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Inleiding 
 
We leven in een uitermate complexe en onzekere wereld vol transities op technologisch, 
cultureel en politiek vlak. Als gevolg van steeds verder gaande wetenschappelijke en 
technologische ontwikkelingen is er sprake van een duizelingwekkende hoeveelheid opties 
om als burger, consument en producent uit te kiezen. Nieuwe technologieën maken het 
mogelijk het lot meer in eigen handen te nemen. Tegelijkertijd nemen ook de bedreigingen 
en risico’s van het moderne leven toe op het gebied van veiligheid, milieu, werkgelegenheid, 
sociale ongelijkheid et cetera, aldus Ulrich beck (1986). De coronapandemie is hiervan een 
voorbeeld. Ter discussie staat de sterk toegenomen individualisering van het 
maatschappelijk leven zijn, de verbrokkeling van allerlei traditionele sociale verbanden en 
het gebrek aan richtsnoer voor ons leven onder meer als gevolg van het verdwijnen van de 
standaardbiografie met bijpassende leeftijdsspecifieke en genderspecifieke rollenpatronen. 
We zien een grote diversiteit aan soorten van relatievormen, (sub)culturen en leefstijlen. 
Voorgekookte levensbeschouwelijke antwoorden op de zin van leven en dood hebben sterk 
aan geloofwaardigheid ingeboet. De grote politieke verhalen over maatschappijverandering 
zijn versleten. Moreel gezien leven we in een tijd van ongekende mogelijkheden en 
tegelijkertijd grote onzekerheid en verwarring. Wat is de richting die we als individu en als 
samenleving moeten opgaan?  
 
Vertrekpunt in dit essay zijn praktijkgerichte empirische onderzoeken die ik heb verricht naar 
het waardengeoriënteerde handelen van sociaal werkers, onder andere een 
promotieonderzoek naar de methodiek van maatschappelijk werk (Donkers 2010). De sociaal 
werkers blijken in het werken met cliënten gericht te zijn op verbetering van de afstemming 
tussen individu en omgeving. Maar wat houden die ‘verbeteringen’ precies in? 
Deze empirische bevindingen met betrekking tot methodieken van sociale veranderkunde 
heb ik in verband gebracht met bevindingen uit een historisch onderzoek naar het 
wetenschappelijk denken over veranderen en ethiek. Welke antwoorden komen naar voren 
in de recente geschiedenis van het wetenschappelijk denken over ethiek en waarop zou 
onze inzet in de sociale veranderkunde heden ten dage gericht kunnen zijn? 
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1. Zoektocht naar een objectieve moraal 
 
Terugkijkend op de recente West-Europese geschiedenis (Donkers 2015a) zien we een sterke 
vermindering van het gezag van de kerk en de ontwikkeling van wetenschappen die zoeken 
naar objectieve waarheid en zekerheid. Ethici zochten naar een objectieve grondslag voor 
moreel handelen van burgers in een democratische samenleving. Ze zochten naar objectieve 
maatstaven op grond waarvan mensen hun leven en samenleven zelf met elkaar behoren te 
bepalen. Kunnen we algemene waarden formuleren die voor iedereen als hoogste waarde 
dienen, zodat we die als algemene maatstaf kunnen gebruiken om uit te maken welke 
handelingen wel en welke niet goed zijn? Wat is de legitieme basis van bijvoorbeeld de 
Universele Verklaring van de  Rechten van de Mens die in 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen? Het  is een vaak gebruikte algemene 
morele en juridische standaard voor nieuwe internationale verdragen en voor nationale 
grondwetten. 
 
1.1. Kantiaanse ethiek 

 
Immanuel Kant zocht in de achttiende eeuw naar algemeen geldige, objectieve kennis. Hij 
zocht deze niet alleen op het gebied van waarheidsvinding. Ook op zedelijk en esthetisch 
gebied was hij op zoek naar waarden die wetmatig gelden en dus een ‘moeten’ inhouden. Hij 
zocht naar transcendentale waarden die niet uit de ervaringen van mensen kunnen worden 
afgeleid. Zijn ethiek is in die zin deontologisch van aard. Deon betekent in het Grieks plicht 
en logos betekent rede. Handelen kan slecht zijn ook als de uitkomst goed is. Zo is martelen 
afkeurenswaardig, ook als daar levens mee worden gered.  
Volgens Kant kunnen handelingsvoorschriften voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn. De 
stelling Indien u een hoge leeftijd wilt bereiken, moet u uw gezondheid in acht nemen is een 
voorwaardelijk handelingsvoorschrift. Het geldt slechts onder de voorwaarde dat u een hoge 
leeftijd wilt bereiken. Voorschriften die onvoorwaardelijk gelden noemt hij categorische 
imperatieven. Categorische imperatieven zijn grondbeginselen van het menselijk handelen 
die ‘de loutere vorm hebben van een algemene wet, zuiver formeel en vrij van al het 
empirische’. De grondwet van de praktische rede is voor Kant:  
 
Handel zo dat de wet die u zichzelf stelt, die uw wil oplegt, ten allen tijde tegelijk als 
grondbeginsel voor een algemene wetgeving kan gelden. 
 
Deze wet past juist vanwege haar formeel karakter op elke willekeurige inhoud. Zo werkt 
volgens Kant onze praktische rede. Als ik twijfel of ik zal stelen of als ik iets beloof waarvan ik 
weet dat ik die belofte zal gaan breken, dan hoef ik me slechts de vraag te stellen wat er 
gebeurt als je daar een ‘maxime’, een stelregel, van maakt. Wat gebeurt er als iedereen dat 
zou doen? Kan ik willen dat alle mensen stelen? Nee, dat kan niet, want dan zou elk bezit, 
ook dat waarnaar ik streef, onmogelijk zijn. En wat zou er gebeuren als iedereen beloftes zou 
doen waarvan hij weet dat hij die zal breken? Het eigenbelang of de eigenliefde kan dus 
nooit als algemene wet gelden: niemand zou dan immers nog een belofte vertrouwen, maar 
daar alleen nog maar om lachen. Niemand zou meer geld kunnen lenen, ook degenen niet 
die het wèl terug willen betalen. 
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Zo’n morele wet in de vorm van een categorische imperatief is volgens Kant niet iets dat wij 
gedwongen zijn te volgen, maar wat wij behoren  te doen. De aanwezigheid van zulk een eis 
heeft slechts zin, indien wij ook de mogelijkheid hebben eraan te voldoen, dat wil zeggen 
indien wij vrij zijn hem wel of niet op te volgen, dat wij autonoom handelen op grond van 
moraliteit, niet van opgelegde plicht. Een morele wet is geen dwang, maar iets dat wij van 
binnenuit behoren te doen op grond van de vrijheid van de wil. In de ethiek van Kant is een 
handeling dus goed als hij overeenkomt met een zelf in vrijheid gekozen plicht. Kant legt 
hiermee een moreel fundament onder de moderne samenleving waarin ook de minder 
bevoorrechten gelijkwaardig dienen te worden behandeld. Elk mensenleven is evenveel 
waard, ook al ben je tachtig en mankeer je van alles. Dus blijven we met de uitbraak van het 
coronavirus allemaal thuis, zoals premier Mark Rutte stelde. Er is geen geldige reden om 
verschil te maken. 
 
1.2. Utilitaristische ethiek 
 
Tegenover de ethiek van Immanuel Kant staat het utilisme dat gaat voor het grootst 
mogelijke nut voor zoveel mogelijk mensen. Van hieruit kun je concluderen dat het beleid 
van de overheid, zeker als je de corona-aanpak ook in internationaal perspectief ziet, 
averechts werkt, doordat het aantal coronadoden wegvalt tegen de maatschappelijke kosten 
en de vele negatieve effecten, zoals grote werkloosheid en armoede, van de lockdown. 
Hoeveel schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar 
waren doodgegaan waard? Een dergelijke wijze van redeneren verwijst naar een tweede 
grote ethische theorie als moreel fundament van onze samenleving. Tegenover de 
plichtethiek van Kant staat hier een gevolgethiek van het utilisme. 
 
De utilitaristische ethiek in de achttiende eeuw van onder meer Jeremy Bentham en John 
Stuart Mill berust niet op een deontologische plichtenethiek, maar meer op een 
teleologische ethiek (telos is Grieks voor doel) en een consequentialistische ethiek. Een 
handeling wordt beoordeeld naar het doel en/of de gevolgen (consequenties) van de 
handeling, niet vanuit de vraag of deze handeling verplicht is. Handelingen zijn goed als ze 
nuttig zijn, als ze bijdragen aan het bereiken van genot of geluk van degene die handelt. Naar 
voren komt hier een geïndividualiseerde opvatting van moraal. Iemand kan het ook als geluk 
ervaren als hij moreel bijdraagt aan het geluk van anderen of aan de opbouw van de 
samenleving. 
Dit soort van utilitaristisch denken zien we bijvoorbeeld in de negentiende eeuw terug in het 
pragmatisme van William James. Zo verdedigt James de overtuiging dat het rationeel kan zijn 
om ergens in te geloven, ook al heb je voor dat geloof geen overtuigend bewijs. Ook het 
aanhangen van een religieus geloof kan in die zin rationeel zijn. Voor hem als pragmatisch 
denker is waar datgene wat in zijn praktische toepassing blijkt te voldoen. Waar is, wat 
werkt. 
 
Zowel de Kantianen als de utilitaristen doen een poging om een objectieve ethiek te 
ontwikkelen. Kant fundeert de morele stellingname in objectieve zedelijke wetten die a 
priori gelden en in beginsel dus niet voortkomen uit de ervaring. De utilitaristen zoeken het 
objectieve fundament in het algemeen menselijk streven naar geluk, hetgeen volgens hen in 
de menselijke natuur zelf als empirisch objectief gegeven ligt opgesloten. Dit zoeken naar 



 

5 

 

een objectieve ethiek hangt samen met een wetenschapsopvatting die ik kenmerkend heb 
genoemd voor de sociaal-technologische denktraditie (Donkers 1015a). Sinds de Verlichting 
ligt in die traditie het accent op de waarde van de ‘onthechte rede’. De rede laat zich de 
waarheid en juistheid van het handelen niet voorschrijven door welk geloof dan ook. 
Waarheid en juistheid moeten door de van subjectiviteit onthechte rede worden 
aangetoond. De wetenschap werkt in die zin onttoverend. De objectieve moraal van de 
ethiek en de subjectieve moraal van de mensen worden van elkaar gescheiden. 
In de twintigste eeuw is deze sociaal-technologische opvatting over ethiek danig onder 
kritiek gesteld. 
 
1.3. Humanistische ethiek 

 
In de persoonsgerichte interpretatieve denktraditie die ik in de West-Europese geschiedenis 
van het denken heb onderscheiden, ligt het accent juist meer op persoonlijke en 
interpersoonlijke waarden van zingeving en moraliteit. Onze rede is niet ‘zuiver’ zoals Kant 
veronderstelt. Ze is onlosmakelijk verbonden met het geheel van ons menselijk ervaren en 
handelen.  
 
Zo pleit Wilhelm Dilthey, een belangrijke grondlegger van de hermeneutiek in de 
negentiende eeuw, ervoor om door middel van een interpretatief proces het bijzondere, 
individuele van de historisch-maatschappelijke werkelijkheid als een ‘zinvol geheel van 
binnenuit’ te leren verstaan, als objectieve realiteit en als eenheid van subject en object. 
‘Verstaan’ is het nabeleven van een beleving middels de uitdrukking daarvan. Het verstaan 
beweegt zich van de uiting naar de betekenis, van buiten naar binnen. 
Ethiek betekent in het hermeneutisch denken vooral problematiseren via zelfreflectie en 
situering (situatie-ethiek). Het gaat haar niet om het poneren van bindende redenen voor 
het beroep op een plicht of een recht, maar om kritisch-morele overwegingen binnen 
bestaande sociaal-culturele contexten. De hermeneutiek gaat uit van de morele ervaring van 
de betrokkenen en interpreteert die doorgaans vanuit een dialogisch perspectief. De 
impliciete waardenoriëntaties die meespelen bij eenieder dienen te worden verhelderd en 
met elkaar te worden geconfronteerd. Ethische interpretaties krijgen inhoud door een 
kritische dialoog met de praktijk. In die praktijk wordt ook gewezen op de innerlijke dimensie 
van onze verhouding tot onszelf en de wereld om ons heen. Nadruk ligt op existentiële 
ervaringen van samenhang en op het zoeken maar nooit bereiken van de vervulling, de 
heelheid van het bestaan.  
Zo werd in de Romantiek van het esthetische, de schoonheid van natuur en de kunst, een 
nieuwe ethische categorie gemaakt. De Romantiek wordt beheerst door de gedachte van 
alzijdige innerlijke en harmonische vorming van  mens tot mens. De mens behoort al zijn 
krachten, niet alleen zijn verstandelijke vermogens, te ontwikkelen om volledig mens te 
worden. Men benadrukt de waarde van de zelfontplooiïng. 
 
