor autonomie
betekent hier de persoon steunen in zijn strijd tegen de ver-
slaving en dan kan men zelfs ingrijpen om de persoon te
beschermen tegen de verleidingen die hem afbrengen van
zijn keuze om voor zijn gezondheid te zorgen. De hulpverle-
ner is respectvol door aandacht te hebben voor wat werke-
lijk belangrijk is voor de cliënt in zijn context, door mee te
zoeken wat de cliënt nodig heeft voor de vormgeving van
zijn levensplan dat uitdrukt met welke waarden hij zich kan
identificeren en waarvoor hij zich wil inzetten.

Afhankelijkheid
Een benadering van autonomie als negatieve vrijheid sug-
gereert verder dat autonomie strijdig is met afhankelijkheid.
Hoe meer men afhankelijk is van anderen, des te minder
autonoom men zou zijn. Dat heeft het normatieve karakter
dat de mens pas geslaagd is in zoverre hij onafhankelijk is.
Het taboe op afhankelijkheid heeft er in de westerse
samenleving toe geleid dat men niet meer wil erkennen dat
mensen altijd aangewezen zijn op hulp van hun omgeving.
Men spreekt versluierend over ‘klanten’ of ‘consumenten’
om niet een gevoel van afhankelijkheid op te roepen en
men ontkent de fundamentele verwevenheid van autono-
mie en afhankelijkheid. De Zorgethiek beklemtoont daaren-
tegen de wederzijdse relatie van autonomie en afhankelijk-
heid als kenmerkend voor menselijk samenleven.(12) Het
gaat altijd om relationele autonomie, waarbij mensen
slechts in onderlinge verbondenheid zichzelf worden en iets
tot stand brengen. Afhankelijkheid hoeft geen afbreuk te
doen aan de autonomie van de persoon, ze is er juist een
voorwaarde voor.

Gradaties in autonomie
Mensen worden niet autonoom geboren, kinderen veroveren
tijdens het proces van volwassenwording het ene terrein na
het andere. De gebieden waarop men autonoom kan zijn,
zijn divers. Zo kan men in staat zijn tot autonomie op één
gebied, terwijl men dat op een ander gebied niet is. Van
hoeveel autonomie er sprake is, is een kwestie van gradatie,
die geval per geval moet geschat worden.(13) De mogelijkheid
tot autonomie is onder meer gekoppeld aan het vermogen
tot redeneren en zelfreflectie. Een twaalfjarige kan bijvoor-
beeld heel goed in staat zijn te beslissen van welke hobby-
club hij lid wil worden, maar nog niet voldoende ontwikkeld
zijn om een beroepskeuze te maken. Een normaal goed func-

cliënt. Deze grondhouding ligt aan de basis van het morele
handelen: men gedraagt zich moreel omdat men zich
inbeeldt wat andere levende wezens ervaren.(7) Empathie
die uitmondt in mededogen is de belangrijkste bron van
ethisch handelen. Mededogen of compassie verschilt van
medelijden of neerbuigendheid, waarbij men zichzelf zoveel
beter voelt dan de minder geslaagde andere.(8) Mededogen
brengt mee dat er geen koele afstandelijkheid is, maar
betrokkenheid, omdat men zich verplaatst in de situatie van
de ander. Vervolgens bedenkt men hoe men zelf benaderd
zou willen worden in dergelijke omstandigheden. Ten ten-
slotte handelt men in overeenstemming met hoe men zelf
liefst behandeld zou willen worden.

Autonomie
In de westerse traditie van de beroepsethiek is -als erfgoed
van de verlichtingsfilosofie en de ideologie van het liberalis-
me- respect vaak vereenzelvigd met het honoreren van
autonomie en vrijheid. ‘Auto-nomie’ betekent letterlijk
‘jezelf de wet stellen’ en vrijheid is dan het uitoefenen van
autonomie. Deze visie gaat terug op Kant die argumenteert
dat iedere persoon het recht heeft zijn eigen levenslot te
bepalen. Met zijn pleidooi dat de mens zelf moet kunnen
uitmaken wat goed en slecht is en dat anderen niet mogen
bepalen wat mensen doen en laten, reageerde Kant op de
godsdienstoorlogen. Voor Kant gold het als een imperatief
dat de mens nooit kan herleid worden tot een middel, maar
dat de menselijke waardigheid op zichzelf een doel is. Dat
uitgangspunt wordt ondersteund door de liberale vrijheids-
opvatting van Mill die beklemtoont dat het individu moet
aangemoedigd worden om autonoom keuzes te maken en
slechts in zijn vrijheid mag beperkt worden als de vrijheid
van andere individuen in het gedrang komt. Critici argumen-
teren daarentegen dat de nadruk op autonomie en het
belang van de individuele vrijheid, vooral opgaat voor een
intellectueel en mondig publiek.(9) Een samenleving van
mensen met fundamenteel andere levensoriëntaties kan
dan slechts functioneren wanneer er een sterke scheiding is
tussen privé en publiek. Op het privéterrein kan iedereen
naar eigen inzichten leven, op voorwaarde dat men ande-
ren ook die ruimte gunt, op het publiekterrein is geregeld
wat nodig is voor het samenleven met anderen. Leven vol-
gens eigen inzichten stelt echter hoge eisen aan de vinding-
rijkheid van het individu, want er is geen consensus over
wat duurzaam van waarde is. Het creëert ook het misver-
stand dat de mogelijkheden onbegrensd zijn, dat alles kan,
afhankelijk van iemands individuele keuze. 

Positieve vrijheid
Autonomie wordt in de liberale opvatting beschouwd als
individuele keuzevrijheid en de Regelethiek definieert res-
pect voor autonomie voornamelijk in termen van ‘niet-
inmenging’ of het mogen inrichten van het eigen leven zon-
der bemoeiing van anderen.(10) Dit is een vorm van ‘negatie-
ve vrijheid’, waarbij vrijheid vooral opgevat wordt als: zo
weinig mogelijk belemmerd worden in het maken van
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van de cliënt en ervoor gezorgd dat de hulpverlening uit de
sfeer van het voormalige paternalisme is gehaald, waarin
de deskundige vaak zonder inspraak van de patiënt besliste
‘om bestwil’ van de patiënt. Wanneer echter respect te zeer
vereenzelvigd wordt met iemands keuzevrijheid en privacy
zoveel mogelijk honoreren, wordt de meest wezenlijke
betekenis uit het oog verloren. De gangbare invulling van
autonomie, met sterke nadruk op zelfbeschikking en geen
ongewenste invullingen van anderen, kan doorschieten
naar ‘zorgverlamming’, met als gevolg: verwaarlozing of
isolement van de mensen die in de meest kwetsbare posi-
tie verkeren.(16) Een overspannen autonomieconcept houdt
bovendien te weinig rekening met de tragische kanten van
het bestaan en de menselijke eindigheid. Mensen worden
in hun leven geconfronteerd met tegenstrijdige eisen en
verplichtingen. Deze tegenstrijdigheden laten zien dat
morele problemen niet altijd op te lossen zijn door ratione-
le overwegingen.(17) Door het serieus nemen van de ambi-
guïteit van het bestaan en de bijbehorende emoties te
erkennen, kan men manieren vinden om spanningen en
verschillen ruimte te geven. Respect voor autonomie hoeft
niet in conflict te zijn met belangen van anderen. Vrijheid
bestaat in een grotere samenhang, waarbij oplettendheid
en aandacht voor de complexiteit van het geheel, juist het
welzijn van de cliënt meer ten goede kan komen dan een
kortzichtige visie op vrijheid en zelfbeschikking. Alternatieve
benaderingen, waarin het belang van onder linge betrokken-
heid en verbondenheid eveneens belicht worden, zijn een
noodzakelijke aanvulling op het autonomieprincipe.(18)

Wanneer solidariteit en groepsgeest de dominante waarden
zijn, resulteert dat in andere beslissingen dan wanneer auto-
nomie toonaangevend is.

Zelfbeschikking
Zelfbeschikking is in de westerse samenleving gecultiveerd
als een bijzonder na te streven goed. Daarbij wordt vaak
weinig rekening gehouden met de existentiële gegeven-
heid dat er zoveel is waarover de mens niet beschikt.

tionerende persoon kan onder invloed van
alcohol of bij een zware depressie daden stel-
len waarvoor hij ‘redelijkerwijs’ niet zou kie-
zen. Bij verminderde autonomie is het soms
noodzakelijk dat anderen keuzes maken of
beslissingen nemen op die terreinen waar-
voor het vermogen om te oordelen van de
persoon zelf ontoereikend is. Bij personen
met beperkte autonomie toont de hulpverle-
ner respect door de gebieden waarop men-
sen wel autonome keuzes kunnen maken,
zoveel mogelijk uit te breiden. Zo kan bijvoor-
beeld een mentaal gehandicapte misschien
onbekwaam zijn om zijn geld te beheren,
maar het is onnodig dat anderen ook beslis-
sen over de inrichting van zijn kamer.

Respect voor innerlijke ruimte
Als mensen zich ontwikkelen evolueert niet alleen het ver-
mogen tot autonomie, er komt geleidelijk een toenemend
gevoel van een innerlijk verborgen zelf. Een zelf worden
betekent een eigen ruimte beleven waarin anderen kunnen
toegelaten worden. Het bewustzijn van een eigen zelf dat
verborgen is voor de buitenwereld, is een teken van volwas-
senwording. Respect voor een persoon heeft te maken met
respect voor die verborgen kern. Respect voor autonomie is
verbonden met respect voor iemands innerlijke ruimte. De
toelating om iemands innerlijk leven te delen, geeft niet het
recht om dat openbaar te maken. Rondbazuinen van ver-
trouwelijke informatie is een schending van autonomie en
het betekent bovendien dat de aard van de relatie waarin
die informatie verkregen werd, niet op haar juiste waarde
geschat wordt.(14)

Privacy
Een stijgend autonomiebesef gaat samen met een grotere
drang naar privacy. In het debat omtrent privacy zijn er twee
kampen: verdedigers en sceptici.(15) Verdedigers beweren
dat privacy een voorwaarde is voor menselijke waardigheid
en autonomie. Privacy geeft immers de mogelijkheid een
eigen levenswandel te kiezen. Sceptici argumenteren dat
privacy het individu kwetsbaar maakt en kan aanzetten tot
asociaal of antisociaal gedrag. In feite is privacy een relatief
begrip waarvan de reikwijdte afhangt van culturele gevoe-
ligheden en heersende waardepatronen. Privacy is echter
niet louter een defensief individueel recht. Privacy heeft ook
een sociale dimensie in zover het een voorwaarde is voor
het uitbouwen van vertrouwensrelaties tussen individuen.
Goede hulpverlening kan niet zonder vertrouwensrelatie; de
cliënt moet in zijn verhoogde kwetsbaarheid kunnen reke-
nen op de nodige privacy. Maar naargelang de socioculture-
le context waarin men werkt, kunnen er meerdere personen
deel uitmaken van de vertrouwensrelatie.

Overspannen autonomieconcept
Respect voor autonomie heeft geleid tot de ontvoogding



van ‘vrijheid’ zou geëvalueerd worden, maar meer naar de
maatstaf van respect voor menselijke ‘waardigheid’. Vooral
voor de meest afhankelijke en kwetsbare cliënten is het
vaak een illusie om hun keuzemogelijkheden te beklemto-
nen, als die in feite door hun existentiële conditie zeer inge-
perkt zijn en soms ook indruisen tegen de menselijke waar-
digheid. Hier kan het handelen van de hulpverlener respect
voor zelfbeschikking uitdrukken door te accentueren dat de
cliënt het verdient om in zijn waardigheid hersteld te wor-
den. Als dat is door zoveel mogelijk de keuzes van de cliënt
te honoreren, des te beter. Maar dat kan evenzeer beteke-
nen dat er ingegaan wordt tegen keuzes van de cliënt wan-
neer de cliënt daarmee zijn eigen waardigheid ondermijnt.
Het is dan niet vanuit macht dat de hulpverlener zich even-
tueel tegenover de cliënt opstelt, maar vanuit de zorg om
de kwetsbare cliënt zijn waardigheid te laten hervinden
ondanks een beperkte vrijheid. De essentie van alle vuistre-
gels zou dan kunnen zijn: de menselijke waardigheid zoveel
mogelijk honoreren, zeker bij cliënten die reeds in een
afhankelijke en kwetsbare positie verkeren. 
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Naarmate de zelfbeschikking meer opgehemeld wordt,
heeft de mens het moeilijker om te leven met situaties die
ontsnappen aan zijn controle. De stressreactie op het verlies
van controle is een primitief overblijfsel van de evolutie,
waarin de lagere in hiërarchie zich moet schikken naar de
wil van de sterkste.(19) Daar staat tegenover dat het kunnen
uitoefenen van macht bijdraagt aan gezondheid. Een
betrekkelijk kleine toename van zelfbeschikking (bijvoor-
beeld als de senior in het bejaardenhuis zelf het menu mag
kiezen) maakt mensen al gelukkiger en verlengt hun leven.
Op die manier is het zelfbeschikkingsrecht niet alleen aan
de orde bij zwaarwichtige waardegeladen thema’s. In de
dagdagelijkse kleine dingen toont de hulpverlener respect
door niet in de plaats van de cliënt keuzes te maken als de
cliënt die net zo goed zelf kan maken.

Persoonlijke waarden
De meeste hulpverleners zullen zeggen dat ze respect voor
morele waarden van cliënten opbrengen. Maar in werkelijk-
heid behoort het tot de idealen die het moeilijkst in de prak-
tijk te brengen zijn en die zich minst laten vatten in concre-
te gedragsregels. Vaak worden de regels op subtiele wijze
of zonder het te beseffen, omzeild. Het werkt ook niet wan-
neer een hulpverlener een cliënt moet bijstaan in iets dat
totaal indruist tegen zijn eigen waarden. Hulpverleners zijn
wel getraind om hun waardeoordelen opzij te zetten, en
naarmate iemand professioneler wordt en meer ervaring
opdoet, wordt het opschorten van eigen meningen meer en
meer een natuurlijke reflex. Maar toch zijn er grenzen aan
de ruimdenkendheid en flexibiliteit van hulpverleners.
Ethische beroepsuitoefening hoeft ook niet te betekenen
dat eigen overtuigingen niet mogen meespelen. Respect
voor zelfbeschikkingsrecht van de cliënt houdt in dat de
hulpverlener de eigen persoonlijke waarden onderkent, er
de relativiteit van inziet, en ze niet binnensmokkelt of
opdringt aan cliënten. De vraag is veeleer hoe eerlijk de
hulpverlener omgaat met de invloed die hij altijd heeft.
Beseft hijzelf welke waarden hij verpersoonlijkt? Legt hij zijn
kaarten open op tafel? Geeft hij toe wanneer hij op zijn
beperkingen stoot? Verheldert hij ook wanneer en waarom
hij bepaalde keuzes maakt? Op die wijze krijgt de cliënt de
keuzemogelijkheid om zich duidelijk te kunnen verhouden
met de invloed die de hulpverlener altijd op een of ander
wijze uitoefent. Respect voor de autonomie van de cliënt
hoeft dan niet te betekenen dat het accent moet liggen op
‘non-interventie’ zoals de liberale vrijheidsopvatting sugge-
reert. Bij een positief vrijheidsbegrip is de rol van de hulp-
verlener niet beperkt tot neutrale informatieverstrekker. De
hulpverlener kan de keuze maken om in alle openheid de
dialoog aan te gaan, waarden expliciet te maken en even-
tueel ter discussie te stellen vanuit de ruimere context waar-
van de cliënt deel uitmaakt.(20)

Waardigheid
Hulpverleners zouden misschien minder dilemma’s ervaren
als het zelfbeschikkingsrecht minder vanuit het standpunt
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OOK IN DE ACTUELE REFLECTIE OMTRENT NORMEN EN WAARDEN, BURGERZIN EN ETIQUETTE GRIJPEN COMMENTATOREN NOG WEL EENS

TERUG NAAR DE CIVILISATIETHEORIE VAN NORBERT ELIAS.(1) DEZE DUITSE SOCIOLOOG DUIDT DIT ALS EEN PROCES VAN TOENEMENDE

AFFECTBEHEERSING ALS GEVOLG VAN TOENEMENDE MAATSCHAPPELIJKE INTERDEPENDENTIE. ZOWEL MACHTSSTRATEGISCH ALS STATUSZOEKEND

GEDRAG GARANDEERT DAT DIT PROCES ONONDERBROKEN VOORTSCHRIJDT, OOK VANDAAG NOG. DIT LEIDT DAN OOK TOT STEEDS WEER NIEUWE

INVULLINGEN VAN WAT ALS WENSELIJKE AFFECTCONTROLE DOORGAAT. ‘CIVILISATIE’, MET ANDERE WOORDEN, IS EEN DYNAMISCH BEGRIP.
DAARMEE BEVINDT HET ZICH OP EEN VERRE AFSTAND VAN EEN BEPAALD NEOCONSERVATIEVE RETORIEK, DIE ‘BESCHAVING’ INTERPRETEERT

ALS EEN STATISCHE, VOOR ALTIJD EN OVERAL VASTSTAAND INSTRUMENT TOT REGULERING VAN HET SOCIAAL VERKEER. DE REKBAARHEID VAN

ELIAS’ CIVILISATIEMODEL MAAKT HET SOWIESO IMMUUN VOOR REÏFICATIE (VERDINGLICHUNG) EN RECUPERATIE. HET IS DAN OOK VOORAL

EEN FLEXIBEL ‘INSTRUMENT’, DAT SOCIALE COHESIE KAN BEVORDEREN, MAAR DEZE NET ZO GOED KAN ONDERMIJNEN. ZIE HIER EEN BEKNOPTE

TERUGBLIK OP WAT VAAK WORDT GELEZEN ALS EEN SIMPELE GESCHIEDENIS VAN TAFELMANIEREN, MAAR WAT EIGENLIJK EEN WENDBAAR

HEURISTISCH MODEL IS, DAT ALS EEN RASTER OVER DE ZICH STEEDS VERNIEUWENDE SOCIALE WERKELIJKHEID KAN WORDEN GELEGD EN ONS

TOELAAT DEZE BETER TE BEGRIJPEN.

Leven, werk & Wirkungsgeschichte

Nadat Norbert Elias, in 1897 geboren uit Joodse ouders,
in zijn geboortestad Breslau (Wroclaw) geneeskunde,
filosofie en psychologie had gestudeerd, zette hij zijn
opleiding voort in Freiburg en Heidelberg. In 1924 verde-
digde hij zijn doctoraatsproefschrift ‘Idee und
Individuum. Eine kritische Untersuchung zum begriff der
Geschichte’. Tijdens de inflatiejaren 1923-24 was hij
gedwongen in het onderhoud van zijn ouders en zichzelf
te voorzien. Hij werkte in een ijzerwarenwinkel –een
ervaring die hem, naar eigen zeggen, van de filosofie
naar de sociologie heeft geleid. Zodra de economische
toestand het opnieuw toeliet trok Elias naar Heidelberg,
waar hij tijdelijk werkzaam was bij de cultuursocioloog
Alfred Weber, broer van de grote Max. In 1930 bood Karl
Mannheim hem een assistentschap aan in de schoot van
het Frankfurter Institut für Sozialforschung. 

Nauwelijks drie jaar later noopte Nazi-Duitsland Elias ertoe
om te emigreren. Hij slaagde erin een drukklare versie van
zijn eerste - en belangrijkste - studie, ‘Ueber den Prozess der
Zivilisation’, naar Basel te brengen, waar het in 1939 werd
uitgegeven door het Haus zum Falken Verlag. Vanaf 1940
was Elias zeer kort verbonden aan de London School of
Economics. Daarna was hij gedurende ruim tien jaar actief
op het terrein van volwasseneneducatie en, samen met de
psychoanalyticus S.H. Foulkes, van groepstherapie. Pas in
1954 hernam hij zijn academische werkzaamheden als
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Prozesse’(6). Kentheoretische aspecten van de door hem
bepleite ‘figuratieve analyse’ worden treffend belicht in
‘Problems of Involvement and Detachment’, een artikel dat
al in 1956 verscheen, maar later verder werd uitgewerkt. 

‘The Established and the Outsiders’(7) is een studie, die op
het eerste gezicht weinig verband heeft met het overige
werk van Elias, maar bij nader inzien vormt deze sociale
geografie van twee arbeiderswijken in Winston Parva
(Verenigd Koninkrijk) een treffende illustratie van de wijze
waarop culturele codering van beschavingsbarrières fungeren
als instrument ter consolidatie van sociale posities. Ook in de
herfstjaren van Elias verschenen er nog enkele belangrijke
studies van zijn hand. In Nederland verscheen ‘Een essay
over tijd’(8), in Duitsland, ‘Die Gesellschaft der Individuen’(9).
Met Eric Dunning schreef hij ‘Quest for excitement. Sport
and leisure in the civilizing process.(10)

De receptie van Norbert Elias’ werk verliep lange tijd eerder
moeizaam. Interne, wetenschappelijke en externe, politieke
factoren hebben daar toe bijgedragen. Eerst strooiden de
opmars van de nazi’s in Duitsland en Elias’ gedwongen emi-
gratie via Parijs naar het Verenigd Koninkrijk roet in het
eten. Na de oorlog was de Angelsaksische sociale weten-
schap vooral in de ban van de Verenigde Staten, vooral dan
het structureel-functionalisme van Talcott Parsons. Het tijd-
loze, statische begrippenapparaat van deze destijds ‘geves-
tigde’ intellectuele paradigma’s verdrukte Elias’ historisch-
sociologisch model van diakrone, veranderlijke procesmatig-
heid in de hoek van de ‘buitenstaanders’. Op het Europese
continent stond dan weer het structuralisme in de weg, dat
eveneens werd gekenmerkt door onverschilligheid voor de
dimensies van ‘tijd’ en ‘verandering’. Als een buitenstaan-
der in het establishment van de sociale wetenschappen,
lukte het hem dus ook tijdens de eerste decennia na de
Tweede Wereldoorlog niet in om door te breken. Zijn acade-
mische loopbaan vertoont een lange cesuur.(11)

Pas na de publicatie van ‘Die höfische Gesellschaft’ en voor-
al na de heruitgave van ‘Ueber den Prozess der Zivilisation’
in 1969 mag hij rekenen op een bredere intellectuele en
maatschappelijke belangstelling, vooral in Nederland en
Duitsland. In de jaren zeventig van de vorige eeuw trad er
overigens een kentering op, deels onder invloed van het
neomarxisme, deels als een neveneffect van de sociale con-
testatiebewegingen en hun aanval op het burgerlijk esta-
blishment. Dit waren jaren van paradigmastrijd, maar ze
ruimden veld voor een vernieuwde belangstelling voor
geschiedenis, voor verandering doorheen de tijd –een
vruchtbare voedingsbodem voor grotere belangstelling voor
Elias’ civilisatietheorie. Vooral in Nederland, Duitsland en
uiteindelijk ook het Verenigd Koninkrijk kristalliseerde zich
een groep onderzoekers (Gleichmann, Korte, Goudsblom, de
Swaan, Wilterdink, Wouters, Spierenburg…), die Elias’ civili-
satietheorie herkenden als een programmatisch model van
‘figuratiesociologie’ en het op zich namen om deze, in
samenwerking met Elias, verder uit te bouwen tot wat één

docent sociologie aan Leicester University. In 1962 werd hij
emeritus, maar hij zette zijn werk gewoon voort, deels van-
uit Ghana, deels vanuit Duitsland, waar hij enige tijd ver-
bonden was aan het Zentrum für Interdisziplinäre Forschung
te Bielefeld. Maar vooral in Amsterdam vond hij als het ware
een tweede thuis.(2)

Het tweedelige ‘Ueber den Prozess der Zivilisation.
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen’
geldt als het magnum opus van Norbert Elias. In het eerste
deel beschrijft hij hoe ‘beschaving’ kan worden begrepen
als een proces van toenemende affectbeheersing, waarbij
ooit spontane handelingen met gevoelens van schaamte en
gêne worden beladen. Zij worden verschoven achter de cou-
lissen van het publieke leven. Elias illustreert dit proces aan
de hand van bronnen en publicaties over ‘etiquette’ tussen
circa 900 en circa 1800. In het tweede deel ontleedt Elias
het proces van toenemende maatschappelijke differentiatie
en interdependentie dat zich ontplooit binnen een historisch
raamwerk van om zich heen grijpende politieke centralisa-
tie, pacificatie en integratie. Hoe deze bredere sociale en
politieke ontwikkelingen hebben geleid tot wat hij het ‘civi-
lisatieproces’ noemt wordt in een laatste hoofdstuk,
‘Entwurf zu einer Theorie deze Zivilisation’, uiteengezet.(3)

Terwijl Elias’ ‘Prozess’-studie een langetermijnperspectief
hanteert, belicht hij in ‘Die höfische Gesellschaft’(4) de motie-
ven en mechanismen, die tot de reeds vermelde, steeds
strengere ‘Affekthaushalt’ en ‘Affektkontrolle’ leiden. Met
grote scherpzinnigheid beschrijft hij de microkosmos van een
‘hoffiguratie’ als een belangrijke fase in de ontwikkeling van
een ‘modern’, beschaafd gedragspatroon. De groepering van
de adel aan het koninklijke hof maakt de machtsverschillen
zichtbaarder, de hiërarchie completer en het gedrag meer
symbolisch en minder agressief. Terwijl middeleeuwse rid-
ders zich konden beroepen op geweld om hun sociale posi-
tie te vestigen, consolideren of handhaven, vroeg de pacifi-
catie in de schoot van een absolute monarchie om een
geheel andere gedragscode, die gewelduitoefening aan ban-
den legde en ‘hertaalde’ in de vorm van een etiquette, die
het sociale verkeer aan het hof moest reguleren. 

