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Waarvoor kiest u?
Welke cover zou u kiezen voor deze uitgave over religie? Een heldere 
zonnestraal die door mooie grijs-witte wolken heen breekt? Een stille waterval in 
het groen? Een ondergaande zon in een prachtige oranje gloed? Mooie etherische en 
geruststellende beelden die het hemelse met het aardse verbinden. Of denkt u eerder 
aan een bloederig slagveld, een troosteloos gebied omrasterd met dik prikkeldraad? 
Beelden die met moord en doodslag gepaard gaan, met claims op de absolute, eeuwige 
waarheid. Religie kent beide kanten. Wie gelooft is tot van alles in staat: goede dingen 
en slechte dingen.

“Geloof is de adem van het hart”, schrijft Jürgen Mettepenningen, Vlaams theoloog en 
kerkhistoricus. “Wie in niets gelooft – zelfs niet in anderen of in zichzelf – wordt hard 
als dode steen.” Religie kan bijdragen aan een grondhouding die het leven van mensen 
concreet betekenis geeft. Het kan voldoening geven, helend werken en onze eindig-
heid relativeren, onderschrijft ook Ad Maas. Dominee Emmanuel Koney, beheerder van 
het multifunctionele verenigingsgebouw De Kandelaar in de Bijlmer, is hier een goed 
voorbeeld van. Met passie en eindeloos enthousiasme zet hij zich in voor een veilige 
leefomgeving en slaat hij de brug tussen het geloof en de Nederlandse samenleving. 
‘U bent uw broeders hoeder’, is zijn motto.

Maar tijdens onze zoektocht naar een betekenisvol leven zijn we kwetsbaar. Als een 
groep, in naam van een God, over de grenzen gaat van onze persoonlijke integriteit om 
de eigen macht te vergroten, openbaart zich de keerzijde van religie. Frances Peeters 
en Arjan van Dijk geven aanwijzingen voor het coachen van slachtoffers van dergelijke 
schadelijke dwangculturen.

Sijtze de Roos schetst een middenweg. Religie kan een zekere structuur geven. Onein-
digheid gaat ons boven de pet en verontrust ons. Dus enige houvast kunnen we wel 
gebruiken. Vandaar dat de redactie uiteindelijk heeft gekozen voor deze cover, een foto 
van Éva Nemes: een structuur die ruimte voor licht en lucht blijft bieden.

Ik wens u, ook namens de redactie, een nieuw jaar met geloof in uzelf, de ander, en 
datgene wat u rust en ruimte schenkt.

Janet Rienties 
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Coaching
hoofdredacteur@tvc.nl

voorwoord
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De pastor en 
de coach
Ergens op een hei treffen we de wetenschappelijke staf van een 
forensisch psychiatrische kliniek (FPK) in beraad bijeen. Ze zijn 
er allemaal: de behandelcoördinator, de beleidspsychiater, klinisch 
psychologen, de neuroloog, de bewegings-, ontspannings- en ar-
beidstherapeut, het hoofd sociotherapie, enfin; alle specialisten die 
deze instelling rijk is. En niet te vergeten de geestelijk verzorger. 
AUTEURS: SIJTZE DE ROOS & JAKOB VAN WIELINK

Aan de orde is het scheppen van een ge-
zamenlijk draagvlak onder een ‘coherent, 
cliëntgeoriënteerd en cliëntversterkend 
behandelbeleid voor de toekomst’. Het team 
staat voor de vraag of deze doelstelling door 
iedereen gedragen kan worden en zo ja, 
hoe ze vervolgens zal worden nagestreefd. 
Daarom presenteren alle deelnemers vandaag 
wat zij de komende tijd van plan zijn, welke 
behandelomslag van hen te verwachten valt, 
welke synergetische samenwerkingsopties 
zij voor zich zien en welke ondersteunende 
methodologieën in welke innovatieve arrange-
menten men denkt te gaan inzetten. 

Presentaties
Het ene na het andere indrukwekkende 
relaas passeert de revue. De discussies zijn 
intens en collegiaal en de zaal zindert van de 

gezamenlijke energie. Uit elke zinswending 
blijkt opnieuw hoe diep de inzichten graven, 
hoe humaan en medemenselijk men het met 
de opgenomen cliënten voorheeft, hoe ver de 
diagnostische en curatieve kennis strekt en 
hoe vernieuwend en ingrijpend de program-
mavoorstellen zijn. 

Er wordt met overgave gewerkt, maar het 
loopt al tegen zessen en de aangeklede borrel 
lonkt. Net op tijd merkt de klinisch psycho-
loog op dat een van hen nog geen woord heeft 
gesproken: de geestelijk verzorger. “Voor we 
afsluiten,” zegt hij, “wil ik graag onze pastor 
nog horen. Wat, collega, heb jij onze cliënten 
te bieden?” Er valt een diepe stilte. De pastor 
wrijft nadenkend over zijn kin, kijkt om zich 
heen en antwoordt: “Tja, dat weet ik niet zo 
een, twee, drie. Troost misschien?”

Religieuze aspecten van coaching
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Aan de borrel 
En zo liep de bijeenkomst met een sisser af. 
Tijd om af te sluiten, vond de voorzitter. En de 
pastor? Die liet onder de borrel vrijmoedig van 
zich horen. Dat hij onder de indruk was van al 
die kennis en blij met de warme geestdrift van 
de collega’s. Dat hij niet twijfelde aan hun goe-
de bedoelingen en dat hij van harte instemde 
met hun oprechte betrokkenheid. Dat niettemin 
enige twijfel aan hem bleef knagen. “Ik kan me 
vergissen, hoor,” vroeg hij zich in gesprek met 
de beleidspyschiater 
hardop af, “maar 
gaat het op zo’n dag 
als vandaag niet heel 
erg over wat wij al-
lemaal willen en wat 
wij allemaal doen? 
Raken we daar de 
kern mee? Ik hoor de stem van onze patiënten 
zo weinig terug in wat wij elkaar te vertellen 
hebben. Wat weten wij eigenlijk van hen? Wat 
hebben zij ons te zeggen’? Wat hebben zij 
wezenlijk van ons nodig?”

Geestelijk verzorgers zijn inmiddels randfiguren 
geworden; dat is de prijs die zij betalen voor de 
secularisering, die in onze streken al jaren om 
zich heen grijpt. Het is een wonder dat zij nog 
op de loonlijst staan. Toch maakt het optreden 
van deze pastor indruk. Vooral door de vragen 
die hij ons voorlegt. 

Behandelaars, hulpverleners en andere 
ondersteuners, zoals coaches, bekleden een 
veeleisend beroep, al was het maar omdat 
zij vroeg of laat geconfronteerd worden met 
verlegenheden waarop behandelantwoorden 
niet blijken aan te sluiten. Het gaat dan om de 
ongewisse queeste naar de heilige graal van het 
leven; de zoektocht naar betekenis die, net als 
de trek naar de pot met goud aan het eind van 
de regenboog, geen einde kent. Het zijn, zou 
je kunnen zeggen, vragen die het mysterie van 
ons bestaan raken. Het betreft – los van welke 
godsdienstvariant ook – religieuze vragen. 
Het mag dan zijn dat onze pastor ergens onder-
aan de ranglijst van behandelaars bungelt, zijn 

opmerkingen zijn er niet minder indringend 
om. Wat kunnen wij als coaches van hem 
leren? Of, breder geformuleerd: wordt coaching 
beïnvloed door religie? 

Religie
Maar eerst: wat bedoelen wij met de term reli-
gie? Het verzamelbegrip coaching veronderstel-
len we bekend. Wat religie betreft: duidelijk 
is dat met dit begrip iets wordt aangeduid dat 
hoger reikt dan kerkelijkheid of tempeldienst. 

Maar wat precies? 
Wellicht brengt 
de etymologie ons 
verder.
Een gangbare woord-
afleiding verklaart 
religie uit religare, 
dat ‘goed binden’ 

betekent. Onder religie wordt dan de band 
(liga) tussen God en mens verstaan, of ook, 
in de meer hedendaagse westerse versies, de 
banden tussen mensen onderling. Dat sluit 
mooi aan bij de wens om ‘te verbinden’ die 
coaches allerwegen met elkaar en hun cliënten 
delen. Daarmee is echter de kous niet af. Om 
te beginnen kent het Latijn voor de band tussen 
mensen en goden een toepasselijker begrip, 
namelijk conjunctio – en bovendien zijn er 
nog verscheidene andere woordafleidingen 
mogelijk.
Cicero (1993) bijvoorbeeld, wijst het werk-
woord relegere als bron van religio aan. Dit 
werkwoord heeft betrekking op het nauwkeurig 
opvolgen van godsdienstige voorschriften of 
tempelriten, bijvoorbeeld door deze herhaal-
delijk te ‘her-lezen’ (re-legere). Zo bekeken, 
zou methodisch verantwoord handelen een 
religieuze component hebben, zeker als we er 
het beroepsethische gebod van methodisch-
technische zorgvuldigheid onder scharen.

Religie kan voorts afgeleid zijn van relinquere 
(achterlaten) en verwijzen naar de scheiding 
tussen het heilige en het profane dat je als 
gelovige dient af te zweren. Bovendien is er 
een mogelijk verband met het Augustiniaanse 
begrip re-elegere (herverkiezen), waarmee 

Religie drukt een duidelijke 
stempel op de inzet en 

vormgeving van coaching
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hij aangeeft hoe de mens zich (weer) tot God 
wendt. Gaan we uit van deze laatste twee 
betekenissen, dan moet coaching afhaken. 
Op het eerste gezicht gaat het hier immers om 
twee geheel verschillende dimensies. Religie 
verwijst naar al wat ons aardse leven overstijgt 
en wat er ‘de goddelijke oorsprong’ van zou 
zijn; kortom, naar het transcendente. Coaches 
beperken zich doorgaans tot het hier en nu, 
tot het immanente. 