Dergelijke overwegingen maakten de weg vrij voor een principieel immanent begrepen 
humanisme dat nadruk legt op menselijke waardigheid. De term humanisme kan  worden 
begrepen als  ‘een wereldbeschouwing die voor alles de menselijke waardigheid, de vrijheid 
en de waarde van de persoonlijkheid wil hooghouden en bevorderen en die het geloof aan 
een persoonlijke God niet als premisse stelt’, aldus Van Dale. Dit impliceert niet dat alle 



 

6 

 

humanisten de band met een religieuze transcendentale ervaring hebben doorgesneden. 
Zingeving wordt hier meer een individuele opgave tot ontplooiïng. Dit zien we al terug in de 
tijd van de Hervorming bij Luther en Calvijn.  

Een bijzondere plaats in deze discussie wordt ingenomen door de ethiek van Levinas (1906-
1995). Ook Levinas (2012) legt het accent op de dialoog. Hij vindt het kenmerkend voor de 
Westerse denktraditie dat men er steeds op uit is de Ander in te passen in het systeem. 
Daarmee wordt de ander beroofd van zijn anders-zijn. Deze relatie tot de Ander is bij Levinas 
fundamenteel ethisch van aard. Hij schrijft de Ander dan ook systematisch met een 
hoofdletter, omdat het hem gaat om een metafysische relatie tot de ander die de ander in 
zijn transcendentie en zijn oneindigheid niet beperkt. Verantwoordelijkheid ziet hij als de 
eigenlijke kern van alle subjectiviteit. Die verantwoordelijkheid betreft niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de mens voor zijn eigen handelen, maar in oorsprong ook voor die 
van de ander, al zou hem dat het leven moeten kosten. 
 
1.4. Sociaal Contract ethiek 
 
In de traditie van het maatschappijkritisch georiënteerd denken dat in de West-Europese 
geschiedenis kan worden onderscheiden, ligt tenslotte het accent op de waarde van 
emancipatie van mens en samenleving als een soort van bevrijdingsmoraal die gericht is op 
maatschappelijke gelijkheid en rechtvaardigheid. In deze denktraditie wordt vooral kritiek 
geformuleerd op liberale theorieën en praktijken die alleen de vrijheidsrechten van 
individuen centraal stellen. Er wordt gepleit voor benaderingen die rekening houden met 
sociale verplichtingen, met name tegenover de kwetsbare groepen in de samenleving. Er 
wordt gewezen op vernietiging of marginalisering door het kapitalisme van intrinsieke 
morele waarden, op het verdwijnen van solidariteit en sociale cohesie in de samenleving en 
op het gebrek aan ecologische verantwoordelijkheid. Het zijn evenzovele gevaren die ons 
bestaan bedreigen en die moeten worden bestreden. Zo wijst Hans Jonas (2010) in zijn boek 
Het principe verantwoordelijkheid. Onderzoek naar een ethiek voor de technologische 
civilisatie op onze verantwoordelijkheid voor de gevaren van de techniek welke in zijn ogen 
niet alleen een bedreiging vormt voor alles wat leeft op aarde, maar ook voor het geestelijk 
leven van de mens. 
 
Fundamenten voor ethiek worden in deze traditie vooral gezocht in maatschappelijke 
praktijken. Zo legitimeert de Sociaal Contracttheorie het gezag van de staat over het individu 
vanuit een sociaal contract dat tussen staat en burgers, veelal impliciet, is afgesloten. 
Belangrijke contractdenkers uit de geschiedenis zijn Thomas Hobbes, John Locke en Jean-
Jacques Rousseau. Zij probeerden onze huidige moderne samenleving te funderen in de idee 
dat mensen ooit zonder regels en in onbeperkte vrijheid in een soort natuurtoestand 
leefden, maar om uiteenlopende redenen, vooral uit eigenbelang, een contract met elkaar 
hebben gesloten. In het sociaal contract gaven burgers bepaalde vrijheden op, waaronder 
het recht om voor eigen rechter te spelen. Individuele vrijheidsrechten werden deels 
overgedragen aan de gemeenschap wat leidt tot democratie of aan een soevereine vorst. 
Het contractdenken ontstond naar aanleiding van de  bloedige godsdiensttwisten in het 
Europa van de 16e en 17e eeuw. Men zocht naar een antwoord op de vraag hoe ervoor te 
zorgen dat de staat voldoende legitieme macht had om de onderlinge vrede te handhaven. 
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1.5. Habermassiaanse ethiek 

 
In de discoursethiek van Jürgen Habermas wordt een moreel absolutisme verworpen 
(Cobben 1991). Habermas pleit voor een ethiek die de geldigheid van waarden baseert op 
argumentatieve consensus waardoor de norm in de praktijk tot stand komt. Een belangrijk 
voorbeeld van een dergelijke argumentatieve consensus is de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens zoals die door de Verenigde Naties in 1948 is aangenomen. Volgens 
Habermas gaat achter iedere zinvolle communicatie een zekere rationaliteit schuil die deze 
communicatie mogelijk maakt. De onder ideale omstandigheden gevonden consensus 
tussen de gesprekspartners wordt beschouwd als het fundament voor een morele norm. Zo 
veronderstelt een zinvolle communicatie de morele normen dat de gespreksdeelnemers niet 
liegen, dat ze waarachtig zijn in het willen komen tot een juiste consensus en dat geen 
enkele machtsverhouding buiten die van het goede argument een rol mag spelen binnen de 
discussie. We hanteren deze normen als een contrafactische realiteit, omdat we ook wel 
weten dat deze normen dagelijks met voeten worden getreden. In het vervolg van het artikel 
kom ik nog op deze gedachte terug. 
 
Tot slot 
 
Al met al is geleidelijkaan in de afgelopen eeuw het beeld ontstaan dat morele waarden tot 
geconstrueerde intersubjectieve constructies in sociaal-culturele praktijken kunnen worden 
herleid. De vraag is of dit nu betekent dat er nergens meer ‘grond onder de voeten’ is. Zijn 
we in deze complexe, risicovolle, onzekere en geïndividualiseerde samenleving vervallen in 
een soort van onbeperkt persoonlijk pluralistisch denken zonder fundamenten voor 
zingeving en samenleven? 
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2. Van objectieve ik-gerichte moraal naar een verhoudingsmoraal 
 
Ondanks of misschien juist dankzij de bovengenoemde ontwikkeling naar een meer 
constructieve visie op ethiek, missen de sociale interventietheorieën en – praktijken heden 
ten dage geenszins moraal. Het normatieve denken over professioneel veranderen heeft 
terecht een belangrijke en kritische plaats ingenomen in de sociale veranderkunde. Maar om 
wat voor moraal gaat het in dit kennisveld? Welk soort van moraal past bij de andragologie 
als sociaal veranderkundige praktijk en theorie? 
 
2.1. Een morele benadering zonder te moraliseren 
 
Er is heden ten dage niet alleen sprake van vertechnologisering van professionaliteit, maar 
ook van een bevoogdende, moralistische benadering van professionaliteit. We zien die 
benadering bijvoorbeeld in de voortschrijdende neiging tot standaardisering, protocollering 
en juridificering van het sociaal werk van professionals. In wetgeving, protocollen, 
registratiesystemen, voorschriften en bureaucratische regelgeving liggen talrijke morele 
regels vervat. Die regels zijn doorgaans een uitdrukking van goedbedoeld, 
zorgverantwoordelijk handelen. Maar die regels kunnen de kwaliteit van de sociale 
interventie ook schade toebrengen, omdat ze de eigen morele verantwoordelijkheid van 
cliënten en professionals onterecht versmallen. 
Moralistisch denken kan in dit verband worden verstaan als een vorm van moraliteit waarin 
waarden worden gepresenteerd als waren het voldongen feiten die dwingend van buitenaf 
zouden voorschrijven hoe mensen behoren te handelen en als ze zo niet handelen hen 
daarvan persoonlijk beschuldigen. Zo is het dominante utilitaristische denken moraliserend 
voorzover men daarin de ‘norm’ van wat goed of slecht is voorstelt alsof die norm een feit is. 
De uitspraak Een handeling is goed als ze nuttig is kan worden opgevat als een 
objectivistische drogreden. Wat ‘goed ‘ is, laat zich immers niet als ‘feit’ definiëren.  Ik kom 
in de loop van dit artikel nog op deze gedachte terug. 
 
Ik zie het als een eerste taak van de sociale veranderkunde om bij te dragen aan 
ontmaskering van het gemoraliseer in de politiek, in het juridisch vertoog, in de ethiek en in 
professionele praktijken van sociale interventie. Het vertrekpunt van de andragologie is de 
zelfregie van mensen. Zelfregie kunnen we omschrijven als het nastreven van datgene wat 
voor jouw zelf van waarde is. In die omschrijving van zelfregie staat het onderscheid tussen 
moreel en moralistisch denken voorop. Ik pleit voor een morele benadering zonder te 
moraliseren (Donkers 2010). Uitgangspunt is dat er geen algemene wetten of kaders zijn 
waarop we objectieve  oordelen over het goede leven zouden kunnen vellen, noch voor 
anderen noch voor onszelf. Op de vraag naar de gewenste zelfregie en de daarin door de 
betrokkenen gewenste waarden kan de wetenschap dus geen antwoord geven. In die zin 
past een bescheiden opstelling. De wetenschap kan mensen wel helpen bij het kritisch 
reflecteren op de in een bepaalde context door hen zelf gewenste zelfregie. Mensen hebben 
ieder hun eigen perspectief op het goede leven dat ze nastreven. Dat zit vervat in het 
zelfregiebegrip. 
Zelfregie is echter een ervaringsconcept en niet enkel een cognitief handelingsconcept. Het 
is dus niet hetzelfde als het gehoorzamen aan een wet die je jezelf met je verstand hebt 
opgelegd, zoals vertaald in de theorie van het Sociaal Contract. Die zichzelf opgelegde wet, 
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dat cognitieve gedragsproduct, kan in de ervaring mogelijk strijdig zijn met een voor de 
betrokkene belangrijke waarde. 
 
Mijn benadering van zelfregie is voortgekomen uit empirisch promotieonderzoek naar de 
methodiek van maatschappelijk werk (Donkers 1999). Zelfregie kwam daarin naar voren als 
een inherent aspect van elk veranderend bezig zijn van professionals en cliënten. Zelfregie 
verwijst naar het verschijnsel dat mensen handelende subjecten zijn die bewust en 
onbewust invloed uitoefenen op zichzelf en hun omgeving met het oog op 
referentiewaarden die ze in dat gedrag nastreven. 
Met dit vertrekpunt komt het morele perspectief naar voren als een inherent aspect van 
veranderkunde. In een objectivistische benadering van wetenschap wordt het morele 
perspectief van het handelingssubject om der wille van waarheidsvinding zoveel mogelijk 
buiten beschouwing gelaten. Er wordt slechts vanuit een buitenperspectief gezocht naar 
verklaringen voor bepaald  gedrag en naar mogelijke maatregelen ter voorkoming van 
onwenselijk gedrag. Maar een beroving vindt niet alleen plaats, omdat de overvaller een 
verknipte jeugd heeft gehad of omdat een woonhuis slecht is verlicht, die berover maakt op 
dat moment ook een morele keuze en is in die zin ook niet enkel kwaadaardig. Hij streeft in 
zijn gedrag actief bepaalde eigen waarden na, wat anderen daar dan ook van kunnen vinden. 
Voor dat gedrag is hij verantwoordelijk voorzover dat binnen zijn invloedsveld ligt en hij dus 
anders kan handelen dan hij is geprogrammeerd.  
 
In het menselijk handelen lopen waarheid en wenselijkheid altijd door elkaar heen. 
Sociaalveranderkundige theorievorming gaat over praktische handelingskennis en dat vraagt 
dan ook om een koppeling tussen waarheidsvinding en moraliteit. Handelingskennis houdt 
meer in dan beschouwing van de wereld zoals die is, aldus Anscombe (1957). Het behelst 
ook kennis van ons handelen, van wat wij inhoudelijk willen en van plan zijn te doen. In ons 
handelen refereren we expliciet of impliciet aan intenties. Dat zijn de referentiewaarden van 
ons gedrag. Die intenties zijn geen voorspellingen, maar ze geven uitleg/redenen voor ons 
gedrag. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar bewuste of niet-bewuste verlangens. Nu zou iemand 
kunnen zeggen dat hij ‘geen reden’ heeft om zus of zo te handelen. Volgens Anscombe is zijn 
handelen dan toch intentioneel gericht.  
Naast Anscombe gaan ook veel andere handelingstheoretici (Harré en Gillett 1994, Carver en 
Scheier 1996, Stevens 1996, Joas 1996) ervan uit dat elk menselijk handelen intentioneel van 
aard is. Deze intentionele gerichtheid verwijst naar een anderssoortige ethiek dan de 
plichtsethiek van Kant, het Utilitarisme of de Sociale Contracttheorie. Wat goed of slecht is, 
wordt niet bepaald door een objectieve wetgever in de vorm van Staat, God of Wetenschap. 
De bron van moraliteit ligt in het menselijk handelen zelf. Deze opvatting leidt naar de 
ontwikkeling van een deugdenethiek, naar een moraal die verwijst naar menselijke 
goedheid. Ik kom hier in de loop van dit artikel nog op terug. 
 