Als cultuursocioloog onderscheidt Elias zich van andere
auteurs door zijn stelling dat beschaving veeleer een onge-
pland en grotendeels onvoorzien resultaat is van langeter-
mijnprocessen van sociale ‘vervlechting’, dan wel een cul-
tuurproduct dat door de betrokkenen op eigen initiatief
werd ontwikkeld, als het ware ‘met voorbedachten rade’. Zo
‘rationeel’ is beschaving dus niet, aldus Elias, maar het is
evenmin een chaotisch, geheel ongestructureerd proces. De
complexe verhouding tussen ‘sociogenese’ en ‘psychogene-
se’ kunnen wel degelijk in kaart worden gebracht als com-
ponenten van een duidelijk beschrijfbaar en verklaarbaar
langetermijnproces. De impact en draagwijdte hierbij van
‘interdependentie’ licht Elias verder toe in ‘Was ist
Soziologie’(5) en ‘Zur Grundlegung einer Theorie sozialer
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Figuraties zijn overigens geen onveranderlijke patronen. De
onderlinge interdependentie -een pleonasme- van individuen,
groepen, naties of supranationale verbanden zijn geen statisch
gegeven. Nadruk wordt gelegd op de historiciteit en proces-
matigheid van figuraties, die vragen om een ontwikkelings-
perspectief. Houdt dit ‘an sich’ al een fundamentele kritiek in
op het a-historische structureel-functionalisme (en impliciet
ook op het structuralisme), dan verraadt Elias’ figuratieve
benadering ook een sterk onbehagen over het naast elkaar 

doorwerken van wetenschappelijke disciplines. Hij beklem-
toont terecht dat we verder opschieten met een aanpak, die
de wisselwerking tussen de verschillende, enkel betrekkelijk
autonome dimensies van het sociale gebeuren interpreteert
als ingebed in een ontwikkelingsperspectief, in gestructureer-
de, langetermijnprocessen. Nu er nieuwe waardering ontstond
voor tijd als ‘medium van sociale structurering’, lag de weg
naar een bredere erkenning voor Elias open.(13)

Toenemende affectbeheersing 

Voor een goed begrip van Norbert Elias’ civilisatietheorie
zijn de begrippen ‘figuratieve context’ en ‘interdependentie’

der prominente aanhangers, Joop Goudsblom, had herkend
als een ‘nieuw paradigma voor de sociale wetenschap’.(12)

De sociologie van figuraties

Het begrip ‘figuratie’ (Figuration) neemt bij Elias een centrale
plaats in als kern van sociologisch begrijpen, als een dubbele
verruiming van het sociologische gezichtsveld. Wil de onder-
zoeker vat krijgen op de ‘psychische habitus’ van een 

bepaalde bevolkingsgroep, dan moet hij/zij deze eerst
bekijken tegen het licht van de achterliggende, ruimere
‘Verflechtungszusammenhang’: ‘men kan de structuur en
veranderingen (van psychische zelfsturing)… niet begrij-
pen zolang men zich beperkt tot de waarneming van indi-
viduele mensen’. Cognitieve en affectieve gedragingen
kan men beter begrijpen in relatie tot de ‘figuratie’, waar-
in individuen en/of groepen zich bevinden en die ze met
elkaar vormen. De mens is geen autonoom, op zich staand
individu (homo clausus) en het antwoord op de vraag naar
de ‘psychogenese’ van een specifieke psychische habitus
is onlosmakelijk verstrengeld met de vraag naar de ‘socio-
genese’ ervan. 



moet gelezen worden en niet als een op eurocentrische
leest geschoeid, teleologisch traktaat. Wellicht had kritiek
van die aard kunnen worden voorkomen als het boek vóór
publicatie grondiger was geredigeerd. Mogelijk is Elias ook
zelf geëvolueerd naar een meer ‘open’ begrip van zijn eigen
civilisatiemodel tijdens de jaren van democratisering en
dekolonisatie, gevat tussen de eerste editie van 1939 en de
tweede editie van 1969. Het geheel van figuratiesociologi-
sche literatuur over civilisatieprocessen is alvast doorspekt
van de nadrukkelijke intentie om Elias’ oorspronkelijke stu-
die te toetsen aan de meest uiteenlopende empirische
informatie van zowel historische als crossculturele aard. 

Laat me toe een en ander wat inzichtelijker te maken door
wat concreter op de inhoud van Elias’ civilisatiebegrip in te
gaan. In essentie komt het civilisatieproces voor Elias neer
op toenemende affectbeheersing. Deze komt niet spontaan
tot stand en kan ook niet zonder meer aan mensen worden
opgelegd. Eigenlijk is het vooral een indirect gevolg van pro-
cessen van toenemende sociale differentiatie, interdepen-
dentie en integratie. Pas wanneer de omstandigheden van
die aard zijn, dat een hogere graad van zelfbeheersing
nodig of wenselijk is, dat de betrokkenen daadwerkelijk ini-
tiatieven in de zin van toegenomen affectcontrole zullen
ontplooien en handhaven. Een discours over de wenselijk-
heid van beschaafd gedrag, in de vorm van etiquettevoor-
schriften bijvoorbeeld, begeleidt het proces van toenemen-
de interdependentie, dat dergelijk gedrag als het ware ver-
eist. ‘Civilisatie’ is dus vooral een instrument, aan de hand
waarvan mensen zich aanpassen aan nieuwe situaties van
sociale interdependentie. Het is de uitkomst van een proces
van adaptatie en socialisatie van individuen en groepen aan
de steeds meer genuanceerde eisen van het samenleven.
De mens is geen speelbal van het sociale gebeuren, maar
hij is evenmin een ‘primus agens’ van ditzelfde gebeuren.
Beschaving treedt op de voorgrond als het tastbare resultaat
van een dialectische wisselwerking tussen de veranderlijke
structuren van sociale figuraties en de actie van mensen, die
deze vormen, beleven en ondergaan.(16)

Ten tijde van de door Elias onderzochte figuratie van het
koninklijk hof, grosso modo van de tiende tot de achttiende
eeuw, worden een aantal dagdagelijkse handelingen onder-
worpen aan een geciviliseerde gedragscode.(17) Een kritische
lectuur van etiquetteboekjes, die naast normatieve ook
descriptieve passages bevatten, laat Elias toe te schetsen
hoe in adellijke (en later ook in burgerlijke) kringen steeds
meer aandacht wordt besteed aan de verfijning van de
tafelmanieren. De eerder primitieve wijze waarop voedsel
tot dan toe werd genuttigd bijvoorbeeld, wordt steeds meer
als pijnlijk en aanstootgevend ervaren. Mes en vork, bord en
servet doen nu hun intrede in de geschiedenis. Het spugen
roept weerzin op. Het snuiten van de neus moet nu met
behulp van een zakdoek. Dat we vandaag geneigd zijn eer-
der papieren tissue te gebruiken, illustreert overigens mooi
hoe civilisatie een onafgerond proces is. Vandaag vinden we

onmisbaar. Ze voorkomen immers dat we ‘civilisatie’ zouden
zien als een rationeel product, bewust gecreëerd door men-
sen, die als het ware boven de dynamiek van sociale inter-
actie zouden verheven zijn. Het is juist een dergelijke, naïeve
reïficatie van het beschavingsbegrip, die Elias uitsluit wan-
neer hij benadrukt hoe we civilisatie eerder moeten zien als
een ‘nicht intendiertes Nebeneffekt’ van veranderlijke en
veranderende onderlinge interdependentie (Vervlechtung,
Interdependenz) tussen verschillende groepen in de samen-
leving. Civilisatie treedt hier naar voor als een vorm van
differentiedenken, dat wordt gevoed door zich wijzigende
machtsverhoudingen en er aan vastgekoppelde overwegin-
gen omtrent sociale status tegelijk. Pierre Bourdieu, die op
Elias voortbouwde, heeft een vergelijkbaar beeld opgehan-
gen in zijn invloedrijke studie ‘La distinction. Critique du
jugement sociale’.(14) Ook hij toont aan dat distinctie, sociaal
onderscheid, net als Elias’ civilisatie, niet tot stand komt in
een sociaal vacuüm, maar de neerslag vormt van sociale
competitie. Die neerslag is ook niet willekeurig. Ze toont aan
dat veranderende gedragscodes verschuivingen reflecteren
in het sociale veld. Onderlinge machtsverhoudingen zijn
mede bepalend voor de inhoudelijke strekking van wat als
‘beschaafd’ wordt aanzien.(15)

‘Civilisatie’ ontpopt zich hier dus vooral als een wendbaar,
steeds te herdefiniëren instrument, veeleer dan als een sta-
biele, onveranderlijke inhoud van canoniek gehalte. Het
ononderbroken proces van verschuivende machtsverhoudin-
gen impliceert meteen dat er geen categoriek onderscheid
bestaat tussen ‘beschaafd’ en ‘niet-beschaafd’, maar enkel
en hoop en al tussen ‘meer of minder beschaafd’ binnen de
context van specifieke, zich wijzigende figuraties. Er is ook
geen sprake van enige teleologie: het hegeliaanse begrip
van dwingende, interne progressie is aan Elias vreemd.
Noch is er een afgewerkt eindproduct: nergens staat gebei-
teld waar het civilisatieproces moet uitmonden, of wanneer
het is voltooid.

Toch werd Elias door sommige critici verweten dat zijn begrip
van civilisatie juist dat was: normatief –én eurocentrisch.
Mogelijk werd dit uitgelokt door de titel van Elias’ grote
werk, ‘Ueber den Prozess der Zivilisation’ (mijn onderlijning)
–hetgeen inderdaad suggereert dat er maar één proces kan
worden geïdentificeerd, een proces dat, na lectuur van het
boek, dan ook nog een Europees proces is, grotendeels
gedragen door de adel (en later burgerij). In latere geschrif-
ten heeft Elias gerepliceerd dat men zijn boek zo niet mag of
kan interpreteren, schoorvoetend toegevend dat de titel
beter ‘Ueber ein Prozess der Zivilisation’ had geheten (ander-
maal mijn onderlijning). En in zijn kielzog hebben figuratie-
sociologen het accent verlegd van een studie van ‘het’ civili-
satieproces naar een studie van ‘civilisatieprocessen’.

Dit lijkt misschien op ad hoc manipulaties vanuit het kamp
van ‘the believers’, maar een zorgvuldige lectuur van Elias’
werk maakt duidelijk dat het inderdaad als een ‘casestudy’
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onderbelicht laat en impliciet lijkt te duiden als de laatste
stuiptrekkingen van een onbekommerd, welhaast middel-
eeuws soort vrijpostigheid. Dat etiquette en libertijnse sensu-
aliteit elkaar niet hoeven uit te sluiten wordt treffend geïllus-
treerd aan de hand van Cholderlos de Laclos’ ‘Liaisons
dangereuses’(20) bijvoorbeeld, maar Elias heeft dit boek 
-bewust?- niet gebruikt. Het tijdens de middeleeuwen
nog vrij spontane geslachtelijke verkeer gaat steeds meer
vergezeld van gevoelens van schaamte, zo stelt hij. Een 

situatie waarbij kinderen getuigen konden zijn van het
seksleven van hun ouders werd niet langer getolereerd:
ook hier wordt ‘wat als pijnlijk wordt ervaren, achter de
coulissen van het samenleven verborgen’.(21) Ook de ver-
houding tussen partners onderling wordt aan een meer
strikte code onderworpen. Het paren van het parende
paar gaat nu met een grotere affectbeheersing gepaard.(22)

Menselijk gedrag wordt dus steeds minder voortgedreven en
beheerst door emotionele of gevoelsmatige impulsen. Deze
worden toenemend gekanaliseerd ten bate van een hou-

het in de broekzak meedragen van een al gebruikte zakdoek
maar vies…(18) Onaangename geuren worden vermeden.
Ook de ontlasting wordt aan strenge voorschriften onder-
worpen. Plas en poep wordt verborgen achter de coulissen
van het publieke sociale verkeer.(19)

‘Beschaving’ doet zich ook gelden tegenover minder
‘onschuldige’ aspecten van het dagelijks handelen, zoals
geweld, verbale en fysieke agressiviteit. In dezelfde bronnen, 

die Elias raadpleegde voor zijn geschiedenis van tafelmanie-
ren, wordt meermaals uitgewijd over het mes. De gevoelig-
heid voor dit object als een mogelijk middel tot geweldple-
ging neemt toe naarmate het civilisatieproces verder oprukt.
Zij loopt parallel, aldus Elias, met de stapsgewijze pacificatie
van de ridderstand en met de oprukkende monopolisering
van geweld door de statelijke overheid. 

Ook seksualiteit wordt in sterke mate gekenmerkt door toe-
nemende affectbeheersing, nog steeds volgens Elias, die
het libertinisme in de marge van de verlichting eerder



Het concept ‘affectbeheersing’ vormt daarbij de rode draad
doorheen studies over de geschiedenis van lichaamszorg
(hygiëne, mode, body fascism, plastische chirurgie, maar
ook averechtse subculturen), seksualiteit (seksuele moraal
versus seksuele ethiek, seksuele praxis en verbeelding,
prostitutie, pornografie, publieke seks, seksuele identiteit,
heteronormativiteit, homoseksualiteit, parafilie), gender
(genderrollen, genderdistrofie), omgang met de natuur (kli-
maat, flora, fauna, ecologie), met voeding (bio, slow food),
met fysiek, psychologisch en discursief geweld (hooliganis-
me, vandalisme, terrorisme, partnergeweld, verkrachting,
kindermisbruik), met ruimtelijke ordening (sanitaire infra-
structuur, stedenbouwkundige voorschriften, renovatie en
stadsvernieuwing).(26)

De geschiedenis van de fysieke en geestelijke gezond-
heidszorg kan eveneens worden gezien als een proces van
toenemende affectbeheersing. Waar melaatsen ooit wer-
den gestigmatiseerd en verstoten zonder dat men goed
begreep hoe infectie kon plaatsgrijpen, worden er heden
ten dage zorgvuldige ‘protocols of good practice’ opgesteld,
overigens deels onder invloed van organisaties als Act Up,
die zo een vergelijkbare stigmatisering van mensen met
hiv/aids wilden bestrijden. Geslachtsziekten heten nu ‘sek-
sueel overdraagbare infecties’ trouwens: de ‘nitty gritty’
etiologie van ‘druipers’ en ‘weke sjankers’ wordt nu toege-
dekt door middel van clinisch-diagnostiek jargon. Ook onze
gêne ten opzichte van alles wat ‘naar freakshows ruikt’ ver-
raadt een versterkt ‘Peinlichkeitsgefühl’ in het aanschijn
van fysieke handicaps of mentale stoornis. We schamen
ons nu als we ons zelf op voyeurisme betrappen, terwijl
we ooit vonden dat zulke verschijnselen de zichtbare neer-
slag waren van een bestraffing door God of later, in de
negentiende eeuw, als abjecte aberraties van de natuur
(the elephant man).

Ook de omgang met sociaal verschil (stand, klasse, status-
groep) omhelst een lichaamspolitiek, die statusangst ver-
raadt, zelfs als het gaat om filantropische initiatieven of, in
een hedendaagse context, om gelijke-kansen-beleid, dat
sociale ongelijkheid wenst te reduceren of zelfs uit te
vagen. ‘Beschavingsmissies’, ‘civilizing offensives’, worden
inmiddels gewantrouwd, ook door ons zelf, als vormen van
‘civilizing offense’, als ongeoorloofde vormen van cultuur-
imperialisme.(27) Ook het zogenaamde ‘migrantendebat’ of,
beter, het debat over culturele diversiteit (Leitkultur versus
interculturaliteit) kan makkelijk gelezen worden als de ratio-
nalisatie van een in essentie irrationele verbeelding over
wenselijke, ‘propere’ en onwenselijke, ‘vuile’ lichamelijk-
heid. Het in- of exclusieve denken over ‘de maatschappij’
verraadt uiteenlopende positioneringen omtrent de rek-
baarheid van het beschavingsbegrip, die zelf de weerspie-
geling zijn van wijzigende machtsverhoudingen in een con-
text van globalisering en migratie. Dat de Nederlandse
socioloog Willem Schinkel hierin het voortbestaan van een
zeker ‘organisch denken’ meent te bespeuren, waarbij de

ding, die als ‘rationeler’ wordt bestempeld. Spontaneïteit
wordt ingeruild voor een als meer ‘redelijk’ ervaren
‘Triebhaushalt’. Beschaving bestaat zo uit het proces, waarbij
het relatieve aandeel van langetermijnoverwegingen toe-
neemt ten koste van dat van kortstondige affecten. Tegelijk
wordt ook de scheiding tussen het publieke en private leven
steeds sterker.

De ‘Fremdzwang’, die uitgaat van zich wijzigende sociale
interdependentie, leidt uiteindelijk tot ‘Selbstzwang’, tot
zelfcontrole, ge-interioriseerd door opvoeding, onderwijs,
socialisatie en sociale druk. Dit verklaart waarom het indivi-
duele leven steeds meer getekend wordt door de moeiza-
me groei naar volwassenheid. Ooit niet meer dan een cate-
gorische, vaak rituele bevestiging van biologische rijpheid,
krijgt deze steeds meer een sociale dimensie. Naarmate de
vereiste, doorgedreven drift- en impulshuishouding meer
componenten bevat, verschuift ook de grens tussen kinder-
tijd en volwassenheid naar een latere leeftijd. Er ontstaan
overgangsperioden. De grens tussen kind en volwassene,
die voorheen neerkwam op de feitelijke overgang van spel
naar arbeid, deint uit tot een periode van meerdere jaren,
de ‘puberteit’. Op haar beurt vloeit deze over in de ‘adoles-
centie’. En vandaag spreken we ook steeds meer over ‘jong-
volwassenen’ als een nieuwe demografische categorie.(23)

De grenzen liggen niet vast. Terwijl in zogenaamd minder
geciviliseerde samenlevingen een initiatieritus op zeer
jonge leeftijd volstond om toe te kunnen treden tot de
wereld der volwassenen, kenmerkt een eigensoortige ado-
lescentenproblematiek onze actuele samenleving.(24) Op het
vlak van consumptiegedrag spreekt Benjamin Barber nu ook
over zogenaamde ‘kidults’, hetgeen illustreert dat zelfs de
periode van de volwassenheid een minder eenduidig begrip
is geworden dan voorheen het geval was.(25)

Een flexibel, slechts ten dele 
stuurbaar instrument

‘Beschaving’ omhelst dus ook meer dan etiquette in de
strikte zin van het woord. Anders gezegd, etiquette is
slechts één, historisch gegroeide manifestatie van een meer
algemeen streven naar affectbeheersing in functie van ver-
schuivende machtsverhoudingen tussen diverse groepen in
de samenleving, verschuivingen die, aldus Elias, werden uit-
gelokt door een voortschrijdend proces van staatsvorming,
van sociale differentiatie en van toenemende wederzijdse
afhankelijkheid. Sociologen, historici en antropologen, die
Elias’ figuratiesociologische benadering onderschrijven, heb-
ben inmiddels onderzocht welke andere processen en feno-
menen kunnen worden geduid als componenten van het
Europese beschavingsproces. Een weerkerend thema daarbij
is steeds opnieuw de omgang met lichamelijkheid, waar-
door civilisatie uitdeint tot een steeds breder begrip dat we
misschien best kunnen omschrijven als het bevoorrechte
instrument van een door machts- en statusoverwegingen
voortgedreven lichaamspolitiek (body politic). 
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partij. Etiquette, kortom, is geen vaststaand, nauwkeurig
omschreven leidraad, maar een per definitie tijdelijk werk-
zame weerspiegeling van sociale strijd en competitie over
wat ermee strookt en wat niet. Ze verenigt en zaait onenig-
heid tegelijk.(32)
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identiteit van een samenleving wordt ervaren als een meta-
foor van lichamelijke integriteit, brengt hem nogal sterk in
de buurt van Elias’ beschavingsbegrip, dat door een voort-
schrijdende beheersing van het lichamelijke (emoties,
impulsen, lichaamsfuncties) wordt gekenmerkt.(28) Het
steeds weerkeren van wij/zij-denken (culturele identiteit)
en ‘moral panics’ over ‘lekkende lichamen’ lijken elkaar te
voeden, geheel overeenkomstig het door Elias als affect-
beheersing geduide civilisatiebegrip.(29)

Ten slotte kan, op een meer algemeen niveau, ook het stre-
ven naar herstel van burgerzin worden geïnterpreteerd als
de weerspiegeling van een versterkte ervaring van pijnlijk-
heid jegens normvervaging, jegens de dolgedraaide cultuur
van het individualisme en consumentisme. Toch is datzelfde
individualisme, zo kenmerkend voor onze hedendaagse
‘capsulaire samenleving’,(30) ook zelf ten dele het resultaat
van een zekere ‘Ansteckungsangst’, van smetvrees te mid-
den de chaos van een grootstedelijk, door neoliberalisme,
risico en kwetsbaarheid gedreven bestaan. Maar ook de
groeiende bezorgdheid voor de ontmanteling van de verzor-
gingsstaat die daar op haar beurt uit voortvloeit, kan wor-
den geduid, aldus figuratiesociologen, als een verscherpte
ervaring van gêne ten opzichte van een uitrafelend sociaal
weefsel.(31)

Tot slot

Wat, in het licht van bovenstaande observaties, is nu ‘civi-
lisatie’? Een vaststaand geheel is het alvast niet, zoveel
moge blijken uit de wijze waarop het oorspronkelijke
model aan historisch onderzoek werd onderworpen en de
bevindingen, die daaruit zijn voortgevloeid. Veeleer moe-
ten we ‘civilisatie’ begrijpen als een wendbaar instrument,
dat het sociale verkeer kan faciliteren of bemoeilijken, al
naargelang samenlevingen zich manifesteren als ‘open’
dan wel ‘gesloten’. De geschiedenis van het beschavings-
proces treedt hier op de voorgrond als een ononderbroken
en steeds verder schrijdend proces van metamorfose,
waarbij de opeenvolgende ‘policies’ en ‘practices’ van
affectbeheersing weliswaar onderlinge verwantschap
tonen maar ook steeds in nieuwe termen worden gefor-
muleerd, die nieuwe interdependentienetwerken weer-
spiegelen. Het ultieme netwerk is de globale samenleving
(global society), die mensen wereldwijd met elkaar ver-
bindt en waarbij economische ontwikkeling en culturele
ontplooiing worden ingebed in een mensoverstijgend eco-
logisch raamwerk (gaia). 

Als zodanig is civilisatie geen eenduidig begrip, maar vormt
het een cluster van strategische instrumenten, die onderling
‘familiegelijkenis’ vertonen en waarbij de omschrijving en
definitie van een beschaafde gedragscode zelf onderdeel is
van een bredere, in essentie historische dynamiek van soci-
ale differentiatie en vervlechting. We zullen er dus nooit
helemaal onze vinger kunnen op leggen, maar we zijn allen
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ONZE GOEDE OMGANGSVORMEN, ONS ETHISCH DENKEN, LIJ-

KEN ONZE EIGEN VERDIENSTE, ONZE PERSOONLIJKE VERWE-

ZENLIJKING. WIJ ONDERSCHEIDEN ONS VAN ANDERE SOCIALE

LAGEN BINNEN ONZE MAATSCHAPPIJ EN VAN ANDERE CULTU-

REN, DOOR ONZE EMOTIES, ONS ETHISCH DENKEN EN DE
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AANSLUITEN BIJ ONZE EIGEN GEDRAGINGEN EN ETHISCH DEN-

KEN. SOMMIGE GEDRAGINGEN NOEMEN WE RONDUIT BAR-

BAARS.

WIJ VERGETEN DAT ER EEN LANGE VOORGESCHIEDENIS AAN

VOORAF GING. WAT VOOR ONS VANZELFSPREKEND IS,

OMDAT WIJ GECONDITIONEERD ZIJN DOOR ONZE OPVOEDING,

MOEST LANG UITGETEST, AANGEPAST EN GETOETST WORDEN

AAN DE TOEN HEERSENDE NODEN EN AAN DE VERWORVEN

KENNIS VAN EN DOOR ONZE VOOROUDERS.

Ethiek – etiquette is onderhevig aan verandering, net zoals
alles rondom ons:
- Kunt u zich voorstellen dat er een discussie over euthana-

sie gevoerd werd in de middeleeuwen? 
De wetenschappelijke vooruitgang verruimt ons denken,
bevrijdt ons van dogma’s, maar plaatst ons voor nieuwe
ethische dilemma’s. 

- Tafeletiquette is altijd belangrijk geweest, zeker voor
degene die konden aanschuiven aan een ‘rijk’ gedekte
tafel. Maar het spreekt vanzelf dat er zich andere
omgangsregels opdringen, naargelang je beschikt over
een individueel bord, mes, vork en lepel of alleen een
gemeenschappelijk kom en lepel en een individueel mes.

Alles is steeds in beweging, wij zijn steeds in beweging.