Toch is dat het laatste woord niet, want zoals 
uit de meerduidigheid van het begrip religie 
blijkt, raken het immanente en het transcen-
dente elkaar. Reeds in het ondermaanse, aldus 
Blaise Pascal, ‘gaat de mens de mens oneindig 
te boven’. Zo worden hulpverleners en bege-
leiders onvermijdelijk met het mysterie van 
het menselijk bestaan – en met de ontoerei-
kendheid van hun instrumentarium – gecon-
fronteerd, zelfs al zouden zij zich beperken tot 
‘oppervlakkige’ gedragsverandering. Daarom 
vermoeden wij dat ook coaching religieus 
doordesemd is. 

Menselijk verschijnsel
Klopt onze veronderstelling? Kort samengevat 
mogen we religie enerzijds opvatten als de 
menselijke omgang met het ondoorgrondelijke 
geheim van ons bestaan, en anderzijds als de 
eredienst aan de verondersteld ‘laatste oor-
zaak’ daarvan: de Almachtige, het Hogere, het 
Oneindige, God, JHWH, Allah, of welke naam 
we daaraan ook geven. Maar terwijl ‘God’ 
ons menselijk verstand per definitie te buiten 
en te boven gaat, principieel onbereikbaar is 
en zelfs, aldus Karl Barth, als de ‘Onkenbare’, 
de ‘Geheel Andere’ tegenover ons staat, blijft 
godsdienst een menselijk verschijnsel. Als 
cultuurfenomeen hebben godsdiensten wel-
iswaar met ‘geloof’ te maken, maar vallen ze 
daar niet mee samen. De eredienst aan goden 
krijgt uiterlijk vorm in plaats- en tijdgebonden 
geloofsartikelen, liturgieën, symbolen en tem-
pelriten, of, anders gezegd: in religieuze prak-
tijken die het geloof zelf soms overwoekeren. 
Geloofspraktijken zijn bovendien cultureel 
divers. Maar, zoals Confucius ooit zei: “Alle 

mensen zijn hetzelfde; het zijn slechts hun 
gebruiken die verschillen.” 
Ook coaches bedienen zich van rituelen en 
symbolen. Coachtaal, methoden, faserin-
gen, markeringen en evaluaties zijn daarvan 
voorbeelden. De vraag rijst of de ritualistiek 
van coaching niet deels – mogelijk onbewust 
– is geënt op, of sterk wordt beïnvloed door, 
religieuze praktijken. Op zijn minst mogen we 
spreken van treffende overeenkomsten. 
 We noemen enkele voorbeelden.
• Religare, of verbinden. Mensen gaan bij 

anderen, zoals coaches, te rade om leer-
zaam te leren terugkijken op hun bijdrage 
aan een groter geheel. Dit zien wij als 
een erkenning van onderlinge afhankelijk-
heid en van het nut en de noodzaak van 
gemeenschappelijke verbanden. 

• Symboliek. Net als een kerk, een moskee, 
een tempel of een kapel kan de coach-
ruimte gezien worden als een symbolische 
ruimte, waarin mensen ‘oefenen om zich 
te verbeteren’ en waarin verandering 
‘bewust, opzettelijk en doelgericht’ wordt 
nagestreefd. De coachruimte dient zo als 
de fysieke manifestatie van een geeste-
lijke transitional space en neemt daarmee 
bovendien het karakter van een rituele 
ruimte aan.

• Rituelen. Coaches werken met markerin-
gen die als overgangsriten fungeren. Men 
‘staat stil’ bij ‘doorbraken’. Successen wor-
den beklemtoond en gevierd. Zo markeren 
coaches en coachees overgangen naar 
nieuwe inzichten of ander gedrag.

Ook in andere opzichten doet het handelen 
van coaches aan religieuze praktijken denken. 
Overeenkomsten vinden we bijvoorbeeld in het 
feit dat:
• mensen verlossing zoeken van hun be-

staansangst of horror vacui. Zij verlan-
gen naar ‘hogere waarden’, waaraan zij 
houvast ontlenen. Zekerheden zoeken 
zij van oudsher in tempels en kerken, bij 
vaderfiguren, raadgevers of zielenherders, 
en tegenwoordig evenzeer bij al dan 
niet moederlijke coaches. Van hen wordt 
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geruststelling verwacht, en wel in de vorm 
van kalmerende rituelen en duidelijke nor-
men die denken en gedrag ‘zekeren’. Erich 
Fromm (2013) omschreef dit verlangen als 
“de kinderlijke wens om zichzelf blijvend 
te hechten aan beschermende figuren.“ 
In christelijke termen: laat de kinderen tot 
mij komen.

• het in beide domeinen gaat het om ‘be-
zwering en bekering’. ‘Het kwaad’ dient 
bezworen te worden. In religieus opzicht 
gaat het om het uitbannen van zonden, 
van geloofsafval, ongehoorzaamheid 
jegens rituele geboden of de overtreding 
van – voor goddelijk gehouden – verbo-
den. Mensen dienen zich daarvan verre 
te houden, zich berouwvol tot God te 
wenden, de ‘oude Adam’ af te leggen, een 
‘nieuwe mens’ te worden, kortom: zich te 
bekeren. 
Voor coaches kan het kwade bijvoorbeeld 
bestaan uit ontbrekend zelfvertrouwen, 
negatieve denk- en gedragspatronen, 
gebrekkige reflectie of improductieve 
handelingsroutines.  
Coaches spannen zich in om deze euvels 
in samenspraak met hun cliënten te isole-
ren en te herbenoemen als aansporingen 
tot verandering. Zo helpen zij cliënten 
zich positiever en productiever gedrag 
te verwerven, 
andere denk-
gewoonten te 
ontwikkelen, dan 
wel juist meer 
op hun intuïtie 
te vertrouwen, 
kortom: zichzelf 
te vernieuwen. 
Ook dat is een vorm van bekering; zij het 
een seculiere.

• er in beide domeinen bovendien sprake 
kan zijn van ‘inkeer’. In coaching kunnen 
mensen ‘zichzelf beter leren kennen’. En 
in de gnostieke traditie zoeken gelovigen 
‘verlossende kennis in God en het Zelf’.

• er in kerk en coaching sprake is van een 

zekere eschatologie of heilsweg. Evenals 
religieus personeel werken ook coaches 
aan de ‘bevrijding’ van hun clientèle. Een 
coachee kan zich bevrijd voelen als ze 
duidelijk krijgt dat zij niet de enige is die 
burn-out dreigt te raken en dat ze daar 
(ook) zelf iets aan kan doen. 

Voor gelovigen speelt de ‘genade van verlos-
sing’ een bepalende rol. En dat niet alleen van 
de ‘verlokkingen des vleses’ of uit ellendige 
omstandigheden, maar vooral van de beper-
kingen van de menselijke conditie als zodanig. 
Hier raakt – en dat is een verschil met de inzet 
van coaches – de immanente mens het trans-
cendente. 

Hiermee is niet gezegd dat religie en coaching 
zich op hetzelfde vlak bewegen: coaches hou-
den zich doorgaans verre van transcendente 
zijnsvragen. Niettemin werken ook zij terdege 
mee aan betekenisconstructie. Daarmee zijn 
er, denken wij, genoeg overeenkomsten om te 
mogen stellen dat religie in onze cultuur een 
duidelijk stempel op zowel inzet als vormge-
ving van coaching zet. 

Verder kijken
Ter afsluiting keren we terug naar onze pastor. 
Hij stelt vragen die te moeilijk zijn voor ant-
woorden, al worden die wel vaak met kracht 

van welgemeende 
woorden gezocht. 
Vallen niet predi-
kanten, priesters 
en theologen met 
enige regelmaat te 
betrappen op – om 
in het jargon te 
blijven – de even 

‘hoogmoedige’ als potsierlijke illusie dat men 
precies zou weten wat ‘God’ bedoelt of wat 
goed is voor ‘de mens’? En bezondigen thera-
peuten, counsellers of coaches zich, op hun 
niveau, van tijd tot tijd niet aan vergelijkbare 
hoogmoedigheden? Wie zal zeggen hoeveel 
cliënten gebukt gaan onder de menslievende 
inspanningen van hun begeleiders? 

Hoeveel cliënten gaan gebukt 
onder de menslievende 

inspanningen van 
hun begeleiders?
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Het gevaar van valse beloften loert om elke 
hoek. Daarom: wat na alle theologische, the-
rapeutische of methodische ruis van – en vóór 
– mensen ‘verschijnt’, hangt sterk af van ons 
vermogen verder te kijken dan de beslagen bril 
van onze expertise.

En dat is precies waar de bescheidenheid van 
deze pastor ons aan herinnert. Dat is wat wij 
van hem kunnen leren. Hoe helder klinkt de 
stem van onze cliënten door in wat wij onder-
ling bespreken? Wat weten wij eigenlijk van 
hen? Wat zouden zij ons te zeggen hebben? 
Wat hebben zij wezenlijk van ons nodig? ■

Sijtze de Roos is opleider, supervisor en 
coach. Daarnaast bekleedt hij verschillende 
bestuurlijke functies, zoals die van president 
van ANSE. 

Jakob van Wielink is (internationaal) oplei-
der, begeleider en auteur met als specialisatie 
veerkracht, leiderschap en verandering. www.
jakobvanwielink.com
Beiden zijn redacteur van dit tijdschrift.
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VOOR COACHES OP ZOEK NAAR PROFESSIONALISERING:

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE COACHING 
(START IN OKTOBER 2016)

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 
(START IN SEPTEMBER 2016)

MASTER IN EXECUTIVE COACHING?
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’Religiecoaches’ 
op een rij
Een aantal coaches in Nederland begeleidt bewust vanuit een 
bepaalde (religieuze) levensovertuiging. Wat betekent dat voor 
hun visie op het vak en hoe zie je dat terug in hun werkwijzen? 
Een islamitische, boeddhistische, joodse, agnostische, hindoeïs-
tische en christelijke coach lichten toe waarom zij expliciet bege-
leiden vanuit hun geloof. 

PRAKTIJK
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Naam: Latifa Tawfik 
Functie: Orthopedagoog en psycholoog 
Organisatie: Islamitische Pedagogen- & 
Psychologenpraktijk, www.ipep.nl 

Overtuiging: Islaam

Reden
Ik werk vanuit deze overtuiging omdat ik 
niet anders kan dan vanuit mijn diepste 
overtuiging mijn vak uit te oefenen. Daar-
bij biedt onze religie zeer inspirerende 
handvatten om het vak coaching invulling 
te geven. Ik vind het zinvol om te coachen 
vanuit islamitische invalshoek, omdat veel 
moslims daar behoefte aan hebben en dit 
in eerdere ervaringen met de hulpverle-
ning hebben gemist.