Aandacht en respect voor de zelfregie van mensen als inherent aspect van al ons 
veranderend bezig zijn betekent dat de professional als veranderkundige in eerste instantie 
niet zijn eigen waarden vóórop stelt, al zijn die waarden nog zo menslievend zoals in de 
presentiebenadering (van Heijst, 2005). Zijn eerste waarde is dat hij vertrekt vanuit de eigen 
referentiewaarden in het gedrag van de ander en dat hij zijn handelen daarop afstemt. Met 
dit morele vertrekpunt wordt het gevaar van ethische bevoogding door de professional in 
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eerste instantie vermeden en wordt de cliënt van meet af aan aangesproken als 
medeveranderaar, als een in principe veranderbekwaam wezen (Donkers 2015a en 2015b). 
 
Dit vertrekpunt van denken past bij een inclusieve samenleving. Uitsluiting begint al in de 
manier waarop mensen in hun taal onderscheid maken tussen zij die normaal zijn en hun 
buurman die gek is. Om niet in de medogenloze taal van wat ‘normaal’ is terecht te komen, 
is het nodig om bij een soort van nulpunt te beginnen, waar het onderscheid tussen gek en 
niet-gek nog niet is gemaakt maar iedereen zijn eigen unieke ervaringen heeft. Daar is nog 
sprake van een dialoog tussen normale en niet-normale mensen. Als tegen het einde van de 
achttiende eeuw de waanzin wordt geïnterpreteerd als een ‘geestesziekte’, wordt dat 
gesprek verbroken, aldus Foucault (2013). De psychiatrie is dan verworden tot een 
monoloog van de rede over de waanzin. Dat was mogelijk doordat ‘die enigszins stamelende 
woorden’van die oorspronkelijke dialoog zijn vergeten. 
 
2.2. Waarde van doelmatig handelen 

 
Het vertrekpunt van de zelfregie is echter niet het eindpunt of het einddoel van cliënt en 
professional. Helpen is niet: Ik vraag, u draait of U vraagt, ik draai. Het is veeleer een dialoog 
tussen zelf sturende handelingssubjecten. Deze dialoog vraagt allereerst naar de 
doelmatigheid van het handelen van de actoren. Zelfregie verwijst naar het inhoudelijk 
proces van waardengeoriënteerd handelen van mensen waarbij men de vraag kan stellen 
hoe doelmatig mensen zijn in dat waardengeoriënteerde handelen. Hoe doelmatig is de 
intentionele en morele zelfstuurder? Deze vraag gaat over zijn vermogen om zichzelf in de 
context van persoon-en-situatie zodanig te besturen dat bepaalde waarden worden 
gerealiseerd. Het aanspreken van dit verandervermogen en het bevorderen van de 
effectiviteit van de waardenrealisering daarin, kan worden opgevat als een basisnorm van 
andragogisch handelen.  
 
Doelmatig handelen als norm van de mensen zelf 
De formele norm van ‘wees doelmatig’ geldt allereerst voor het cliëntsysteem.  De 
professional die deze norm hanteert drukt daarmee in de ogen van Hannah Arendt (1998) 
een fundamentele waarde uit van menswaardigheid. Arendt ziet de erkenning van 
zelfsturing als een kenmerk van menswaardigheid, als normatief ijkpunt. Die erkenning 
houdt in dat niemand wordt voorgeschreven hoe die zou moeten zijn. Dat vindt zij strijdig 
met pluraliteit.  
 
Arendt’s waardengeladen oriëntatie laat ruimte voor ieders culturele eigenheid alsmede 
voor ieders individualiteit. Menswaardig handelen wil zeggen de ander mee sturing laten 
geven en hem of haar erkennen als potentiële drager van een uniek ‘wie’ en dus kunnen 
verdragen dat bij samen handelen de uitkomsten van de interactie ongewis zijn. Er is sprake 
van onteigening van zelfregie op het moment dat professionals de hulp of de vraag van de 
mensen op maat vertalen in wat zij zelf in de aanbieding hebben (aanbod denken) en zich 
niet afstemmen op de eigen unieke persoon en situatie van de ander (zie voorbeeld). 
 
Voorbeeld van systeem dat de aard van de hulp bepaalt (Volkskrant 2017) 
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Een 59-jarige vrouw was aangewezen voor thuiszorg. Omdat ze vanuit haar stoel uitkeek op een 
terrasje dat alsmaar groener uitsloeg, vroeg ze de thuiszorg de tegels te schrobben. De  wc en de 
douce konden wel even wachten. Maar de tegels stonden niet op de takenlijst van de thuiszorg.  
De vrouw voelde zich diep gekrenkt. Een zorgsysteem dat is opgezet om mensen te helpen, maar dat 
niet op haar is afgestemd. Zo’n systeem schiet niet alleen tekort, maar voegt ook nieuw leed toe. 

 
In de ogen van Richard Sennett (2003) is de norm van zelfregie een uiting van respect voor 
de ander als intentioneel handelingssubject. Dat respect geldt niet alleen voor mensen die 
we als onze ‘gelijken’ beschouwen, maar ook voor de vele ‘ongelijken’, randgroepjongeren, 
mensen van allochtone afkomst et cetera. Volgens Sennet begint respect met de erkenning 
van de ander als zelfsturend iemand.  
Vanuit het oogpunt van zelfregie blijken mensen volgens Sennett (2010) op het gebied van 
werkgelegenheid, zorg, veiligheid en onderwijs niet alleen behoefte te hebben aan 
flexibiliteit, verandering en openheid, maar ook aan vastigheid, continuïteit en zekerheid. Zo 
heeft de flexmens door gebrek aan vastigheid volgens Sennett steeds meer moeite om ‘de 
auteur van zijn eigen leven’ te zijn en om te bouwen aan een levensverhaal waaraan hij 
zelfrespect kan ontlenen. Sennett vraagt zich af hoe we gerecht kunnen doen aan beide 
soorten van behoeften. 
 
De norm van doelmatigheid geldt onvoorwaardelijk 
De erkenning van de ander als zelfsturend iemand kan als onvoorwaardelijk worden 
opgevat. Men behoeft daarvoor niet eerst een prestatie of bewijs aan de ander te leveren. 
Men behoeft daarvoor geen aangepast gedrag te vertonen. Men behoeft zich bijvoorbeeld 
niet aan te passen aan de opgelegde eis tot zelfregie van de kant van een gemeente. Respect 
voor de zelfregie van de burger zit niet in het al dan niet accepteren van bepaald ongewenst 
gedrag, ook niet als het bijvoorbeeld gaat om geweld of eerwraak. Zo kan een hulpverlener 
niet accepteren dat iemand rookt waar kinderen bij zijn. Maar respect zit dieper, namelijk in 
de erkenning dat de betrokkene zowel bij gewenst als bij ongewenst gedrag handelt als een 
intentioneel en moreel handelingssubject. 
Het vertrekpunt van respect is de norm dat elk handelen in eerste instantie wordt bekeken 
vanuit het binnenperspectief van het handelend subject, zelfs al gaat het vanuit een 
omgevingsperspectief bekeken dus om moreel hoogst verwerpelijk gedrag.  Zo zegt Micha 
de Winter in een recent interview met de Volkskrant (12 augustus 2017) over de 
radicalisering van jongeren: 
 
Die jongeren hebben de meest walgelijke ideeën, die kun je bijna niet aanhoren. Maar 
ondanks de machotaal en dat geweld, zit er een drijvende kracht achter de ideeën, een 
boosheid over wat er misgaat in de wereld. Ik kan dat niet anders noemen dan hoop op een, 
in hún ogen, betere wereld. En wij begonnen ons te realiseren dat als je die jongeren niet 
respecteert in hun element van hoop en je alleen bezig bent hun ideeën te onderdrukken, je 
ze als het ware ondergronds duwt. En dat is pas echt gevaarlijk, want dan ben je ze kwijt. (..) 
Als we prijs stellen op een humane, respectvolle en democratische samenleving, moeten onze 
pedagogische inspanningen ook daarop gericht zijn.  
 
De vraag is hier aan de orde of professionals en niet-professionals het recht hebben om de 
menselijke kant van hen die ernstige misdaden hebben gepleegd zoals IS-strijders of die 
ander antisociaal gedrag vertonen, te belichten en te erkennen. In onze tijd treedt een 



 

12 

 

onverbiddelijke moraal op de voorgrond van oog om oog en tand om tand. Dit morele 
fundamentalisme laat weinig ruimte voor een genuanceerd oordeel. In een genuanceerd 
oordeel wordt minimaal de drang naar vrijheid erkend zoals die zelfs in de meest 
onmenselijke omstandigheden naar voren komt in de zelfregie van mensen. Een illustratie 
hiervan is het boek van Grossman Leven & Lot (2008). Grossman schrijft hierin over 
massaslachtingen ten tijde van Hitler en Stalin en hoe onafzienbare massa’s in die tijd 
lijdzaam getuigen waren van het uitmoorden van de onschuldigen. Uit zijn onderzoek naar 
de vaak volgzame zelfregie van daders, slachtoffers en observatoren trekt hij als hoopvolle 
conclusie (2008, 209):  
 
De drang naar vrijheid is onverwoestbaar: hij kan worden onderdrukt, maar niet vernietigd. 
Zonder geweld kan het totalitarisme niet bestaan. Als het afziet van geweld, sterft het.  
 
Afstemming tussen binnenwereld en buitenwereld in het doelmatig handelen 
Erkenning van het recht op zelfregie vraagt dus om een breder moreel discours, een discours 
dat niet alleen de goede, maar ook de slechte kanten van het menselijk handelen in zijn 
persoon-en-context laat zien zonder het ‘slechte’ gedrag goed te praten. Dit staat tegenover 
een visie op moraliteit waarin slechts vanuit een buitenperspectief, c.q. systeemperspectief, 
naar gedragssituaties wordt gekeken en waarin het sturen of interveniëren wordt 
losgekoppeld van de actoren zelf en van hun materiële en  maatschappelijke context. 
Dit meerdimensionale denken in termen van verbinding tussen binnenwereld en 
buitenwereld is bijvoorbeeld de focus van de Capability Approach, een brede normatieve 
benadering in de sociale veranderkunde die onder meer is gebaseerd op het werk van 
Amartya Sen en Martha Nussbaum (zie voor een overzicht Robeyns 2005). Deze benadering 
focust evenals de zelfreguleringsbenadering op de invloedsmogelijkheden van mensen om 
effectief te handelen in het realiseren van hun doelen. Daarbij is er in de beide benaderingen 
aandacht voor de verbindingen tussen mentaal, materieel en sociaal welzijn en voor de 
economische, politieke en culturele dimensies in het menselijk handelen. Naar voren komt 
een manier van denken over normatieve kwesties waarin de focus ligt op informatie die we 
nodig hebben om een goede keuze te maken voor wat te doen en hoe te handelen in een 
bepaalde situatie. Bij de informatie die we nodig hebben om een goed oordeel te vellen gaat 
het in het utilitaristisch denken, zoals we zagen, slechts om nuttige informatie. Zo kan een 
vrouw tevreden zijn met een lager loon dan de man die hetzelfde werk doet als zij. Volgens 
de utilitarist hoeft de vrouw dan ook niet meer betaald te krijgen, omdat dit voor haar geen 
intrinsieke waarde is. Volgens Sen ligt hiermee de focus van de utilitarist uitsluitend op het 
mentale aspect en heeft men geen oog voor het feit dat deze achterstelling wèl nuttige 
informatie is vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid.  
 