In een Antennenummer volledig gewijd aan ‘ethiek - eti-
quette’ kunnen wij u de volgende ‘pareltjes van weleer’ niet
onthouden:

God en de vork

“Een Venetiaanse doge(1) huwde in de elfde eeuw een
Griekse prinses. In de Byzantijnse kring waar zij was opge-
groeid, was de vork blijkbaar een normaal gebruiksvoor-
werp. Er werd gezegd dat zij haar voedsel naar de mond
bracht met behulp van gouden vorkjes met twee tanden.
Dat veroorzaakte in Venetië een geweldig schandaal: 
Voor al wie het zag of wilde horen gaf dit nieuwigheidje
blijk van een dermate extravagante verfijning dat de vrouw
zich met hevig misprijzen zag bejegend van de zijde der
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, die de toorn van de
Allerhoogste over haar afriepen. Korte tijd later beving haar
een afschuwwekkende ziekte, en de heilige Bonaventura(2)

aarzelde niet te verklaren dat het hier een kastijding van
God betrof.” 
Tegen het einde van de middeleeuwen begon de vork
gebruikt te worden om er voedsel mee uit de gemeen-
schappelijke schalen te nemen en bleef tot in de zeventien-
de eeuw een luxevoorwerp voor de hogere stand.

Erasmus

In 1530 schreef Erasmus(3) zijn kleine geschrift ‘De civilitate
morum puerilium’, “opgedragen aan een jongen van adel,
een vorstenzoon, ter opvoeding van de jeugd.” Erasmus
beschreef in duidelijke taal en met grote openheid hoe

Met een 
knipoog…
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Aan tafel

“Aan tafel hoort de beker en het goed schoongemaakte
mes rechts, links het brood.” Daarmee was de tafel gedekt.
Messen droeg men meestal bij zich. Als er al vorken waren,
dienden deze hooguit om vlees uit de schaal te pakken.
Meestal werden messen en lepels gemeenschappelijk
gebruikt. Er was niet altijd eetgerei voor iedereen apart:
“Wanneer je iets vloeibaars krijgt te proeven, laat het je
smaken en geef de lepel terug, nadat je hem hebt afge-
veegd”, schrijft Erasmus. 
“Er zijn mensen die nog niet zitten of ze tasten al toe. Dat
doen wolven of doet een veelvraat. Tast niet als eerste toe
wanneer er een schotel wordt neergezet. Laat het aan de
boeren over om vingers in de jus te dopen. Zoek niet de
hele schaal rond maar neem het eerste het beste stuk dat
vlak voor je ligt. En zoals het wijst op een gebrek aan terug-
houdendheid om overal in de schaal te graaien, zo is het
evenmin erg fatsoenlijk om de schaal te draaien om iets
beters voor je neus te krijgen.”

Erasmus ging verder “Iedereen eet met zijn handen, van
koning tot boer, van koningin tot boerin. Wie tot de boven-
laag behoort, neemt daarbij wat meer verzorgde vormen
in acht. De handen horen voor de maaltijd gewassen te
worden. Maar zeep daarvoor was er nog bijna niet.
Meestal stak de gast zijn handen uit en goot een page er
wat water over. Soms was het water met kamille of roze-
marijn licht geurend gemaakt. In het gezelschap grijpt
men niet met beide handen tegelijk in de schaal. Het aller
netste is om niet meer dan drie vingers te gebruiken. Dat
fungeerde als distinctiesymbool: het was een van de
gedragingen waarmee de hogere standen zich van de
lagere onderscheidden. Vette vingers aflikken of afvegen
aan je kleren… is ongemanierd.”

“Vaak werd het eigen glas aan anderen aangeboden of
dronk iedereen uit dezelfde kruik. Eerst je lippen afvegen,
maande Erasmus. Maar iemand die men graag mag een hap
aanbieden van het vlees dat men zelf zit te eten, vond
Erasmus een slechte gewoonte: het is niet erg netjes om
een ander aan te bieden wat je half hebt opgegeten. Brood
waarvan gegeten is weer in de saus dopen, is boers.
Voedsel waarop men heeft zitten kauwen uit de mond
nemen, is weinig elegant. Wanneer je iets niet door je keel
kunt krijgen, draai je dan om en gooi het onopvallend weg.”
“Het is goed de maaltijd van tijd tot tijd met een gevari-
eerde conversatie te onderbreken. Sommige mensen eten
en drinken zonder ophouden, niet omdat ze honger of
dorst hebben, maar omdat ze zich anders geen houding
weten te geven. Ze kunnen het niet laten om aan hun
hoofd te krabbelen of in hun tanden te peuteren of druk te
gebaren met hun handen, of ze zitten met hun mes te spe-
len, of ze moeten hoesten en snuiven en spuwen. Dat
komt eigenlijk van een boerse verlegenheid en maakt een
dwaze indruk.”

mensen zich horen te gedragen. Zijn kleine geschrift bevat-
te volgende hoofdstukken: 1. Over gepaste en ongepaste
lichaamshoudingen, 2. Kleding, 3. Manieren in de kerk, 4.
Over maaltijden, 5. Over ontmoetingen, 6. Over het spel, en
7. Over de slaapkamer. Het boekje kende een onvoorstel-
baar succes. Twee jaar later werd het op sommige jongens-
scholen gebruikt als leerboek.

Over gepaste en ongepaste lichaamshoudingen

Erasmus was van mening dat de lichaamshouding, de geba-
ren, de kleding, de gelaatsuitdrukking, kortom het ‘uiterlijk’
gedrag de uitdrukking was van het innerlijk, van de mens
als geheel:

“Wijd openstaande ogen wijzen op achterlijkheid, staren is
een teken van traagheid, een priemende blik duidt op toor-
nigheid, al te levendige en veelzeggende blikken duiden op
schaamteloosheid; een rustig gemoed tonen en respectvol-
le vriendelijkheid, dat is het beste. Niets voor niets zeiden
de Ouden dat de ogen de zetel van de ziel zijn.”
“Hoewel de uiterlijke betamelijkheid van het lichaam voort-
komt uit een evenwichtig gemoed, zien wij het soms
gebeuren dat deze gratie, bij gebrek aan onderricht, ont-
breekt bij rechtschapen en geleerde mannen.”

“Aan de neus hoort geen snot. Een boer snuit zijn neus in
muts of kleding, een venter haalt zijn arm of elleboog
erlangs. Je hand gebruiken en die dan aan je kleren afve-
gen is al niet veel netter. Het is betamelijk het neusslijm
in een doek te snuiten, zo mogelijk met afgewend
lichaam. Als men zijn neus met twee vingers snuit en er
valt iets op de grond, dan moet men dit meteen met de
voet vertrappen.”
“Spuug met afgewend gezicht zodat je niemand bespuugt
of besproeit. Als er een fluim op de grond is gespuugd, ver-
trap deze dan, zodat niemand er van hoeft te walgen. Indien
dat niet geoorloofd is, vang het speeksel dan op in een
doek.”

Ook vond Erasmus het nodig om het volgende te benadruk-
ken: “Een welopgevoed mens moet ervan afzien lichaams-
delen, waaraan van nature een schaamtegevoel is verbon-
den, onnodig te ontbloten. Wanneer de noodzaak ertoe
dwingt, moet het met gepaste schroom geschieden, ook al
is er niemand als getuige bij.” 

“Sommige opvoeders schrijven voor”, zei hij, dat kinderen
“winden ophouden met samengeknepen billen, maar daar
kan men zich een ziekte mee op de hals halen”. En ergens
anders staat: “Het geluid dat de natuur voortbrengt onder-
drukken is kenmerkend voor dwazen die meer waarde
hechten aan goede manieren dan aan gezondheid.”
“Wanneer je moet overgeven, zonder je dan af, want het is
niet schandelijk om over te geven; het is echter niet mooi
wanneer men moet overgeven uit gulzigheid.”
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Het schaamtegevoel

In de middeleeuwen was het de gewoonte om in de
vertrekken waar de bedden stonden bezoek te ont-
vangen. Men ontleende een zekere prestige aan het
mooie ontwerp van het bed. Iedereen sliep ook
samen: “In de bovenlaag de heer met zijn bediende, de
vrouw met haar ‘gedienstigen’, in andere sociale lagen
sliepen dikwijls zelfs mannen en vrouwen in hetzelfde
vertrek, en vaak ook gasten die bleven overnachten.”

Er was geen sprake van nachtkledij. Iedereen sliep naakt,
met uitzondering van monniken al naar gelang de streng-
heid van hun orde. Speciale nachtkledij raakte slechts gelei-
delijk aan in de mode ongeveer dezelfde tijd als de vork en
de zakdoek. In de badgewoonten kwam het vertonen van
het naakte lichaam als heel normaal over. Zo vertelde een
ooggetuige:
“Hoe vaak loopt de vader bloot, slechts in onderkleding,
over straat naar het badhuis, samen met zijn blote vrouw
en blote kinderen… Hoe vaak niet zie ik meisjes van 10, 12,
14, 16 en 18 jaar geheel ontbloot en slechts met een kort,
dikwijls versleten, lapje en een gescheurde badjas of
slechts met een baddoek die alleen de voorkant bedekt en
van achteren om de rug wordt geslagen! Vanaf hun huis
lopen ze ’s middags door de lange stegen naar het badhuis,
met blote rug en barrevoets, terwijl ze hun hand decent op
de billen houden. Hoe vaak niet lopen naast hen spiernaak-
te 10-, 12-, 14- en 16-jarige knapen…” 

Het schaamtegevoel begint stilaan in de zestiende eeuw en
nog sneller in de zeventiende, achttiende en negentiende
eeuw, eerst in de bovenlagen en veel trager in de beneden-
lagen van de maatschappij. Stilaan krijgt ieder zijn eigen
bed en uiteindelijk een eigen slaapkamer.

“Kinderen en volwassenen slapen niet meer samen.
Tussenmenselijke betrekkingen en gedragswijzen onder-
gaan ingrijpende veranderingen…”

Tot slot…

Mocht je dus ooit een flater begaan tegen de heersende eti-
quetteregels, laat dan het schaamrood niet naar je wangen
stijgen, maar troost je met het idee dat je mogelijks een
trendsetter bent of minstens een voorloper van een volgen-
de generatie etiquette regels…
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Voetnoten
(1) Doge was de titel van het staatshoofd van een aantal Italiaanse republieken. Het woord

is verwant aan het Latijnse dux, dat wil zeggen leider en wordt ook met ‘hertog’ vertaald. 
(2) Bonaventura, eigenlijk Giovanni di Fidanza geheten, (Bagnorea (het huidige Bagnoregio),

1221 - Lyon, 15 juli 1274) was een Italiaanse, franciscaanse theoloog en filosoof
(3) Desiderius Erasmus (geboortedatum onduidelijk – 1536) Nederlands Augustijner kanun-

nik, theoloog, humanist, schrijver en filosoof.
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DEZE GESCHIEDENIS VAN OMGANGSVORMEN TUSSEN DE SEK-

SEN IN NEDERLAND IS GEBASEERD OP MIJN STUDIE ‘SEKS EN

DE SEKSEN’(1), EEN INTERNATIONAAL VERGELIJKENDE STUDIE

VAN VERANDERINGEN IN MANIEREN- EN ADVIESBOEKEN IN

DE TWINTIGSTE EEUW.

Van verloven, verkeren, sporten en flirten 

Net als in de Verenigde Staten en in de andere landen van
Europa was het ook onder de Nederlandse hogere en mid-
denklassen tot aan het einde van de negentiende eeuw
gangbaar dat jonge mensen elkaar niet of nauwelijks kon-
den leren kennen buiten het toezicht van ouders of chape-
ronnes. Wie op een bal of een dergelijke gelegenheid met
een meisje wilde dansen, moest haar kennen. Was dat niet
het geval en wilde hij toch graag met haar dansen, dan gold
de regel dat hij zich moest laten voorstellen door iemand
die haar wel kende. Als ook haar ouders op het bal of dans-
avondje aanwezig waren, behoorde hij zich ook aan hen te
laten voorstellen en pas daarna kon hij haar ten dans vra-
gen. De jongeman kreeg het advies niet meer dan twee
keer met een meisje te dansen, want anders gaf hij aanlei-
ding tot de veronderstelling ‘een oogje’ op het meisje te
hebben en dat wekte verwachtingen en dus ook verplichtin-
gen.

De seksen hoorden ten opzichte van elkaar dus een grote
afstand in acht te nemen en iedere stap dichterbij werd
gezet op een soort publiek podium, onder het toeziend oog
van de ouders, de familie en de vrienden van het meisje.

Zich verloven is lange tijd de belangrijkste, zo niet de enige
sociaal geaccepteerde mogelijkheid voor jonge mensen
gebleven om elkaar aan te raken en te liefkozen. Pas in de
jaren twintig kwam hierin verandering. Patricia Eggermont,
auteur van een studie naar adviezen over verloven en trou-
wen in Nederlandse manierenboeken tussen 1850 en 1990,
concludeert dat de betekenis van een verloving in de jaren
twintig duidelijk veranderde: de periode van het elkaar
beter leren kennen verschoof van de verloving zelf naar een
voorafgaande fase, terwijl ook het verbreken van een verlo-
ving een minder grote sociale calamiteit werd.

In de decennia rond de wisseling van de negentiende naar
de twintigste eeuw raakte de term ‘verkeering’ (later
gespeld als ‘verkering’) in zwang om te verwijzen naar een
fase die aan de verloving voorafging. De verkering ging fun-
geren ter vervanging van de verloving als de belangrijkste
manier om elkaar beter te leren kennen. 

De uitbreiding van mogelijkheden om elkaar buiten de tra-
ditionele en dus gechapperonneerde sociale gelegenheden

Omgangsvormen 
tussen de seksen sinds 1880
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In een naar het Duits bewerkt manierenboek werd het
gevaar te flirten voorgesteld als dat van een glijdende
schaal: “Daarom ziet men zoo dikwijls dat eene vrouw, die
den eersten stap gedaan heeft op den slechten weg, niet
meer terug kan en steeds dieper zinkt, tot ze het ellendig-
ste schepsel is, wat er op aarde kan bestaan.”(6) Datzelfde
gevaar van een glijdende schaal werd gezien in het najagen
van kennis over de ‘geheimen van het leven’. Het conventi-
onele standpunt hield in dat vrouwen onschuldig zijn en die-
nen te blijven totdat voorlichting ‘noodzakelijk’ werd, en dat
was niet eerder dan kort voor het huwelijk.
De vrijere omgang tussen de seksen bracht ook hoffelijkheid
in het geding. Aan de tweede uitgave(7) van haar boek
‘Etiquette voor Heeren’(8) voegde Mevrouw van der Mandele
een heel nieuw hoofdstuk toe waarin ze “Mevrouw
Etiquette” een lang pleidooi laat houden voor het hooghou-
den van de hoffelijkheid: “Zoolang er mannen en vrouwen
bestaan in onze maatschappij, zoolang de man werft om de
vrouw, zoolang er wisselwerking is van sexueele gevoelens
tusschen de geslachten, zoolang moet de hoffelijkheid wor-
den hooggehouden als de schoone brug die den afstand
tusschen de beide sexen te niet doet.”(9) Zij verdedigde de
conventionele hoffelijkheid met een beroep op de conven-
tionele verhoudingen: 

“Wie goèd psycholoog is, of een goed vrouwenkenner,
weet, dat in elke vrouwenziel een kinderziel leeft. Hij weet,
dat géén wáre vrouw zich gelukkig voelt in haar kracht,
maar juist in haar zwakte. Elke vrouw vindt ‘t zoo heerlijk
om eens als een kind ‘verwend’ te worden, om zich ver-
zorgd te weten, nu, ja, een beetje gedorloteerd, als het
kan’.”(10)

Deze woorden vormen de krachtige uitdrukking van een
identificatie met de gevestigden, in dit geval mannen, en
van de angst voor het loslaten van de traditionele vrouwe-
lijke bronnen van identiteit en macht die op deze identifica-
tie zijn gebaseerd, zoals onderdanigheid en overgave.(11) Als
zodanig was de kracht waarmee de oude bronnen van
macht en identiteit werden verdedigd een weerspiegeling
van de versnelling in de emancipatie van vrouwen en de
verdwijnende segregatie tussen de seksen.

Een andere indicatie van deze versnelling schuilt in het feit
dat vrouwen en jonge meisjes uit ‘goede families’ naar
‘publieke’ dansen gingen, iets wat ze tevoren nooit hadden
gedaan.
Op deze vrije verbintenissen volgen enkele jaren later klach-
ten over jongelui die geen respect jegens hun ouders aan de
dag leggen door hen voor het voldongen feit van hun ver-
loving te stellen. “Aan een op zoo’n manier tot stand geko-
men verbintenis”, zo vervolgde een auteur haar tirade,
“gaat in den regel een tijd van zoogenaamd ‘scharrelen’
vooraf. De halve stad of het heele dorp weet er van... ,
behalve de ouders! In vele gevallen loopt echter zoo’n
scharrelpartij niet eens uit op een ‘vaste verkeering’. Een
meisje, dat meer dan één scharreltje achter den rug heeft,

te ontmoeten, blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking dat invi-
tébals en andere particuliere bals in aantal terugliepen: ‘Het
lijkt wel of bals uit de mode zijn’, zo werd gerapporteerd,
net als het ‘diner met na-dansen’, waarna volgde:
“Misschien heeft de sport daar wel wat schuld aan. Vroeger
waren de bals en dergelijke amusementen de eenige gele-
genheden én om meisjes te ontmoeten, én om zijn lenig-
heid te bewaren... nu men meisjes ontmoet op tennis- en
hockeyveld, nu men tezamen gaat fietsen, heeft men min-
der verlangen naar bals.”(2)

Net als in de Engelse en Duitse manierenboeken werd ook
in de Nederlandse manierenboeken sport vaak in positieve
zin genoemd.

Egbertina van der Mandele: “Er ligt iets goed in dezen vrijen
omgang der beide geslachten. Men leert elkaar beter ken-
nen en waardeeren, men blijft niet blind voor elkaars
gebreken, men is natuurlijker tegenover elkander, dan in
den tijd toen ieder volwassen meisje op eerbiedigen
afstand werd gehouden van elk mannelijk wezen, dat haar
pad kruiste, en zoodoende onwillekeurig ook in ieder jong-
mensch een mogelijken hofmaker zag. Die tijden zijn god-
dank voorbij.”(3)

Aan de andere kant van deze ‘gouden medaille’ werden twee
nostalgische thema’s gedurende de hele twintigste eeuw
regelmatig besproken: de vermindering van hoffelijkheid ten
opzichte van vrouwen en het ‘verdwijnen van de poëzie’ of
de romantiek in de hofmakerij en in romantische verhoudin-
gen. Het volgende vroege voorbeeld is eerder nuchter consta-
terend dan nostalgisch: “Eens vroeg een oudere dame aan
een jongmeisje, die lid was van een groote tennisclub: ‘Zeg,
er heeft zeker nogal eens een engagement plaats onder de
luidjes van je club?’ Maar het antwoord was: ‘0 neen,
mevrouw; we kennen elkaar veel te goed.’ Was dit antwoord
niet teekenend? Wel een bewijs dunkt me, dat er een grond
van waarheid ligt in de bewering dat een man zijn aanstaan-
de vrouw gaarne gehuld ziet in het eenigszins geheimzinnig
waas van idealisme. ‘t Jongemeisje is als het raadsel, dat de
jonge man wenscht op te lossen. En waar nu in het heden-
daagsche clubleven de jongemeisjes zich geheel geven
zooals zij zijn met hun goede en kwade eigenschappen, is het
heel natuurlijk dat de jongelui hen meer gaan beschouwen
als zusters dan als mogelijke aanstaande vrouwen.”(4)

Net als de Duitse manierenboeken bevatten ook de
Nederlandse waarschuwingen tegen het flirten. Een wat
speelse aandacht voor iemand van de andere sekse was al
gauw verdacht. Het werd beschouwd als de schaduwzijde
van de gewonnen vrijheid: “Flirt is eene goddelooze uit-
spanning, die met verontwaardiging overal veroordeeld
moet worden, omdat ze eene hemelsche gemoedsbewe-
ging ontwijdt, en er eene jolige uitspanning van maakt.”
Het gevaar school misschien wel vooral in het feit dat die
jolige uitspanning zich onttrok aan het ouderlijk toezicht,
want “vele meisjes schrijven buiten weten harer moeder
aan haar ‘flirt’.”(5)
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lijkt een onmogelijke tegenstelling naar woord en begrip...
helaas veelvuldig voor. De kus wordt erdoor ontluisterd.”(17)

Het gedachtenloos aangaan van relaties, verlovingen incluis,
werd hiermee in verband gebracht. In dat verband rezen de

vragen: “Hoever moet men kameraadschappe-
lijken omgang tusschen de geslachten

goedkeuren?” en “Hoever mag men
gaan met flirten?”(18)

In een ander boek van
dezelfde auteur (uit het

Duits vertaald door
Annie Salomons) wer-
den ook de vermin-
derde segregatie en
het ontstaan van
vriendschappen tus -
sen de seksen be -
treurd vanwege het
effect op de man
die daardoor “ge -
wend geraakt is aan

de schoonheid van
de vrouw, die zoo

openlijk ten toon wordt
gespreid, dat haar uit-

werking op zijn gemoed
afgestompt is en de liefde

hoe langer hoe nuchterder
wordt, zonder nog in staat te zijn tot

een hooge, geestelijke vlucht.” In dit
verband gebruikte de auteur een metafoor die

tegenwoordig als bijzonder seksueel zou worden opgevat:
“Droomen doe je nooit voor een open poort; maar alleen
voor een poort, die gesloten is.”(19)

Zij stortte haar morele verontwaardiging ook uit over de
“ondeugd-psychose [die] zich van onze vrouwelijke jeugd
heeft meester gemaakt”:
“Ze schamen zich werkelijk voor het woord deugd; zóó is
dat door den hoon en den spot van de laatste eeuwen
uit zijn voegen gerukt... Een meisje wil haar buurman
niet meer overtuigen van haar goedheid, haar eerbaar-
heid en reinheid, maar van het tegenovergestelde.
Gevaarlijkheid is troef en mode; we zouden bijna kunnen
zeggen: gevaarlijk te zijn is de levenstaak van de vrouw
geworden.”(20)

Het lezen van deze beschrijving van de ‘ondeugd-psychose’
scherpt opnieuw het besef hoe diep de lange en vrijwel
ononderbroken geschiedenis van cultuurkritiek en romanti-
sering van het verleden is geworteld in het voortgaand pro-
ces van vrouwenemancipatie.