Werkwijze
Ik open sessies altijd in de naam van God 
en sluit ook weer af met een dankwoord 
aan God. Daarmee belicht ik onze afhan-
kelijkheid van de Schepper bij mijn poging 
om de coachee te begeleiden in zijn leer-
proces. Het inzicht dat alle inspanningen 
worden beloond, ongeacht de uitkomst, 
vormt voor de coachee vaak een krachtige 
motivator voor verandering en volharding. 

Visie
Begeleiding zonder inachtneming van de 
rol van spiritualiteit in het leven van een 
persoon, is niet volledig. Ontwikkeling 
dient holistisch benaderd te worden door 
rekening te houden met zoveel mogelijk 
facetten van iemands identiteit. In spiritua-
liteit zitten vaak motiverende en inspire-
rende factoren verborgen die zeer goed 
bruikbaar zijn bij coaching.

Naam: Nynke Valk
Functie: Coach en trainer
Organisatie: De Heldere Spiegel, 
www.dehelderespiegel.nl 

Overtuiging: Boeddhisme

Reden
Het boeddhisme ligt mij na aan het hart; het 
is mijn grootste inspiratiebron. Het brengt 
me dichter bij mijn essentie – de ruimte die 
voorbij woorden, gedachten en emoties is. 
Ook het ontwikkelen van (zelf)compassie 
vind ik heel waardevol. Voor mij is het een 
levensweg. 

Werkwijze
Het uitgangspunt van het boeddhisme is 
dat je al goed bent zoals je bent. Ook al 
hebben we problemen, dat is niet onze es-
sentie. Door in een coachingsgesprek open 
te onderzoeken wat aanwezig is, beweeg je 
van wat moet of wat ‘gewenst’ is, naar hoe 
het werkelijk is. Hierdoor ontstaan vrijheid 
en een breder perspectief, zodat je weer 
verder kan. 

Visie
Mijn benadering is intuïtief, wat betekent 
dat ik een gesprek zo ruim en open moge-
lijk inga, zonder vooropgezet plan, concept 
of oordeel. Het is in die zin geen ‘behande-
ling’. In de ruimte die hierdoor ontstaat, 
ontvouwt het proces zich als vanzelf. Soms 
doen we een geleide meditatie- of (zelf)
compassieoefening. 
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Naam: Jacob Ben-Chaim 
Functie: Coach, trainer en kennisdeler 
Organisatie: Jechida, www.jechida.nl 

Overtuiging: Kabbala, jodendom,  
chassidisme 

Reden
In een periode waarin ik mij in een existen-
tiële crisis bevond, heb ik ontdekt dat de 
kabbala (deel van de joodse mystiek) een 
uitstekende weg is tot persoonlijke ontwik-
keling. De inzichten die ik door de studie 
van de Kabbala heb gekregen, wil ik graag 
aan anderen doorgeven.

Werkwijze
Men hoeft niet joods te zijn om van de 
joodse wijsheid te leren. Ik werk met 
teksten en bewustzijnsoefeningen die geba-
seerd zijn op de joodse wijsheidstradities, 
maar geïntegreerd zijn in de Nederlandse 
cultuur. Daardoor krijgt de coachee inzicht 
in wat er werkelijk in ons en om ons heen 
gebeurt. Deze nieuwe inzichten geven 
voldoening, inspiratie en geluk.

Visie
De joodse mystiek wordt ook kabbala ge-
noemd, wat ‘ontvangen’ betekent. Iedereen 
wil ontvangen, vooral in onze consump-
tiemaatschappij. Daar is niets mis mee als 
je weet wat je echt wilt ontvangen. Na het 
beseffen van wat we willen, leren we ook 
hoe we het kunnen bereiken. Hiermee 
leren we ook hoe te geven.

Naam: Loeke Richter
Functie: Coach 
Organisatie: Schaal van Richter, 
www.schaalvanrichter.nl 

Overtuiging: Humanisme

Reden
Zonder ergens in te geloven kun je iets er-
varen wat je religieus kunt noemen. Er is 
behoefte aan verwondering, het wonder, 
aan perspectief. Coachen is een prachtig, 
scheppend middel om die behoefte vorm 
te geven. 

Werkwijze
Dit kan, en daar zit mijn religiositeit, 
door een bepaalde non-conformistische 
manier van aanwezig zijn met je cliënt; 
door Presence. Door jezelf te blijven 
(laten) toetsen op de waarden van jouw 
coach zijn. Want met elke vraag genereer 
je een mogelijke versie van een leven. 
Onbestaande perspectieven scheppen, 
woorden vervangen door andere woor-
den, grenzen door onbegrensdheid.

Visie
“Ik heb niets met religie, maar van binnen 
ben ik diep religieus”, sprak Hugo Claus 
ooit. Ik weet niet waar de waarheid rond 
religie ligt, maar ik weet dat je als coach 
het verbeeldingsvermogen van je cliënt 
kunt aanspreken en daarmee de god en 
godin, de held en heldin, die in iedereen 
schuilt. En daar geloof ik in. 
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Naam: Asha Toerab
Functie: Coach, Yoga- en Meditatiedocent 
Organisatie: Asha Life Coaching, 
www.ashalifecoaching.nl 

Overtuiging: Sanatan Dharm/ Hindoeïsme 

Reden 
De oude Indiase geschriften beschrijven 
het pad van de eeuwige ziel; deze kennis 
is tijdloos en universeel. Het Sanatan 
Dharm is meer een spirituele way of life 
dan een religie. In essentie is God liefde. 
Het hindoeïsme biedt veel mogelijkheden 
tot zelfonderzoek en bewustwording op 
alle niveaus; fysiek, mentaal, emotioneel 
en spiritueel.

Werkwijze
Mijn kernwaarden zijn: vrijheid, vro-
lijkheid, vreugde, vrede en ware zelf. 
Deze waarden verbind ik in mijn werk 
en leven. Een coachingstraject is altijd 
op maat. Ik probeer mijn coachees en 
cursisten zoveel mogelijk te stimuleren tot 
zelfonderzoek, om verbinding te ervaren 
tussen lichaam en geest. Dat zij in vol-
ledige vrijheid en vertrouwen gaan leven 
vanuit hun eigen kracht.

Visie
Asha betekent in het Sanskriet ‘Hoop’.  Ik 
hoop met mijn aanbod en met mijn Zijn, 
vrede, vreugde en bewustwording door te 
geven aan iedereen, ongeacht religieuze 
of culturele achtergrond. We zijn allemaal 
met elkaar verbonden. “Be The Change 
That You Want To See In The World” 
(M.Ghandi).

Naam: Sietze Ketelaar
Functie: Coach 
Organisatie: Dissel Development, 
www.dissel-development.nl 

Overtuiging: Christendom

Reden 
Je visie op de wereld en de mens heeft veel 
aspecten. Die vormen samen je wereld-
beeld. De Bijbel reikt ons een visie op de 
mens die uitgaat van de mogelijkheid van 
een wedergeboorte. Het leven is niet zin-
loos, maar heeft zin als schepping van God. 
En dat heeft effect op werken en op leven.

Werkwijze
Er zijn coachees die bewust een coach met 
een vergelijkbare levensovertuiging zoeken. 
Covey wees al op de kracht van spirituali-
teit; deze verbinding is voor de coachee van 
groot belang. Samen doordenken wat de 
betekenis van gebeurtenissen of obsta-
kels is, kan niet zonder die dimensie. Bij 
niet-christelijke coachees komt het geloof 
niet altijd aan de orde, hoewel ik het niet 
ontloop.

Visie
Elk mens heeft een eigen verantwoorde-
lijkheid en looppad. Talentmanagement 
komt al in de Bijbel voor en is in te zetten 
in verschillende fasen van werk en leven. 
Vanuit deze gedachten help ik de coachee 
succesvol te zijn. Ik zet verschillende instru-
menten in en probeer de coachee te helpen 
waar dat het meest nodig is; soms betreft 
dat het geloof.
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Wens voor een 
betere wereld
Compassie en ‘de gulden regel’ – behandel een ander zoals je 
zelf behandeld wilt worden – zijn in de geschriften van de oude 
Chinese wijsgeer Confucius al te vinden. Ook in het seculiere, 
ontkerkelijkte Nederland van 2015 is compassie een veel gehoorde 
term. Dat zal ten dele te verklaren zijn door het in Nederland veel 
gelezen werk van Karen Armstrong. Zij roept op om ‘de gulden 
regel’ als leidraad voor het handelen nieuw leven in te blazen en 
daarmee compassie in de praktijk te brengen. 
AUTEUR: SYTSKE TEPPEMA

Compassie als grondhouding
Compassie, invoelend vermogen, empa-
thie, mededogen. Deze termen duiden 
op de grondhouding van waaruit ik als 
vertrouwenspersoon en ombudsman werk 
– ongetwijfeld velen met mij. Ik denk niet 
alleen aan coaches, maar ook aan bijvoor-
beeld artsen, vrijwilligers, leerkrachten en 
mantelzorgers. 
De waarde van compassie ervaar je zelf als 
je aandachtig en oordeelvrij gehoord wordt, 
erkenning en begrip krijgt voor het probleem 
waarmee je worstelt, als je je door een an-
der gerespecteerd voelt om wie je bent, los 
van je maatschappelijke positie, huidskleur, 
geslacht of herkomst. 

In het werk van Karen Armstrong (1944), Brits 
godsdienstwetenschapper en schrijfster, neemt 
compassie een centrale plaats in. Hierdoor 
voel ik mij sterk aangetrokken tot haar gedach-
tegoed. Toen zij de Freedom of Worship Award 
in 2008 uitgereikt kreeg in Middelburg, heb 
ik haar ontmoet. Zij ontving deze onderschei-
ding voor haar werk en daarmee haar bijdrage 
aan een beter begrip van de godsdiensten 
in een tijd van toenemende confrontaties en 
conflicthaarden. 