Mijn inzet is dat er zowel in het utilitarisme als in de gepresenteerde Capability Approach 
teveel wordt geredeneerd vanuit een buitenperspectief van wat nuttig of niet nuttig is.Het 
moreel standpunt dat ik in dit artikel probeer te verdedigen is dat ik als buitenstaander niet 
het recht heb om een objectief oordeel te vellen over welke informatie voor iemand wel of 
niet nuttig is. Ik stel allereerst de vraag naar het binnenperspectief van de afstemming tussen 
binnen-en buitenwereld. Daarmee erken ik de mógelijke nutttigheid van die externe 
informatie, maar doe daarover vooraf geen voorschrijvende uitspraak. De relevantie van de 
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informatie dient in een dialoog met de betrokkenen verder te worden uitgezocht. In het 
vervolg van dit artikel kom ik terug op de vraag hoe een dergelijke dialoog er dan kan uitzien.  
 
Vanuit het beperkte binnenperspectief van zelfregie gezien, heeft de samenleving geen 
behoefte aan regels of gemeenschappelijk gedragen voorstellingen van het goede leven, in 
objectieve zin begrepen, om zich moreel te kunnen oriënteren. Denk bijvoorbeeld aan de 
grondwet of de universele verklaring van de Rechten van de Mens. Ook de terminologie van 
het ’corrigeren van gedrag’ met een beroep op regels vanuit dat algemene perspectief van 
het goede leven schiet tekort. Voorop staat het respect voor en het recht op zelfregie van 
ieder mens. Die zelfregie van mensen kan gericht zijn op allerlei soorten en niveaus van 
waarden waarnaar in hun gedrag wordt verwezen.  
Deze reference values kunnen heel concreet, maar ook heel abstract van karakter zijn. 
Tussen concrete en abstracte referentiewaarden kunnen spanningen en dilemma’s zitten. In 
die zin zouden we in dat geval kunnen spreken van morele dilemma’s. Maar deze 
terminologie is versluierend. Er bestaan in concrete handelingspraktijken immers geen 
spanningsvelden of dilemma’ die zuiver moreel van aard zijn. Het gaat altijd om een 
spanningsveld tussen feitelijk nagestreefde referentiewaarden van gedrag welke 
tegelijkertijd in ethische zin door de betrokkene en door buitenstaanders ter discussie 
kunnen worden gesteld. We moeten ook met wat meer afstand en wijsheid naar de 
handelingspraktijk durven kijken. In een kritisch-reflectieve handelingspraktijk staat het 
spanningsveld tussen een ervaringsgerichte en een ethische reflectie dan ook centraal. 
 
Doelmatig handelen van de professional 
De norm van doelmatig handelen geldt natuurlijk niet alleen voor het handelen van de 
cliënt, maar ook voor het handelen van de professional en andere leden van een organisatie. 
Een professional is zorgzaam als hij, tegelijkertijd met de erkenning van de zelfregie van de 
ander, effectief probeert bij te dragen aan verbetering van een probleemsituatie, een ziekte, 
pijn of storing. De professional kan echter alleen doelmatig handelen als hij zich goed 
afstemt op de unieke persoon-en-situatie in kwestie, dus als hij echt maatwerk levert.  
In de persoon en situatie is lang niet alles veranderbaar. Doelmatig handelen betekent dan 
ook meer dan enkel het oplossen van een probleem. Het behelst ook de erkenning van het 
niet-veranderbare deel in de persoon en situatie van de cliënt en het leed dat met deze 
ervaring van niet-veranderbaarheid samenhangt. Zorg noemen we slecht als verbeterdoelen 
die gehaald hadden kunnen worden, niet zijn gehaald omdat de hulp niet goed was 
afgestemd op persoon en context.  
 
Als een bepaald instituut of een bepaalde methodiek de doelen in haar missie niet realiseert, dan 
vraagt dat om het zoeken naar een alternatieve aanpak, zo luidt de norm van doelmatig handelen. 

Zo schiet het instituut gevangenis volgens Gerritsen in zijn boek Filosoof in de bajes (2014) in 
de praktijk al zijn nobel ogende doelen voorbij. Volgens de auteur is de gevangenis zoals wij 
die nog steeds kennen en accepteren een recept voor rampspoed. Met een recidive van 70 
procent, met het gegeven dat 80 procent van de mensen daar helemaal niet thuis hoort 
omdat ze gewoon hulp nodig hebben, vanwege de enorme detentieschade die het oplevert 
en vanwege het feit dat daders nauwelijks mogelijkheden krijgen om in contact met 
slachtoffers iets te herstellen en voor slachtoffers om de gevolgen van hun slachtofferschap 
te verwerken, et cetera wordt het resocialisatiedoel van de gevangenis niet gerealiseerd en 
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is het preventiedoel volgens de auteur een wassen neus. Hij pleit onder meer voor invoering 
van het Scandinavisch gevangenismodel en voor meer onderzoek naar de daadwerkelijke 
effecten van gevangenisstraf. 
We kunnen de vraag naar de doelmatigheid van een institutie ook toepassen op 
bijvoorbeeld het functioneren van sociale wijkteams. Realiseren deze teams inderdaad het 
doel om de zelfregie van burgers en cliënten in de wijk aan te spreken en te versterken waar 
dat ook echt nodig is en is dat inderdaad een doelmatige aanpak die de zelforganisering van 
de burgers in de wijk versterkt? Jos de Blok van Buurtzorg Nederland zegt dat het wijkteam 
een zwaar en duur middel is dat in 95% van de gevallen wordt ingezet waar het niet nodig is 
(Gemeente.nu 17 december 2014). Over vaak eenvoudige taken rond een casus gaat een 
heel wijkteam van professionals praten. En al die betaalde uren tellen. Hoe complexer je de 
zaken regelt, hoe meer dat afleidt van het werk zelf, aldus de Blok. 
  
Met deze twee voorbeelden wil ik illustreren hoezeer de pragmatische norm van ‘handel 
doelmatig’ al een bepaalde moraliteit in zich draagt. 
 
2.3. Waarde van afstemming op persoon en context 
 
Maar de waardenrealisatie in het handelen van mensen kan niet alleen vanuit een 
doelmatigheidsnorm worden beoordeeld. Elk sociaal handelen is immers gesitueerd in een 
bepaalde persoon en context. Zo bepaalt de biologische, historisch-maatschappelijk en 
ecologische context de mogelijkheden en onmogelijkheden tot zelfregie. Slechts binnen 
bepaalde grenzen, gelegen in persoon en situatie, zijn we in staat tot zelfregie. Ons lichaam 
en onze wereld zijn de gevangenis waarin we zitten opgesloten en die we niet kunnen 
verlaten. We kunnen wel van de invloedsmogelijkheden die er zijn gebruik maken om ons 
leven zinvol te doen zijn.  
De waarden die wij in ons handelen proberen te realiseren moeten dus steeds ook worden 
beoordeeld naar de adequaatheid van de afstemming ervan op de persoon als geheel en op 
de natuurlijke en maatschappelijke context. Het doel heiligt niet de middelen, zoals in het 
utilitaristisch denken. Die adequaatheidsnorm zou in Kantiaanse zin kunnen worden opgevat 
als een plicht, een ‘moeten’, ongeacht de feitelijke implicaties van die handeling. Dat 
‘moeten’ zou dan geen norm zijn die van buitenaf kan worden opgelegd. Het is een zich 
vrijwillig onderschikken aan de plicht tot systemische afstemming op de ander en op het 
andere. 
 
De Schotse filosoof MacIntyre bekritiseert in zijn boek After Virtue (2007) de moderne 
ethische theorieën die een vrucht zijn van de Verlichting en pleit voor een heropleving van 
een deugdenethiek (zie ook Van Tongeren 2003). In zijn politieke denken ageert MacIntyre 
sterk tegen het liberalisme en vooral haar individualisme. Het Verlichtingsdenken heeft 
geleid tot een individualistische (over)rationele en a-morele maatschappij. In ons modern 
wereldbeeld wordt de ordening van de maatschappij losgekoppeld van de vraag wat het 
doel is van het menselijk leven. Deze vraag wordt ondergesneeuwd door economische 
overwegingen en door fragmentering en bureaucratisering van sociale verhoudingen. 
Economische belangen winnen het van sociale en ecologische belangen.  
Volgens MacIntyre heeft moraliteit te maken met een juiste gerichtheid van de mens op zijn 
doel om het ‘goede leven’ te leiden. Het juiste oordeel komt volgens hem voort uit het 
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oprecht deugdzaam karakter van een persoon, het juiste willen doen binnen de concrete 
praktijk eerder dan een praktijkonafhankelijke plicht volgen zoals een deontologische moraal 
voorstaat of moreel handelen op basis van de gevolgen van handelingen hetgeen het 
consequentialisme bepleit. In de opvatting van MacIntyre is een praktijk een coherente, 
sociaal vormgegeven menselijke activiteit waarmee een bepaald goed wordt nagestreefd dat 
intern is aan die vorm van activiteit. Wat goed is, is volgens hem de uitkomst van een 
competitie om te excelleren, maar de opbrengst ervan komt ten goede aan de hele 
gemeenschap die aan de activiteit deelneemt. Van Heijst (2005) bekritiseert onder meer zijn 
accent op competitief excelleren en benadrukt dat het welslagen van de zorgpraktijk juist in 
hoge mate afhangt van de coöperatie tussen professionals onderling. Bovendien bekritiseert 
zij MacIntyre’s opvatting dat ‘goede zorg’ wordt bepaald door de zorgverlener en dat de 
zorgontvanger geheel buiten beeld blijft.  
 
2.4. Drie met elkaar verstrengelde waarden 
 
In de nadruk op de waarde van afstemming op persoon en context wordt verondersteld dat 
het waardengeoriënteerde handelen van mensen zich afspeelt in concrete 
handelingspraktijken. In mijn driewerelden benadering van veranderen (Donkers 2020) 
betekent dit dat de rationaliteit en de moraliteit van ons waardegeoriënteerd handelen 
moet worden gezocht in de afstemming op gedrag, persoon en omgeving. 
Vertrekpunt in dit driewerelden denken is, zoals gezegd, de zelfregie van de betrokkenen 
gezien vanuit het binnenperspectief van de actoren zelf. De professional probeert zich hier 
zo goed mogelijk op af te stemmen. Dat doet hij door met de mensen in dialoog te gaan over 
drie onderling nauw met elkaar verstrengelde waardenoriëntaties. Deze dialoog houdt in dat 
er ethisch gezien niet zozeer sprake is van één bepaalde waarde als doelrichting van 
professioneel handelen, maar steeds van drie onderlinge verstrengelde en deels elkaar 
bestrijdende waarden, namelijk:  
 

 de waarde van doelmatig handelen in verhouding tot  

 de waarde van intrapersoonlijke afstemming en 

 de waarde van sociaal-maatschappelijke afstemming.  
 
De waardenrealisering krijgt nu een breder karakter en is polyvalent. Toegepast op sociale 
verbanden betekent dit dat een ‘goed’ sociaal verband wordt omschreven als de combinatie 
van (a) een reflectief doelmatig handelingssysteem, (b) een warm en ervaringsbekwaam 
verband waarin aandacht is voor personen en (c) een maatschappelijk en ecologisch 
verantwoord sociaal systeem. 
 
Deze drie waardenaanspraken kunnen ook gelden voor de professional. Is hij/zij ook 
werkelijk in staat om doelmatig deze mensen in hun situatie te helpen? Vertrekpunt van een 
derde partij, bijvoorbeeld de manager of bestuurder, is ook hier het binnenperspectief van 
de professional van waaruit de dialoog wordt aangegaan. Welke rol spelen biologische 
processen, gevoelens en behoeften en hoe authentiek kan de professional zijn in zijn 
handelen? Is er bijvoorbeeld sprake van echte geraaktheid? Hoe is de onderlinge 
afstemming tussen professional en doelgroep gezien ook vanuit intercultureel, 
interpersoonlijk, politiek-economisch en ecologisch oogpunt? Denk ook aan normatieve 
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verplichtingen van beroep en organisatie, aan de cultuur en de rol van sekse en 
maatschappelijke achtergrond daarin, aan juridische aanspraken, aan interpersoonlijke 
betrokkenheid tussen mensen en aan de invloed van macht en machtsverhoudingen. 
 
Het prescriptieve karakter van veranderen opgevat als een afstemmingsgerichte vorm van  
zelf regie zit hier in een pleidooi voor bevordering van levenssamenhang. In dit concept 
wordt verondersteld dat het proces van zelfregie zich afspeelt in een met elkaar verweven 
samenhang van cognitief gedrag, de structurele en dynamische binnenwereld van de 
persoon en de culturele, interactionele en structurele verhoudingen van natuur en 
samenleving. Dit houdt in dat niet elke vorm van zelfregie wenselijk, rationeel of adequaat is. 
Gepleit wordt voor levenssamenhang als een soort van contrafactisch begrip van samenhang 
in het handelen tussen gedrag, persoon en context. Met dit begrip levenssamenhang krijgt 
zelfregie een bepaald inhoudelijk-normatief karakter. Alvorens een beoordeling uit te 
spreken over de wenselijkheid, rationaliteit of adequaatheid van zelfregie, dienen 
handelingspraktijken dus eerst nog door de betrokkenen te worden getoetst op interne en 
externe afstemmingswaarden. 
In het vervolg van dit artikel ga ik verder in op het begrip ‘levenssamenhang’. 
 