In de jaren dertig was de ouderlijke greep op de jongere
generatie zo ver teruggebracht en de omgang tussen de
jongelui al zoveel vrijer geworden, “dat geen enkel ouder-
paar een jongeman naar zijn ‘bedoelingen’ zal vragen wan-

zonder dat het tot een verloving kwam, heet in den volks-
mond karakteristiek, maar zeer onparlementair: een afge-
likte boterham.”(12)

Een ander gevolg van vrijere verbintenissen bestond eruit
dat de verloving iets van zijn zekerheid verloor
als plechtige of heilige belofte om bin-
nen een bepaalde tijd te trouwen.
Veel auteurs gaven af op de
“ontstellende zorgeloosheid
[waarmee] engagementen
worden gesloten en ver-
broken”(13) en toonden
zich bezorgd over de
toenemende hoe-
veelheid overijld
want onberaden
gesloten verlovin-
gen. In een manie-
renboek uit 1927
werd het feit dat
‘toestemming van
de ouders is gedaald
tot een factor van de
derde orde’ geïnter-
preteerd als de verbrei-
ding van anarchie: “Maar
een verloving is een sociale
daad, die voorafgegaan moet
worden door ernstige weder-
keerige toetsing van de maatschap-
pelijke positie der partijen, de verhou-
ding der vermogens enz.”(14)

De omgangsvormen vanaf de jaren dertig: 
verloven en verkeren, zoenen en zedelijkheid 

In de jaren dertig blijkt dat een stel zich als verloofd kon pre-
senteren zonder dat er een ceremonie had plaatsgevonden:
“vele jongelieden zouden u niet op elk oogenblik met zeker-
heid kunnen zeggen of zij verloofd zijn of niet; verscheide-
ne ook laten het aan uw discretie over, hun verhouding tot
iemand van het andere geslacht al dan niet een engage-
ment te noemen.”(15) Deze auteur schreef ook dat het wel
zeer tegen de goede manieren indruist “zich luchthartig te
engageren” en daarbij “de vrienden en kennissen door het
houden van een receptie tot het brengen van een bezoek en
het zenden van bloemen te nopen, en dan na een paar
weken of maanden diezelfde vrienden en kennissen ver-
baasd aan te kijken met een: ‘Pim?! O – wist je dat niet? dat
is al láng uit!’.”(16)

In die jaren (dertig) stonden er in nogal wat manierenboe-
ken waarschuwingen tegen het al te gemakkelijk en te vaak
zoenen: “De kus kan een vlam doen uitslaan waar te voren
zelfs geen vonk werd vermoed; zij is in staat een bestaan te
ontwortelen en een toekomst op te bouwen.” “En toch”, zo
ging deze auteur verder, “komt ‘gedachteloos kussen’, − het



Na de Seksuele Revolutie

De Seksuele Revolutie maakte deel uit van een internatio-
nale jeugdcultuur die al spoedig werd gevolgd door een
even internationale als krachtige golf van vrouwenemanci-
patie. In de jaren zestig gingen de beide seksen ertoe over
vragen, die de lustbalans betreffen, te stellen en beant-
woorden. Tot op dat moment was de dominante sociale
code aangaande seksualiteit sterk door mannen bepaald
gebleven en had deze code dus steeds voorzien in antwoor-
den die een bekrachtiging inhielden van een lustgebonden
seksualiteit van mannen en een daaraan complementaire
(romantische) liefde- of relatiegebonden seksualiteit van
vrouwen. Maar nu traden er dramatische veranderingen op
in de machtsbalans tussen de generaties en de seksen en
ook in de lustbalans. De ‘fatsoensfaçade’ ging zozeer op de
helling dat er tussen 1966 en begin jaren tachtig vrijwel
geen manierenboeken verschenen.
In de vroege jaren tachtig, na het etiquetteboekenloze
tijdperk, rapporteerden alle nieuwe manierenboeken dat
de relatie tussen de seksen veel gelijker was geworden. En
inderdaad, de krachtige golf van vrouwenemancipatie had
‘het zwakke geslacht’ sterk genoeg gemaakt om deze uit-
drukking uit het gangbare taalgebruik te schrappen.
Manierenboeken bevatten nu ook passages waarin vrou-
wen werd aangeraden zich minder passief op te stellen
tegenover (welkome) toenaderingspogingen en waarin ze
werden geadviseerd over hoe onwelkome toenaderings-
pogingen af te weren. Verschillende auteurs rapporteerden
dat vrouwen zich tegenwoordig zelf aan een man voorstel-
len: “Wanneer u niet in de gelegenheid bent op een onna-
drukkelijke en ongeforceerde manier met iemand in
gesprek te komen, kunt u wellicht het best op hem/haar
toestappen en te kennen geven dat u kennis wilt
maken.”(26)

In de jaren negentig werd het genre van Nederlandse eti-
quetteboeken uitgebreid door de publicatie van ‘Bij jou of
bij mij? Erotische Etiquette’, een manierenboek dat uitslui-
tend gaat over hofmakerij, seks en seksualiteit. Met betrek-
king tot deze onderwerpen –en die niet alleen– schreef de
auteur, Inez van Eijk, in de inleiding: “De conventies zijn
nagenoeg verdwenen, grenzen zijn er nog steeds. Het pro-
bleem is alleen: waar?”(27) In een later manierenboek van
deze auteur specificeerde zij deze algemene uitspraak door
te stellen dat het verschil tussen een compliment en een
ongewenste omgangsvorm veelal uiterst subtiel is, “een
kwestie van grenzen: wie zegt het, hoe, waar, wanneer en
tegen wie.”(28) Van Eijk noemde het een misverstand “dat
mannen niet meer hoffelijk zouden mogen zijn in gezel-
schap van vrouwen.”
“Als je ze laat voorgaan, vinden ze je paternalistisch, en als
je aanbiedt iets voor ze te doen, snauwen ze dat ze dat zelf
wel kunnen, zo luidt de klacht van sommige mannen. Een
misverstand, want waarom zou je elkaar het leven niet zo
aangenaam mogelijk maken? C’est le ton qui fait la
musique... Inmiddels is het meer een kwestie van weder-

neer hij iets meer aandacht schenkt aan hun dochter dan
gewoon, zelfs niet, als hij opvallend veel met haar uitgaat.
Hoogstens kijken ze elkaar eens aan en zullen zij het met
elkaar er over hebben. Verder laten zij dergelijke dingen
meestal geheel aan de jonge mensen zelf over.”(21)

Met het oog op de sterk toegenomen gedragsalternatieven
voor tieners en adolescenten werden ouders geadviseerd
om hun kinderen vertrouwd te maken met het gebruik van
de vrijheid door van lieverlee de teugels te doen vieren.
“Doet men dat niet, dan ontsnappen ze toch, en loopen ze
gevaar, in de een of andere dansgelegenheid onvoorwaar-
delijk af te keuren betrekkingen aan te knoopen.”(22)

De jaren vijftig: verloven en verkeren

De trend naar grotere vrijheid voor jongeren kwam in 1953
onder meer tot uiting in een volgende toevoeging aan de
tiende druk van Amy Groskamp-ten Have’s bekende manie-
renboek: “de jongeman, die zijn wereld kent zal als hij na
enkele ontmoetingen zeer gecharmeerd is van een bepaald
meisje een bezoek afleggen bij haar vader en toestemming
vragen haar af en toe mee uit te vragen ten einde elkaar
beter te leren kennen. Dit is correct en behoeft nog niet tot
een verloving te leiden. De meeste ouders zullen een der-
gelijke houding zeer op prijs stellen: het voorkomt veel stie-
kum gedoe van afspraakjes en leugentjes.”(23) 

Rond 1960 kregen ouders het advies “iedere behoorlijke
vriend of vriendin te doen delen in de gastvrijheid van het
huis: luchtig terloops en niet te nadrukkelijk.” Op die manier
behouden ouders de mogelijkheid “om contrôle uit te oefe-
nen op de omgang, die zij toelaten”, en tegelijk kunnen zij
zo een indruk krijgen van de andere partij. “Wanneer toe-
stemming wordt gegeven voor een niet te drukke omgang
van voorlopig nog vriendschappelijk karakter’, kan een ‘te
jongen heimelijke verkering’ vaak worden voorkomen.”(24)

Hier ligt blijkbaar een belangrijke wortel van het typisch
Nederlandse ‘gedogen’.

In de jaren vijftig gebeurde het steeds vaker dat de verlo-
ving als formele fase van voorbereiding op het huwelijk
werd overgeslagen, hetgeen als volgt werd verklaard: “De
zeer vrije omgang tussen jongelui heeft bovendien tenge-
volge gehad, dat... men net zoveel en net zo intiem samen
kan omgaan als men wil om tot een beslissing te komen in
zake de wenselijkheid van een huwelijk.”(25) Toch bleef het
zich verloven gedurende de jaren vijftig tot tegen het einde
van de jaren zestig heel gangbaar en populair.
De heersende opinie was namelijk nog behoudend en
hechtte aan het ophouden van de oude moraal. In de loop
van de decennia waren verlovingen (net als verkeringen)
weliswaar steeds verregaander geseksualiseerd, maar die
seksualiteit was verborgen gebleven achter het romantische
ideaal van een duurzame liefde, een ideaal dat tegelijk als
statusfaçade fungeerde. Het verschil tussen de gevestigde
moraal en de praktijk was tot grote hoogten van hypocrisie
gestegen.
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Een interpretatie: 
de machtsbalans en de balans van controles

De belangrijkste drijfveer van deze veranderingen lijkt te
hebben bestaan uit het in kracht groeiende streven naar
gelijkere machtsverhoudingen en naar vermindering van
sociale en psychische afstand tussen de klassen, de seksen
en de generaties.

De drijfveren van de betrokkenen volstaan niet om deze
veranderingen te verklaren. Daarvoor moeten allereerst de
‘gebruikelijke verdachten’ worden opgepakt en voor hun
aandeel aansprakelijk gesteld. Inderdaad, zoals gewoonlijk
zijn economische veranderingen (stijgende welvaart), tech-
nische vernieuwingen (betere voorbehoedsmiddelen), soci-
ale of culturele constructies en demografische veranderin-
gen mede verantwoordelijk; ze hebben dus een zekere ver-
klaringskracht. Maar zolang de meer algemene veranderin-
gen in de machts- en afhankelijkheidsverhoudingen niet in
de verklaring worden betrokken, zal het proces als geheel in
het donker blijven. 
Het proces van vrouwenemancipatie kwam vooral tot uit-
drukking in een oplopende en zich uitbreidende erkenning
van wederzijdse instemming en wederzijdse aantrekkings-
kracht als leidende principes in alle hofmakerij en vrijages.

zijdse hoffelijkheid geworden; vrouwen en mannen gaan
met elkaar om op basis van waardigheid. Er zijn nog steeds
vrouwen die een hoffelijk gebaar op prijs stellen. Er zijn nog
steeds mannen die zo’n gebaar maken zonder bevoogden-
de bijbedoelingen.”(29)

Deze voorbeelden kunnen worden toegevoegd aan het
bewijsmateriaal voor een algemene trend in de richting
van toenemende gedrags- en gevoelsalternatieven die 

gepaard gaat met het oplopen van de eisen gesteld aan de
zelfregulering: het gaat erom nauwkeurig en sensitief te
weten wat in deze situatie en in die relatie het meest aan-
genaam zowel als het meest effectief is. Omdat seksuele
gevoelens en impulsen (gemakkelijker) toegang kregen tot
het centrum van de persoonlijkheid –het bewustzijn– kon-
den ze worden betrokken in de overwegingen of en hoe
eraan zou worden toegegeven, of niet. Zowel mannen als
vrouwen raakten betrokken in een collectief leerproces
waarin velen al experimenterend, met vallen en opstaan,
in hoofdstromen en onderstromen, op zoek gingen naar
nieuwe idealen en vormen om hun verlangen naar liefde
en seks beide te vervullen. Voor een beschrijving hiervan,
zie mijn ‘Seks en de seksen’; hieronder gaat het om de
interpretatie van al de veranderingen vóór en na de
Seksuele Revolutie.



zijn ze elkaar en ook zichzelf steeds minder restricties gaan
opleggen om verleidingen te ervaren, maar tegelijk hielden
ze elkaar nauwlettend in de gaten met betrekking tot de
vraag wie op welke manier aan welke bekoring toegaf. Het
was ook een ontwikkeling van externe naar interne vermij-
ding: sociale controles gericht op het bedwingen van
(gevaarlijk geachte) verleidingen door de situaties en rela-
ties waarin ze kunnen opspelen te vermijden, werden ver-
vangen door sociale controles gericht op de kracht en sou-
plesse van de ‘innerlijke’ beperkingen die mensen zichzelf
opleggen om niet aan zo’n aanvechting toe te geven als dat
een overtreding van de sociale code zou betekenen. 
In dit proces raakte die sociale code steeds sterker afge-
stemd op het principe van wederzijdse instemming.
Immers, de verschuiving van strikt en extern naar soepel en
intern is gepaard gegaan met een verschuiving van hiërar-
chische sociale controles, gericht op ‘externe vermijding’
van ‘vallen’, naar een minder direct maar omvattender
(werkzaam in alle relaties en situaties) patroon van sociale
controles, gericht op de zelfcontroles, preciezer gezegd, op
de resultaten van de wederzijds verwachte ‘interne vermij-
ding’ van ‘vallen’. Dit betekende ook een verschuiving van
sociale controles gericht op het voorkomen en vermijden
van ‘situaties’ –die waarin de daad bij de droom ‘zou kun-
nen’ worden gevoegd– naar sociale controles gericht op de
‘relaties’ –of aan de voorwaarde van wederzijdse instem-
ming is voldaan. Vrijwel alles wat met wederzijdse toestem-
ming wordt gedaan, raakte sociaal geaccepteerd, met uit-
zondering van wederzijdse instemming in ongelijke machts-
verhoudingen zoals tussen volwassenen en kinderen, lera-
ren en leerlingen, dokters en patiënten, boven- en onderge-
schikten. Dit alles wettigt de conclusie dat deze veranderin-
gen in de balans van controles gepaard zijn gegaan met de
emancipatie van seksualiteit en met de ontwikkeling van de
lustbalans in de richting van een seksualisering van de lief-
de en een erotisering van de seks.

Een derde natuur

Tegelijkertijd zijn al deze ontwikkelingen gepaard gegaan
met een herontdekking en/of een herwaardering van de
‘animale’ kant van mensen, hun ‘eerste natuur’, met inbe-
grip van hun seksualiteit. Zo verloor bijvoorbeeld het gebed
om niet in verzoeking of bekoring te worden gebracht zijn
morele grondslag, evenals het bijbelse gebod om de vrouw
van uw naaste niet te begeren. Dat begeren werd niet lan-
ger als zondig, gevaarlijk of strafbaar beschouwd, noch het
toegeven aan dat verlangen, zolang tenminste recht is
gedaan aan het principe van wederzijdse instemming. Dit
komt neer op een emancipatie van de meer primaire emo-
ties en affecten. In de fase die daaraan vooraf ging, de fase
van formalisering van manieren en disciplinering van men-
sen, werden die beteugeld door een grotendeels automa-
tisch functionerende ‘tweede natuur’ welke als een ‘inge-
bouwd kompas’ van reflexen en vaste gewoonten een grote
maar min of meer blinde macht over de ‘eerste natuur’ uit-

De veranderingen in het advies inzake onderwerpen zoals
hofmakerij, verkeren en verloven onthullen de sociale
emancipatie van vrouwen en de inschikking van mannen.
De trend tot vermindering van (uitingen van) ongelijkheid
kan niet alleen in vrijages en hofmakerij worden vastge-
steld, maar geldt voor de gehele machtsbalans tussen vrou-
wen en mannen. Het voornaamste breekpunt deed zich
voor in de jaren zestig. Tot in die jaren lag in de meeste
manierenboeken (inclusief die voor huwelijksmanieren) de
nadruk op de ondergeschiktheid van vrouwen en dus op
adviezen om een berustende, vergevingsgezinde en nederi-
ge houding ten opzichte van de mannelijke superioriteit aan
te nemen. In de jaren vijftig werden vrouwen nog onom-
wonden gewaarschuwd voor de gevolgen als ze die houding
vergaten: “In elke echtgenoot sluimert een kleine tiran.
Roep dien onaangenamen dictator vooral niet op.”(30)

Behalve de veranderingen in de machtsbalans hebben ook
die in de affect- en zelfregulering en in het niveau en
patroon van wederzijdse identificatie een bijzondere ver-
klaringskracht. Zonder die veranderingen in de overwegin-
gen te betrekken, blijft het gestegen onderlinge vertrou-
wen in de omgang tussen de seksen –een stijging in het
niveau van wederzijds verwachte zelfcontrole– grotendeels
onbegrijpelijk. Dat geldt vooral voor het gegroeide ‘morele
onvermogen’ van mannen om zich te verzetten tegen de
hogere eisen die vrouwen aan hen en aan een intieme
relatie stellen.
De uitholling en het verdwijnen van het chaperonagesys-
teem is bijzonder significant voor de balans van controles
–de balans van externe en interne sociale controles– en voor
de eisen die aan de zelfregulering worden gesteld. Dit pro-
ces tekende zich af tegen het einde van de negentiende
eeuw en zette vooral krachtig door in de jaren twintig. In de
jaren zestig, als deel van de Seksuele Revolutie, werd het
chaperonneren overal compleet van de kaart geveegd.
Alleen voor kinderen en jonge tieners bleven er stukjes en
beetjes van het oude systeem intact. De veranderingen gin-
gen van een directe externe sociale controle en toezicht op
de plaatsen en de manieren waarop de seksen elkaar ont-
moeten (zoals toezicht op de handhaving van seksesegrega-
tie en op het dansen in balzalen of waar ook) naar een min-
der directe en afstandelijker sociale controle die meer over-
laat aan de zelfregulering van de betrokkenen en die dus
ook hogere verwachtingen inhoudt ten aanzien van die zelf-
controle. De sociale controle werd niet zozeer minder als
wel verlegd door het toezicht vooral op de zelfcontrole te
richten en daar dus hogere eisen aan te stellen. Ook het
regiem van hofmakerij en vrijages veranderde op deze
manier. In het begin van de onderzoeksperiode bescherm-
den volwassenen elkaar en hun opgroeiende kinderen nog
tegen de gevaren van het seksueel ‘vallen’ door elkaar een-
voudigweg geen kans te laten om te bezwijken voor de ver-
leidingen die schuilen in de omgang met het andere
geslacht. Dat deden ze door de mogelijkheden elkaar te
ontmoeten, in gesprek te raken en (vervolg)afspraakjes te
maken strikt te beperken en onder toezicht te stellen. Later

A
nt

en
ne

30 juni 2011



juni 2011 31

• Eijk, Inez van (1983) Etiquette Vandaag. Utrecht/Antwerpen: Spectrum. 

• Eijk, Inez van (1994) Bij jou of bij mij? Erotische etiquette. Amsterdam: Contact.

• Eijk, Inez van (2000) Etiquette. Over moderne omgangsvormen Contact: Amsterdam.

• Elias, Norbert en John L. Scotson (2005) Gevestigden en buitenstaanders. Amsterdam: Boom.

• Groskamp ten Have, Amy (1953(1e: 1939) Hoe Hoort Het Eigenlijk? Amsterdam: Becht.

• Engelberts, D.H. (1890) De goede toon. Een wegwijzer etc. Amsterdam/De Rijp: Van Raven. 

• Haeften, Olga van (1936) Manieren. Wenken voor wie zich correct willen gedragen.

Amsterdam: Kosmos. (2e druk 1937, identiek)

• Haluschka, Helene (1937) Hoe vindt U het moderne jonge meisje? Heemstede: De Toorts. 

• Haluschka, Helene (1939) Wat is nu goede toon? Heemstede: De Toorts. 

• Kloos-Reyneke van Stuwe, Jeanne (1927) Gevoelsbeschaving. Handboek voor huis en

gezelschapsleven. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.

• Margaretha, Anthonia (1921) Vormen en manieren. De eischen der Wellevendheid toege-

licht voor onze Christelijke Kringen. Kampen: Kok. 

• Paeuw, L. de (1934) Nette manieren. Een handboek der wellevendheid voor jong en oud.

Baarle-Hertog: De Belgische Boekhandel (2e druk). 

• Palts-de Ridder, Yvonne en Vera Eikhof, (ca 1960) Hoe het “hoort”. Van kennismaking tot

huwelijk. Regina Goede Raad Serie Nr. 3, Haarlem: de Spaarnestad.

• Riesman, David met N. Glazer en R. Denney (1950), The Lonely Crowd. New Haven: Yale

University Press.

• Schrijver, Elka (1954) Kleine gids voor goede manieren. Assen: Born. (herdrukt 1959 en 1962)

• Seidler, Dr. H.J. [1911−15] Hoe men zich bij de heeren het best bemind kan maken.

Rotterdam: Bolle (uit het Duits). 

• Staffe, Baronesse (1900s) Bestemming. Dochter, Echtgenoote, Moeder. vrij bewerkt naar

het fransch door G.J Bakker Korff-Hoogeboom. Amsterdam: C.L.G. Veldt.

• Stolk, Bram van, en Cas Wouters (1983[5]) Vrouwen in tweestrijd. Tussen thuis en tehuis;

relatieproble¬men in de verzorgingsstaat, opgetekend in een crisiscentrum. Deventer: Van

Loghum Slate¬rus. 

• Veen-Wijers, Olga van (1936/40) Etiquette. Encyclopedie der correcte omgangsvormen. 

‘s Gravenhage: Succes. Universiteit voor zelfstudie. (1936-1940, ook 1946-50)

• Viroflay, Marguérite de (1916/1919) Plichten en Vormen voor Beschaafde Menschen.

Amsterdam: Cohen Zonen.

• Wouters, Cas (1990) Van minnen en sterven. Informa¬lisering van omgangsvormen rond

seks en dood. Amsterdam: Bert Bakker.

• Wouters, Cas (1996) ‘Hoe vreemd zijn ons onze superioriteitsgevoelens? Notities bij het

boek Fremde und Zivilisierung van Hans-Peter Waldhoff’, in Amsterdams Sociologisch

Tijdschrift 23/2: 366-77.

• Wouters, Cas (1997) ‘Veranderingen in het patroon van sociale controle en zelfcontrole.

Over de stijging in criminaliteit sinds 1950 en de sociogenese van een “derde natuur”‘, in:

Tijdschrift voor criminologie, jrg. 39, no. 3, pp. 200-216.

• Wouters, Cas (2005) Seks en de seksen. Een geschiedenis van moderne omgangsvormen.

Amsterdam: Bert Bakker.

Voetnoten

(1) 2005

(2) ECvdM 1911: 98-9

(3) ECvdM 1912:177-8

(4) ECvdM 1912: 179-80

(5) Staffe 1900s: 74-7

(6) Seidler [1911-15]:10

(7) 1920?

(8) ECvdM 1917

(9) ECvdM 1920?:36

(10)ECvdM 1920?:38

(11)zie Van Stolk en Wouters 1983[5]

(12)Margaretha 1921:143

(13)Kloos-Reyneke van Stuwe 1927:27

(14)Brummel & Co. 1927:17

(15)Alsen 1936:60

(16)1936:61; ook Haeeften 1936:47

(17)Alsen 1936: 73

(18)Haluschka 1939:149

(19)Haluschka 1937:30

(20)1937:69-70

(21)Veen-Wijers 1936-40?:93; ook in 1946-50:108

(22)Paeuw 1934:205

(23)1953:25

(24)Palts-de Ridder en Eikhof ca 1960:4

(25)Schrijver 1954:43

(26)Eijk 1983:162

(27)1994:9

(28)2000:249

(29)Eijk 2000:335-6

(30)Bourg 1950:36

(31)1950

(32)Wouters 1996, 1997

oefende. Het ‘tweede natuur’-persoonlijkheidstype –door
Riesman(31) ‘inner-directed’ genoemd– wordt gekenmerkt
door een sterke hang naar orde en regelmaat, reinheid en
netheid. Nalatigheid daarin gold als een neiging tot losban-
digheid, op haar beurt een uiting van de sterke vrees dat ze
door riskante emoties en impulsen toe te laten op een hel-
lend vlak zouden ‘vallen’ waarna ze haast onherroepelijk
zouden afglijden naar ‘gevaarlijk’ gedrag. Kortom, zonder
een rigoureus regiem zou de ‘eerste natuur’ uit haar kete-
nen losbreken. ‘Gevaarlijke’ verleidingen en impulsen als
wreedheid, leedvermaak, gewelddadige woede, jaloezie,
geilheid, heb- en roofzucht werden dienovereenkomstig
opgesloten in de kerkers van de ziel, bewaakt door een min
of meer automatisch en autoritair functionerend geweten.
Gedurende de afgelopen eeuw, vooral sedert de jaren zes-
tig, is die vergrendeling verbroken en werden ook meer
‘gevaarlijke’ emoties in het bewustzijn en in de openbaar-
heid toegelaten. Deze emancipatie van meer primaire emo-
ties en affecten betekende dat de ‘blinde’ macht van de
‘tweede natuur’ steeds meer vergaande bij het ik (of het
ego) kwam te liggen, zodat bewust genomen beslissingen
mogelijk werden. Daarmee verloor het geweten zijn van-
zelfsprekende autoriteit. Steeds meer mensen ontwikkelden
het vermogen om over het uiten dan wel onderdrukken van
driften en emoties na te denken en op grond daarvan een
besluit te nemen. Ze werden zich sterker bewust van zowel
sociale als individuele mogelijkheden en beperkingen, op
korte zowel als op langere termijn, en dit verhoogde
bewustzijn stelde hen meer dan voorgaande generaties in
staat hun impulsen en emoties flexibeler, reflectiever en
alerter te reguleren. 
Deze veranderingen in zelfregulering kunnen worden ver-
duidelijkt door het begrip ‘derde natuur’ te introduceren.
Het verwijst idealiter naar een persoonlijkheidsstructuur
waarin de egofuncties krachtig genoeg zijn om het gedrag
als vanzelfsprekend –als ‘natuurlijk’– af te stemmen op de
krachten en tegenkrachten van zowel de eerste als de twee-
de natuur, evenals op een inschatting van de gevaren en de
kansen van elke situatie en relatie, op korte én lange ter-
mijn.(32)

Met dank aan Ann Michiels voor haar redactionele inbreng.
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Kan je iets over je achtergrond zeggen en uit de doeken
doen hoe je als vrijwilliger voor Feniks begonnen bent?

Gedurende mijn hele leven heb ik altijd een sociale inge-
steldheid gehad. Ik denk dat het een beetje mijn natuur is
om mij ten dienste te willen stellen. Ik gaf vroeger les en
een goede band met mijn leerlingen vond ik ruim zo
belangrijk als de zogenaamde kennisoverdracht. Ik heb dat
ook gemerkt in de respons van mijn leerlingen, in het feit
dat ze vaak omwille van persoonlijke problemen bij me
langskwamen. 
Zorgen voor anderen is altijd een rode draad in mijn leven
gebleven. Ik was op school bijvoorbeeld sociaal afgevaardig-
de. Enige tijd terug heb ik een lokale Amnesty International
vereniging opgericht en ik zing in een solidariteitskoor.

Feniks heb ik helaas leren kennen door een voor mij heel
belangrijke en emotionele begrafenisplechtigheid. Deze
werd geleid door Sonja Eggerickx en dat had een grote
indruk op mij gemaakt die nu nog steeds voelbaar is. Het
deed me beseffen dat Feniks-medewerkers heel waardevol
werk verrichten en motiveerde mijn eigen engagement bij
Feniks. Het gaf me opnieuw de mogelijkheid om iets te
betekenen voor anderen.

Bart Godefroid

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo

SUZANNE BAEKEROODT IS ALS FENIKS-VRIJWILLIGER REEDS

EEN OUDGEDIENDE. ZE WAS BEREID OM ZICH VOOR DEZE

ANTENNE TE LATEN INTERVIEWEN IN VERBAND MET DE

PLECHTIGHEDEN DIE ZE IN NAAM VAN FENIKS ORGANISEERT.

IN HET GESPREK MET HAAR WORDT ZOWEL STILGESTAAN BIJ

DE OMGANGSVORMEN TUSSEN FENIKS-MEDEWERKERS EN

CLIËNT, ALS BIJ DE ETHISCHE WAARDEN DIE TIJDENS DE

GESPREKKEN NAAR VOOR KOMEN.

Ethiek en etiquette 
bij plechtigheden 

Een gesprek met Suzanne BaekeroodtA
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SUZANNE BAEKEROODT

"In feite heb ik één belangrijke stelregel, 

namelijk dat ik bij elk gesprek 

de mensen zelf laat praten." 



Om vrijwilliger te worden heb ik een beoordelingsgesprek
gehad met een vrijzinnig humanistisch consulent, waarna ik
de consulent ook gevolgd heb tijdens een plechtigheid.
Daarna kon ik dan beginnen aan een eerste door mijzelf
geleide plechtigheid die direct goed verliep. Dat is nu der-
tien jaar geleden. Tegenwoordig is de opleiding voor
Feniksmedewerkers veel uitgebreider.