Betekenis van Armstrong
Armstrong heeft een groot lezerspubliek 
in Nederland; bijna al haar werk is in het 
Nederlands vertaald. Ze is hier diverse malen 

Karen Armstrongs pleidooi voor compassie
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geweest. Hoe is haar populariteit in ons land 
te verklaren? Het antwoord ligt, naar ik ver-
moed, in haar twee autobiografische boeken. 
Zij zijn in het Nederlands vertaald als ‘Door 
de nauwe poort’ (1997) en ‘De Wenteltrap’ 
(2003). Daarin beschrijft zij hoe zij als diep-
gelovig katholiek meisje besluit het klooster 
in te gaan in de hoop God te vinden. Na een 
intense zoektocht zonder resultaat, vernederd 
door superieuren en met het gevoel mislukt 
te zijn, besluit zij na tien jaar uit te treden. 
Eenmaal buiten het klooster ontwikkelt zij een 
spiritualiteit die niet langer te etiketteren is en 
die rijker en dieper is, dan wat zij ooit in het 
klooster heeft kunnen ervaren. Als je daar toch 
een naam aan zou willen geven, dan komen 
aanduidingen als ‘het streven naar verlich-
ting’ en ‘mystieke ervaring’ nog het meest in 
de buurt. Deze invulling sluit aan bij de vele 
mensen in Nederland, die niet kerkelijk zijn of 
de kerk hebben verlaten, maar wel verlangen 
naar spiritualiteit.

Compassie op de mondiale agenda
Het begrip compassie is niet nieuw, zoals ge-
zegd: Confucius sprak er al over. Wat wel ver-
nieuwend is, is de manier waarop Armstrong 
compassie wereldwijd heeft geagendeerd, 
nadat zij in 2008 een TED-prijs had gewon-
nen. Met het prijzengeld van honderdduizend 
dollar mocht Armstrong een wens doen voor 
een betere wereld. Haar wens bestond uit ‘het 
bevorderen van een wereldwijde gemeen-
schap, waarin alle volkeren in wederzijds 
respect naast elkaar kunnen leven’. 

Dat klinkt ambitieus en idealistisch, maar daar 
is het niet bij gebleven. Zij heeft die wens 
met behulp van TED geconcretiseerd, op we-
reldschaal. Met vele vooraanstaande denkers 
uit de grote religieuze tradities stelde zij het 
‘Charter for Compassion’ op. Eind 2009 heeft 
zij dat wereldwijd, op zestig verschillende 
plaatsen op de wereld, bekend laten maken. 
In Nederland gebeurde dat in de Mozes en 
Aäronkerk in Amsterdam, in aanwezigheid 
van burgemeester Job Cohen, rabbijn Abraham 
Soetendorp, islamoloog Tariq Ramadan en 

econoom Herman Wijffels. Op de site  
www.handvestvoorcompassie.nl staat de 
tekst van het charter in het Nederlands. Een 
fragment daaruit:

“Compassie is onze drijfveer om ons onver-
moeibaar in te zetten voor het verzachten van 
het leed van onze medeschepselen, om terug 
te treden uit het middelpunt van onze wereld 
en een ander voor het voetlicht te plaatsen, 
en om recht te doen aan de onschendbare 
heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder 
enige uitzondering, te behandelen met vol-
strekte waardigheid, billijkheid en respect.”

Op de site is te zien hoeveel organisaties 
alleen al in Nederland zich inmiddels aan dit 
handvest verbonden hebben en hoeveel activi-
teiten er ontplooid worden om aan het begrip 
compassie een concrete inhoud te geven.

Oefenen in compassie
Daarnaast heeft Karin Armstrong zich tot het 
individu gericht met haar boek ‘Twelve Steps 
to a Compassionate Life’ (2011). Daarin zet ze 
uiteen hoe je compassie kunt ontwikkelen en 
oefenen in je dagelijks leven. Kort samen-
gevat komen die twaalf stappen neer op het 
volgende. 

Verdiep je in de bronnen van compassie, te 
vinden in de wereldreligies (1). Ga na waar je 
in jouw omgeving empathie zou kunnen be-
vorderen (2). Oefen je in compassie met jezelf. 
Mildheid en humor tegenover jezelf en erken-
ning van je eigen beperkingen zijn voorwaar-
den om een ander met mededogen tegemoet 
te treden (3). Gebruik daarbij boeddhistische 
meditatie oefeningen (4). Oefen je in bedacht-
zaamheid – mindfulness – om je de gewoonte 
eigen te maken aandacht op te brengen voor 
wat zich aandient, zonder er meteen een 
oordeel over te hebben (5). Begin met het in 
praktijk brengen van compassie door elke dag 
iets vriendelijks te doen voor een ander, al is 
het maar een kleinigheid (6). Besef daarbij dat 
je eigen kennis en gezichtsveld beperkt is, houd 
ruimte voor de zienswijze van de ander (7). 
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Luister daarbij goed en welwillend naar de an-
der en heb oog voor diens belangen (8). Besef 
dat de wereld inmiddels een dorp is en dat je 
verantwoordelijkheid draagt voor alle buren 
van dat dorp (9). Probeer daarbij vooroordelen 
over andere mensen, groepen of volkeren door 
kennis van zaken los te laten (10). Herken in 
het verdriet van een ander je eigen verdriet en 
zet je in om dat verdriet voor die ander te ver-
lichten (11). Oefen je om haat niet met haat te 
vergelden, je in te leven in de situatie waarin 
een vijand zich bevindt, je te realiseren dat hij 
ook lijdt en te overwegen of zijn gedrag mis-
schien een reactie is op eerdere gedragingen 
van jou of vanuit jouw wereld (12).
Dit stappenplan is duidelijk geen kant-en-klaar 
recept voor compassie. Armstrong spreekt 
van een levenslange training en bemoedigend 
voegt ze daar aan toe: “Ieder van ons kan, als 
we volhouden, een kracht ten goede in de 
wereld worden en die een klein beetje beter 
maken.”

Achtergrond van handvest en stappenplan
Hoe is Armstrong tot het idee van het handvest 
en stappenplan gekomen? Haar intensieve 
bestudering van de wereldreligies heeft haar 
tot de overtuiging gebracht dat deze in de kern 
hetzelfde morele gebod als basis hebben. Dat 
is de gulden regel, die gebiedt je naaste lief te 
hebben als jezelf, of, anders geformuleerd, die 
leert ‘wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe 

dat ook een ander niet’.
De verschillen tussen religies, die in eerste 
instantie het meest in het oog springen, zijn 
volgens haar het gevolg van de cultuur, tijd en 
plaats van hun ontstaan en ontwikkeling. Die 
opvatting onderbouwt ze met een indrukwek-
kende kennis van religieuze geschriften en van 
historische en filosofische bronnen.

Armstrongs overtuiging dat de gulden regel 
universeel is, gaat terug tot 1981, wanneer ze 
in Jeruzalem verblijft. Van de BBC heeft ze dan 
een opdracht gekregen om een documentaire 
serie over de apostel Paulus te maken en te 
presenteren. Jeruzalem is niet alleen voor 
christenen, maar ook voor joden en moslims 
een religieus centrum. Ze raakt er gefascineerd 
door de verschillen én de overeenkomsten 
tussen deze ‘zusterreligies’. Hier ontstaat 
ook haar beroemde boek ‘A History of God’ 
(1993), een onderzoek naar de ontwikkeling 
van het godsbegrip in het jodendom, het chris-
tendom en de islam.

Maar hoe is dan, gegeven de overeenkomsten, 
die onderlinge haat tussen de ‘zusterreligies’ 
te verklaren? Denk aan de gewelddadige 
kruistochten van destijds van christenen tegen 
moslims en joden en aan de hedendaagse 
wreedheden van Al Qaida jegens ‘de kruis-
vaarders’ en ‘de ongelovigen’. Haar antwoord 
is: fundamentalisme. 

Ieder van ons kan, als 
we volhouden, een 
kracht ten goede in 
de wereld worden
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Fundamentalisme
Fundamentalisme ontstaat volgens Armstrong 
uit angst; met name angst om gemarginali-
seerd te worden, bijvoorbeeld wanneer men-
sen als groep in hun bestaansrecht worden 
bedreigd. Dan klampen zij zich vast aan de 
fundamenten van gedeelde overtuigingen en 
grijpen zij terug naar een ‘gouden eeuw’, een 
ideale oorspronkelijke toestand waaraan zij 
inspiratie ontlenen. Fundamentalisten, die je 
aantreft niet alleen binnen religies, maar ook 
binnen politieke 
stromingen, staan 
kritisch tegenover 
democratie en secu-
larisme. Traditionele 
sekserollen krijgen de overhand en vrouwen 
moeten zich (opnieuw) tot huiselijke taken 
beperken. Vragen worden liever niet gesteld; 
de vaststaande antwoorden zijn er al. Scholing 
en kennis zijn ondergeschikt.

Armstrong waarschuwt voor het gevaar van 
fundamentalisten. Als zij zich zo bedreigd 
voelen, dat zij met de rug tegen de muur staan 
en als zij daarbij menen de waarheid in pacht 
te hebben, dan zijn zij tot de vreselijkste ge-
welddadigheden in staat. De recente opkomst 
van Islamitische Staat heeft dat aangetoond. 

Foute en goede religies
Met deze verklaring voor het ontstaan van 
fundamentalisme, met alle gevolgen van dien, 
heeft Armstrong tegelijk een criterium gevon-
den voor haar beoordeling van religies. Funda-
mentalisme, inclusief een letterlijke interpreta-
tie van religieuze teksten en de overtuiging als 
enige de waarheid te kennen, wijst zij resoluut 
van de hand. Religies, of stromingen daarbin-
nen, die aanzetten tot haat en geweld noemt 
zij foute religies. Het kenmerk van goede reli-
gies is dat zij medemenselijkheid, barmhartig-
heid en vreedzaamheid bevorderen.