Interne afstemmingswaarden 
Interne afstemmingswaarden verwijzen naar de innerlijke balans tussen verschillende delen 
van het multidimensionale zelf dat de mens is.  In hoeverre is het uiterlijk gedrag van 
mensen in de verschillende sociale rollen die ze in organisatie en samenleving vervullen 
afgestemd op de innerlijke ervaring? In hoeverre zijn verstand en gevoel op elkaar 
afgestemd? In hoeverre is ons gedrag bevredigend afgestemd op lichamelijke, onbewuste en 
sociaal-maatschappelijke processen? Het gaat hier om waarden als  intrinsieke 
gemotiveerdheid, zich kunnen loslaten, authenticiteit, beheerste spontaniteit, gevoel van 
eigenwaarde en sociale identiteitsvormende aspecten. 
Dergelijke innerlijke waarden verwijzen direct naar de informele morele orde in de 
betrekkingen tussen mensen, naar de onderstroom van het organiseren waar de 
bovenstroom van doelbewust, rationeel, bedrijfskundig managen vaak geen aandacht voor 
heeft. Deze wending naar binnen brengt ons in contact met de niet beheersbare dynamische 
binnenwereld van mensen, de authentieke bron van waaruit zij opereren. In het contact met 
die binnenwereld kan tussen mensen werkelijk vertrouwen groeien, vertrouwen dat 
essentieel is voor het functioneren van de samenleving. Dit vertrouwen berust in principe op 
‘niet zeker weten’. Ik kom hier nog op terug. 

 
Externe afstemmingswaarden 
Externe afstemmingswaarden verwijzen naar de balans in de verhoudingen tussen mens, 
natuur en maatschappij. In hoeverre is ons gedrag bevredigend afgestemd op de ander en 
het andere? Menselijke, maatschappelijke betrekkingen worden door professionals in mijn 
promotieonderzoek als ‘gezond’ omschreven, als er sprake is van een ervaren balans tussen 
gelijk zijn en verschillend zijn, tussen zelfzorg en zorg voor de ander, tussen autonomie en 
verbondenheid, tussen grenzen stellen en de dialoog blijven voeren. De dialoog tussen 
mensen wordt dus gekenmerkt door grenzen stellen en is daarmee niet oeverloos. Ter 
illustratie van het begrip ‘grenzenstellende dialoog’ wil ik verwijzen naar het voorbeeld van 
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Piet Eggen, leraar van een VMBO-school, in de manier waarop hij omgaat met 
agressiesituaties op school (Donkers 2015b, begin hoofdstuk 7). 
 
Een verhoudingsethiek 
In een dergelijke interne en externe verhoudingsethiek zit een pleidooi voor kritisch en 
bescheiden zijn als deugd. De gerichtheid op eigenwaarde in balans brengen met een 
gerichtheid op de waarde van de ander en op de kwaliteit van leven in natuur en 
samenleving. In mijn artikel Kritisch en bescheiden (www.zelfregie.com) verwoord ik deze 
grondhouding van de veranderkundige: kritisch en bescheiden op het gebied van 
waarheidsaanspraken, kritisch en bescheiden met betrekking tot het voorschrijvend karakter 
van een bepaalde theorie of perspectief, kritisch en bescheiden met betrekking tot 
standaardisering van veranderprocessen en ten aanzien van overtrokken claims op de 
mogelijke veranderbaarheid van situaties. 
 
Samenvattend gaat het in andragologische praktijken naar mijn oordeel om het zoeken naar 
ervaringssamenhang in het complexe handelingsveld van persoon-en-situatie. Al de 
verschillende delen van deze systemische handelingscontexten bevatten ontelbare 
zelfregulatoire deelprocessen. Vanuit die complexe en voor een groot deel niet-gekende 
samenhang gaan de betrokkenen met elkaar op zoek naar een bevredigende balans tussen 
de verschillende delen van het zelf, tussen het ik en de ander en tussen de mens en zijn 
sociaal-ecologische omgeving. Levenssamenhang is met tevredenheid het natuurlijke en 
maatschappelijke leven ervaren als een zinvol samenhangend geheel. Wie zijn leven 
gefragmenteerd ervaart als een reeks losstaande voorvallen zonder doel of richting wordt 
door de omstandigheden in alle richtingen voortbewogen en mist de zin ervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zelfregie.com/
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3. Van ontkoppeling naar bevordering van levenssamenhang 
 
Tot nu toe heb ik in grote lijnen aangegeven dat deugdenethiek in combinatie met 
verhoudingsethiek kenmerkend kan worden genoemd voor de ethiek van  sociale 
veranderkunde. Naar voren kwam hierin de centrale waarde van levenssamenhang. Voordat 
ik de laatste paragraaf van dit artikel afsluit met een terugblik op de relatie tussen moraal en 
veranderkunde, wil ik in deze paragraaf nog even stilstaan bij deze centrale waarde. Wat 
wordt er met de term ‘levenssamenhang’ precies bedoeld en welke normatieve aspecten 
hangen hiermee samen? 
 
3.1. Levenssamenhang vraagt om herstel van ontkoppelingen 
 
Het begrip levenssamenhang verwijst naar de persoonlijke ervaring van een fundamentele 
samenhang in de ganse werkelijkheid waar wij als mens slechts een klein onderdeel van zijn. 
Mensen ervaren zichzelf als actief onderdeel van natuur en samenleving. Men voelt zich er 
niet buiten staan.  
In mijn artikel Levenssamenhang als utopie (zie Documenten www.zelfregie.com) laat ik 
onder meer de auteurs Fyodor Dostojewski (zie ook bijlage: De droom van een belachelijk 
mens), Oscar Negt (1982) en Paul Ricoeur (2005) aan het woord om dit begrip te 
verhelderen.  
 
Ontwikkeling van sociale verbeeldingskracht 
Bevorderen van levenssamenhang vraagt allereerst om herstel van ontkoppelingen tussen 
het zelf en de  omgeving. Nodig is het met elkaar in balans brengen van verschillende logica’s 
en perspectieven in de verhouding tussen individu en samenleving. Zo gaat het er in de 
sociale interventie om een bepaalde gebeurtenis niet te verindividualiseren en zich bewust 
te worden van het maatschappelijk karakter van de eigen ervaringen. Door een dergelijke 
sociale verbeeldingskracht zijn mensen in staat om nieuwe samenhangen in hun leef-, woon- 
en werksituatie aan te brengen, en wel juist die samenhangen die iets bevredigends hebben 
en niet bij voorbaat zijn gegeven . Vanuit nieuw verworven sociale verbeeldingskracht kan 
worden geprobeerd om praktische politieke consequenties te trekken naar het individueel 
en collectief handelen van mensen. 
 
Herstel van ontkoppelingen tusssen het zelf en de omgeving kan worden begrepen als een 
continue strijd tussen subjectieve en objectieve krachten in en tussen mensen in de richting 
van levenssamenhang. Die levenssamenhang wordt ook steeds weer opengebroken.  
De levenssamenhang tussen mens, natuur en maatschappij voltrekt zich grotendeels vanzelf. 
Die samenhang bestaat uit zelfregulatoire processen die met elkaar in het systeem een 
bepaalde orde creëren. Onderdeel van die levenssamenhang is hetgeen de mensen zelf als 
handelende wezens op hun beurt aan dat systemisch proces toevoegen. Levenssamenhang 
omvat daarmee heel het complexe samenspel van subjectieve en objectieve krachten in 
mensen en tussen mensen, aldus Negt en Kluge (1982). En deze subjectieve en objectieve 
krachten zijn met elkaar verwikkeld in een continue strijd. Zo kan de sturing van het bewuste 
subject een bepaalde richting opgaan die niet adequaat is afgestemd op de mogelijkheden 
en beperkingen van de natuurlijke en maatschappelijke context. Men overschat bijvoorbeeld 
zijn eigen invloedsmogelijkheden. 

http://www.zelfregie.com/
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In deze omschrijving van levenssamenhang wordt een belangrijk punt van kritiek op 
subjectgeoriënteerde theorieën van veranderen duidelijk. Zij bekijken levenssamenhang 
slechts vanuit de subjectieve kant. Daarmee worden betrekkingen tussen mensen nog 
slechts opgevat als be-doel-de interacties. Omgevingsfactoren worden dan niet meer gezien 
als belemmeringen of juist ook als mogelijkheden van veranderen. Maar een slaaf die zich 
identificeert en misschien zelfs tevreden is met zijn ketenen, is nog geen vrij man. Een 
gevangene kan beslissen om zijn gevangenis niet langer als een belemmering te ervaren, 
maar daarmee blijft hij nog wel gevangene!  
 
Zelfregie gericht op levenssamenhang 
Herstel van ontkoppelingen ter bevordering van levenssamenhang vraagt om versterking 
van het zelfregulerend vermogen van mensen. Dat samenhang bevorderend 
handelingsvermogen omvat combinaties van bewust sturen en toelaten van een zichzelf 
organiserend systeem, een mengeling van beheersing en overgave, een flexibel soort van 
handelen dat vanuit een werkelijke behoefte en betrokkenheid, zelfwerkzaam tot stand 
wordt gebracht.  
 
Volgens Van Tongeren (2003) is deze vorm van zelfregie het optimum van deugdzaamheid. 
Het morele handelen wordt immers niet afgedwongen door wetten, regels en 
voorgeschreven moraal buiten ons, maar het gaat vanzelf goed. Het wordt gestuurd door 
een innerlijk verlangen van onze eigen natuur waarvan de rede slechts een beperkt 
onderdeel is. Het geheel van de werkelijkheid is op te vatten als een soort van ‘hogere 
macht’ van een immens groot zelforganiserend kosmisch systeem waarbinnen wij als 
mensen opereren. Sommigen noemen dit God. Reeds in de 17e  eeuw verwoordde Spinoza 
dit pantheïstisch idee dat God en de natuur hetzelfde zijn. Door zich adequaat op die ‘hogere 
macht’ als immanent begrepen werkelijkheid af te stemmen en de illusie van beheersing van 
het leven los te laten, kunnen mensen in die afhankelijkheid paradoxaal genoeg soms het 
stuur zelf weer in handen krijgen. Deze notie van verbinding tussen de zelforganiserende 
processen van de natuurlijke systemen en die van het menselijk handelingssysteem kunnen 
mensen benoemen als een‘religieuze’ dimensie in de ervaring. Het is een innerlijke ervaring 
die in ieder geval de kwetsbaarheid en onafheid van het menselijk bestaan opneemt als 
essentieel element van het leven. 
 
Het zoeken naar een dergelijke samenhang in het ganse leven kan worden begrepen als een 
continu proces van scheiden en verbinden van de verschillende delen van het complexe 
handelingsgeheel van persoon-en-situatie. Het is een proces dat nooit af is. Dat afstemmen 
is niet gericht op een symbiotische verknoping tussen mensen of tussen het individu en zijn 
natuurlijke en maatschappelijke omgeving. In hun onderlinge verbondenheid blijft er altijd 
sprake van een zekere afstand en scheiding tussen het ik en de ander/het andere. Die 
scheiding is nodig voor de ontwikkeling van autonomie. Er moet ruimte en respect blijven 
voor wat vreemd en onafgestemd is in zichzelf en de ander. Soms kan iemand zichzelf niet 
volgen of kan hij de ander niet bereiken. Volledige afstemming is geen zinvolle optie.  We 
zijn als mens niet in staat om het leven in zijn werkelijke complexiteit van het geheel te 
omvatten, laat staan te besturen. We kunnen wel proberen ons er zo goed mogelijk op af te 
stemmen. In dit afstemmingsproces kan het als morele opdracht worden gezien om de 
verschillende delen van het contextuele zelf in principe zoveel mogelijk spreekrecht te 
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geven. Zo kun je ook het biologisch systeem dat de mens is mee laten spreken in de 
handelingsbeslissingen die je neemt.  
In het natuurlijke systeem zijn mensen gelijk, maar tegelijkertijd ook verschillend van elkaar. 
Ieder mens brengt iets nieuws mee dat er nog niet was. Met andere levende organismen 
zoals dieren, deelt hij dat elk individu zowel gelijk is in zijn soort als tegelijkertijd ook 
verschillend. Elk individu is verschillend van de ander en alleen al in die betekenis uniek, 
maar tegelijkertijd is elk individu ook gelijk aan zijn soortgenoten en ook in die betekenis 
met zijn soort verbonden. Elk individu ontwikkelt zich door middel van een continu proces 
van scheiding (scheiden) en verbinding (verbinden) tussen gelijke en verschillende delen van 
het zelf. Die dubbelheid zit in zijn natuur verankerd: zowel het verschillend zijn als het gelijk 
zijn aan anderen vragen bij afstemming daarom om erkenning.  
 