Dertien jaar terug bestond het huisvandeMens in Sint-Niklaas
nog niet, dus de allereerste jaren heb ik voornamelijk voor
het huisvandeMens (toen Centrum Morele Dienstverlening)
Gent gewerkt. Toen was er vooral vraag naar afscheidsplech-
tigheden. Na verloop van tijd namen ook huwelijksplechtig-
heden en de geboorteplechtigheden toe. Op een gegeven
moment vond ik dat de afscheidsplechtigheden een behoor-
lijke impact hadden op mijn sociaal leven vermits je hiervoor
onmiddellijk je agenda dient vrij te maken. Sindsdien doe ik
veeleer huwelijksplechtigheden.

Empathie

Als je nu vooral huwelijksplechtigheden verzorgt, waar
besteed je dan de meeste aandacht aan? 

Er zijn heel veel verschillende zaken waar ik op let: bij de
eerste gesprekken stel ik de mensen vragen als “Wat willen
jullie?”, “Hoe zien jullie dat?”, “Wat zijn jullie wensen?” Voor
sommigen is dat reeds duidelijk. Als een koppel niet met-
een een welomlijnd beeld voor ogen heeft dan start ik met
hen specifieke vragen te stellen en laat hen daardoor
nadenken over wat ze zouden willen. Bij het eerste gesprek
peil ik dus naar wat voor hen belangrijk is. Ik benadruk dan
dat ik de plechtigheid ga uitvoeren, maar dat het koppel de
inhoud bepaalt, dat zij aangeven wat ze willen. Naar gelang
de voorbereiding vordert, kan het zijn dat ik suggesties doe
en naga of dat de inhoud overeenkomt met de wensen van
het koppel. Om aan die wensen te kunnen beantwoorden,
moet ik hen zo goed mogelijk leren kennen. Hoe meer zij
mij duidelijk maken wat voor hen belangrijk is, hoe beter ik
in staat zal zijn om de plechtigheid te creëren die bij hen
past. Ik benadruk steeds dat een dergelijke plechtigheid een
vrijzinnig humanistisch uitgangspunt heeft, maar dat de uit-
eindelijke vormgeving persoonlijk is. 

In feite heb ik één belangrijke stelregel, namelijk dat ik bij
elk gesprek de mensen zelf laat praten. Vooral bij

afscheidsplechtigheden heeft men daar nood aan.
Sommige mensen praten gemakkelijk en als dat niet het
geval is kan je door enkele korte vragen te stellen iemand
aansporen. Vaak sta je verbaasd van wat je allemaal hoort.
Ik doe nu minder afscheidsplechtigheden, maar wat me
altijd opviel was de openheid van de mensen. Na een
gesprek krijg ik vaak de reactie ‘mevrouw wat jij nu al
gedaan hebt, gewoon naar ons luisteren, dat heeft ons al
zo geholpen’. Ik denk dat mensen willen dat je luistert naar
hen. En zeker bij een afscheid is dat een eerste vorm van
rouwverwerking. 

Dus een eerste gesprek is eigenlijk ook het geven van
morele bijstand?

Dat klopt wel ja.

Diplomatie

Ik heb een afscheidsplechtigheid meegemaakt waar men
vreesde dat een familielid amok zou komen maken. Toen
heb ik mezelf voorbereid om een mogelijk conflict tijdens
de uitvoering van de plechtigheid te kunnen opvangen. De
situatie heb ik gelukkig preventief kunnen ontmijnen door
dat familielid voor de plechtigheid apart te nemen en vrien-
delijk aan te spreken. 
Je kan niet alle mogelijke voorvallen of conflicten voorspel-
len, wel is het belangrijk dat je over achtergrondinformatie
beschikt waardoor je voorbereid bent.

juni 2011 33



mensen bij een intakegesprek intieme details en die kan je
niet zomaar gebruiken in een tekst. Deze informatie is wel
bruikbaar als achtergrond of bij het vormen van de leidraad
van een plechtigheid, maar hoeft niet expliciet aan bod te
komen.
Vaak is het belangrijk om het bestaan van spanningen in
een familie te kennen, zodat je daarmee rekening kan hou-
den als je bepaalde onderwerpen aansnijdt. 

Als ik met mensen een gesprek begin, geef ik aan dat ze
complete vrijheid hebben in hun keuzes omtrent de plech-
tigheid. Vaak gebeurt het dat men in eerste instantie de
invulling van een plechtigheid van zich afschuift en deze
overlaat aan de Feniks-medewerker. Ik herinner me een
heel eenvoudig gezin waar de moeder was overleden. Er
was een gesprek met de kinderen en één van hen had
reeds iets op papier gezet. Ik stelde voor dat zij dit zou
brengen tijdens de ceremonie, maar de familie vond dat
niet zo’n goed idee en wou het aan mij overlaten. In zulke
gevallen stimuleer ik de mensen om de tekst zelf te bren-
gen met de garantie dat ik zal inspringen indien nodig. En
achteraf merk je dat zo’n duwtje in de rug een erg positief
effect heeft! 

Vorm

Als we nu overgaan naar de uitvoering zelf van de plech-
tigheid, wat is voor jou hier belangrijk?

Bij een afscheidsplechtigheid overloop ik alle stappen met
het personeel van het crematorium. En ga ik na of de opstel-
ling in orde is. Bij een huwelijksplechtigheid zal ik eerst con-
troleren of de zaalinrichting klopt, of de geluidsinstallatie
werkt en ik overloop de muziek met de persoon die daar

Wat is je houding als je merkt dat een koppel niet geïnte-
resseerd is in het vrijzinnig humanistische aspect van een
huwelijksplechtigheid?

Dat is al jaren een punt van controverse. Op het moment dat
er twijfel is ga ik na wat ze echt willen. Eens de plechtigheid
in volle voorbereiding is, is het moeilijk om nog te stoppen.
Alleen wanneer je merkt dat mensen de vrijzinnig humanisti-
sche waarden niet respecteren, moet je afhaken. Het is uiter-
aard belangrijk dit bij de eerste gesprekken te achterhalen.

Wat versta je onder een vrijzinnig humanistische plechtig-
heid?

Dat de belangrijke vrijzinnige waarden aan bod komen. We
werken met vragenlijsten voor huwelijksplechtigheden. Ik
heb daar een eigen variatie op gemaakt en aan de hand van
dit lijstje en tijdens het bespreken ervan kom je te weten
met welke mensen je in zee gaat. Het klopt dat er nu en dan
mensen zijn die ‘misbruik’ maken van ons aanbod. Dat is
helaas een realiteit, maar dat is zeker niet de meerderheid.

Respect 

We hebben het al over een aantal waarden gehad die je
bij een gesprek hanteert, ik onthou openheid, luisterbe-
reidheid… 

Klopt, maar voor mij is respect voor degenen waar je mee
werkt het belangrijkst. Ik koppel daaraan ook het stellen van
grenzen. Als bijvoorbeeld iets negatiefs verteld wordt over
een overledene, is het niet noodzakelijk relevant om dat in
de afscheidsplechtigheid op te nemen. Het is dan niet de
bedoeling om de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn.
Maar soms wordt een gesprek ter voorbereiding van een
rouwplechtigheid emotioneel en luchten mensen hun hart
door opgestapelde negatieve herinneringen los te laten. Ik
let er dan op dat het te schetsen beeld genuanceerd blijft. 
Natuurlijk moet de voorstelling eerlijk blijven. Als de overle-
dene een heel nors persoon was, dan ga ik die niet voorstel-
len als heel lief. Ik bedoel dat je zowel de positieve als de
negatieve kanten aan bod kan laten komen en tegelijk oog
houden op een evenwicht tussen de twee. Het empathisch
gevoel is belangrijk en dat is ook gelinkt aan respect heb-
ben voor wat mensen je meedelen. 

Discretie

We hebben het reeds gehad over je houding bij verschil-
lende plechtigheden, de basis voor jou is dat je openstaat
voor wat mensen te zeggen hebben. Ik veronderstel dat
dit bij de verschillende types van plechtigheden dezelfde
basis blijft?

Ik zou nog willen aanvullen dat discretie essentieel is. Om
terug te komen op afscheidsplechtigheden: soms vertellen
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Vrijzinnig humanistische waarden

Inhoudelijk gaat het bij huwelijksplechtigheden vaak over
waarden en zingeving. Het grootste deel van de tekst die ik
zal schrijven, is gebaseerd op het gesprek met het koppel.
Waarden en zingeving zijn niet de meest lichtvoetige onder-
werpen, maar meestal worden er verschillende teksten
gebracht tijdens een plechtigheid en op die manier kan de
toon wat gevarieerd worden. 

Om zo toch een humoristische noot te hebben?

Inderdaad. Er is echt geen algemene regel, elk koppel is
anders, elke plechtigheid is anders. Ik denk dat wij ons
gewoon aanpassen aan de omstandigheden. Bij een huwe-
lijksplechtigheid probeer ik te zorgen voor een evenwicht
tussen de ernstige en lichtere stukken. 

Hoe weet je welke waarden voor de mensen belangrijk zijn? 

Ik peil er naar tijdens het gesprek en de mensen krijgen ook
een vragenlijst die besproken wordt. Deze peilt eveneens
naar je waarden en normen. Vaak vormt deze lijst de lei-
draad voor een uitdiepend gesprek. Daarom heb ik bij bij-
voorbeeld huwelijksplechtigheden meer gesprekken dan
gemiddeld. Gewoonlijk zijn dat er vier, soms vijf. Bij een
afscheidsplechtigheid is dat wegens het korte tijdsbestek
meestal één gesprek.

Hartelijk dank voor dit gesprek.

voor instaat. Voor de plechtigheid start, ga ik altijd nog met
de mensen praten, dat wordt wel op prijs gesteld. Soms zijn
er op het laatste moment ook nog wijzigingen. Na een
afscheidsplechtigheid ga ik altijd als laatste buiten om de
mensen nog eens te condoleren.

Eenmaal een plechtigheid achter de rug is, heb je dan nog
contact met de mensen die er aan deelnamen? 

De reactie van de mensen achteraf varieert, sommigen
schrijven je een mooi kaartje, sommigen telefoneren. Er zijn
ook mensen waar je nooit iets meer van hoort.
Ik heb eens een oudere vrouw gehad die haar man kwijt
was en die onder voorwendselen nog eens belde, maar het
kwam er op neer dat ze nog iets wilde vertellen over haar
man. 

Dus hier zit dan wat morele bijstand in verweven?

Sommige mensen verwijs ik achteraf nog door naar de
huizenvandeMens met de verduidelijking dat daar vrijzinnig
humanistische consulenten zijn die je kunnen helpen met
het verwerken van het rouwproces. 
Vaak ben ik degene die hen opbel om nog eens hun reactie
op het verloop te horen. De laatste tijd merk ik wel een ten-
dens dat er minder contact genomen wordt na een plechtig-
heid. Ik heb gehoord van andere vrijwilligers dat zij dit ook
zo ervaren. 

En dat is een evolutie die je merkt in de tien jaar dat je
vrijwilliger bent? 

Inderdaad. Maar het hangt af van persoon tot persoon. Er zijn
mensen die achteraf blijven schrijven, er is geen algemene
regel. Nu onlangs met Nieuwjaar kreeg ik nieuwjaarswensen
van een koppel waarvan ik drie jaar geleden hun huwelijks-
plechtigheid heb gedaan, wat ik wel heel leuk vond. 

Feniks is een vzw die in Oost-Vlaanderen reeds
vele jaren vrijzinnig humanistisch geïnspireerde
plechtigheden verzorgt. Mensen van alle levens-
overtuigingen staan stil bij scharniermomenten in
hun leven. Ook vrijzinnig humanisten doen dat op
hun eigen manier. Voor vrijzinnig humanisten

staat de mens centraal, als enige zingever van zijn
eigen leven. Deze visie wordt vertolkt in de plech-
tigheden die betekenis, vorm en inhoud krijgen op
basis van jouw persoonlijke inbreng en betrokken-
heid. De plechtigheden zijn stuk voor stuk uniek.
Feniks biedt geboorte-, relatie- en afscheidsplechtig-
heden aan. De plechtigheden worden geleid door
een (vrijwillig) vrijzinnig humanistisch consulent.

www.plechtigheden.be

In Vlaanderen en Brussel worden ondermeer geboorte-, relatie-, huwelijks,- en afscheidsplechtigheden
aangeboden via de huizenvandeMens (zie achterzijde van dit nummer of www.deMens.nu voor een
huisvandeMens in je buurt).

"Respect en empathie 

zijn noodzakelijk 

voor een geslaagd gesprek."



Patrick Loobuyck 

moraalfilosoof en verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en de

Universiteit van Gent

VOOR WIE WIL NADENKEN OVER DE VRIJHEID VAN MENINGS-

UITING IS JOHN STUART MILL(1) EEN INTERESSANTE GIDS. IN

ZIJN ‘ON LIBERTY’(2) HOUDT HIJ EEN HELDER PLEIDOOI VOOR

EEN RUIME INTERPRETATIE VAN DE VRIJHEID VAN MENINGS-

UITINGEN. TEGELIJK STELT HIJ EEN DUIDELIJKE ONDERGRENS

EN DUIDT HIJ SUBTIEL AAN DAT ER EEN VERSCHIL BESTAAT

TUSSEN HET RECHT OP VRIJE MENINGSUITING EN HET VER-

STANDIG GEBRUIK ERVAN.

Vrijheid van meningsuiting
versus hoffelijkheid?

Schadeprincipe
‘On Liberty’ is een krachtige uiteenzetting van het vrijheids-
principe dat stelt dat mensen en overheden slechts het
recht hebben om dwangmatig de vrijheid van anderen te
beperken indien op die manier schade aan anderen kan ver-
meden worden. Dit staat bekend als het schadebeginsel.
Mill verzet zich hiermee tegen elke vorm van paternalisme
ten aanzien van autonome volwassenen. Het individu mag
niet in zijn vrijheid worden beperkt, ook niet door een auto-
riteit die het beter zou weten en het goed voor heeft met
het desbetreffende individu. ‘Iemands eigen welzijn, hetzij
fysiek, hetzij moreel, is geen voldoende rechtsgrond’ om de
vrijheid in te perken. Mensen kunnen wel goede raad
geven, anderen proberen te overtuigen of smeken dat men-
sen anders zouden handelen, maar dwang is enkel gerecht-
vaardigd als het gedrag anderen schade toebrengt. De
beperking van vrijheid kan dus enkel voor zover gedrag
anderen aangaat. Dronkenschap moet toegelaten worden,
overheidsoptreden is pas legitiem wanneer de dronken per-
soon een gevaar betekent voor anderen. 

Wat betreft het eigen lichaam, de eigen geest en het han-
delen in de private sfeer waar geen andere mensen in
betrokken zijn, is de mens absoluut onafhankelijk, vrij en
soeverein. De overheid moet zich dus terughoudend opstel-
len ten aanzien van de keuzes die individuele mensen
maken in hun leven. Een scheiding tussen kerk en staat en
een neutrale overheid die zich niet uitspreekt over de waar-
de, noch over de waarheid van verschillende levensbe-
schouwingen en opvattingen van het goede leven zijn daar-
om belangrijk. Mill laakt de toestand in het toenmalige
Spanje omdat het land geen andere dan de rooms-katholie-
ke eredienst toelaat en hij verzet zich tegen de politiek van
de puriteinen om alle vermaak af te schaffen. 
Dit alles betekent niet dat Mill pleit voor een relativistische
overheid die stelt dat alles om het even is. De overheid
moet weldegelijk ingrijpen door morele of juridische regels
uit te vaardigen in geval van schade. Mill lijkt ook toe te
laten dat de overheid preventief ingrijpt wanneer de kans
reëel is dat andere mensen schade ondervinden. Voor de
rest doet de overheid geen uitspraken over handelingen en
ideeën van mensen, niet omdat alle opvattingen en hande-
lingen in de ogen van de overheid even goed zouden zijn,
maar gewoon omdat ze er geen zaken mee heeft. Nog vol-
gens Mill is dit ook absoluut geen pleidooi voor een apathi-
sche samenleving waarin onverschillig egoïsme hoogtij viert
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hurt me.” In contexten echter waarin het uiten van bepaalde
meningen wel een reëel risico tot schade inhoudt, moet ook
de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd worden.
Censuur is enkel legitiem wanneer het uiten van bepaalde
meningen een reëel risico tot (fysische) schade en een beper-
king van vrijheidsrechten van anderen inhoudt. Meningen die
duidelijk aanzetten tot geweld (performatief taalgebruik) val-
len niet onder de vrijheid van meningsuiting.
Over de discussie inzake antidiscriminatie en antiracisme
wetgevingen zou Mill dus de volgende lijn uitzetten: een
meningsuiting op zich, hoe immoreel of ongepast die ook is,
is nooit strafbaar; enkel meningen die echt aanzetten tot
geweld en een groot risico inhouden dat derden reële
geschaad zullen worden, kunnen juridisch verboden wor-
den. Ook het verbod op negationisme en holocaustontken-
ning zoals dat in België van toepassing is, is eigenlijk hoogst
problematisch. 
Mill benadrukt terecht dat censuur omwille van de mening
zelf nooit toegelaten is. De vrijheid van meningsuiting geldt
absoluut voor ieder individu afzonderlijk. “Als de gehele
mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl
die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan
zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene per-
soon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mens-
heid het zwijgen op te leggen, als hij de macht had.”
Voor alle duidelijkheid: we hebben het in deze bijdrage over
het algemeen principe van de vrije meningsuiting dat maxi-
male bescherming geniet. Dit betekent niet dat er tal van
sociale contexten zijn waarin afspraken en sociale regels de
vrijheid van meningsuiting legitiem aan banden kunnen
leggen. Zo heeft de redactie van dit nummer zich het recht
voorbehouden om mocht ze mijn tekst niet goed vinden die
niet te publiceren. En gelijk hebben ze. Zo zijn er natuurlijk
ook afspraken in klaslokalen en auditoria. En het spreekt
voor zich dat er op vlak van vrije meningsuiting andere
regels gelden in een voetbalstadium dan in een theaterzaal. 
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en waarin mensen zich niet om elkaar mogen bekommeren.
Hij pleit juist voor ‘veel meer onbaatzuchtige inspanningen’
om het welzijn van anderen te bevorderen. Deze sociale
deugden moeten in het onderwijs aangeleerd worden. Dat
mensen elkaar helpen om het goede van het kwade te
onderscheiden, elkaar stimuleren om hun hogere vermo-
gens te ontwikkelen en elkaar overtuigen om zich met ver-
heffende onderwerpen bezig te houden, kan alleen maar
aangemoedigd worden. Alleen heeft niemand het recht
dwingend op te treden. Er moet naar andere middelen
gezocht worden dan ‘de zweep of de gesel, letterlijk of
figuurlijk’. Niemand heeft meer belang bij het eigen welzijn
dan het individu zelf, vandaar dat niemand het recht heeft
‘om een volwassen mens te vertellen dat hij met zijn eigen
leven in zijn eigen voordeel niet mag doen wat hij verkiest’.
Mensen mogen aangemoedigd of bekritiseerd worden, dat
is geen punt, alleen moet in laatste instantie het individu
zelf de beslissing nemen. “Ook al maakt hij allerlei fouten
tegen de adviezen en waarschuwingen in, het is nog veel
erger als men toestaat dat anderen hem dwingen te doen
wat zij het beste voor hem vinden.” Mill is dus ook tegen
goed bedoeld paternalisme; slechts in welbepaalde omstan-
digheden (bijvoorbeeld in het geval van kinderen) is goed-
bedoeld paternalisme toegelaten.

Vrijheid van meningsuiting
Mill besteedt een afzonderlijk hoofdstuk aan één enkel aspect
van het vrijheidsprincipe, namelijk de vrijheid van denken,
spreken en schrijven. In de discussie over de vrije meningsui-
ting wordt meteen duidelijk dat het vrijheids/schadeprincipe
in de toepassing niet altijd even gemakkelijk is. Worden mos-
lims geschaad door de cartoons of de spottende kritiek van
westerse columnisten? Zo ja, kunnen ze verboden worden?
Mag Wilders de Koran een fascistisch boek noemen? En
mogen de moslims hiertegen protesteren? Kunnen katholie-
ken eisen dat affiches waarin hun geloof geridiculiseerd
wordt, uit de openbare ruimte worden gehaald? 

Mill stelt dat voor meningen, opinies en overtuigingen de
grootst mogelijke vrijheid beschermd moet worden. Dit bete-
kent niet dat de vrije meningsuiting onder een ander princi-
pe dan het schadeprincipe zou vallen. Mill geeft echter wel
aan dat meningen op zich meestal niet ‘direct’ schadelijk zijn
voor anderen, waardoor ze geen onderwerp van regulering
kunnen worden. In het Engels drukt men dit als volgt uit:
“Sticks and stones can break my bones, but words can never



tegen deze mening verzetten. “Het bijzondere kwaad van
de onderdrukking van de meningsuiting is dat daardoor de
mensheid iets ontnomen wordt; het nageslacht evengoed
als de huidige generatie; de mensen die zich tegen deze
mening verzetten nog meer dan de aanhangers daarvan.
Als het een juiste opvatting is, ontneemt men hen de moge-
lijkheid om de dwaling door de waarheid te vervangen; en
als ze onjuist is missen zij, wat een bijna even groot goed is,
het duidelijker inzicht en de levendiger indruk van de waar-
heid, die ontstaan is door het ontmoeten van de dwaling.”
Mill verdedigt eigenlijk een liberaal(3) principe (vrije
meningsuiting), maar doet dit op een niet-liberale manier.
Het sterkste argument, namelijk vrijheid van meningsuiting
als onvervreemdbaar, individueel moreel ‘recht’ gebruikt hij
niet. Op dit punt verdient Mill wat mij betreft gecorrigeerd,
of beter om aangevuld te worden. Mill is er zich echter van
bewust dat er een sterker argument bestaat, maar hij stelt
expliciet dat hij geen gebruik wil maken van de voordelen
die zijn betoog zou kunnen ontlenen ‘aan het idee van een
abstract recht, als iets dat losstaat van het nut’. Nut, in de
ruimste betekenis van het woord –gebaseerd op de duurza-
me belangen van de mens als progressief wezen– blijft voor
Mill de uiteindelijke toetssteen van alle ethische problemen,
dus ook van de vrijheid. Mill is grootgebracht met het utili-
tarisme van Bentham en is ondanks zijn fundamentele kri-
tieken op Bentham(4) het utilitarisme trouw gebleven.

Het utilitarisme van Mill komt echter heel dicht bij het libe-
ralisme. Het menselijk geluk is volgens Mill immers afhanke-
lijk van het feit of mensen in staat zijn om hun capaciteiten
aan te wenden die hen tot verantwoordelijke individuen
maken. Eén van die capaciteiten is de deliberatie, het rede-
lijk en vrij kunnen overwegen welk leven men wil leiden.
Een mens is ten volle mens als hij in alle vrijheid in staat is
om zijn eigen plannen en opvattingen van het goede leven
te vormen, te veranderen, te kiezen, te uiten, te overdenken
en te verwerpen. Dit veronderstelt positieve en negatieve
voorwaarden: positief: onderwijs en vorming; negatief: vrij-
heid van denken en handelen. Mill is ervan overtuigd dat
slechts de volledige zelfontplooiing leidt tot de hoogste vorm
van menselijk geluk, en dus moet de vrijheid gezien worden
als iets dat ten dienste staat van die zelfontplooiing.
Sommige liberale politiek filosofen zullen hieraan terecht
toevoegen dat vrijheid ook belangrijk is als grondrecht, ook
al leidt het niet tot de hoogste vorm van geluk en welbevin-
den. Vrijheid is belangrijk op zich, punt aan de lijn.

Vrijheid van meningsuiting 
versus hoffelijkheid?
Mill maakt ook duidelijk waarom de vrijheid van meningsui-
ting niet beperkt kan worden omwille van het beledigende
of aanstootgevende karakter van bepaalde opvattingen. De
vraag om hoffelijk te zijn of om respect te hebben voor
andermans overtuigingen en gevoelens kan nooit de vrijheid
van meningsuiting vervangen. Zoniet kan iedereen altijd de
kritiek van anderen verbieden met het argument dat hij/zij

De utilitaristische argumentatie van Mill
Anders dan men het dikwijls voorstelt, is het argument van
Mill niet zozeer gebaseerd op een rechtenbenadering. Het
onderdrukken van meningen is geen schending van een
absoluut geldend recht van individuen, maar is een belem-
mering van de menselijke zoektocht naar waarheid en bete-
kenis. Mill baseert de vrijheid van meningsuiting op de socia-
le en epistemologische functie van dialoog en vrije uitwisse-
ling van verschillende ideeën. Mill waarschuwt dat de onder-
drukte opinies waar kunnen zijn of stukken waarheid kunnen
bevatten. Ze verbieden, is daarom een dwaasheid. Als de vrij-
heid van meningsuiting aan banden wordt gelegd, kan de
open discussie van waaruit naar waarheid kan worden
gezocht niet plaatsvinden. De vrijheid van meningsuiting
heeft bij Mill dus een instrumentele waarde; het is geen
waarde op zichzelf, maar een waardevol middel om tot
ware/juiste opvattingen te komen. Het is als dusdanig een
beschermingsmechanisme tegen de feilbaarheid van elk
menselijk kennen en de lokroep van het fanatisme gebaseerd
op absolute zekerheid.
Deze legitimering van de vrije meningsuiting is echter vrij
zwak. Wat met opvattingen die manifest vals zijn zoals ‘de
aarde is plat’, ‘de genocide tijdens WOII heeft nooit plaatsge-
vonden’ of ‘de wereld is 4.000 jaar geleden in zeven dagen
geschapen’? Volgens deze instrumentele opvatting van vrije
meningsuiting zou de censuur van dergelijke ideeën geen
probleem vormen omdat we weten dat ze niet tot waarheid
kunnen bijdragen. Daarom geeft Mill ook nog een andere
legitimering voor de vrijheid van meningsuiting. Ook als we
zeker zijn dat een opvatting vals is, dan nog is censuur verbo-
den. Zonder discussie en tegengestelde meningen verwordt
de eigen mening immers tot een ‘dood dogma’ in plaats van
een ‘levende waarheid’. Het gaat er trouwens niet alleen om
dat mensen de juiste opvattingen hebben - dat zou ook kun-
nen door mensen te hersenspoelen - mensen moeten zich
ook kunnen vergewissen dat ze de juiste opvatting hebben
door te kunnen vergelijken met en zich deliberatief af te zet-
ten tegen andere opvattingen. En dit kan pas doordat ook de
foute opvattingen openbaar gemaakt worden. Ook dit twee-
de argument verschilt met de verdediging van de vrijheid van
meningsuiting die we bijvoorbeeld terugvinden bij Voltaire of
in vele hedendaagse mensenrechtenbenaderingen. Ook hier
beschouwt Mill de vrijheid niet zozeer als een recht, maar als
een instrument, nu om de waarheid tot zijn recht te laten
komen. “Hoe kan men het antwoord als afdoende beschou-
wen, als de tegenstanders niet kunnen proberen om aan te
tonen dat het niet afdoende is?”