In ‘A History of God’ spreekt ze over de 
lakmoesproef van elke spiritualiteit; dat is de 
mate waarin spiritualiteit in het dagelijks leven 
wordt geïntegreerd. Ze haalt Boeddha aan, die 

mensen aanspoort na hun verlichting terug te 
keren naar het dagelijks leven, zoals hij zelf 
ook gedaan heeft, en de verworven inzichten 
in praktijk te brengen. Elders spreekt ze dui-
delijk haar voorkeur uit voor ‘orthopraxie’, het 
goede handelen, in tegenstelling tot ‘ortho-
doxie’, het recht in de leer zijn. 
Het mag duidelijk zijn dat het volgens Arm-
strong erom gaat te leven naar de geest van de 
heilige boeken, niet naar de letter. Meermaals 
haalt zij in haar werk rabbi Hillel aan, die 

leefde rond het 
begin van onze 
jaartelling: “In een 
beroemd verhaal 
uit de Talmoed 

werd verteld dat op een dag een heiden naar 
Hillel toekwam en beloofde zich tot jood te 
bekeren als de rabbi hem op één been staand 
de complete Thora kon leren. Hillel antwoord-
de simpelweg: ‘Doe uw naaste niet aan wat u 
een gruwel is. Dat is de hele Thora en de rest 
is commentaar.’”
Deze verwoording van mededogen in de vorm 
van de gulden regel is universeel, zegt Arm-
strong, en geldt daarom voor alle ‘naasten’, 
niet alleen voor de leden van de eigen groep. 
Dat is de gedachte die de kern vormt van het 
Handvest voor Compassie.

Kritisch over compassie
Ook al presenteert Armstrong de gulden regel 
als een universele waarheid, niet iedereen zal 
haar daarin klakkeloos volgen. Ik noem wat 
vraagtekens en tegengeluiden.

Armstrong spreekt vanuit theologisch per-
spectief. Velen, die helemaal geen geloof 
aanhangen of het geloof de rug toegekeerd 
hebben, zullen evengoed de gulden regel 
kunnen onderschrijven. Dat wil niet zeggen 
dat haar pleidooi voor compassie iedereen zal 
aanspreken. Liberalen zullen veel meer het 
accent leggen op ieders verantwoordelijkheid 
voor het eigen leven en het in stand houden 
van zichzelf. Zij zullen mededogen jegens 
anderen minder nadrukkelijk vooropstellen of 
‘soft’ vinden. 

Hoe voorkom je dat een ander  
misbruik maakt van compassie?
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De vraag rijst ook of het wel verantwoord is 
altijd iedereen met compassie tegemoet te 
treden. Hoe voorkom je dat een ander daar 
misbruik van maakt?
Critici verwijten Armstrong dat ze precies die 
fragmenten uit de boeken van de grote reli-
gieuze tradities aanhaalt, die in haar straatje 
passen. Zowel de Bijbel als de Koran bevatten 
naast vredelievende immers ook heel wat 
gewelddadige teksten.

Hoe aantrekkelijk compassie als voorwaarde 
voor een betere wereld ook mag klinken, wat 
betekent dit in de praktijk? En dan met name 
voor die delen van de wereld en binnen die 
samenlevingen waarin de groep belangrij-
ker is dan het individu en waarin men niet 
geacht wordt zelfstandig en kritisch te denken? 
Kunnen mensen wel over hun schaduw van 
groepsidentiteit, historisch gegroeide denkwij-
zen en vijandbeelden heen springen? Komt 
het je onttrekken aan de groep niet neer op 
maatschappelijke zelfmoord? 
Vraagt het handvest ook niet in een ander 
opzicht iets onmogelijks van mensen? Wat 
zijn de consequenties van het je ‘onvermoei-
baar inzetten voor het verzachten van het 
leed van onze medeschepselen’? Betekent dit 
bijvoorbeeld dat je je huis openstelt voor boot-
vluchtelingen of asielzoekers? En hebben ook 
dieren niet recht op onze compassie, met alle 
praktische, economische en maatschappelijke 
gevolgen van dien? Volgens primatoloog Frans 
de Waal is er geen wezenlijk verschil tussen 
mens en dier. Hij heeft aangetoond dat allerlei 
diersoorten, niet alleen apen, blijk geven van 
empathie en besef van wederkerigheid. In ‘Een 
tijd voor empathie’ (2009) zet hij uiteen hoe 
empathie evolutionair is ontstaan. Dit vermo-
gen, dat het mens en dier mogelijk maakt zich 
in een ander in te leven, is te herleiden tot 
bepaalde hersencellen die spiegelneuronen 
genoemd worden. 
De discussie over dit soort ethische vragen is 
volop gaande, in de samenleving, in de poli-
tiek, onder wetenschappers en filosofen, in de 
media. Die discussie staat ongetwijfeld niet los 
van de inbreng van Karen Armstrong. ■
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In het ‘Kritisch Denkerslexicon’ (1985-2012) 
en de bundel ‘Denkers en Religie’ (2010) pu-
bliceerde zij eerder over het werk van Karen 
Armstrong.



Voice Dialogue met 
Judith Budde 

en Karin Brugman

Van het succesvolle boek: Ik (k)en mijn ikken!

• Basistraining Coachen met Voice Dialogue: start 27 januari 2016
• Allround-opleiding Voice Dialogue Coach: start 17 februari 2016
• Diverse Masterclasses: zie www.hetbalkon.nl voor de data
 
Wil je adequaat leren werken met alle Ikken van je cliënt? Op een respectvolle en lichte manier? 
Onder leiding van Judith Budde en Karin Brugman krijg je een gedegen training in het werken 
met Voice Dialogue. Zij volgden allebei jarenlang trainingen bij Hal en Sidra 
Stone (USA), de grondleggers van deze respectvolle methode. 
Je verblijft in ons sfeervolle centrum in Vasse.

Zie www.hetbalkon.nl voor uitgebreide informatie.

PE-pun
te

n 
vo

or
 A

Bv

C, N
IP, NMi, NO

BC
O

, N
oloc, OOA

Erkend door 

CRKBO

Centrum voor persoonlijke 
en professionele ontwikkeling

T: 0541 518194, E: info@hetbalkon.nl

Neem deel aan een kennismakings-
workshop in Amersfoort! 
Zie www.hetbalkon.nl of scan de QR code. 

36100 WT Adv Positieve Psychologie_2_170 x 240 mm_Judith.indd   1 09-09-15   09:07



TvC | december nr. 4 2015 21

KUNST-ZINNIG
R

E
LIG

IE

Lakshmi en Ganesha 
voor Geluk, Vreugde 
en Wijsheid
Van huis uit vier ik jaarlijks het Dipavali-feest, 
ook wel bekend als Diwali of het lichtjesfeest.  
Het huis wordt grondig schoongemaakt, maar 
belangrijker nog is de innerlijke reiniging. Het 
is vooral een bezinningsfeest. Het Dipavali-
feest staat symbool voor overwinning van 
het goede op het kwade, van het licht op de 
duisternis. Je reflecteert je eigen gedrag en 
gewoonten van het afgelopen jaar en kijkt 
wat je wilt verbeteren voor het komende jaar.  
Lakshmi Maa staat voor voorspoed, geluk en 
rijkdom. Zij brengt vreugde. Sri Ganesha staat 
symbool voor wijsheid en helpt om alle obsta-
kels te verwijderen en om nieuwe plannen te 
zegenen met succes. Beide verschijningen zijn 
bij uitstek toepasselijk voor coaches. 
De lotusbloem komt veel voor in het hin-
doeïsme. Deze staat veelal symbool voor 
zuiverheid, schoonheid en innerlijke groei.  
Elke lotusbloem groeit vanuit de modder uit 
tot een prachtige bloem. Hierbij is vooral het 
licht heel belangrijk. Zonder licht of hoop zal 
er geen groei plaatsvinden. Je kunt het groei-
proces van een lotusbloem vergelijken met je 
eigen groei en bewustzijnsprocessen. Als je 
volledig in verbinding bent met je ware unieke 
zelf zul je net zo stralen als een lotusbloem. 
Dit jaar is het Dipavalifeest op 11 november 
gevierd. De sfeer is qua intentie te vergelijken 
met de kerstboodschap en de goede voor-
nemens die wij in de westerse wereld vaak 
maken met oud en nieuw.

Ik wens u allen een vredige afsluiting van 2015 
en een nieuw jaar met veel licht en liefde. 
Namasté! (Vertaling: het goddelijk licht in mijn 
hart groet het goddelijk licht in jouw hart.)

Asha Toerab is coach,
www.ashalifecoaching.nl

De hindoe-godheden Lakshmi Maa en 
Sri Ganesha
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Accepteren van 
het verschil tussen 
religies

Over waarheid en rechtvaardiging

In Nederland en andere landen leven joden, christenen, moslims, 
hindoes, boeddhisten en mensen met andere religieuze overtui-
gingen naast elkaar. De verschillende religies hebben verschil-
lende morele overtuigingen en verschillende opvattingen over 
wat waar is. Recente voorbeelden zijn de discussies in Nederland 
over ritueel slachten of over homoseksualiteit. In dit artikel leest 
u over theorieën met behulp waarvan wij op een constructieve 
manier met deze verschillen om kunnen gaan; op een manier die 
tolerantie en respect voor religieuze andersheid mogelijk maakt.
AUTEUR: DIRK-MARTIN GRUBE

Het religieus pluralisme
Dé klassieke theorie om op een constructieve 
manier met de verschillen tussen de religies 
om te gaan is het religieus pluralisme, dat in 
het laatste kwart van de vorige eeuw opgeko-
men is. Kenmerkend voor dit soort pluralisme 
is de zoektocht naar een gemeenschappelijke 
noemer of eenheid achter de verschillende re-
ligies. Karakteristiek daarvoor is bijvoorbeeld 
Paul Knitters concept van eco-human justice 
(1995), waarmee hij de zorg voor de armen 
en gemarginaliseerden en de zorg voor onze 
bedreigde planeet aarde bedoelt. Volgens 
Knitter delen alle religies dit concept. 