Naar een zelfregulerende orde in de menselijke betrekkingen 
Het begrip ‘levenssamenhang’ verwijst naar een zelfregulerende orde in de betrekkingen 
tussen mensen. Uit het spontane verloop van contactlegging tussen mensen ontstaat een 
bepaalde structuur, een informele sociale en morele orde. Gelukte zelfreguleringsprocessen 
brengen volgens Negt (1982) dan ook geen chaos tot stand, maar juist toenemende 
zelfbeheersing. Ze verzetten zich uit zichzelf tegen de vangnetten van leidinggeven en 
aanpassing onder commando. Een zelfregulerende orde ontwikkelt zich via vormen van 
vertrouwen en erkenning van de veelsoortige krachten die in en tussen mensen werkzaam 
zijn en die niet schadelijk hoeven te zijn. Een zelfregulerende orde tussen mensen is daarom 
totaler, complexer, taaier en duurzamer dan een kunstmatig van buitenaf gecreëerde of 
opgelegde formele orde van de bureaucratie. Mensen staan meer als totale persoon met 
elkaar in verbinding. Het principe van alle zelfregulaties is zich te willen bewegen in volledige 
samenhangen.  
 
3.2. Op zoek naar samenhang tussen formele en informele morele orde  
 
Herstel van ontkoppelingen tussen individu en omgeving voltrekt zich ook op moreel niveau. 
Moreel gezien kunnen we stellen dat de logica van het normatieve handelen op het niveau 
van de persoon afgestemd dient te worden op de morele logica van de maatschappelijke 
ordening.  
Zo passen fouten erkennen, excuses maken en verzoening bij persoonlijke verhoudingen. Als 
mensen een conflictsituatie met iemand communicatief willen oplossen, kunnen ze schuld 
erkennen en excuses maken, maar het moeten wel oprechte excuses zijn, anders werken ze 
niet en leiden ze niet tot verzoening. In het juridische domein heerst een andere logica met 
andere regels. Volgens Habermas heerst hier een strategische logica. Om strategische 
redenen kan een advocaat je adviseren om vooral geen schuld te erkennen of fouten toe te 
geven. Strategisch gezien kan het slim zijn om verzoenende woorden te spreken, ook al 
meen je er niets van.  
 
In mijn boek Naar een veilige school (2008) doe ik verslag van een uitgebreid praktijkgericht 
onderzoek naar het omgaan met agressie door leerlingen, leerkrachten en managers van het 
VMBO. In het slotwoord schrijf ik dat de vaak gehanteerde juridische logica eenzijdig, 
beperkt en in haar eenzijdigheid uiteindelijk een ineffectief antwoord is op het vraagstuk van 
de veiligheid in school en samenleving. Repressie met hulp van de Staat is zelf een vorm van 
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weliswaar gereguleerde agressie en daarom onderdeel van de problematiek. Effectiever en 
humaner zijn reacties van verstilling om het lijden van het slachtoffer en compassie met de 
dader en hun beider omgevingen. Effectiever en humaner is de morele logica van het 
gewoon erkennen dat je fout zit hetgeen kan leiden tot verzoening. Effectiever en humaner 
is het om accent te leggen op het beter leren omgaan met conflictsituaties en het reguleren 
ervan niet geheel over te laten aan veiligheidsfunctionarissen, politie, advocaten, rechters 
etc. , maar mensen te ondersteunen in hun pogingen om zelf met elkaar een meer veilige 
samenleving te realiseren, in het besef overigens dat het geheel uitbannen van geweld een 
gevaarlijke illusie is, aldus Boutellier (2011).  
 
De ontwikkeling van een krachtige informele morele orde is nodig om het sociaal vertrouwen 
en de veiligheid die nodig zijn voor een duurzame en stabiele samenleving te realiseren. 
Sociale systemen opereren heden ten dage in een onbegrensde, schijnbaar chaotische 
mondiale en geïndividualiseerde samenleving. Deze maatschappelijke context vraagt om een 
bijpassende sociale orde, om de complexiteit zonder richting te beteugelen en zekerheid, 
veiligheid en vertrouwen te realiseren. In morele zin kan een betrouwbaar en geloofwaardig 
rechtssysteem zorgen voor een bepaalde orde. Een dergelijke bureaucratische orde met 
haar formeel systeem van morele oordeelsvorming is echter niet gebaseerd op vertrouwen 
in de zichzelf regulerende krachten die in en tussen mensen werkzaam zijn. Zij tendeert er 
eerder naar om deze zoveel mogelijk uit te schakelen en onder controle te brengen. Als  
mensen hun gedrag slechts reguleren op basis van formele wetten en regelgeving, dan is in 
principe al hun gedrag legitiem als het  formeel niet is verboden. Deze mensen zullen de 
oplossing voor morele vraagstukken waarschijnlijk zoeken in een steeds verdere 
aanscherping van wet en regelgeving. 
De eenzijdige juridische georiënteerdheid enerzijds en het ontbreken van een krachtige 
onderliggende morele orde anderzijds werken zelfversterkend. Tegen deze achtergrond 
wordt het begrijpelijk waarom we ons volgens Caroline de Gruyter (2014) in ons land zo druk 
bezighouden met het formuleren van steeds verdere verfijningen van gedragscodes, regels, 
voorschriften en wetten. In een geïndividualiseerde samenleving als de onze doen we er juist 
beter aan om meer te investeren in de ontwikkeling van basale capabilities van zelfregie die 
versterkend werken op de informele morele orde in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan 
interculturele handelingscompetenties – en condities waarmee mensen in staat zijn om de 
zorg voor zichzelf af te stemmen op hun zorg voor elkaar en voor de samenleving als geheel. 
 
Het formele systeem van wetten en regels kan alleen vertrouwen wekken binnen een 
context die zichzelf reguleert, dat wil zeggen waarin mensen zichzelf sturen en zich als 
verantwoordelijke individuen zelf de regie houden en zich afstemmen op dit rechtssysteem. 
Een formeel rechtssysteem kan op zichzelf geen morele orde scheppen, terwijl een morele 
orde in een open en complex systeem ook niet zonder rechtssysteem kan. Het gaat om het 
afstemmen tussen formele en informele omgangsvormen en vormen van 
conflictbeslechting. Beide perspectieven dienen in hun onderlinge verhouding aan de orde te 
worden gesteld. Dat is een kenmerkende benadering van de andragologie. 
 
In ethische zin gaat het in de andragologie om competent en deugdzaam handelen met het 
oog op bevordering van levenssamenhang. Naar voren komt het beeld van een democratie 
waarin op grond van een dialoog in en tussen mensen beslissingen worden genomen. Deze 
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dialoog is niet alleen een externe dialoog tussen mensen, maar tegelijkertijd een innerlijke 
dialoog tussen de verschillende zelfdelen van het natuurlijk en maatschappelijk individu. 
Fricties in de interne dialoog gaan doorgaans samen met fricties in de tussenmenselijke 
dialoog en omgekeerd.  
Bovendien is de dialoog, zoals gezegd, grenzen stellend van karakter. Maatschappelijke 
actoren stellen grenzen, bijvoorbeeld juridische, economische of politieke grenzen, maar 
houden tegelijkertijd steeds de wederkerige dialoog open met de ander. Op grond van een 
dergelijke grenzen stellende dialoog nemen democratische zelfregulatoren in tegenstelling 
tot autocratische of bureaucratische zelfregulatoren hun beslissingen. Deze intieme 
verhouding tussen innerlijke en maatschappelijke democratie impliceert een normatieve 
visie op burgerschap (Tonkens 2008). 
 
3.3. Zelfregulering als samenhangbegrip is een hypothetisch construct 
 
Zelfregulering gericht op levenssamenhang is een complex en moeilijk af te grenzen begrip. 
De waarden van adequate interne en externe afstemming zijn immers reflectief van 
karakter. Zij staan open voor eigen specifieke contextafhankelijke invulling van iedere 
persoon in verschillende situationele contexten. Het denkkader dient slechts als middel tot 
reflectie op het eigen handelen zonder dat de uitkomst daarvan tevoren in zijn concrete 
vorm vaststaat. Het door mij op basis van empirisch onderzoek ontwikkelde reflectiemodel 
van zelfregulering met zijn negen basale capabilities is een soort van heuristiek in het zoeken 
naar het juiste handelen. Kenmerkend voor het model is dat de concrete handelingswerke-
lijkheid steeds wordt getoetst aan een veronderstelde ervaringssamenhang tussen cognitief 
gedrag, persoon en maatschappelijke omgeving. De uitkomst van dit onderzoek wordt 
tussen cliëntsysteem en professional discursief tot stand gebracht. Zij ligt niet bij voorbaat 
vast. Dat zou strijdig zijn met het begrip zelf. In die zin is het een principieel onaf concept dat 
nooit zijn definitieve invulling kan krijgen. 
 
In zijn samenhang is het begrip zelfregulering dus uiteindelijk in empirische zin niet 
toetsbaar. Evenals het verwante begrip systeem blijft het uiteindelijk een hypothese, aldus 
Leydesdorff (2003). Een zuiver positief voorbeeld van levenssamenhang is ondenkbaar. Dat 
de mens geheel in vrijheid zijn eigen keuzes zou maken en daarin door niets en niemand 
wordt gehinderd noch dat dit door iets of iemand wordt bevorderd, is een subjectivistisch 
denken dat ik als naïef idealisme heb verworpen. Absolute vrijheid is een illusie. Vrijheid kan 
alleen maar gestalte krijgen binnen de bestaande machtsverhoudingen, aldus Foucault 
(1985). Elk sturingsproces is de combinatie van bestuurd worden en zelf mee sturen.  
Anderzijds is een zuiver negatief voorbeeld van zelfregulering ook niet denkbaar. De 
omgeving zou de intentioneel handelende mens dan volledig deterministisch bepalen, 
zonder enige eigenactiviteit van het subject. Daarmee stuiten we op een contradictio in 
terminis. Bewust en onbewust stemmen wij ons immers voortdurend af op de omgeving en 
beïnvloeden die op onze beurt ook weer om aldus meer meester te worden over die 
omgeving.  
Maar waar ligt in het handelen dan de grens van het onbewust beïnvloed worden zonder 
enige eigenactiviteit van een subject? Het is toch denkbaar dat natuurlijke en 
maatschappelijke structuren ons geheel bepalen zonder dat wij daar ook maar enige weet 
van hebben of ook maar enige sturing aan geven? Was het subject al in de ei- en zaadcel of 
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in de versmelting ervan aanwezig als een soort van autopoietisch biologisch systeem? Door 
dit laatste te veronderstellen verwordt zelfregulering opnieuw tot een naturalistisch concept 
hetgeen in het axioma van de mens als handelingssubject uitdrukkelijk wordt afgewezen. Ik 
en de ander zijn van meet af aan subject van eigen handelen. Dat hoeven we niet te worden 
door actief te zijn of door anderen als zodanig erkend te worden. Ook in ons passieve gedrag 
zitten veelal onbewust referentiewaarden die vragen om erkenning. Zelfsturing behoort tot 
het wezen van mens-zijn. Van meet af aan zijn we niet volledig bepaald door de omgeving, 
maar nemen wij zelf min of meer actief deel aan de wereld en geven er bewust en onbewust 
mede haar vorm en betekenis aan. Een zekere mate van vrijheid is de noodzakelijke 
axiomatische veronderstelling van elke theorie van veranderen. 
 
Zelfregulering is dus een theoretisch construct dat in zijn samenhangende complexiteit 
principieel niet waarneembaar en in die zin niet toetsbaar is. In dit opzicht is het concept 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld het begrip sociaal systeem (Lenk 1995). De samenhang willen 
waarnemen, beheersen of geheel bewust tot stand willen brengen, is een denkfout van de 
eerste orde. Zouden we daar namelijk in slagen, dan zou de samenhang niet tot stand zijn 
gebracht, omdat het slechts een bewuste samenhang is die niet is afgestemd op de talrijke 
onbewuste zelfregulerende processen in de mens en tussen de mens en zijn 
maatschappelijke en ecologische context. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld ernstig onder 
een ziekte lijden ophouden met nog te willen leven en besluiten dat ze dood willen. Ze 
kiezen voor bewuste versterving. Maar een dergelijk door de rede genomen besluit vraagt 
ook om intrapersoonlijke reflectie op het omgaan met en toelaten van onverhelpbare pijn en 
om reflectie op afstemming van een dergelijk wilsbesluit op de natuurlijke en sociale 
context. Omgaan met iemands ondraaglijk lijden kan voor de betrokkene zelf en voor zijn 
naaste omgeving gericht zijn op verschillende waarden. Ook toelaten van onverhelpbare pijn 
is een onderdeel van het leven. 
 