Mill leidt het recht op vrije meningsuiting af uit de functie
die de vrije meningsuiting heeft. Ze is namelijk noodzakelijk
voor ‘het geestelijk welzijn van de mensheid’. Het vrijheids-
recht zelf is dus slechts een afgeleid en niet het eigenlijke
argument. Mill is hierover heel expliciet: het onderdrukken
van een mening doet niet zozeer (of niet alleen) onrecht
aan de persoon die deze mening wil uiten, maar vooral aan
de mensheid zelf en meer bepaald aan diegenen die zich
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Schelden, persoonlijke aanvallen en kwaadwillendheid moe-
ten vermeden worden, zeker als ze worden ingezet ‘tegen
mensen die naar verhouding weerloos zijn’. Alleen kan dit
nooit juridisch afgedwongen worden. Kwetsen en schelden
kan niet door de wet verboden worden, maar dit betekent
niet dat je het schelden moreel niet zou mogen veroordelen.
Mill is zich ook bewust dat de vrijheid van meningsuiting
nooit in het luchtledige kan worden toegepast. Hoe je de
vrijheid van meningsuiting op een moreel wenselijke manier
kan aanwenden, hangt steeds af van de omstandigheden en
van de kracht- en machtsverhoudingen. Vandaar dat hij
schrijft: “Als we moesten kiezen, zou het bij voorbeeld veel
noodzakelijker zijn om beledigende aanvallen tegen het
ongeloof [ongelovigen vormen in Mill zijn tijd een minder-
heid P.L.] te verhinderen dan tegen de godsdienst.” 

Mill verdedigt niet zomaar het maatschappelijke debat waar-
in iedereen er zomaar op los scheldt en erop uit is om ande-
ren te kwetsen. De kans is groot dat Mill in de huidige con-
text het niet zou opnemen voor de columnisten die graag
kwetsend en shockerend schrijven over de islam. Hij zou het
hen juridisch niet willen verbieden, maar hij zou het moreel
toch veroordelen omdat het indruist tegen ‘de werkelijke
moraal van de openbare discussie’. De vrijheid van menings-
uiting laat toe om niet hoffelijk te zijn, maar het sluit niet uit
dat mensen hoffelijkheid mee in overwegingen nemen. Ik
ben er trouwens van overtuigd dat kwetsende kritiek vaak
onproductief is. De bijtende en vaak beledigende kritieken
van sommigen zijn vaak zinloos en veroorzaken het omge-
keerde van wat ze beogen. Wie radicaal de islam bekritiseert
omdat men bang is van radicalisering, creëert als pervers
effect juist een toenemende radicalisering. Bepaalde culture-
le beledigingen die niet tot een hoger doel bijdragen, getui-
gen soms van slechte smaak en een gebrek aan respect voor
de religieuze identiteit van mensen – en ook dat mag gezegd
worden. Vrije meningsuiting is inderdaad een heel belangrijk
principe, maar het debat mag ook gevoerd worden of elke
meningsuiting wel even wenselijk en redelijk is. 

Critici hoeven hun pen niet telkens in vitriool te doppen om
de aandacht op iets te vestigen. Hoffelijkheid is vaak niet
minder doeltreffend. Integendeel, wie zich bewust is van de
beperkingen van het democratische debat en niet telkens
opnieuw als een roekeloze beeldenstormer te werk gaat,
kan, paradoxaal genoeg, meer bereiken dan zij die zich door
hun boude stijl ‘de facto’ buiten het debat zetten.

Voetnoten
(1) 1806-73
(2) 1859 Nederlandse vertaling: Over vrijheid, Boom Klassiek, Amsterdam, 2009. Voor de stan-

daarduitgave: On Liberty, Collected Works, vol. 18, University of Toronto Press, Toronto.
(3) Met liberaal verwijs ik hier en in de rest van de tekst niet naar partijpolitiek of economisch

liberalisme, maar naar het liberalisme als politiek filosofische stroming die gestalte heeft
gekregen doorheen het werk van John Locke en Immanuel Kant en recent herijkt is door
het werk van John Rawls. Het uitgangspunt van het liberalisme is dat mensen op politiek
vlak zoveel mogelijk als ‘vrije en gelijke individuen’ moeten behandeld worden. Dit impli-
ceert onder meer een neutrale overheid, respect voor mensen als autonome en verant-
woordelijke wezens en (redelijk) pluralisme. 

(4) Zie zijn Utilitarianism (1861) & Remarks on Bentham’s philosophy (1833), beide in
Collected Works, vol. 10.

zich beledigd weet door die kritiek. Zich gekwetst en bele-
digd voelen, is echter een subjectieve aangelegenheid. De
vrijheid van meningsuiting kan daarvan niet afhankelijk
gemaakt worden. Elke vorm van godsdienstkritiek moet dus
mogelijk blijven, hoe kwetsend, ontnuchterend of beledi-
gend die ook mag aanvoelen voor zij wiens geloof bekriti-
seerd wordt. Tegelijk echter valt ook het protest tegen uit-
spraken, publicaties of cartoons die mensen ongepast of
kwetsend vinden, binnen de bandbreedte van de vrijheid
van meningsuiting. Dit laatste wordt vaak wel eens verge-
ten. Dit protest moet echter vreedzaam verlopen en er mag
niet opgeroepen worden tot haat of het aanbrengen van
schade. Betogen tegen de veelbesproken Mohammed-car-
toons kan dus (hoe dom of onstrategisch je dit ook mag vin-
den), geweld gebruiken of oproepen om de tekenaar te
molesteren kan niet. De fatwa van Ayatollah Khomeini tegen
Salman Rushdie kan niet, oproepen om niet op Geert Wilders
of Filip Dewinter te stemmen omdat je vindt dat het fascisti-
sche islamhaters zijn, kan wel. Omgekeerd mag Wilders ook
de islam als een fascistische religie stigmatiseren en de
Koran met Mein Kampf vergelijken, zolang hij maar niet
oproept om moslims lastig te vallen, te discrimineren en
effectief schade te berokkenen. Volgens Mill, en we kunnen
hem daarin volgen, mag Wilders pas door de strafrechter
veroordeeld worden indien kan aangetoond worden dat
Wilders performatieve taal heeft gebruikt waarin hij oproept
om de moslims reële schade toe te brengen. Op het einde
van zijn filmpje Fitna roept Wilders inderdaad op om tegen
de islam te strijden, net zoals we in het verleden tegen het
fascisme en het communisme hebben gestreden. Hij stelt
echter niet met zoveel woorden dat deze strijd met geweld
moet gevoerd worden. Zolang deze oproep tot strijd vergele-
ken kan worden met de oproep om tegen het casinokapita-
lisme te strijden, lijkt een juridische veroordeling moeilijk te
legitimeren. Als deze oproep geïnterpreteerd moet worden
als een aanzet om daadwerkelijk de moslims fysisch kwaad
te berokkenen en hen als extremisten ‘met pek en veren het
land uit te jagen’ is er natuurlijk meer aan de hand. 

De vrijheid van meningsuiting vraagt dus helemaal niet dat
we respect hebben voor andermans overtuigingen, enkel dat
we respect hebben voor het individu die deze mening ver-
kondigt. De vraag is niet of je opinies van Wilders (en ver-
vang de naam maar door wie je wil) respecteert, de vraag is
of hij in een liberale rechtstaat, die naam waardig, het recht
heeft zijn opinies te uiten. En uit respect voor zijn autonome
persoon is het antwoord ‘ja’. Of de opvattingen die hij ver-
kondigt verkeerd, immoreel, aanstootgevend, blasfemisch,
kwetsend of haatdragend zijn, is verder niet relevant. En
natuurlijk hebben zijn critici evenzeer hun vrijheidsrechten
en kunnen ze die gebruiken om de opvattingen van Wilders
openbaar te ontkrachten, te nuanceren of te verfoeien. En
hopelijk kunnen de critici ook duidelijk maken dat Wilders de
‘moraal van het publieke debat’ met voeten treedt.
Ook Mill wijst erop dat de vrijheid van meningsuiting op een
moreel onwenselijke manier kan aangewend worden.



IK WAS AL EEN TIJDJE BEZIG MET OPZOEKWERK VOOR DIT

ANTENNENUMMER ROND ETIQUETTE TOEN EEN VRIEND ME VERTELDE

DAT HIJ VROEGER OP SCHOOL NOG ETIQUETTE-ONDERRICHT HAD

GEKREGEN. ‘ZEDENLEER EN STAATSBURGERLIJKE OPVOEDING’ ZO HEET-

TE DAT VAK IN HET ANTWERPSE STADSONDERWIJS VAN DE JAREN 50.

ZIJN OUDE LEERBOEK HAD HIJ NIET MEER, MAAR IN DE BIBLIOTHEEK

VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL ZOUDEN WE NOG WEL EEN

EXEMPLAAR KUNNEN BEMACHTIGEN. DE BEWUSTE BIBLIOTHEEK BLEEK

OPGEDOEKT TE ZIJN MAAR MIJN VRIEND GAF NIET OP. ‘MET NETTE

MANIEREN DE WERELD IN. HANDBOEK VAN DE WELLEVENDHEID TEN

DIENSTE VAN DE JEUGD’ LUIDDE DE TITEL VAN HET HANDBOEK DAT HIJ

UITEINDELIJK WIST OP TE SPOREN. OP DE EERST BLADZIJDE PRIJKT EEN

GROTE, BLAUWE STEMPEL: ‘AFGEVOERD’. HET HANDBOEK WERD

VOOR HET EERST UITGEGEVEN IN 1935 EN GESCHREVEN DOOR L. DE

PAEUW, DE TOENMALIGE DIRECTEUR-GENERAAL BIJ HET MINISTERIE

VAN OPENBAAR ONDERWIJS. DE UITGAVE WAARUIT IK U HIER GRAAG

ENKELE FRAGMENTEN MEEGEEF, DATEERT VAN 1958 EN IS DUS

AMPER 50 JAAR OUD. 

Met nette manieren 
de wereld in

Een bloemlezing

Wellevendheid in de huiselijke kring

Een kind is aan zijn ouders eerbied verschuldigd. In alle
omstandigheden betoont het hun liefde, gehoorzaamheid
en hulpvaardigheid. ‘s Morgens, bij het opstaan, ‘s avonds
bij het slapengaan, en telkens als het thuiskomt of als het
ze verlaat, groet het ze beleefd met een “Dag, Vader”, “Dag,
Moeder.” Steeds spreekt het met twee woorden: “Ja,
Vader”; “Ja, Moeder”,; “Als ‘t u belieft, Vader”, “Neen,
Moeder.” Voor de geringste dienst, die het van hen krijgt,
zegt het: “Dank u, Vader”; “Dank u, Moeder.”
Het gehoorzaamt op het eerste bevel en sputtert nooit
tegen. Wordt het, om de een of andere reden, berispt of
gestraft, dan neemt het die berisping of die straf aan zon-
der te pruilen. 

Wellevendheid op school 

Vaders of moeders handtekening nabootsen is zo’n lelijk
bedrog plegen, en getuigt van zo’n bedorven geweten, dat
men zulks niet van een welgeaard kind kan verwachten.

Haagschoolhouden of spijbelen is zijn ouders en zijn onder-
wijzer bedriegen en zichzelf schade berokkenen. Scholieren,
die zich daaraan schuldig maken, zijn tot andere overtredin-
gen in staat en verliezen alle aanzien in de school. De poli-
tie heeft in alle steden en dorpen de wettelijke opdracht, de
spijbelaars naar hun school te brengen. Wat een schande,
aldus ‘opgeleid’ te worden door een veldwachter of een
agent!

Wellevendheid op straat

Op straat speelt, droomt of leest men niet. Men loopt er
gelijkmatig, niet te snel, niet te langzaam; men kijkt voor
zich uit, want naar de punt van zijn schoenen kijken of ster-
ren tellen op straat zou zeer gevaarlijk zijn voor de voorbij-
gangers. De kinderen lopen natuurlijk en passen de lessen
toe die hun turnleraar gaf over houding en evenwicht. 

Jongelui steken hun handen niet in de broekzakken. Ze spre-
ken de jonge meisjes niet aan welke ze ontmoeten en snau-
wen haar geen beledigende of onwelvoeglijke woorden toe.
De meisjes van hun kant mogen niet giechelen of luid
lachen als ze door een onbekende worden aangesproken; ze
antwoorden hem niet en doen precies alsof ze hem niet
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gehoord of gezien hebben. Nooit roken ze op straat. Ze kij-
ken de mensen niet aan met ‘n uitdagende blik en stellen
zich niet aan als jongens.

Welopgevoede kinderen spelen enkel met makkers die ook
een goed gedrag hebben; ze zeggen aan hun ouders met
wie ze omgaan en breken op hun bevel af met kameraden,
van wie niets goeds te leren valt.

De taal 

Sommige uitdrukkingen moeten als zijnde te brutaal, ver-
meden worden, zoals: “Ge liegt!” of “Dat is niet waar!” Men
verbloemt ze enigszins en men zegt: “Dat kan ik niet gelo-
ven”, of “Zijt u daar wel zeker van?” Zonder dat verbloemen
zou het leven onder de mensen onmogelijk worden. De
waarheid mag niet zomaar blootweg worden uitgekraamd.

Sommige uitdrukkingen weert men beleefdheidshalve uit
zijn taal en vervangt ze door minder ruwe. In de plaats van
‘bult’ zegt men ‘hoge rug’; ‘dik’ heet ‘zwaarlijvig’. ‘Zot’ is
voortaan ‘krankzinnig’ of ‘zwakzinnig’ of ‘neurasthenisch’.
‘Liegen’ is ‘onwaarheid spreken’ en ‘stelen’ is ‘ontvreem-
den’.

Ontspanning

Er is niets op tegen dat een jongmens van tijd tot tijd naar
een café gaat om er gezellig te praten of een partijtje biljart
te spelen met zijn makkers. Flinke, jonge mannen onthou-

den zich van onmatig gebruik van sterke dranken, want het
leidt gemakkelijk tot wangedrag, het schaadt aan de
gezondheid en doet veel geld verkwisten. Meisjes gaan
nooit naar een café, tenzij vergezeld van hun ouders.

In trein of tram 

Het is een zeer slechte gewoonte geworden, die helaas te
veel verspreid is, een tram of trein te beschouwen als een
vesting die ‘stormenderhand’ moet ingenomen worden. Op
de perrons hollen om toch maar eerst voor de trein te staan,
de mensen vrijwillig stoten als de tram aan de halte stil-
houdt, is zeer onfatsoenlijk optreden. 

De kledij 

Is uw boordje vuil, of zijn uw manchetten niet meer zinde-
lijk, vraag vlug een pas gestreken hemd aan moeder, want
uw toekomst hangt er misschien van af.

Aan de arbeid. Omgang met het publiek

De beambten van de openbare diensten, die zich gewoon-
lijk in een vaste aanstelling mogen verheugen, steunen
daarop, om het publiek somtijds ietwat nors te bejegenen.
Krijgt u later zo’n betrekking, gedraag u dan altijd heel
beleeft tegenover de mensen. Vergeet daarbij niet, dat u
dan eigenlijk de dienaar zijt van het publiek, dat voor het
betalen van uw salaris belastingen en allerlei taksen in de
staatskas stort.
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TOT NOG TOE IS EERDER WEINIG AANDACHT BESTEED AAN DE VISIE VAN DE DUITSE VERLICHTINGSFILOSOOF IMMANUEL KANT(2) OVER VRIENDSCHAP.

DIT IS TE WIJTEN AAN VERSCHEIDENE FACTOREN. TEN EERSTE IS ER DE LANGDURIGE TENDENS (GEWEEST) BIJ ONDERZOEKERS OM ZICH TE FOCUSSEN

OP KANTS ABSTRACTE, ‘TRANSCENDENTALE’ FILOSOFIE IN ZIJN HOOFDWERKEN ‘KRITIK DER REINEN VERNUNFT’(3), ‘KRITIK DER PRAKTISCHEN

VERNUNFT’(4) EN ‘KRITIK DER URTEILSKRAFT’(5). TEN TWEEDE IS ER DE EENZIJDIGE BENADERING GEWEEST VAN KANTS ETHIEK ALS EEN ‘LOUTER’ RATIO-

NALISTISCHE EN FORMALISTISCHE DEONTOLOGIE WAARBIJ DE ‘EXCLUSIEVE’ FOCUS LIGT OP DE AUTONOMIE VAN HET ‘INDIVIDU’: PAS VRIJ RECENT IS

EEN VOLWAARDIGE APPRECIATIE VAN DE ‘SOCIALE’ DIMENSIES IN KANTS ETHIEK OP GANG GEKOMEN. TEN DERDE IS ER DE RELATIEVE MARGINALISE-

RING EN/OF LAATTIJDIGE WAARDERING VAN DIE GESCHRIFTEN WAARIN KANT HET SOCIALE THEMA VAN (MORELE) VRIENDSCHAP SYSTEMATISCH

BEHANDELT, IN CASU. ‘DIE METAPHYSIK DER SITTEN’(6), DAT DOOR DE ZELFVERKLAARDE FILOSOFISCHE ERFGENAAM VAN KANT, ARTHUR

SCHOPENHAUER(7), ALS EEN PRODUCT VAN DEMENTIE WERD VERGUISD, EN VOORAL DE VERSCHILLENDE POSTUUM GEPUBLICEERDE ‘VORLESUNGEN

ÜBER MORALPHILOSOPHIE’, DIE UITGEWERKTE COLLEGENOTITIES VAN KANTS STUDENTEN ZIJN EN MEDE DAAROM PAS LAATTIJDIG ECHT ERNSTIG GENO-

MEN WERDEN.(8)TEN SLOTTE IS ER DE NOG STEEDS WIJD VERBREIDE KARIKATUUR VAN KANT ALS EEN OBSESSIEF PUNCTUELE, ASCETISCHE KLUIZENAAR

EN HAAST VLEESGEWORDEN GEEST. TOCH HECHTTE KANT NIET ALLEEN IN ZIJN PERSOONLIJKE LEVEN, MAAR OOK IN ZIJN FILOSOFIE EEN BIJZONDERE

WAARDE AAN VRIENDSCHAP. WAT HEEFT KANTS VISIE OP VRIENDSCHAP TE BIEDEN VOOR HET CONCIPIËREN VAN EEN ETHISCHE ETIQUETTE?

Kantiaanse etiquette:
de onbekende Kant 
over morele vriendschap(1)

Mijn vrienden! Er zijn geen vrienden

Volgens Kant is vriendschap gebaseerd op “de universele
mensenliefde om het geluk van anderen te bevorderen.”(9)

Kant meent echter tegelijk dat het er niet naar uitziet “dat
de menselijke natuur een bijzondere aanleg tot vertrouwen,
hartelijke welwillendheid en vriendschap bevat”(10) omdat
de mens van nature gedreven wordt door de zelfliefde die
het eigen geluk vooropstelt. Dit antagonisme leidt ertoe dat
vriendschap in de realiteit zeer onvolmaakt kan zijn. Daarom
noemt Kant vriendschap een “idee” “omdat ze niet uit de
ervaring afgeleid is, vermits ze daar zeer gebrekkig is, maar
haar zetel in het verstand heeft.”(11) In het bijzonder bena-
dert Kant de idee van vriendschap als “het maximum van
wederzijdse liefde”(12) –of in zijn latere werk als “de [vol-
maakte] vereniging van twee personen door gelijke, weder-
zijdse liefde en achting”(13)– zodat de idee fungeert als de
‘maatstaf ‘ “waardoor we vriendschap kunnen bepalen en
zien hoeveel daaraan ontbreekt.”(14) Bijgevolg stemt Kant in
met Aristoteles’ gezegde “Mijn lieve vrienden, er zijn geen
vrienden” omdat “geen enkele vriendschap overeenstemt
met de idee van vriendschap” zodat ze onbereikbaar wordt
geacht.(15)

Kant drukt deze visie ook uit met betrekking tot ‘morele’
vriendschap in het bijzonder. Deze is slechts een “ideaal”
“dat mensen weliswaar trachten te bereiken hoewel ze
enkel in staat zijn om het te benaderen. […] Omdat niets in
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de ervaring correspondeert met de voorstelling ervan, is ze
enkel […] te beschouwen als een begrip waarvan de vol-
maaktheid nooit door mensen wordt bereikt.”(16) Niettemin
is het idee-ideaal van (morele) vriendschap volgens Kant
“waar” en “noodzakelijk”, niet vanuit het ‘natuurlijk-
descriptieve’ perspectief van wat we normaliter ‘doen’,
maar vanuit het ‘moreel-normatieve’ perspectief van wat
we idealiter ‘moeten’ doen. Het heeft dus een ‘regulatief’
belang voor de cultivering van de mens tot een deugdzaam
subject.

Kenmerken en standaarden 
van morele vriendschap

Onbaatzuchtigheid en altruïsme

Morele vriendschap is wezenlijk altruïstisch en stelt de
‘belangeloze bezorgdheid’ om de ander centraal. Ze kan niet
gelegen zijn in het loutere eigenbelang, dat is, in het feit
dat men van de ander een dienst, een gunst, een gewin of
een voordeel verlangt, maar is gericht op een wederzijdse
oprechte gezindheid en betrokkenheid: “De verfijndheid van
vriendschap”, schrijft Kant, “bestaat er niet in dat ik in de
geldkist van een vriend ook maar één stuiver voor mezelf
zie liggen.”(17) Deze altruïstische onbaatzuchtigheid vormt de
basis voor een duurzame vriendschap waarbij we “het geluk
van de anderen als ons eigen geluk aanzien.”(18)

Wederkerige ‘praktische’ liefde van welwillendheid 
en welgevallen

Dit altruïsme blijkt ook uit Kants visie dat vriendschap zich
–zoals gezegd– ontwikkelt vanuit een filantropie om het
geluk van anderen te bevorderen.(19) In morele vriend-
schap betreft het specifiek een “liefde van welwillend-
heid” die we voelen voor ieder mens op basis van het
“welgevallen” dat we ervaren in de waardigheid van de
mens als redelijk en autonoom subject dat nooit louter als
middel tot doel van ons handelen mag dienen, maar
steeds tegelijk als doel op zich gewaardeerd moet wor-
den.(20) Dit betekent ook dat de mens een unieke en abso-
lute waarde heeft en dus niet gereduceerd kan worden tot
een zaak of een waar dat slechts een relatieve prijs heeft
en dus vervangen, verhandeld of verruild kan worden.(21)

Het wederzijdse welgevallen in morele vriendschap ligt
dus in de morele gezindheid van vrienden ten aanzien
van elkaar en komt voort uit een wederzijdse waardering
van de mens als doel op zich.(22)

Kant stelt dan ook dat we in morele vriendschap de ander
liefhebben ‘uit plicht’. Morele vriendschap is immers niet
gefundeerd op liefde die ‘louter’ gebaseerd is op natuur-
lijke passies, affecten of driften, maar op liefde die geba-
seerd is op de praktische, moreel wetgevende rede, of op
een “welwillendheid die –in zoverre ze resulteert in
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Gedeelde morele principes

Hierbij aansluitend vormt het delen van rationele, morele
principes, die de maximes of regels van het handelen
bepalen, de ‘bestaansvoorwaarde’ voor morele vriend-
schap: “alles komt erop aan dat [vrienden] één en hetzelf-
de principe benaderen […] in hun handelingsmaximes;
elke toenadering [ervan] geeft aandrang tot vereniging,
terwijl de ontdekte onverenigbaarheid van hun principes
evenzeer elke vriendschapsstichting verwijdert en ver-
stoort.”(32) Enkel door het delen van morele principes kun-
nen vrienden immers “elkaar volledig begrijpen; indien ze
daarin niet gelijk zijn, kunnen ze helemaal niet met elkaar
één worden.”(33) Het delen van morele principes vereist ech-
ter noch een ontkenning van de eigenheid, noch een iden-
titeit van het denken, wat zou indruisen tegen Kants
Verlichtingscredo: “Sapere aude!(34) Heb de moed om je van
je ‘eigen’ verstand te bedienen.”(35) Het stichten van vriend-
schap vergt veeleer verscheidenheid ter zake “omdat dan
de ene datgene vervangt wat de andere ontbreekt.”(36)

Kants morele vriendschap stelt dus zowel ‘uniformiteit qua
gedeelde morele principes als pluraliteit qua zelfstandig
kritisch denken’ voorop.