Op religieuze pluralistische opvattingen is 
veel kritiek geuit. Zo is bijvoorbeeld duidelijk 
dat Knitters concept een typisch westers 
concept is dat niet door alle religies wordt 
gedeeld. In deze bijdrage wil ik deze kritiek 
niet herhalen, maar dieper graven en vragen 
waarom de religieuze pluralisten op zoek zijn 
naar een eenheid tussen de verschillende reli-
gies. Waarom zijn mensen die tolerantie en 
respect voor andere religies willen waarbor-
gen op zoek naar een gemeenschappelijke 
noemer, in plaats van dat ze de verschillen 
tussen de religies accepteren? 
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Volgens mij gaan religieuze pluralisten ervan 
uit dat dit de enige manier is om tolerantie en 
respect voor religieuze andersheid te waarbor-
gen: andersheid is als zodanig bedreigend en 
moet daarom door een overkoepelende een-
heid ‘onschadelijk’ worden gemaakt. Eigenlijk 
zijn zij dus minder pluralistisch dan hun naam 
suggereert, omdat zij de verschillen tussen de 
religies niet laten staan, maar in een overkoe-
pelende eenheid willen opheffen. 

Maar waar komt dan de drang vandaan om 
andersheid in een overkoepelende eenheid 
op te heffen? Op deze vraag zijn natuurlijk 
verschillende 
soorten antwoor-
den mogelijk, 
bijvoorbeeld een 
antwoord van psy-
chologische aard. 
In het vervolg geef 
ik een antwoord 
vanuit de kant van de kentheorie. Mijn these 
is dat daarbij een bepaalde denkvorm een 
cruciale rol speelt, namelijk het bivalentieprin-
cipe. Voor ik daar verder op inga, leg ik eerst 
dit principe uit.

Het bivalentieprincipe 
Dit principe is afkomstig uit de formele logica 
en houdt in dat een uitspraak of waar, of 
onwaar is. Het is één van die twee, andere 
mogelijkheden zijn er niet. Het gevolg van dit 
principe is een bepaalde manier van omgaan 
met andersheid: als A waar is (wat A ook 
moge zijn) en B van A verschilt, dan moet B 
noodzakelijkerwijs onwaar zijn. Dat is geen 
kwestie van onderzoek, maar dat weten wij 
al van tevoren: als A alleen waar óf onwaar 
kan zijn en in dit geval waar is, dan moet B 
automatisch onwaar zijn als B van A verschilt 
– een andere mogelijkheid is er volgens het 
bivalentieprincipe niet. 

Mijn vermoeden is dat religieuze pluralisten 
en soortgelijke aanpakken, die koste wat het 
kost een eenheid achter de religies willen 
vinden, meestal onbewust, van dit principe 

uitgaan: ze veronderstellen dat ze, als ze hun 
eigen religie als waar beschouwen, genood-
zaakt zijn om te bewijzen dat andere religies 
niet al té zeer van hun eigen religie verschil-
len. Ze gaan er dus van uit dat andersheid 
gelijk is aan onwaarheid en proberen daarom 
te laten zien dat andere religies uiteindelijk 
toch niet zo anders zijn. Dat verklaart volgens 
mij hun soms gedwongen pogingen om een 
eenheid achter de religies te vinden. 

Valkuilen van een radicaal-postmodernistisch 
waarheidsconcept 
Maar wat is nu het alternatief om op een con-

structieve manier 
met religieuze 
andersheid om te 
kunnen gaan? Het 
alternatief is om de 
verschillen tussen 
de religies niet in 
een overkoepe-

lende eenheid op te willen heffen, maar die 
gewoon te accepteren. Daarvoor hebben wij 
een kader nodig waarin het mogelijk is om 
religieuze andersheid als andersheid – en niet 
als eenheid in vermomming – te kunnen den-
ken. Wat voor denkkader zou dat kunnen zijn? 

Het is in ieder geval duidelijk dat wij het bi-
valentieprincipe moeten opgeven: andersheid 
mag niet automatisch als onwaarheid worden 
beschouwd. Maar hoe nu verder? 

Een antwoord dat tegenwoordig en vogue is, is 
dat er verschillende waarheden bestaan of dat 
waarheid subjectief is. Alhoewel er iets voor 
deze antwoorden valt te zeggen, leiden ze tot 
absurde en maatschappelijk onverantwoorde 
consequenties, als ze in een radicaal-postmo-
dernistische zin worden begrepen: ten eerste 
spreken uitspraken als ‘waarheid is radicaal 
subjectief’ zichzelf tegen – in ieder geval als 
de spreker met die uitspraak bedoelt dat waar-
heid ook daadwerkelijk radicaal subjectief is 
en dat dit niet alleen een radicaal subjectieve 
overtuiging is die door andere subjecten ver-
waarloosd kan worden. 

Religie is bij uitstek een domein 
waarin rechtvaardiging in plaats 

van waarheid bruikbaar is
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Ten tweede zit de zoektocht naar waarheid 
heel diep ingeworteld in onze wetenschappe-
lijke en alledaagse bezigheden en praktij-
ken. Zonder deze zoektocht hebben deze 
praktijken simpelweg geen zin. Een dergelijke 
‘praktijk’ is bijvoorbeeld het aanreiken van ar-
gumenten. Zo bedoel ik bijvoorbeeld met mijn 
argument van net, dat de uitspraak ‘waarheid 
is radicaal subjectief’ zichzelf tegenspreekt, 
dat dat ook daadwerkelijk het geval is en dat 
dit niet alleen vanuit mijn subjectieve positie 
geldt. Hetzelfde geldt voor morele uitspraken: 
als wij bijvoorbeeld stellen dat vrouwen niet 
minderwaardig zijn ten opzichte van man-
nen en daarom gelijke rechten hebben, dan 
bedoelen wij meer dan dat dat alleen maar 
onze radicaal subjectivistische overtuiging is. 
Wij bedoelen daarmee dat het ook ‘echt’ zo is 
en dat dit de reden is waarom wij van mening 
zijn dat onze wetgeving en andere maatschap-
pelijke praktijken met het gelijkheidsprincipe 
rekening moeten houden. 

Kortom: de zoektocht naar waarheid zit diep 
in argumentatieve, morele en andere praktij-
ken verworteld. Als wij deze praktijken serieus 
nemen, dan moeten wij ook deze zoektocht 
serieus nemen. Wij kunnen deze zoektocht 
dus niet op een radicaal postmodernistische 
manier trivialiseren. 

Rechtvaardiging 
Wat is nu een goede middenweg tussen 
enerzijds het hameren op een bivalent waar-
heidsbegrip, waarbij andersheid automatisch 
onwaarheid inhoudt, en anderzijds een 
radicaal postmodernistische trivialisering van 
waarheid? Mijn voorstel is om het concept 
’rechtvaardiging’ (justification) als midden-
weg te gebruiken. Daarmee sluit ik aan bij 
hedendaagse overwegingen in de kentheorie 
die dit concept centraal stellen (Bonjour/Sosa, 
Malden, Oxford et al., 2003).

Rechtvaardiging verschilt van waarheid in 
zoverre dat het niet voor uitspraken geldt, 
maar voor de personen die deze uitspraken 
doen: een uitspraak is waar of onwaar, de 

spreker doet een uitspraak gerechtvaardigd 
of ongerechtvaardigd. Daarmee hangt samen 
dat ‘rechtvaardiging’ gebruikt kan worden in 
gevallen waarin ‘waarheid’ niet kan worden 
gebruikt. Om een bekend voorbeeld uit de 
kentheoretische discussie aan te halen: het is 
misschien niet mogelijk om de waarheid van 
de overtuiging dat een bepaald schip zee-
waardig is te achterhalen, maar het is onder 
bepaalde omstandigheden wel mogelijk om te 
achterhalen of de scheepseigenaar gerecht-
vaardigd is om deze overtuiging erop na te 
houden. Als hij bijvoorbeeld slordig met de 
evidentie omgegaan is, is hij niet gerechtvaar-
digd om deze overtuiging erop na te houden 
– en heeft hij zich daarmee schuldig gemaakt 
(Clifford, 1974). Religie lijkt mij bij uitstek een 
domein waarin rechtvaardiging in plaats van 
waarheid bruikbaar is. 

Maar dat neemt niet weg dat rechtvaardiging 
op waarheid mikt: waarheid is het doel dat 
wij met onze gerechtvaardigde overtuigingen 
willen bereiken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld 
gerechtvaardigd zijn om er een overtuiging op 
na te houden waarvan wij niet zeker weten of 
die waar is. Maar wij zijn daartoe niet gerecht-
vaardigd als de overtuiging duidelijk onwaar 
is. Anders dan bij het radicale postmodernis-
me wordt door het voorstel om waarheid door 
rechtvaardiging te vervangen de zoektocht 
naar waarheid niet getrivialiseerd. 

Rechtvaardiging en religieuze diversiteit
De kentheoretische discussie over het verschil 
tussen waarheid en rechtvaardiging heeft 
duidelijk gemaakt dat rechtvaardiging veel 
contextafhankelijker is dan waarheid. Dat 
heeft ermee te maken dat rechtvaardiging een 
eigenschap van personen is. Daardoor is het 
afhankelijk van de context waarin een persoon 
zich bevindt, bijvoorbeeld van de leefwereld 
van iemand of van het perspectief dat iemand 
op een gegeven ogenblik heeft. 

Door zijn contextafhankelijkheid is rechtvaar-
diging pluralistisch: perspectieven en (kennis)
contexten verschillen. Daarom kan een 
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persoon in kenniscontext A gerechtvaardigd 
zijn om er een overtuiging op na te houden die 
verschilt van de overtuiging die een andere per-
soon in kenniscontext B er gerechtvaardigd op 
nahoudt. Mijn punt is dat allebei gerechtvaar-
digd kunnen zijn, hoewel ze andere overtuigin-
gen over dezelfde zaak erop nahouden. 