Het zelfreguleringsconcept mag in zijn grondstructuur dan niet empirisch waarneembaar 
zijn, het is wel mogelijk om deelaspecten ervan empirisch te onderzoeken. Dit bewijst ook de 
wereldomvattende research over dit onderwerp. Naast talrijke onderzoeken over specifieke 
thema's en problematieken worden de laatste decennia pogingen ondernomen om te 
komen tot een generieke procestheorie van zelforganisering. Er bestaat op dit moment een 
grote diversiteit aan algemene theoretische modellen en specifieke toepassingen op het 
gebied van gezondheid, welzijn, educatie en management. Het hier gepresenteerde model 
benadrukt het belang van integratie tussen de verschillende benaderingen. Uit het 
reflectiemodel kunnen allerlei toetsbare hypothesen en vragen worden afgeleid en 
gespecificeerd op cognitief, intrapersoonlijk en sociaal-maatschappelijk gebied. Ik denk 
bijvoorbeeld aan onderzoek naar verbanden tussen de competenties en naar de 
doelmatigheid van het intentionele handelen van cliënten en professionals. Passend bij de 
hier gepresenteerde benadering is een contextuele onderzoeksopzet dat sterk kwalitatief 
van karakter is, waarin sprake is van duidelijke perspectiefwisseling en waarin de 
onderzochten zelf ook als handelingssubject worden aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid. 
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4. Terugblik op normatieve bouwstenen van sociale veranderkunde 
 
In dit artikel vraag ik mij af wat belangrijke normatieve bouwstenen zijn voor sociaal 
veranderkundige theorieën en praktijken. Waarop zouden we onze inzet in de sociale 
veranderkundig heden ten dage moeten richten? 
Naar voren komt een pleidooi voor een inhoudelijk gerichte driewerelden benadering die 
gekenmerkt wordt door een kritisch-reflectieve dialoog.  
 
4.1. Naar een inhoudelijke benadering 
 
We zagen dat de Kantiaanse benadering van ethiek een zuiver formeel karakter heeft en in 
principe dus op elke willekeurige inhoud van toepassing is. Een dergelijke formele 
benadering is tot op zekere hoogte zinvol, maar beperkt. Ze wekt de schijn van objectiviteit, 
maar ontdoet de ethiek van haar eigenlijke kern: een discussie over de normatieve 
inhoudelijke waarden waarmee mensen hun gedrag sturen en betekenis geven. 
In het andragologisch veranderconcept ligt accent op een sociaal geconstrueerde diversiteit 
aan waarden. Naar voren komen waarden als reflectiviteit, zingeving, diversiteit, 
democratische grondhouding, innerlijke balans, authenticiteit, perspectiefwisseling, denken 
in verhoudingen, bijdragen aan het goede leven en een goede afstemming tussen zorg voor 
zichzelf en zorg voor de ander. Als we bijvoorbeeld financiële transacties afsluiten enkel om 
er zelf geld mee te verdienen, stelt zich de morele vraag in hoeverre we hiermee anderen 
benadelen. Kortom, op het niveau van waarden is er sprake van een normatieve reflectie op 
het menselijk handelen. Het is een taak van de sociale veranderkunde om hiervoor 
conceptuele kaders van reflectie en oriëntatie te ontwikkelen. 
 
Het zelfreguleringsconcept wil een dergelijk oriëntatiekader zijn. Daarmee kunnen mensen 
inhoudelijk reflecteren op de vraag wat te doen en hoe aan te pakken teneinde bepaalde 
waarden in de samenleving te realiseren.   
Als centrale waarde kwam bevordering van levenssamenhang naar voren. Levenssamenhang 
wordt, zoals gezegd, opgevat als een contrafactisch begrip. Tegen de de feitelijke 
werkelijkheid van de gefragmenteerde mens en gefragmenteerde samenleving in, 
appelleren we in de sociale veranderkunde aan een ideale werkelijkheid en doen alsof die 
werkelijkheid zou bestaan. Vergelijk het voorbeeld dat men er in de menselijke 
communicatie steeds weer van uitgaat dat iemand niet liegt, terwijl men goed weet dat er in 
het sociale verkeer volop wordt gelogen. En zo ga je uit van een ideaal van levenssamenhang 
die je in werkelijkheid nooit kunt kennen, ervaren en realiseren. Dat geloof in 
levenssamenhang maakt het mogelijk om het kwaad, het onafgestemde en 
gefragmenteerde leven zoveel als mogelijk en zinvol is te blijven bestrijden en niet te 
vervallen in een platvloers reductionistisch en pessimistisch mensbeeld. Als ‘God’ wordt 
opgevat als een zachte kracht die overal in de wereld werkzaam is, dan kunnen mensen in 
naam van deze God talloze barmhartige en rechtvaardige daden verrichten, aldus de 
Amerikanse filosoof John Caputo (2002). Het maakt volgens hem dan niet uit of die God in 
objectieve zin daadwerkelijk bestaat als transcendent wezen. De ware kloof ligt volgens 
Caputo dan ook niet tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen Moslims en niet-Moslims, 
maar tussen mensen die wel of niet respect hebben voor hun medemens, tussen humaan en 
niet-humaan gedrag. John Gray schrijft (2013):  
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Erkennen dat ons bestaan vorm krijgt door ficties kan een zekere vrijheid schenken. 
 
Positiever gezegd: De wereld moet worden geromantiseerd, aldus Novalis (1772-1801). De 
mens is volgens Novalis, volgens Goethe, volgens Dostojewski en anderen geneigd om de 
wereld eenzijdig rationeel te beschouwen in plaats van het wonderlijke of mysterieuze in het 
alledaagse te ervaren. 

 
4.2. Naar een meerspectivistische benadering van moraliteit 
 
In de geschiedenis van het wetenschappelijk denken over ethiek kwam naar voren dat veel 
ethici op zoek zijn geweest naar fundamenten voor een objectieve moraal. Vanuit een 
sociaal-constructieve visie kunnen we komen tot een benadering die uitgaat van erkenning 
en respect voor de zelfregie van mensen en die tegelijkertijd inhoudelijk wordt ingevuld door 
een persoon en contextgeoriënteerdedeugdenethiek. 
 
In deze persoon en contextgeoriënteerde ethiek zit een pleidooi voor een kritische en 
bescheiden houding als belangrijke aspecten van deugdzaamheid. De gerichtheid op 
eigenbelang en individuele prestatie in balans brengen met een gericht zijn op gezamenlijk 
belang en collectieve prestatie. De gerichtheid op geld en macht meewegen in de 
gerichtheid op kwaliteit van leven in een verantwoorde sociaal-ecologisch omgeving, et 
cetera.  
Het geheel van de menselijke werkelijkheid kunnen we nooit kennen en van hieruit een 
objectieve moraal funderen. Maar wat we wel kunnen doen, is onszelf ontdoen van een 
gesloten systeemdenken. We kunnen procesmatig leren denken in verhoudingen. Het zelf is 
dan een dynamische, actieve verhouding tot een nooit volledig te kennen en te beheersen 
context. Op het nivo van de persoonlijke ervaring gaat het om een zoeken, en nooit geheel 
vinden, naar innerlijke afstemming tussen de verschillende delen van het complexe, nooit 
volledig te ervaren onaffe zelf. Op het nivo van het sociaal gedrag betekent het een zoeken, 
en nooit geheel vinden, naar afstemming tussen dat onaffe zelf en de onaffe en niet geheel 
kenbare ander en het andere. 
 
Er bestaat niet zoiets als een objectieve bevelstheorie. Ons menselijk bewustzijn kent volgens 
Nietzsche (1886) een eigen wil(skracht). Het is volgens hem de wil om meester te worden 
van zijn eigen situatie. Die wil tot macht geeft volgens hem zin aan het leven.  
Een dergelijke autonomie is het empirisch en moreel vertrekpunt van veranderen. Moraliteit 
zit in elk sociaal, economisch en politiek handelen en mag er niet uitgedefinieerd worden. Zo 
is dus ook economie een normatieve handelingswetenschap, niet omdat de wet immoreel 
handelen op economisch terrein verbiedt, maar omdat de waarde van ‘goed economisch of 
politiek handelen’ in het geding is. Het vertrekpunt van zelfregie betekent in morele zin dat 
men zichzelf en de ander altijd moet blijven zien als iemand die in principe in staat en 
gerechtigd is zichzelf in het leven waarden te stellen en die na te streven. Dit vertrekpunt 
formuleert de dialoog als grondvorm van andragogisch handelen. Van meet af aan gaat de 
veranderkundige op zoek naar die zelfregie van de betrokkenen en zoekt daarin naar 
afstemming. In dit verhoudingsdenken wordt kritiek geleverd op politici, partijen en 
maatschappelijke instanties die hun invloed op het handelen van professionals in de sociale 
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arbeid enkel willen gebruiken om hun eigen moreel oordeel aan de doelgroep van de 
professionele arbeid op te leggen. Denken in verhoudingen distantieert zich van elke vorm 
van eenzijdige bevoogding, bemoeizorg en indoctrinatie. Een verhoudingsethiek kritiseert 
eenzijdig denken in termen van ‘bevredigen van eigen behoeften’ als grondslag van moreel 
handelen bijvoorbeeld in de economie.  
 
Die kritische kijk op economisch handelen zien we bijvoorbeeld bij Zygmunt Bauman. 
Volgens Bauman (2014) wordt dit patroon van consumeren in ons postmoderne leven 
gelegd op menselijke relaties. Met mensen doen we dan net als met producten: weg ermee 
als ze ons niet bevredigen. Als je een artikel koopt en het bevalt je niet meer, dan gooi je het 
weg. In die relatie tussen mens en product is er geen sprake van loyaliteit zoals dat het geval 
kan zijn in menselijke relaties. Men gebruikt de natuur, de dingen en de ander nog slechts 
voor het bevredigen van de eigen behoeften, als een consumptieartikel. Bauman pleit voor 
het voortbestaan van een verzorgingsstaat die gebaseerd is op ethische beginselen in plaats 
van calculerende economische uitgangspunten. Centraal in zijn benadering zet hij een 
authenticiteitsmoraal. Doorslaggevend daarin is of iemand zelf diens morele houding 
bepaalt zonderde gids van tradities, rede, regels of geboden.  
 
In het driewereldendenken over moreel handelen is dit weliswaar belangrijk, maar een te 
subjectieve fundering van moraliteit voor een humane samenleving. Het berust te weinig op 
een verhoudingsethiek die ook de rede in zich opneemt, aldus Van Heijst (2005). Het zoeken 
naar afstemming op de ander en het andere is ook in cognitieve zin een morele bezigheid. 
Maar dat cognitieve aspect moet ook weer niet worden overdreven. Bij moreel handelen 
gaat het niet slechts om een discussie over waarden. Het gaat veeleer om een dialogisch 
zelfonderzoek van handelingspraktijken waarin sprake is van een zoeken naar afstemming 
op persoon en omgeving. Zo is het bewust versterven als zelfgekozen stervensweg slechts 
één van de drie perspectieven, en wel een eenzijdig cognitief perspectief. Als moreel 
handelingsperspectief is het in de driewerelden benadering een te smalle basis voor 
euthanasie. 
Een zuivere ik-gerichtheid vanuit de rede of vanuit een authenticiteitsstreven is te beperkt. 
Het gaat ook om uitdrukking geven aan je verbondenheid met anderen en de wereld. Die 
verbondenheid behelst een zorg voor de ander en het andere, maar met behoud van 
eigenwaarde en ook zorg voor zichzelf. De mantelzorger moet er zelf ook niet aan onderdoor 
gaan, aldus van Heijst (2005). Het gaat om het zoeken naar een bevredigende balans tussen 
zorg voor de ander en zorg voor zichzelf. Die balans kan tijdelijk even doorslaan naar 
welbewust iets van jezelf opgeven voor de ander of omgekeerd de zorg voor jezelf even 
vóórop zetten. 
 
4.3. Naar een kritische en open moraal van sociale veranderkunde 
 
De in de vorige paragrafen bepleitte inhoudelijke stellingname moet wel worden verbonden 
met een open opstelling. Het wil immers, zoals gezegd, een morele benadering voorstellen 
zonder te moraliseren.  Bij sociaal veranderkundige theorieën en praktijken past een open 
procesdenken. Bij iedere persoon en in iedere situatie krijgt het waardengeoriënteerde 
handelen van mensen dan weer een iets andere concrete inhoud en betekenis. De sociaal 
veranderkundige kan anderen slechts helpen bij het zoeken naar telkens de goede  moraal 
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en de juiste houding in een bepaalde concrete situatie.  De uitkomst staat tevoren niet vast. 
Zelfregie in combinatie met levenssamenhang verwoordt een open concept dat de 
mogelijkheid bevat om vanuit een metaperspectief naar handelingspraktijken te kijken. In dit 
metaperspectief zijn object (observatie) en subject (observator) fundamenteel en in al hun 
tegenstrijdigheden met elkaar vermengd. 
 