Zelfonthulling, openhartigheid en communicatie

Kant stelt dat “het wederzijdse genot van de humani-
teit” van vrienden gelegen is in een wederkerige relatie
waarin ze “niet alleen hun gevoelens en gewaarwordin-
gen, maar ook hun gedachten aan elkaar meedelen.”(37)

Vooral de wederzijdse ontsluiting van de gedachten
staat in morele vriendschap voorop en vormt de voor-
waarde voor een open en oprecht gemoed: “De open-
hartigheid berust op dit wederzijdse genot dat tot stand
komt doordat de ene deelachtig wordt aan de gedachten
van de ander en zijn gedachten aan de ander deelachtig
maakt” (ibid.). De openhartigheid naar de ander toe ver-
eist dus ‘meer’ dan het ‘louter’ delen van elkaars “zin-
tuiglijk medegevoel” of “ontvankelijkheid voor de
vreugde en het lijden van de ander” omdat dit gevoels-
matig delen volgens Kant vooral op “goedhartigheid”
gebaseerd zou zijn en dus grotendeels zou afhangen van
de contingentie van iemands natuurlijke aanleg of
karakter.(38) Openhartigheid in morele vriendschap impli-
ceert dus ook –en bovenal– een verstandelijk delen. De
overdracht van gevoelens, gedachten en oordelen in
morele vriendschap veronderstelt dus ook ‘verbale commu-
nicatie’ (“communiciren”) en ‘mededeling’ (“mittheilen”),(39)

niet in enkel in de empathische betekenis van ‘delen
met’, ‘samen delen’ of ‘deelachtig zijn aan’, maar ook in
de communicatieve betekenis van ‘mededelen’ als ‘ken-
nis geven van’. Deze wederkerige communicatieve parti-
cipatie wordt mogelijk gemaakt door ‘identificerende
aansprakelijkheid’: “Onder vrienden kan ieder over zich-
zelf spreken omdat de ander dit ‘ter harte neemt’ alsof
het zichzelf betrof.”(40)

daden– onderworpen is aan de morele wetten.”(23) Hoewel
Kant erkent dat de ‘praktische’ liefde van welwillendheid
jegens de ander ‘an sich’ niet impliceert dat deze door de
ander beantwoord wordt, en zo in principe slechts een
“unilaterale” liefde bewerkstelligt, meent hij dat ze pas
tot vriendschap leidt indien ze ‘wederkerig’ is en dus
resulteert in een “bilaterale” liefde waarbij vrienden
elkaars belangen als hun eigen belangen beschouwen.(24)

Daarom meent Kant ook dat een op wederzijdse liefde
gestoelde vriendschap –‘idealiter’– een uitwisseling van
geluk bewerkstelligt: “Indien […] alle mensen zo inge-
steld zijn dat ieder voor het geluk van anderen zorgt,
wordt ieders welvaart door de ander verzorgd […]. Het
schijnt alsof de mens verliest indien hij zorgt voor het
geluk van anderen; indien anderen opnieuw voor hem
zorgen, verliest hij echter niets. In dat geval zou ieders
geluk bevorderd worden door de grootmoedigheid van de
ander. Dit is de idee van de vriendschap waarin de zelf -
liefde verzwolgen is in de idee van de grootmoedige,
wederzijdse liefde.”(25)

Gelijk(waardig)heid

Kant ontkent radicaal dat enige ware vriendschap kan
bestaan tussen ongelijken.(26) Morele vriendschap vereist
een fundamenteel (socio-economisch) egalitarisme –of ten
minste gelijkwaardigheid– waarbij niemand aan de ander
ondergeschikt is. Elke relatie van ongelijkheid waarin de ene
partij superioriteit over de andere heeft, kan immers enkel
arbitraire gunsten of privileges genereren en belemmert de
intimiteit van het vertrouwen en de eenheid van de morele
persoonlijkheid tussen vrienden die hen toestaat elkaars
gedachten, oordelen, gevoelens en levenssituaties zo te
delen alsof deze door de ander beleefd worden.(27) Naast
gelijk(waardig)heid in socio-economische rang of stand ver-
eist vriendschap een gelijkheid zowel qua wederkerige lief-
de als qua wederkerig respect.(28)

Wederzijds intellectueel bezit

Kant omschrijft dit aspect als de unificatie van vrienden
op basis van hun morele gezindheid.(29) Daarmee bedoelt
hij dat wederzijds bezit in morele vriendschap gebaseerd
is op gedeelde morele principes en een daarvan afgelei-
de wederzijdse praktische liefde zodat het een “intellec-
tueel” bezit is dat niet gestoeld is op een gelijksoortig-
heid of affiniteit van natuurlijke neigingen of driften. De
kernidee achter onderhavige notie bestaat er dus in dat
vrienden tot elkaar “behoren”, dat is, “dat ze elkaar
bezitten met betrekking tot hun […] morele gezindheid
en dat ieder wederzijds deelt in elke situatie van de
ander alsof ze door zichzelf ervaren werd; en dit […] door
wetten van morele vrijheid.”(30) Kant drukt deze idee ook
uit als de vereniging van vrienden in het “participeren
aan en delen in het welzijn van de andere” op basis van
een moreel goede wil.(31)
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Voetnoten

(1) Verwijzingen naar Kant zijn gebaseerd op de standaard Akademie - Ausgabe Kant

(1900ff.), waarbij volumenummers gevolgd worden door paginanummers. Vertalingen van

de in dit artikel gebruikte citaten zijn van mezelf gezien het voorlopige gebrek aan gepu-

bliceerde Nederlandse vertalingen ervan. Cursiveringen binnen de citaten komen van

mezelf. Ik ga voorbij aan Kants visie op vriendschap van nood en vriendschap van smaak

alsook aan de historisch-filosofische evolutie van Kants visie op morele vriendschap en

haar wisselende klemtonen. Zie hiertoe Marcucci (1999).

(2) 1724 - 1804

(3) 1781/1787

(4) 1788

(5) 1790

(6) 1797

(7) 1788 – 1860

(8) Ook zijn er fragmentarische bedenkingen over vriendschap in Kants briefwisseling, aante-

keningen uit zijn nalatenschap, en colleges over antropologie, logica en religiefilosofie.

(9) vol-27: p 422; Cf. 27:1544; Menzer (1924:254); Kant (2004:292)

(10)vol-15: p 321

(11)vol-27: p 423; Cf. 27:1545; 28:1231; Menzer (1924:256); Kant (2004:293)

(12)vol-27: p 423; Cf. 27:54; 27:227; 27:1545; Menzer (1924:256); Kant (2004:295
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(14)vol-27: p 424; Cf. 27:1545; 28:1131; 28:1231; Menzer (1924:256); Kant (2004:295)

(15)vol-27: p 424; Cf. 27:675; 27:1545; Menzer (1924:256); Kant (2004:295)

(16)vol-27: p 680

(17)vol-27: p 426; Cf. 27:420; 27:1542; 27:1547; Menzer (1924:259); Kant (2004:298)

(18)vol-27: p 227

(19)vol-27: p 422

(20)vol-4: p 429

(21)vol-4: p 434; vol-6: p 462

(22)vol-27: p 680

(23)Paton, 1993:137

(24)vol-27: p 676

(25)vol-27: p 422-423; Cf. 27:1544; Menzer (1924:255); Kant (2004:292-293)

(26)vol-27: p 676; vol-27: p227

(27)vol-27: p 683

(28)vol-27: p 683

(29)vol-27: p 677

(30)vol-27: p 677

(31)vol- 6: p 469

(32)vol-27: p 681; Cf. 27:683–684

(33)vol-27: p 429; Cf. 27:1549; Menzer (1924:263); Kant (2004:302)

(34)“Durf denken”

(35)vol-8: p 35

(36)vol-27: p 429; Cf. 27:1549; Menzer (1924:263); Kant (2004:302)

(37)vol-27: p 677

(38)vol-27: p 678

(39)vol-24:p187-188; Kant gebruikt ‘communiciren’ of ‘kommunizieren’ ter zake ook in 27:192;

27:427–428; 27:684; 27:1548; Menzer (1924:261); Kant (2004:301)

(40)vol-20: p 143

(41)vol-27: p 682

(42)vol- 6: p 470

(43)vol-27: p 685

(44)Kants antropologische reden voor deze prudentieregel is dat – door een zwakte van de

menselijke natuur – de mogelijkheid bestaat dat ook onder vrienden vertrouwelijke infor-

matie misbruikt kan worden. 

(45)vol-6: p 471; Zie Flynn (2007) voor een analyse van de paradoxale, quasi-onmogelijke ver-

houding tussen oprechtheid, vertrouwelijkheid en afstandelijkheid in Kants morele vriend-

schap.

(46)vol-6: p 471

(47)vol-27: p 683; Cf. 11:331

(48)vol-6: p 672

Wederzijdse achting

Kant benadrukt dat morele vriendschap een delicate balans
tussen liefde en respect vereist: “Deze wederzijdse liefde
moet onder vrienden bij uitstek verbonden zijn met de
wederzijdse achting voor de mensheid in de persoon van de
vriend.”(41) Het betreft –zoals gezegd– de achting voor het
statuut van de mens als doel op zich en als autonoom
moreel subject. Hoewel de interactie tussen liefde en ach-
ting de “verfijndheid” en “zachtheid” van vriendschap uit-
maakt, genereert ze een paradoxale spanning omdat liefde
wederzijdse ‘toenadering’ vraagt terwijl respect wederzijd-
se ‘afstandelijkheid’ vereist.(42) Dit resulteert dan ook in een
inperking van de vertrouwelijkheid zodat zelfs de beste
vrienden niet al té familiair met elkaar kunnen en mogen
omgaan, maar een zekere afstand moeten bewaren “zodat
de achting, die men in alle opzichten verschuldigd is aan
zijn persoonlijkheid, op generlei wijze daardoor gekrenkt
wordt”, in dit geval “door een onbehoedzaam opdringen
van zijn welwillendheid, door vrijpostige mededeling, door
onbeperkte liefde.”(43)

Kants morele rationale voor deze prudentieregel is ‘grosso
modo’ tweevoudig.(44) Hoewel men de plicht heeft om de
waarheid te zeggen en zo nodig een vriend te wijzen op zijn
morele tekortkomingen, is omzichtigheid geboden omdat
deze terechtwijzing door de betrokkene ervaren kan worden
als een aantasting van zijn morele waarde ten aanzien van
de andere, dat is, de perceptie dat men niet langer het
‘volle’ en ‘gelijkwaardige’ respect van de ander verdient.
Daarom omschrijft Kant morele vriendschap finaal als de
vertrouwelijke, wederzijdse ontsluiting van oordelen en
gevoelens “in zoverre deze kunnen bestaan in samenhang
met wederzijdse achting.”(45) Tevens denkt Kant dat indien
men overmatige, door liefde ingegeven weldaden of gun-
sten van een vriend ontvangt, er niet langer gelijkheid in
respect kan zijn omdat men de ander iets verschuldigd is en
dus een verplichting ten aanzien van de ander heeft zonder
dat deze wederzijds is.(46) Dit suggereert ook dat in morele
vriendschap liefde uiteindelijk ‘ondergeschikt’ is aan respect
in die zin “enkel een wederzijdse liefde ‘gebouwd op ach-
ting’ een bestendige vriendschap kan verschaffen.”(47)

Mijn vrienden! Er zijn vrienden… 
zoals zwarte zwanen

Kant geeft dus vooral een ‘normatieve’ of ‘prescriptieve’
invulling aan hoe morele vriendschap ‘idealiter’ zou
(moeten) zijn. Toch stelt hij in zijn allerlaatste woorden
over vriendschap dat morele vriendschap ‘daadwerkelijk
realiseerbaar’ is: “Deze (louter morele) vriendschap is
geen louter ideaal, maar (de zwarte zwaan) bestaat wer-
kelijk her en der in haar perfectie.”(48) Is Kants morele
vriendschap dan toch –om het paradoxaal te stellen– een
‘utopische realiteit’? Kants visie is hoe dan ook veeleisend
en uitdagend. Het is aan ons om deze uitdaging al dan
niet aan te gaan.



Bart Godefroid

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo

IN DIT NUMMER GEWIJD AAN ETHIEK EN ETIQUETTE KAN HET

INTERESSANT ZIJN OM TE KIJKEN NAAR ANDERE CULTUREN EN

HOE DAAR DE ETHIEK, ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN VER-

SCHILLEN. WE ZULLEN HET HIER HEBBEN OVER HET CONTRAST

TUSSEN WEST EN OOST EN OVER HUN RESPECTIEVELIJKE

SCHULD- EN SCHAAMTECULTUREN.

Culturele verschillen 
tussen Oost en West 

op vlak van moraal 
en omgangsvormen

Schuld wordt opgeroepen door immorele acties en impli-
ceert verantwoordelijkheid voor de begane fout. 
Schaamte is een gevoel van prestigeverlies in de ogen van
zichzelf of van de omgeving. Het kan veroorzaakt worden
door niet te beantwoorden aan verwachtingen. 
We moeten voor ogen houden dat schuld en schaamte vor-
men van sociale controle zijn en een belangrijke functie
hebben in de regulering van de samenleving.

Studies geven weer dat schuld in het Westen gezien wordt
als een meer hoogstaande emotie dan schaamte. Dit komt
omdat schaamte als een oppervlakkige en vluchtige emotie
wordt ervaren, terwijl schuld inhoudt dat men verantwoor-
delijkheid voor de fout opneemt en dat men zal trachten de
fout recht te zetten. Maar klopt dit wel? Is de ene emotie
beter dan de andere en heeft dit een superieur waardesys-
teem tot gevolg? Er zijn inderdaad grote verschillen in de
morele systemen van Oost en West. En deze verschillen
laten ook een andere invulling en rol voor schaamte en
schuld toe. Een aanwijzing dat deze begrippen anders wor-
den ingevuld, is dat men in het Oosten veel meer vormen
van schuld en schaamte kan onderscheiden dan in het
Westen. Alleen al in de woordenschat kan men dit verschil
kwantitatief duiden. Terwijl men in het Engels een 50-tal
woorden rechtstreeks aan schuld en schaamte kan koppe-
len, zijn er dat in het Japans meer dan 150! 

De culturele verschillen starten reeds bij de identiteit van
het individu. In het Westen wordt de persoonlijke identiteit
opgevat als onafhankelijk en zelfstandig. De maatschappij
wordt gezien als een verzameling van zelfstandige indivi-
duen die verantwoordelijk zijn voor zichzelf. Het individu
kan zijn eigen doelen kiezen en zijn belangen worden het
best gediend door een maximale vrijheid en verantwoor-
delijkheid. De moraal is nauw gelinkt aan wetgeving en
justitie.
In tegenstelling tot de westerse cultuur wordt in de
Aziatische maatschappij de identiteit van een persoon
gevormd door de groep waartoe die behoort, met name de
familie. In China wordt de familie omschreven als het “grote
zelf”. In deze optiek beginnen kinderen hun leven met de
wetenschap dat ze dit te danken hebben aan hun ouders.
Het levensdoel bestaat er in om sociale banden te besten-
digen en te verstevigen, persoonlijke doelstellingen ver-
schuiven daarbij naar de achtergrond, in harmonie zijn met
de groep staat boven alles. 
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De individuen van beide culturen zijn competitief ingesteld,
maar op een andere manier. Amerikanen willen het beter
doen dan hun omgeving, Japanners letten er op om niet
achterop te raken en trachten de vooruitgang van de groep
gelijkmatig te laten verlopen.

Een ander onderscheid op het vlak van identiteit is dat in de
confucianistische(1) ethiek de klemtoon wordt gelegd op het
respecteren van de meerdere. Deze persoon met superieu-
re status heeft hierdoor ook andere morele verplichtingen in
vergelijking met personen van lagere positie. Deze ethiek
heeft dus een sterk subjectieve component. In dergelijke
maatschappij met een sterk ontwikkelde groepsethiek
wordt gedrag bepaald door de omgeving en de aard van de
relaties met deze omgeving. Goed en slecht worden dus
deels sociaal gedefinieerd. Dit principe contrasteert sterk
met de westerse ethiek waar rechtvaardigheid gekoppeld is
aan gelijkheid en dus voor ieder individu geldt. Vrijheid is
een belangrijk onderdeel van het westerse individualisme.
Het laat het individu toe zichzelf te ontwikkelen.

De nadruk op enerzijds vrijheid en anderzijds groepsharmo-
nie heeft belangrijke gevolgen voor de morele codes: bij het
westers individualisme komen de persoonlijke rechten op
de eerste plaats en de plichten en gemeenschappelijke doe-
len komen op de tweede en derde plaats. In de confucianis-
tische cultuur komen de rechten van het individu op de laat-
ste plaats en worden de persoonlijke plichten en gemeen-
schappelijke doelen als belangrijker ervaren. Concreet kan
men dus stellen dat Japanners de neiging hebben om
onderlinge afhankelijkheid en integratie in de groep te
bevorderen. Terwijl Amerikanen veel belang hechten aan
zelfredzaamheid.

Deze afwijkende oriëntaties uitten zich op verschillende
manieren in de betrokken samenlevingen en hun morele
systemen. In het Westen bestaat de primaire morele ver-
plichting erin om anderen geen schade te berokkenen. Het
is wanneer je schade aanricht of onrechtvaardig bent, dat je
je schuldig voelt. Het morele doel in het Westen is dus om
te vermijden verkeerd te doen en is eerder objectief. Terwijl
moraliteit in het Oosten aanmaant om te doen wat juist is
en eerder subjectief is. 
In haar studies van Indische hindoes ontdekte psychologe
Joan Miller dat de basis van correct moreel gedrag niet
gevormd werd door rechtvaardigheid, maar door een per-
soons plichten ten opzichte van belangrijke naasten.
Deze verschillen leiden tot contrasterende manieren om
moraal te bepalen. Bijvoorbeeld: als er geen andere manier
is om een vriend in nood te helpen, dan zou het voor een
Indiër ethisch verantwoord zijn om te stelen. Voor een
Amerikaan is dit echter onethisch, zelfs als dat betekent dat
hij hierdoor zijn vriend niet kan helpen. Deze verschillen zijn
niet absoluut, maar betekenen wel dat twee keer zoveel
Indiërs voorrang geven aan interpersoonlijke overwegingen
tegenover abstracte ethische principes dan dat Amerikanen
dat zouden doen.
Dit houdt ook in dat de westerse individualistische cultuur
met haar nadruk op rechten een basis vormt voor de terug-
houdendheid om verantwoordelijkheid voor anderen op te
nemen. 

Interculturele studies suggereren dat schaamte mogelijk bete-
re en meer bruikbare gevolgen heeft in groepsgeoriënteerde
contexten. Er werd onderzoek gevoerd bij Nederlandse en
Filippijnse winkelbedienden om na te gaan hoe ze met
schaamte omgingen na een pijnlijke ervaring. De ervaren
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Amerika Japan

Ik denk dat dit niet zal werken. Dat is interessant. 

Nee, dat kunnen we niet doen. Daar willen we even over nadenken.

Ben je gek?! We hebben misschien een probleem.

Bijgevoegd kadertje toont een grappige
vergelijking tussen een Japans en
Amerikaans gesprek. In beide gesprek-
ken wordt telkens “NEE” gezegd. De
manier waarop dit gebeurt verloopt
van zacht naar hard en dit voor beide
landen, maar toch is het verschil groot.
Vooral in het Oosten probeert men de
gesprekspartner niet voor het hoofd te
stoten… De achterliggende reden hier-
voor is dat Aziaten goede relaties
belangrijker vinden dan een persoon-
lijk standpunt.
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schaamtegevoelens leidden er toe dat de Nederlandse ver-
kopers afstand namen van de klant en mentaal minder
investeerden in deze relatie. Daar tegenover staan de
Filippijnse verkopers, waar de schaamtegevoelens leidden
tot pogingen om de verkoper-klantrelatie te verbeteren en
hoffelijker te worden. 

Het onderscheid tussen de individualistische basis van morele
beoordeling tegenover de onderlinge afhankelijkheidsbasis
helpt de verschillen tussen de zogenaamde schuld- en
schaamte culturen te verklaren. Het is niet zo dat de ene
moraal superieur is aan de andere, nee, de verschillen zijn het
resultaat van andere samenlevingsstructuren.
In de westerse context biedt schuld, dat eerder een innerlijke
emotie is, een efficiënter moreel fundament voor individuen
die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor zichzelf. 
Schaamte is een betere vorm van sociale controle in een
groepsgeoriënteerde samenleving waar goed en slecht eer-
der subjectieve begrippen zijn. In tegenstelling tot het

Westen linkt men in het Oosten schaamte aan moraliteit en
in het bijzonder aan het falen om positieve doelen te ver-
wezenlijken.
Deze verschillende cultuurkenmerken vormen de identiteit
van het individu en tevens het morele systeem. Schuld en
schaamte zijn de lijm tussen de identiteit en de morele
codes.
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Voetnoot

(1) Ethische en filosofische leefregels zowel voor personen als voor de overheid. Genoemd

naar de Chinese wijsgeer Confucius. Deze filosofie heeft naast China ook Japan, Vietnam en

Korea beïnvloed.
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In de militaire, hiërarchische wereld is losse omgang uit den
boze, meer nog, de burgerlijke etiquette kan soms in aanva-
ring komen met de militaire. De paradox van de handdruk bij-
voorbeeld: in de burgerij mag een dame altijd als eerste de
hand reiken, een militair daarentegen wacht tot zijn overste
het initiatief voor een handdruk neemt, maar wat als de
ondergeschikte militair een vrouw is? En als die overste een
hand weigert aan een vrouw, bezondigt deze zich dan niet aan
de elementaire, respectvolle omgang met zijn medemens?
Militaire etiquette, absolute noodzaak of een benauwend
labyrint van de overlevering? 
Welkom in de wondere wereld van de militaire etiquette…

“Om te groeten, groet!”

De meest gebruikelijke begroetingsvorm is uiteraard de mili-
taire groet of saluut waarbij men de rechterhand, met
gestrekte vingers naar de rechterslaap brengt. Deze zou haar
oorsprong hebben uit de tijd van de ridders, die het kijkgat
in de helm lieten zakken om bij een ontmoeting zichzelf
maar ook hun goede bedoelingen kenbaar te maken bij de
ander. Het open vizier moest duidelijk maken dat hij die salu-
eerde slechts vriendschappelijke bedoelingen had door zijn
gezicht te tonen. Bij het verdwijnen van harnas en vizier
bleef nog alleen het gebaar over. Zo werd de groet gebo-
ren… Ook bij het horen van het vaderlandslied moeten mili-
tairen in saluuthouding staan, uit respect om hun eed van
dienstbaarheid voor het vaderland te bekrachtigen. 

Etiquette gaat vooral om symboliek. Via universele en gerituali-
seerde handelingen wordt uitdrukking gegeven aan gevoelens
van respect. Staatshoofden worden ontvangen met de luister
van hun nationale hymnen, maar ook gewone militairen worden
vaak geconfronteerd met etiquette. De geloofwaardigheid ervan
staat of valt bij de overtuiging en de kracht waarmee de han-
delingen worden uitgevoerd. Want niets kan zo snel omslaan
en geridiculiseerd worden als etiquette, vandaar ook de vele
persiflages, waarvoor het leger al eens als inspiratiebron dient.

Dat het hanteren van etiquette geen exclusiviteit is voor
hooggeplaatste uit zich bij Defensie bij tal van andere plech-
tigheden, zoals bij uitvaarten, waarbij op het einde van de
plechtigheid alle medailles en de kepie van de overledene,
ongeacht zijn graad, overhandigd worden aan de kinderen
of aan de weduwe. Vaak een ontroerend moment, omdat
het onwezenlijke op deze wijze tastbaar wordt. 

HET LEGER IS ÉÉN VAN DE WEINIGE ORGANISATIES WAAR DE

NALEVING VAN REGELS EN VOORSCHRIFTEN INZAKE ETIQUETTE

VANDAAG DE DAG NOG ONDERRICHT EN GEËVALUEERD WORDT.

AAN REKRUTEN, VOORAL JONGE KANDIDAAT OFFICIEREN,

WORDEN DE BASISREGELS UITGELEGD VAN DE MILITAIRE

‘SAVOIR-VIVRE’. WIE ZICH NIET HOUDT AAN BEPAALDE

AFSPRAKEN MET BETREKKING TOT BELEEFDHEID, DISCIPLINE

EN GEHOORZAAMHEID KAN ZELFS EEN STRAF OPLOPEN.

Annie Van Paemel

hoofd van dienst Morele Bijstand Defensie
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steeds voorbeelden die decennialang ongewijzigd bleven.
Zo wordt een brief aan een prins beëindigd met de woorden
“Uwe Doorluchtige Hoogheid, gelieve de betuiging van mijn
bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.” 
Maar ook gewone stervelingen gaan niet voorbij aan
welomschreven afspraken als het over briefwisseling gaat,
enkele voorbeelden…
In ‘Us et coutumes militaires’ van april 1987 lees ik dat “de
officier zijn kennissenkring zal kunnen uitbreiden als hij zijn
relaties met anderen onderhoudt volgens gedragingen en
omgangsvormen die getuigen van een goede opvoeding.”
Om te weten wat concreet die gedragingen inhouden, ver-
volgt men “Men beantwoordt onverwijld elke brief…
Huwelijken, geboortes, overlijden vragen altijd om een
schriftelijke betuiging. Deze moet voorzien zijn van een net
geschrift, waarin doorhalingen en afkortingen worden
gemeden, nooit met bic geschreven, maar wel met blauwe
of zwarte inkt. Hoewel het papier discreet mag gekleurd
zijn, moet de voorkeur uitgaan naar wit, ongelijnd papier
van goede kwaliteit…”

Etiquette als glijmiddel 
voor een betere wereld?