Deze pluraliteit van rechtvaardiging is volgens 
mij de sleutel om op een constructieve manier 
met de diversiteit van religies om te gaan: 
zoals personen in verschillende contexten 
gerechtvaardigd kunnen zijn om verschillende 
overtuigingen erop na te houden, zo kunnen 
ook religieuze personen in verschillende con-
texten gerechtvaardigd zijn om er verschillende 
religieuze overtuigingen op na te houden. Met 
andere woorden: persoon A kan in haar kennis-
context gerechtvaardigd zijn om bijvoorbeeld 
joodse overtuigingen erop na te houden, terwijl 
persoon B in zijn context gelijktijdig gerecht-
vaardigd kan zijn 
om hindoeïstische 
overtuigingen erop 
na te houden. 
Door deze focus 
op (pluralistische) 
rechtvaardiging ont-
staat er een andere 
manier van omgaan 
met religieuze 
diversiteit dan bij het religieuze pluralisme het 
geval is: het gaat er niet om een gemeenschap-
pelijke noemer tussen de verschillende religies 
te vinden, maar om met religieuze diversiteit op 
een constructieve manier om te gaan. Wij moe-
ten niet koste wat het kost proberen om toch 
nog ergens een eenheid tussen de verschillende 
religies te vinden, maar moeten leren religieuze 
andersheid als andersheid te accepteren. 

Religieuze diversiteit en de vorming van de 
persoonlijkheid 
Afsluitend ga ik in op wat voor consequenties 
dit voorstel heeft voor de persoonlijkheidsvor-
ming: hoe moeten wij als docenten, coaches, 
ouders, et cetera, persoonlijkheden zien te 
vormen wanneer wij willen dat religieuze 

andersheid geaccepteerd wordt? 
Daarbij wil ik allereerst benadrukken dat reli-
gie een belangrijke rol speelt bij de persoon-
lijkheidsvorming. Op zich vanzelfsprekend 
lijkt mij dit punt toch de moeite waard om te 
benadrukken, omdat wij onszelf in het westen 
daarover veel te lang voor de gek gehouden 
hebben: door ons ‘quasi-materialistische’ 
denkkader zijn wij ervan uitgegaan dat 
persoonlijkheden vooral door materiële om-
standigheden worden gevormd en dat religie 
daarbij alleen een marginale rol speelt. Maar 
deze zeepbel is na 9/11 gebarsten – zelfs de 
meest onverbeterlijke materialisten kunnen 
tegenwoordig niet meer ontkennen dat religie 
een cruciale rol speelt bij de persoonlijkheids-
vorming. 

Als religie een centrale rol speelt bij de 
persoonlijkheidsvorming en religies van 
elkaar verschillen, dan moet het doel zijn om 

persoonlijkheden 
te vormen die ver-
schillen ‘aankun-
nen’. Ik noem dit 
‘sterke’ persoonlijk-
heden, omdat zij 
zich niet meteen 
bedreigd voelen 
door religieuze 
andersheid. Sterke 

persoonlijkheden zijn in staat om religieuze 
andersheid als échte andersheid te accepteren, 
zonder deze als eigenheid in vermomming te 
herinterpreteren. 

Sterke persoonlijkheden zijn zich bewust 
van hun eigen waarde en van de waarde van 
hun religieuze overtuigingen. Met ‘zich ervan 
bewust zijn’ bedoel ik twee dingen: ten eerste 
is een zodanige persoonlijkheid er niet op uit 
om andere religieuze (of areligieuze) overtui-
gingen koste wat het kost onderuit te halen. 
Sterke persoonlijkheden ‘rusten in zichzelf’, 
in plaats van dat ze ‘missionair’ bezig zijn en 
de ander onder alle omstandigheden van het 
eigen religieuze gelijk willen overtuigen (wat 
vaak niets anders is dan een uitvloeisel van de 

Wij moeten niet koste wat het 
kost proberen om toch nog 

ergens een eenheid tussen de 
verschillende religies te vinden
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eigen onzekerheid). In dit verband is het een 
belangrijke vaardigheid om goed naar de reli-
gieuze ander te kunnen luisteren, in plaats van 
hem meteen te ‘overdonderen’ met argumenten 
voor het eigen religieuze gelijk. 

Maar ten tweede deinzen ‘zich bewust zijnde’ 
persoonlijkheden er niet voor terug om op 
hun eigen overtuigingen te reflecteren. Bij de 
ontwikkeling van een sterke persoonlijkheid 
hoort het vermogen tot reflectie, inclusief het 
vermogen tot zelfreflectie. Zelfreflecterende 
wezens geven gewoon rekenschap van hun 
eigen overtuigingen, inclusief hun religieuze 
overtuigingen, als daar behoefte aan is.
‘Rekenschap geven van de eigen overtuigin-
gen’, is iets anders dan onder alle omstan-
digheden je gelijk willen bewijzen (een punt 
dat volgens mij bijzondere aandacht verdient 
bij de vorming van persoonlijkheden in de 
Nederlandse cultuur): de religieuze ander is in 
de eerste plaats een potentiële uitdaging voor 
het eigen religieuze geloof. Het eigen geloof 
moet gevormd worden in een proces van 
kritische uiteenzetting met andere religieuze 
geloofsovertuigingen. Dat betekent niet nood-
zakelijkerwijs dat het eigen geloof daardoor 
inhoudelijk verandert. Maar het betekent wel 
dat de manier waarop het verkregen is, anders 
is: geloofsovertuigingen die verkregen zijn door 
middel van een reflectieproces op de anders-
heid van andere religies zijn overtuigingen op 
een ‘hoger niveau’. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor het 
überhaupt plaatsvinden van een zodanig 
reflectieproces is het onderscheidingsvermogen 
tussen religieuze andersheid, die inderdaad een 
potentiële uitdaging is en religieuze andersheid 
die ‘stikkend’ is. ‘Stikkend’ zijn bijvoorbeeld 
die vormen van religieuze andersheid, die het 
proces van kritische (zelf)reflectie onmogelijk 
maken en de ontwikkeling van een sterke 

persoonlijkheid in de weg staan. Waar de 
mogelijkheid tot de ontwikkeling van deze 
vaardigheden bedreigd wordt, moeten grenzen 
worden getrokken – niet in naam van de een of 
andere religieuze of seculiere overtuiging, maar 
in naam van de mogelijkheid om religieuze 
andersheid als andersheid serieus te kunnen 
nemen. 

Het mag duidelijk zijn dat deze opmerkingen 
niet als afsluitende woorden bedoeld zijn, 
maar als aanzet tot een verder gesprek. Het zijn 
pogingen om vanuit een theoretische reflectie 
over religieuze diversiteit op een constructieve 
wijze in gesprek te komen met mensen, die met 
de praktijk van deze diversiteit te maken heb-
ben en hun praktische ervaringen in uiteenzet-
tingen met een (bepaalde vorm van) reflectie 
daarop in overeenkomst willen brengen. ■

Prof. dr. Dirk-Martin Grube (1959) heeft de 
leerstoel Religious Diversity and the Episte-
mology of Theology/Religion aan de faculteit 
godgeleerdheid van de Vrije Universiteit 
Amsterdam, waar hij als directeur van de gra-
duate school veel met promovendi werkt. Zijn 
vakgebieden zijn de interreligieuze dialoog, 
de kentheorie, de godsdienstwijsbegeerte en 
de systematische theologie. 
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R

E
LIG

IE

De keerzijde 
van religie 

Sektarische groepsdwang 

Religie kan mooi zijn, maar er is ook een keerzijde. We zijn in 
onze religieuze zoektocht ook kwetsbaar. Daar bewust van zijn, 
helpt alert te blijven op signalen dat de groep of de leiding, in 
naam van God, over de grenzen gaat van onze persoonlijke inte-
griteit. Of dat leiders het voorzien hebben op onze portemonnee 
of uit zijn op onderwerping. De donkere kanten van zingeving. 
AUTEURS: ARJAN VAN DIJK & FRANCES PETERS

Teun (48) gaat na een periode van burn-out 
op zoek naar zichzelf en zijn levendoel via 
spiritualiteit. Via zijn (gelovige) bedrijfsarts 
komt hij in aanraking met een cursus ‘Rust in 
je hart’, aangeboden door een kleine christe-
lijke groepering. Teun is diep geraakt door het 
leven en werk van Jezus. Zijn vriendin, met 
wie hij zeven jaar samenwoont, is blij voor 
hem. Teun gaat ook de vervolgcursus doen en 
hij verandert dingen aan zijn leven. Eerst gaat 
hij ‘s zondags naar de kerkdiensten, daarna 
houdt hij elke ochtend ‘stille tijd’, waarin hij 
de Bijbel leest en bidt, en hij gaat wekelijks 
naar een ‘celgroep’ van gelovigen waar ze 
elkaar − volgens zijn zeggen − ‘bemoedigen’. 
Als zijn vriendin laat weten dat het haar niet 
aanspreekt, raakt Teun in de war. Hij probeert 
haar te overtuigen, maar zonder resultaat. 
Thuis ligt er een waslijst van conflicten over 

Teuns gebrek aan tijd voor haar en de familie 
en zijn gebrekkige inspanning om weer aan 
het werk te komen. Teun wordt steeds fana-
tieker en redeneert alleen nog maar vanuit, 
volgens hem, bijbelse principes. Hij verwijt 
zijn partner dat ze Gods licht niet toelaat in 
haar leven. Steeds vaker is hij van huis en 
hij besteedt zo veel mogelijk tijd aan zijn 
‘nieuwe familie’. Zijn vriendin belt in paniek 
naar Sektesignaal, de hulplijn voor slachtoffers 
van sektes en hun omgeving. Daar stelt zij de 
vraag die daar voortdurend klinkt: “Zit mijn 
geliefde (man, kind, vriend, vrouw, vriendin) 
in een sekte?”