Een sociale benadering van veranderkunde veronderstelt een pluralistisch wereldbeeld 
waarin mensen via een dialoog met elkaar op zoek zijn naar gedeelde waarden in hun hoop 
op een betere wereld. In dit transculturele zoekproces is er niet één ware 
levensbeschouwing, maar gaat het in de kern om het neerhalen van barrières tussen 
verschillende levensbeschouwelijke groeperingen. De sociale veranderkunde moet zich niet 
immuniseren tegen kritiek, maar zich zo open mogelijk opstellen tegenover 
andersdenkenden. Veranderen is per definitie een open begrip met emergente 
eigenschappen. Een vaste moraal zonder graad van vrijheid en onzekerheid is een 
naturalistische of dogmatische opvatting van moraal. Het hier gepresenteerde 
veranderconcept veronderstelt een persoonlijke en sociale zoektocht naar de zin van 
(samen)leven en dood zonder dat een definitief laatste antwoord hierop kan worden 
gegeven. 
 
Gerard Donkers 2020 
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Bijlage: De droom van een belachelijk mens 
 
De droom van een belachelijk mens 
 
De Rus Fyodor Dostoyevski verwoordt op het laatst van zijn leven in zijn verhaal Der Traum 
eines lächerlichen Menschen  op geheel eigen wijze het complexe begrip ‘levenssamenhang’ 
als een ervaringsbegrip. Dostoyevski formuleert het als een wereldbeschouwing die niet in 
een wetenschappelijke, rationele formule  kan worden gevat, omdat deze hoogste vorm van 
wijsheid meer omvat dan enkel kennis. Kennis doodt de onschuld van het worden (proces) 
en laat de mens twijfelen aan de droom van een vredelievende mensheid. Een samenleving 
van haat en geweld eist meer liefde dan de schuldvrije, gelukkige samenleving. 
In zijn wereldbeschouwing weigert Dostoyevski het kwaad en het geweld te beschouwen als 
de essentie van het leven. De droom van de bespottelijke mens is dat we de mensheid 
liefhebben zoals onszelf, zelfs al lachen ze ons uit om onze dwaasheid. De bespottelijke 
mens is met zijn droom niet belachelijk in de gewone zin van het woord, maar een ernstig 
iemand die tegenover een bezinningsloze wereld die de waarheid niet kent, bespottelijk lijkt. 
 
Deel I 
In deel I van het verhaal vertelt hij dat overal op de wereld hem alles eender, een en 
hetzelfde lijkt. De wereld is hem onverschillig. Op een natte, donkere en koude 
novemberavond komt hij een meisje van 8 jaar oud tegen, bibberend van de kou en 
helemaal doorweekt, die roept ‘Moeder, moeder’ en die hem bij de arm vastpakt. Haar 
moeder ligt op sterven en ze is naar buiten gelopen om hulp te halen. Hij (de hoofdpersoon) 
wijst het meisje af en zegt dat ze maar een politieagent moet zoeken en als het meisje 
volhoudt, schreeuwt hij tegen haar dat ze hem los moet laten. Die avond heeft hij immers 
besloten om zichzelf met een revolver dood te schieten.  
 
Deel II 
In deel II vertelt hij dat hij urenlang in zijn leunstoel zit te peinzen. Blijkbaar is niet alles in het 
leven een en hetzelfde, zo ontdekt hij. Ik voel smart als iemand mij slaat. Ik voel mdedelijden 
met het kind. Maar toch heb ik het niet geholpen. Waarom niet? Dat kwam door een 
plotseling opduikend idee. Mijn ergernis had zijn grond in de overweging dat ik immers 
besloten had om me deze nacht van het leven te benemen. Daarom moest ik onverschillig 
blijven. Zolang ik nog niet tot Niets ben geworden, leef ik nog en bijgevolg lijd ik nog en kan 
ik me schamen. Het meisje heeft me gered omdat zij vragen opriep die mijn zelfmoord 
opschoof. Toen viel ik in slaap. Ik merkte niet dat ik insliep. En ik had een droom die mij de 
waarheid verkondigde. Die droom gaf mij een nieuw leven. 
 
Deel III en IV 
In deel III en IV vertelt hij over zijn droom van 3 november. Ik droomde dat ik me met de 
revolver door mijn hart (niet door mijn hoofd) schoot. Alles werd zwart om me heen, ik 
verlamde en werd vervolgens in een gesloten doodskist weggedragen. Ik werd begraven en 
bleef alleen achter.  Plotseling viel er een waterdruppel op mijn gesloten linkeroog waarover 
ik in mijn hart diep verontwaardigd was en fysieke pijn voelde. Plotseling ging mijn graf open 
en kwam ik terug op een andere aarde die schoon was als het paradijs. Zoveel schoonheid 
had ik nog nooit op de aarde gezien en nog nooit ervaarde ik zoveel liefde voor al die 
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onschuldige en mooie mensen. Het was een wereld van vrede met elkaar en met de natuur, 
een wereld van liefde zonder jaloezie en wreedheid. De mensen beleefden geen geloof en 
hadden geen tempels, maar ze leefden in harmonie met het hele Universum. 
 
Deel V 
In het laatste deel van het verhaal vertelt hij dat hij de waarheid van zijn droom zelf heeft 
bedorven. Ik heb zelf die gelukkige en zondeloze aarde aangestoken met mijn leugens, mijn 
wellust, jaloezie en wreedheid. Er ontstond strijd om afscheiding, om apartheid, om de 
persoonlijkheid, om het mijn en dijn. Toen ze wreed en misdadig waren geworden vonden ze 
de gerechtigheid uit en stelde hele wetboeken op om die gerechtigheid in stand te houden, 
en om zich ervan te verzekeren dat de wetten nageleefd werden richtten ze de guillotine op. 
Ieder geloof aan het vroegere geluk van het paradijs hadden ze verloren en noemden het 
een sprookje, maar ze bleven er wel hevig naar verlangen en richtten daarom tempels op. Ze 
vonden de wetenschap uit om de waarheid te vinden en als het dan waar is, zullen we haar 
bewúst aanvaarden. 
Ik zei dat ik dit allemaal veroorzaakt had, dat ik ze de verloedering, de besmetting en de 
leugen had gebracht en smeekte hen dat ze me aan het kruis zouden slaan, maar ze lachten 
me uit en zeiden dat ze me in het gekkenhuis zouden opsluiten, als ik mijn mond niet hield. 
En toen werd ik wakker. 

Het was ochtend, dat wil zeggen, het was nog niet licht maar het was al bijna zes uur. Ik 
ontwaakte in dezelfde fauteuil; mijn kaars was helemaal opgebrand, iedereen in de kamer 
van de kapitein sliep en rondom heerste een stilte die in onze woning een zeldzaamheid 
was. Eerst sprong ik in de grootste verbazing op; nog nooit eerder was me iets dergelijks 
overkomen, zelfs niet in de meest onbelangrijke kleinigheden: nog nooit was ik bijvoorbeeld 
zo in mijn fauteuil in slaap gevallen. Toen ineens, terwijl ik daar zo tot mezelf stond te 
komen, viel mijn blik plotseling op mijn revolver die geladen en klaar voor mij lag — maar in 
een oogwenk had ik hem van mij weggestoten! O, nu, leven, leven! Ik hief mijn armen 
omhoog en riep de eeuwige waarheid aan; ik riep niet met woorden, ik weende; een 
verrukking, een grenzeloze verrukking overspoelde mijn ziel. Ja, leven en de goede 
boodschap prediken! Het besluit om te gaan prediken nam ik meteen op datzelfde ogenblik 
en natuurlijk nam ik dat besluit voor mijn hele leven!  
Ik ga de goede boodschap prediken, ik wil de goede boodschap prediken — van wat? Van de 
waarheid, want ik heb haar gezien, ik heb haar met eigen ogen gezien, ik heb haar in al haar 
luister gezien!  
En sinds die tijd predik ik! Verder houd ik het meest van diegenen die het hardst van allen 
om mij lachen. Waarom weet ik niet en kan ik ook niet verklaren, maar het zij zo. Ze zeggen 
dat ik zweverig en in de war ben, maar als ik nu al zweverig en in de war ben hoe moet het 
dan verder met me? Het is inderdaad waar: ik ben een zwever en een warhoofd en 
misschien wordt het in de loop van de tijd alleen nog erger. En natuurlijk zal ik een hoop 
blunders maken voordat ik er achter ben hoe ik moet prediken, dat wil zeggen met welke 
woorden en welke daden, want het is een hele moeilijk taak. Ik zie dit allemaal glashelder, 
maar luister nou eens: wie maakt er geen fouten? En toch hebben, zoals je weet, alle 
mensen hetzelfde doel voor ogen en ploeteren allemaal dezelfde richting uit, van de wijze 
tot de laagste bandiet, alleen langs verschillende wegen. Het is een oude waarheid maar dit 
is nieuw: ik kan niet zo heel erg meer de mist ingaan. Omdat ik de waarheid gezien heb; 
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omdat ik gezien heb en weet dat de mensen mooi en gelukkig kunnen zijn zonder het 
vermogen te verliezen om op aarde te leven. Ik wil en kan niet geloven dat het kwaad de 
normale menselijke staat is. En juist dat geloof van mij is het waarover ze allemaal lachen. 
Maar ik kan er niks aan doen dat ik dat geloof. Ik heb de waarheid gezien — ik heb het niet 
met mijn verstand uitgedacht maar ik heb gezien, gezien, en het levende beeld van die 
waarheid heeft mijn ziel voor eeuwig vervuld. Ik heb het in zo’n volmaakte gaafheid gezien 
dat ik niet kan geloven dat het onmogelijk is dat de mensen er deel van uitmaken. En hoe 
zou ik dan nog de mist in kunnen gaan? Ik zal me ongetwijfeld nog een aantal malen 
vergissen en ik zal misschien  woorden spreken die niet van mezelf maar van anderen zijn, 
maar niet lang: het levende beeld van wat ik gezien heb zal altijd bij mij blijven en zal me 
altijd corrigeren en mij op de juiste weg leiden. O ik ben  boordevol goede moed en frisheid 
en ik zal doorgaan en doorgaan, ook al zou het voor duizend jaar moeten zijn. Weet u, ik 
wilde het in het begin geheim houden dat ik ze allemaal bedorven heb, maar dat was een 
fout -  dat was mijn eerste fout! Maar de waarheid fluisterde me in dat ik loog en behoedde 
me aldus en bracht me weer op het juiste pad. Maar hoe men het paradijs tot stand moet 
brengen — dat weet ik niet omdat ik het niet in woorden uit kan drukken. Na mijn droom 
heb ik de macht over de woorden verloren. In ieder geval over de belangrijkste woorden, die 
het meest nodig zijn. Maar dat doet er niet toe; ik ga voort en ik zal blijven praten, 
onophoudelijk praten omdat ik het in ieder geval met eigen ogen gezien heb al ben ik niet in 
staat weer te geven wat ik gezien heb. Maar dat begrijpen de spotters niet: Het was een 
droom, zeggen ze, een koortsvisioen, een hallucinatie. Nou, alsof dat zoveel zegt! En zij zijn 
er zo trots op. Een droom? Wat is dat, een droom? Is ons leven soms geen droom? Ik zal nog 
meer vertellen! Stel je voor dat dit paradijs er nooit zal komen (dat heb ik inmiddels wel 
begrepen), dan nog zal ik erover blijven prediken. Eigenlijk is het zo vreselijk eenvoudig: in 
één dag, in één uur zou alles ineens geregeld kunnen worden! De hoofdzaak is: heb de 
anderen lief als jezelf, dat is de hoofdzaak en dat is alles, verder is er eigenlijk niets nodig: je 
ontdekt meteen hoe je het moet aanpakken. En toch is het niet meer dan een oude 
waarheid die men al duizendmiljoen keren verteld en opnieuw verteld heeft, alleen heeft 
men er nooit naar geleefd! Verstand hebben van het leven is belangrijker dan leven zelf, 
kennis van de wetten van het geluk is belangrijker dan het geluk zelf — dat is het waar men 
de strijd mee moet aanbinden! Ik zal het doen. Wanneer iedereen maar zou willen zou 
onmiddellijk alles in orde komen.  

Dat kleine meisje heb ik intussen teruggevonden... En ik? Ik zal doorgaan! Ik zal doorgaan!  
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