Etiquette, beleefdheid, het zijn volgens Gaston de Lévis uit-
vindingen van de mens om de goedheid waaraan het ons
ontbreekt erdoor te laten vervangen. Anderen, zoals
Ambrose Bierce, vinden ze de meest genietbare vorm van
huichelarij. Inderdaad is etiquette misschien de enige
genietbare vorm van huichelarij, omdat het aanvoelt alsof
onze ijdelheid wordt gestreeld en hierdoor onbewust ons
zelfbeeld wordt gepositiveerd.
In militaire kringen is etiquette meer dan een beleefde
omgangsvorm: ze dient om de hiërarchische verhoudingen
te bestendigen en om op een gestandaardiseerde wijze met
elkaar om te gaan. Wellevendheidvoorschriften dienen
gevolgd naar de geest, maar niet naar de letter van haar
regels, alleen dan zijn ze relevant en kunnen ze overtuigen.
Zo bewerkstelligen we misschien niet een betere, dan wel
een ‘met een laagje verniste wereld’. Want jammer genoeg
“gaat gepolijst koper er beter bij de mensen in dan ruw
goud.” (Lord Chesterfield)

Een hoffelijke, doch vriendelijke babbel

Een overzicht geven van alle protocollaire regels die vandaag de
dag gehanteerd dienen te worden, is onmogelijk in één artikel.
Hierover had ik een gesprek met de officier protocol, werk-
zaam op het kabinet van de stafchef van Defensie. Zijn
taken zijn velerlei: naast het organiseren van militaire
plechtigheden, vaak met internationaal karakter, moet hij
de hoeder zijn van militaire tradities waarbij het eerbetoon
aan personen, zoals staatshoofden, en de hulde aan symbo-
len van de natie, zoals emblemen en vlaggen, correct wor-
den uitgevoerd. Publieke militaire plechtigheden zijn aldus
een uithangbord voor Defensie.

Uiteraard doet men ook inspanningen om militairen te over-
tuigen van de noodzaak aan gepaste omgangsvormen. De
protocolofficier overhandigde mij een oud gedrukt boekje
dat destijds elke jonge officier kreeg bij indiensttreding. 
In ‘A vous jeunes officiers’ vertaal ik vrij het welkomstwoord
van Luitenant Generaal Georges Beernaerts, we schrijven
begin jaren 1970…

”Dienen… is 
- voluit gaan voor de taak van alledag
- met intelligentie en bezieling deze taak volbrengen
- met zijn medewerkers een enthousiaste band smeden en

koesteren, een band, die recht uit het hart komt, veeleer
dan uit de ratio

- genereus handelen om het goede en in het algemeen belang
- vooruit denken voor het welslagen van elke opdracht en

is hiervoor de kracht van zijn verbeelding en zijn kritische
geest hanteren

- streven naar het goede met het oog op een ontwikkeling
van de intelligentie, van het beoordelingsvermogen en
van de morele kwaliteiten

- al deze bekwaamheden bekronen met een niet aflatende
hoffelijkheid en beminnelijkheid.” 

Deze woorden gaan vooral om de deugdzaamheid waarmee
jonge officieren hun taak dien(d)en uit te voeren, eerder
dan ‘de etiquette om de etiquette’. En toch veranderen de
tijden, ook bij Defensie. Respect is niet langer een afdwing-
baar gegeven, wie van nature uit correct handelt en een
voorbeeld is voor de anderen, zal vanzelfsprekend respect
ontvangen. En daar gaat het om, want het was Confucius die
zei “Gladde woorden en innemende manieren gaan zelden
gepaard met ware deugd.”

Etiquette gaat vooral over de vorm. 
Een mooi en passend voorbeeld hiervan is 
de briefwisseling

Militaire briefwisseling is een discipline op zich.
Beleefdheidsformules zijn altijd van toepassing. Hoewel er
een strekking leeft binnen Defensie om aanspreektitels en
slotformules te vereenvoudigen, lees en ontdek ik nog
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van de andere mens

Toegepaste filosofie

Levinas besteedt aandacht aan onze ervaring van het zinlo-
ze(1) of absurde bestaan. Niettemin, stelt hij, proberen we
onszelf te realiseren, te handhaven binnen de eindige hori-
zon van de wereld. De zin van het bestaan verdwijnt finaal
bij het onafwendbare einde: de dood. Langs de ene kant
hebben we de ‘totaliteit’, zijnde de horizon van het zelf en
aan de andere kant hebben we het ‘oneindige’. “Deze
oneindigheid is concreet, komt van buitenaf, heeft een
eigen naam en een eigen appel, dat zich manifesteert in het
‘Gelaat van de Ander’”(2). Een van de kenmerken van dat

ONDER DE SLOGAN ‘FILOSOFISCHE DUIDING KAN NOOIT

KWAAD’ WIL IK U GRAAG OP DE HOOGTE BRENGEN VAN HET

WIJSGERIG DENKEN VAN DE LITOUWS JOODSE FILOSOOF

EMMANUEL LEVINAS. INDIEN U NOOD HEEFT AAN EEN FILO-

SOOF DIE OOK BUITEN DE ACADEMISCHE WERELD LEVENSER-

VARING KAN BIEDEN, DAN BENT U AAN HET JUISTE ADRES.

EIGENLIJK DOEL IK HIER OP HET SOORT KENNIS DIE VRIJZIN-

NIG HUMANISTISCH CONSULENTEN SPECIFIEK AANBELANGT,

MAAR EIGENLIJK OOK VOOR IEDERE LEZER VAN DIT STUK

INTERESSANT KAN ZIJN. IK BEPERK MIJ SLECHTS TOT HET

GEDEELTELIJK UITWERKEN VAN DE POSITIE VAN LEVINAS,

DAAR ZIJN DENKEN GERUST KAN ONDERGEBRACHT WORDEN

ONDER DE NOEMER ‘VRIJ COMPLEX’. HET IS DUS GEENSZINS

MIJN BEDOELING LEVINAS OP GELIJK WELK PUNT VAN ZIJN

DENKEN ONEER AAN TE DOEN. 

Ward De Baene 

vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Eeklo
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gelaat is de ethische imperatief. Het is deze ethische dimen-
sie die mij hier aanbelangt. Dit appel raakt ons. Men kiest
hier niet voor, want men wordt geraakt. Men heeft wel de
keuze of men er al dan niet op in gaat. Belangrijk hierin is
dat we geen vorm van hulpeloosheid, zwakheid of medelij-
den voor ogen hebben. In dit geval zou de andere immers
afhankelijk zijn van de individuele welwillendheid van een
individu. Wel is Levinas de mening toegedaan dat hoe meer
men zich engageert voor de andere, hoe meer men zich
aangetrokken voelt door het appel tot verantwoordelijkheid. 
Dit deel van Levinas’ wijsgerig denken valt zeker onder het
kader ‘Toegepaste Filosofie voor U en ik’. Het denken
gevoed door de ervaring, wordt door Levinas nooit uit het
oog verloren. De morele fundamenten van onze leefwereld
en van onze breinactiviteit over dit geheel zijn eigenlijk voor
ieder van ons toegankelijke ervaringsgegevens. Net daarom
is Levinas een filosoof die zo vaak geraadpleegd wordt wan-
neer het over maatschappelijke thema’s gaat, wanneer het
menselijk handelen tussen u en ik centraal staat. Het is
ondermeer die menselijke dialoog die we via Levinas beter
kunnen duiden. Meer specifiek kunnen we de menselijke
relatie, die we in een ‘hulpverleningssituatie’ onderschei-
den, trachten te vatten. Het spreekt voor zich dat we in dit
geval heel nauw aansluiten bij de verschillende werkvelden
van de morele dienstverlening. 

Ich und Du

Welke relatie typeert de verhouding consulent-cliënt? Met
andere woorden welke expliciete en impliciete etiquette -
regels komen hier aan de oppervlakte? Welke diep ethische
fundamenten definiëren deze afstand tussen ‘ik’ (Ich) en ‘de
andere’ (Du)(3). Deze relatie beperkt zich uiteraard niet tot de
werkwereld van vrijzinnig humanistische consulenten. In se
is deze relatie toepasbaar op elke arts, therapeut, begelei-
der. Eenieder die in een professionele context een vertrou-
wensrelatie (en/of afhankelijkheidsrelatie) heeft met
iemand die op hen is aangewezen voor hun hulpvraag komt
hiervoor mogelijks in aanmerking.
Ook wanneer filosofen iets trachten te verduidelijken, kie-
zen zij er soms voor om eerst toe te lichten waar het niet
over gaat. Uit den boze voor Levinas is de eenrichtingsver-
keer-benadering. Hierin vraagt een cliënt door middel van
zijn hulpvraag om als het ware overspoeld te worden met
goede raadgevingen, die hij of zij perfect kan assimileren,
louter dankzij de kunde van de consulent in kwestie.
Eveneens niet van toepassing is het kil, academisch toepas-
sen van bepaalde technieken vanuit de consulent die daar-
mee zelf ook geheel op veilig kan spelen. Langs de andere
kant mag men ook niet in de ‘val’ trappen van het definiëren
van de relatie als vriendschappelijk, steunend op de premis-
se van de gelijkheidsrelatie. Dit is een illusie die voor een-
ieder van ons ooit wel eens zeer aanlokkelijk leek, hoewel
men weet dat deze relatie om te beginnen al niet omkeer-
baar is. Ik kan uw vriend zijn en jij mijn vriend, maar in hulp-
verleningstermen is deze gelijkheid en wederkerigheid

geheel onmogelijk door de verschillende positie van consu-
lent en cliënt. Ook is het voor Levinas duidelijk dat er van
complete overgave van de hulpverlener geen sprake kan
zijn. Tot zover de negatieve benadering van de relatie. Maar
blijft er dan nog iets over? Veel zo blijkt…

Het appel

Belangrijk in de filosofie van Levinas is het ethisch appel
waarop er beroep wordt gedaan. Dit appel gaat uit van de
hulpvrager, letterlijk vanuit zijn wezen. Hiervoor kan men
niet ongevoelig blijven. Deze brengt een soort gevoelde
verantwoordelijkheid met zich mee die de vrijzinnig huma-
nistisch consulent als oneindig beroert, maar niet deel uit-
maakt van een onontkoombare morele dwang in de strikte
zin van het woord: men moet hieraan toegeven, men heeft
geen keus. Levinas viseert hier geenszins een bepaald sys-
teem of een bepaalde manier van denken die ons van onze
keuzevrijheid berooft en ons opzadelt met een ongevraag-
de verantwoordelijkheid. We bevinden ons hier wel, zoals
reeds eerder geschetst, op het gebied van de werkelijk-
heidservaring, meer bepaald: de ontmoeting met de ande-
re… Men ervaart een appel waar men zelf geen verdienste
aan heeft. Dit getuigt ook niet van een of andere vorm van
morele verhevenheid qua wereldbeschouwing. Het gaat
hier met andere woorden niet om een intern moreel proces.
Des te meer gaat het om een ‘extern’ geappelleerd worden.
Een beperking tot een soort eenrichtingsverkeer of hoorcol-
leges benadert dus geenszins de werkelijkheid. 

Verantwoordelijkheid

Dient men vervolgens te concluderen dat de gevoelde ver-
antwoordelijkheid een soort exclusiviteitscontract is tussen
de consulent en zijn cliënt? Je wordt namelijk door meer dan
door één iemand geappelleerd. In feite kan men stellen dat
ieder van ons het recht heeft om op mij beroep te doen.
Indien dit niet zo zou zijn, zou het recht doen aan die ene
persoon tegelijkertijd inhouden dat er onrecht wordt gedaan
aan een tweede of een derde of een… De geleverde kwali-
teit van de dienstverlening dient gelijk te zijn, maar die
moet wel door de consulent in kwestie gekwantificeerd
worden. Hij of zij dient er dus op toe te zien dat niemand uit
de boot valt. Maar hoe vallen deze kwaliteit en kwantiteit
nu te combineren? Doordat er sprake is van het verdelen
van aandacht en kunde van de moreel consulent over alle
cliënten is het immers onmogelijk om perfect tegemoet te
komen aan iemands appel dat per definitie oneindig is. Is
dit een onoplosbaar probleem of ervaren we dit enkel zo,
maar is het er geen? Is het niet zo dat andere aspecten,
zoals het economische, zwaarder doorwegen in een maat-
schappij dan het zorgaspect, waar de morele dienstverle-
ning deels onder valt? Heeft de zorg voor ons psychisch en
lichamelijk welzijn geen plaats moeten maken voor een
nieuw dogma: geluk door consumptie? Of moet deze vorm
van cynisme achterwege gelaten worden en moet men
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gewoon durven toegeven dat we steeds opnieuw met een
werkelijk dilemma gefronteerd worden, een onoplosbaar
dilemma? Ieder vrijzinnig humanistisch consulent is hier
reeds meermaals mee geconfronteerd…

Levinas kan hier opnieuw hulp bieden. Volgens hem kan
dit dilemma begrepen worden als “de ervaring van de
andere mens tegenover mij en, ‘in’ die andere mens, van 

alle andere mensen die het collectieve niveau vormen”(4).
Als consulent wordt je dus op hetzelfde moment in twee
relaties beschouwd. De relatie tussen consulent en cliënt
enerzijds en de relatie die speelt tussen consulent en
alle andere (mogelijke) cliënten anderzijds. Gelijk welke
keuze men maakt, men kan steeds met een gevoel van
onbehagen of tekortkoming ‘achter’ blijven. De juiste
beslissing in deze bestaat niet. Men kan zich steeds
onrechtvaardig vinden in de verhouding tot iemand.
Vanaf het moment, en dat is steeds zo, dat men een ver-
deling moet aanbrengen in de te besteden zorg, gaat
men al lijnrecht in tegen elke act van oneindig appelle-

ren. Maar indien men als consulent perfect tegemoet wil
komen aan de verantwoordelijkheid die men voelt
tegenover de cliënt, dan gaat men per definitie akkoord
met het onrechtvaardig behandelen van de rest van de
menselijke contacten. Met Levinas kan men dus moge-
lijks inzicht krijgen in het hoe en waarom van het niet op
te heffen ethisch appel. Het zich nog soepeler opstellen
en nog meer bereid zijn om nog beter en nog langer en 

nog intenser mee te stappen in begeleidingen is dus per
definitie gedoemd te mislukken. Het is die onmogelijk-
heid van oneindig geappelleerd te worden die men
zolang als mogelijk aanhoudt. Deze spanning trachten
weg te werken, is als voorbij gaan aan de essentie. Het
is juist het steeds weerkerend besef van de gevoelde
verantwoordelijkheid geplaatst tegenover de onrecht-
vaardigheid (het weten dat men zichzelf kan zien als
tekort schietend ten aanzien van de hulpvraag) dat
ervoor zorgt dat wij nooit blind blijven voor die
andere(n). Het is het beginpunt en nooit een problema-
tisch einde…
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Probleem van de baan?

Is hiermee een eeuwenoud hulpverlenersprobleem defini-
tief van de baan? Ik vrees van niet. Kan het een gerustel-
ling en een verduidelijking bieden voor diegenen die den-
ken door niet aan alle vragen te kunnen beantwoorden
zelf tekort te schieten? Ja! Naar mijn bescheiden mening
kun je het probleem van ‘begrenzing’ op deze manier
beter werkbaar maken. Het kan bijdragen tot uw ethische
huishouding… Deze ethische positionering blijft uiteraard
niet beperkt tot een hulpverlenersrelatie. Het is immers
toepasbaar op elke intermenselijke relatie. Het appel kan
uitgaan van gelijk wie, er hoeft zelfs helemaal geen spra-
ke te zijn van een zorgvraag of een moreel probleem. Deze
‘onbeschrevenheid’ van het gelaat maakt natuurlijk ook
deel uit van de specifieke stellingname van Levinas.
Trachten te specificeren is per definitie voorbij gaan het
feit dat ieder ‘gelaat’ net vanuit zichzelf betekenis heeft.
Het is dus ook zo dat de cliënt ontvankelijk is voor het
gelaat van de hulpverlener. Er is dus omgekeerd ook spra-
ke van een appel. Doordat de aard van de relatie tussen
mij en de andere juist niet kan beschreven worden van
buitenaf, maar alleen via mijzelf kenbaar kan gemaakt
worden, kan een beschrijving van die relatie niet gehan-
teerd worden om de verhouding tussen cliënt en consulent
te verduidelijken. Asymmetrie zorgt ervoor dat er van een
gelijke en dus inwisselbare relatie tussen consulent en
cliënt geen sprake kan zijn. 

We kunnen ons echter ook de vraag stellen of deze zorgre-
latie, die tot hiertoe behandeld werd, niet algemeen toe-
pasbaar is op alle mogelijke menselijke relaties, met ande-
re woorden elk contact tussen u en ik en op uw beurt tus-
sen u en nog een andere. Op die manier kan men ook ver-
hinderen dat een cliënt enkel tot zijn hulpvraag verengd
wordt, want men gaat soms als het ware de professionali-
sering zo ver doorvoeren dat we in het gevreesde vakjes-
denken uitmonden. Het feit dat een cliënt evengoed
geraakt wordt door het ethisch appel van zijn eigen per-
soonlijke unieke ervaring en de daaraan gekoppelde moge-
lijkheid om zelf verantwoordelijkheid op te nemen, behoedt
hem of haar ervoor om verzeild te geraken in een hoekje
waar men al snel monddood wordt gemaakt. Het is net die
algemeen menselijke relatie die zo belangrijk is in ons
werkveld. Het is een verhouding die onder andere met de
visie van Levinas beter verwoord kan worden en die door
middel van zijn filosofie versterkt kan worden… “Het niet-
verbale contact tussen hulpverlener en cliënt dat schuilt in
de lichamelijke verzorging, het eten en drinken en in de
tederheid van de aanraking –waar woorden soms al niets
meer kunnen zeggen– is precies die ‘taal voorafgaand aan
het spreken’ waarover Levinas spreekt.”(5) Aan het gespro-
ken woord gaat zelfs zoiets als een taal van de nabijheid
vooraf. Daarbij komt nog eens de ‘aanraking’, niet bedoeld
als de versmelting tot één geheel, maar net als de ultieme
bevestiging van ‘het anders zijn’. Zelfs het net daar aanwe-

zig zijn van een consulent kan een verhaal vertellen dat met
geen enkel gesproken woord te evenaren valt. Hiermee wil-
len we niet tornen aan het statuut van het gesproken
woord, maar willen we enkel meer invulling geven aan de
wezenlijke verhouding van mens tot mens. Meer verduide-
lijking wordt hier door Levinas geboden. Wanneer men ont-
vankelijk is voor het beschreven ethisch appel, zijn we dan
automatisch verplicht te denken aan onbegrensdheid qua
beschikbaarheid? Kan men stellen: ‘Enkel op dit moment
laat ik toe geraakt te worden door het gelaat of het appel
van de ander’? Nee, de beslissing of wij ons laten ontroeren
of beroeren wordt voor ons genomen… Gelukkig maar:
“Onverschilligheid is ontoelaatbaar als het om ‘de ander’,
om de medemens gaat.”(6)

24/24, 7/7?

Er is dus sprake van een mogelijk appel in elk sociaal men-
selijk contact. Hoe kan men vermijden om in de val van de
onbegrensde verantwoordelijkheid terecht te komen? Met
andere woorden hoe kan een consulent zich staande hou-
den in een werkrelatie waarin we met Levinas kunnen spre-
ken van een continu geplaatst worden voor een onbeperk-
te verantwoordelijkheid? Worden we echter bij het stellen
van deze vraag niet automatisch teruggeworpen op onszelf?
Zegt dit dilemma niet meer over onszelf dan over de ver-
houding tussen mij en mijn cliënt? En wat met al die ande-
re aanvragen? Men is het aan zichzelf verplicht maat aan te
brengen ten einde de andere geen slachtoffer te laten wor-
den van de eventuele ene mateloosheid voor één bepaalde
cliënt. Er is uiteraard ook sprake van de verantwoordelijk-
heid ‘van’ alle andere mensen ‘voor’ alle andere mensen en
dus bij uitbreiding ook voor mezelf. Belangrijk in deze is wel
het vermijden van eventueel rekenkundig denken in de zin
van: ‘Ik geef zoveel, dus moet mijn profijt op mijn beurt ook
zoveel omvatten’. Indien dit onze positie zou dreigen te
worden dan gaan we voorbij aan het zich belangeloos
opstellen. Pure rationaliteit in deze is niet wenselijk. Het
‘voor wat hoort wat’-principe is niet toepasbaar op alles wat
verband houdt met zingeving, moraliteit, ethiek,… “Mijn
brood is een materiële kwestie. Maar de honger van de
ander is mijn spiritualiteit(7) zouden filosofen als Levinas en
Berdjajev hier suggereren. 
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Moet gezegd dat sommigen graag overvloedig geknuffeld
en gezoend worden, terwijl dat voor anderen een regel-
rechte aanval op hun persoon is. Het gevolg van deze
onduidelijkheid is dat op de meest onverwachte en onge-
paste momenten een getrek en geduw plaatsvindt dat
door de omstanders als uiterst amusant ervaren wordt,
doch de actoren in het gebeuren maar al te vaak rode oortjes
oplevert.

Eén van de manieren om dit te omzeilen is de tegenpartij bij
de schouder nemen met de linkerhand en met de rechter-
hand joviaal de hand schudden. 

De ander manier is een simpele vraag om deze heisa te
voorkomen, namelijk: “Mag ik u kussen?” Een simpele ja of
neen is hier afdoend en werkt alle misverstanden meteen
de wereld uit. Alhoewel een neen dikwijls als negatief
ervaren wordt, kan men zich om diverse redenen veront-
schuldigen, namelijk: ik heb een verkoudheid, ik ben
besmettelijk…

Bij het begroeten van onbekenden is oogcontact en een
stevige handdruk onontbeerlijk voor de verdere uitbouw
van relaties. Men kan zich echter de vraag stellen over
het in praktijk brengen van deze etiquetteregels… Maar
al te vaak komt het voor wanneer mensen je begroeten
zij ondertussen reeds ongegeneerd aan het lonken zijn
naar andere, mooiere, interessantere exemplaren van het
menselijke ras. De meest rechtstreekse, echter meer-
maals als ‘te kordaat’ ervaren, manier om de aandacht
hierbij op jouw persoon te houden, is: de lonker de hand
stevig vast te houden en haar/hem gedurende enkele
ogenblikken bestoken met open vragen zoals: “En hoe
lang ben jij nu al actief bij X?”, “Hoe gaat het met de kin-
deren?”, “Hoe oud zijn ze nu al?” Enige vindingrijkheid is
hierbij onontbeerlijk, gezien sommigen je werkelijk
schroomloos durven laten staan, met je hand en je vra-
gen…

Valerie Meyvaert

administratief coördinator huisvandeMens Gent

Een moeilijk in te schatten punt is mensen ‘zoenen’, hierbij
rijst dan ook abrupt de vraag van de vijf W’s:
Wie? Wat? Waar? Wanneer? Welk?

Ik hou mezelf voor:
1 pakkerd voor de goede vrienden
2 piepers voor onze Nederlandse en Franse buren.
3 zoenen voor degenen die ik niet zo goed ken of in uitzon-

derlijke omstandigheden (lees: zon- en feestdagen,
begrafenis, huwelijk…)

Maar door de meeste mensen worden de vijf ‘W’s’ hoog in
het vaandel gedragen:
Wie? Houdt meestal in, ik ken je goed, ik ken je minder
goed, ik ken je oppervlakkig, ik ken je niet.
Wat? 1, 2 of 3 zoenen of als je héél lief bent zelfs 4.
Waar? Ik zoen je in het openbaar, alleen maar officieus of
als het niet te veel mensen zien.
Wanneer? Ik zoen je op feesten, vergaderingen of zelfs thuis.
Welk? Een natte plakkende zoen, een luchtzoen of een pro-
fessionele veraf-zoen.

VALERIE MEYVAERT
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Kussen: 
een getuigenis uit de praktijk
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eeklo@deMens.nu

huisvandeMens Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
gent@deMens.nu

huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
ronse@deMens.nu

huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

huisvandeMens Zottegem
Kastanjelaan 73
9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02
1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
halle@deMens.nu

huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu

huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 42
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 25
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
brugge@deMens.nu

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
roeselare@deMens.nu

FEDERAAL SECRETARIAAT
Brand Whitlocklaan 87 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 |735 81 92 - F 02 |735 81 66
info@deMens.nu
www.deMens.nu

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

huisvandeMens Brussel
Stalingradlaan 18-20
1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu

huisvandeMens Jette
Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33 - F 02 420 42 98
jette@deMens.nu

PROVINCIE ANTWERPEN

huisvandeMens Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
antwerpen@deMens.nu

huisvandeMens Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
antwerpenlokaal@deMens.nu

huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu

huisvandeMens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu

huisvandeMens Mechelen 
Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
mechelen@deMens.nu

huisvandeMens Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
mol@deMens.nu

huisvandeMens Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

PROVINCIE LIMBURG

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

huisvandeMens Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
genk@deMens.nu