Onwrikbare overtuigingen
Via Sektesignaal, de door het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie in 2013 ingestelde 
meldlijn, komt een dergelijke vraag vaak bij 
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ons. Sinds 2010 proberen wij de mechanis-
men van ‘dwingende’ groepen bespreekbaar 
te maken en hulp te bieden aan slachtoffers 
en hun omgeving. We zijn niet tegen religie, 
maar we komen in ons werk veel misstanden 
in religieuze groepen tegen; de samenleving 
is geneigd die te ontkennen. Mechanismen 
die resulteren in uitbuiting, manipulatie en 
groepsdruk vind je in zowel oosterse als wes-
terse spirituele groepen, alsook in criminele, 
activistische en bepaalde marketingorgani-
saties.
In alle gevallen gaat het om bewuste of on-
bewuste gebruikmaking van wervende, dwin-
gende technieken 
die erop gericht 
zijn het nieuwe lid 
zo snel en com-
pleet mogelijk in 
te lijven, waarbij 
het bestaande 
sociale systeem 
van de betrokkene 
wordt genegeerd of op een zijspoor gezet. Bij 
deze vorm van geestelijk misbruik wordt ie-
mands diepe spirituele verlangen om dichter 
tot God, verlichting of de waarheid te komen 
ingezet voor de eigen (groeps)doeleinden. 
Er wordt grote druk uitgeoefend op leden om 
zich volledig te conformeren aan de groeps-
ideologie.
De groepsleiding profileert zich meestal 
als de onmisbare schakel tussen God en de 
mens. 
De soms onuitgesproken aannames die de 
groepsleiding maakt, zijn de basis van hun 
claim op autoriteit. Hun onwrikbare overtui-
gingen roepen zwart-witdenkbeelden op en 
werken polariserend en vervreemdend.
Het komt vaak hierop neer: 

“Wíj hebben de ultieme waarheid in 
pacht en zijn Gods ware volgelingen. 
Zíj − mensen buiten onze groep − leven 
in het rijk van de duivel/het kwaad/de 
duisternis. Niet langer deel willen uitma-
ken van de groep staat gelijk aan kiezen 
voor de duisternis.”

Donkere wolk
Wat blijft hangen bij uitgetreden sekteleden 
is de aangeleerde overtuiging dat ze door hun 
vertrek God hebben verlaten en verdoemd 
zijn tot de duisternis. Deze overtuiging werkt 
diep door en blijft vaak jaren hangen, als een 
altijd aanwezige, donkere wolk. 
De leiders van deze dwingende groepscultu-
ren maken, al dan niet opzettelijk, misbruik 
van de behoeften van de ander, met als doel 
de eigen behoeften aan macht, erkenning, 
geld of seks te vervullen. Ook gezonde 
leiders kunnen narcistische trekken verto-
nen. Degenen die zich als herders van de 

kudde opstellen, 
gedragen zich 
dan steeds meer 
als bodyguards 
van het systeem. 
Groepsleden wor-
den gereduceerd 
tot klapvee en 
marionetten. Wat 

dat voor hen aan emotionele, psychische 
of fysiek schadelijke gevolgen heeft, raakt 
volledig buiten beeld. Het doel heiligt de 
middelen. De persoonlijke schade voor de 
slachtoffers is enorm.
In plaats van een lijst met schadelijke 
groepen samen te stellen, die voldoen aan 
specifieke criteria voor sekten, is de vraag 
welke gedragingen in iedere religieuze groep 
sektarisch (geworden) zijn, veel relevanter. 
Niet: wat gelóóft de groep, maar: wat dóét 
de groep? Ook slechts enkele sektarische 
aspecten kunnen disfunctioneel of schadelijk 
zijn, of ze kunnen verergeren als niemand 
die herkent of aanpakt. Hoe meer van deze 
specifieke gedragingen voorkomen, des te 
sektarischer de groep. De schade die het 
veroorzaakt, groeit mee.

Aantrekkingskracht
Iedereen kent die momenten dat je even op 
die achterbank wil kruipen en je geborgen 
wilt weten. 
Deel van de aantrekkingskracht van de 
(religieuze) groep is dat het de plek lijkt te 

Groepsleden worden 
gereduceerd tot klapvee 

en marionetten
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zijn waar je bij kunt komen van de stress van 
het leven, of een veilige plek waar je op kunt 
laden. De groep bevredigt de menselijke be-
hoefte aan vertrouwen en veiligheid. Daarbij 
krijgen mensen in een sektarische groep een 
instant sociaal netwerk cadeau en vaak ook 
een instant succesidentiteit. 
Deze behoefte het stuur (even) uit handen te 
geven, is waar het mis gaat in een sektarische 
groep. Er ontstaat dan een drang om zoveel 
mogelijk zoekende mensen te werven, om zo 
de eigen macht te vergroten. Ook als middel 
tot zelfbevestiging is ieder nieuw geworven 
lid een teken van succes voor de zittende le-
den: zij zijn blijkbaar niet de enigen die voor 
deze groep zijn gevallen. 
Een nieuwkomer krijgt in een dwingende 
groep, nog voordat hij lid is of grote ver-
plichtingen is aangegaan, van groepsleider(s) 
en leden te horen dat iedereen vrij is erin 
en eruit te lopen. Geen vuiltje aan de lucht? 
Deze geruststelling wordt meestal geloofd, 
omdat er (nog) geen zichtbare reden voor 
wantrouwen bestaat. De illusie dat we altijd 
zelf de controle hebben over onze vrije wil 
heeft hier zeker invloed op.
Het sekteaanbod is ook in Nederland groter 
dan velen weten en kent vele gezichten. 
Mede door internet is de invloed van deze 
groepen in korte tijd sterk gegroeid. Zelden 
zijn ze herkenbaar van buitenaf. Dikwijls is 
de entree geplaveid met gratis cursussen en 
seminars met grote beloften.
Er is weinig mysterieus aan: het is net zo 
simpel als de verleidings- en overhaaltactie-
ken die geliefden of adverteerders (kunnen) 
gebruiken, met dit verschil dat de schadelijke 
effecten die eruit voortvloeien vele malen 
krachtiger kunnen zijn. 

Manipulatie
Net als bij ‘grooming’, het proces waarbij een 
dader tracht een minderjarig kind tot seksueel 
contact te verleiden, zal een dwingende 
groep trachten het slachtoffer te laten geloven 
dat alles zijn eigen keus is en dat iedere stap 
automatisch en vanzelfsprekend leidt tot een 
volgende stap. Dat het slachtoffer verplicht is 

zich over te geven. De daders hebben immers 
al zoveel gratis voor hem gedaan.
Slachtoffers die zich bij ons melden, vertellen 
over seksueel en geestelijk misbruik, finan-
ciële uitbuiting, eenzame opsluiting, verlies 
van relaties (zelfs met de eigen kinderen) en 
eindeloze onbetaalde inzet voor de ‘goede’ 
zaak. Misschien het meest schrijnend: ze 
hebben er zelf ‘toestemming’ voor gegeven.
Hierna enkele definities. 
a. De BITE-analyse van Steven Hassan, 

mental health counsellor en psycholoog. 
BITE staat voor Behavior, Information, 
Thoughts, Emotions. In een dwingende 
groep is de structuur gericht op het stu-
ren van en controle uitoefenen over ge-
drag, informatie, gedachten en emoties  
(Combating Cult Mind Control, 2015).  

b. Arthur J. Deikman M.D., hoogleraar 
klinische psychiatrie, Universiteit van 
Californië. In zijn boek Them and Us 
identificeert hij vier sektegedragingen 
die ons denken beïnvloeden:
• aanpassing aan de groep,
• afhankelijkheid van de leider,
• demoniseren van de buitenstaander,
• geen tegenspraak dulden.

In plaats van te focussen op religieuze 
groepen, pleit Deikman ervoor de 
focus op het sektegedrag zélf te leggen. 
Het kernproces is het devalueren of 
demoniseren van de buitenstaander. Dit 
resulteert in wij-zij-gedrag. Deikman 
beschrijft in zijn boek de verbinding 
tussen klassieke, schadelijke manipu-
latie binnen sektarische groepen en de 
mildere vorm van groepsdruk die ook in 
gerespecteerde organisaties voorkomt, 
zoals kerken, scholen, mainstream 
politieke bewegingen en directiekamers. 
Deikman noemt bewustwording een 
sterk antigif tegen sektarisch denken.

c. Margaret Singer, klinisch psychologe en 
onderzoeker gespecialiseerd in sekten, 
onderscheidt in haar boek Cults in our 
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midst (1995) zes condities waarin indoc-
trinatie het beste gedijt en zes mechanis-
men van (schadelijke) manipulatie. De 
zes condities:
• De persoon onwetend houden van 

wat er precies gebeurt in de groep.
• Zoveel mogelijk de tijd en fysieke 

omgeving van het groepslid contro-
leren.

• Een machteloos gevoel  creëren 
(door angst en afhankelijkheid te 
versterken).

• ‘Oud’ gedrag en attitudes onderdruk-
ken, dit als ‘slecht’ typeren.

• Nieuwe attitudes en gedrag aanleren, 
deze als ‘goed’ typeren.

• Een gesloten systeem van logica, 
nieuwe input of kritiek afschermen.

De zes mechanismen van (schadelijke) 
manipulatie volgens Singer: 
• overspoelen met aandacht (love 

bombing),
• overspoelen met informatie (info 

bombing),
• fysiek/sociaal isolement,
• fysieke ontregeling (weinig eten, 

slaaptekort, uit routine halen),
• andere naam of identiteit (nieuwe 

start als lid),
• geen kritiek mogen uiten (verbod op 

hardop nadenken). 

In dit soort groepen is er een patroon van 
manipulatie en uitbuiting van bovenaf en 
idealisme van onderaf. 

Kwetsbaar
Welke mensen zijn kwetsbaar? Wij allemaal. 
Mensen die zich aansluiten bij groepen die 
later dwingend en schadelijk blijken, zijn niet 
anders dan anderen. De groep maakt misbruik 
van menselijke kwetsbaarheden en overgangs-
fases die in ieders leven voorkomen, zoals 
tijdens periodes van ziekte, rouw, verhuizing, 
verlies of verandering van baan, beëindiging 
van relatie, adolescentieperiode. 
We zouden bijna uit het oog verliezen dat 

er ook gezonde en fijne religieuze groepen 
bestaan. Groepen die mensen inspireren en 
hun grenzen en achtergronden respecteren. 
Maar hóé weet je of en wanneer binnen een 
groep de grens van ‘inspireren’ overgaat in 
‘intimideren’? Wanneer wordt de groep of een 
leider dwingend? Met andere woorden: hoe 
vertalen we dit naar de coachingpraktijk? We 
laten dit zien in twee kaders, over respectieve-
lijk signalen en wat het met de cliënt doet.

Signalen
Wat zijn de signalen die je erop attent 
maken dat je in een dwingende religieuze 
groep zit?
Wanneer...
• er na de eerste warme ontvangst(en), 

druk wordt uitgeoefend je te ver-
plichten.

• de groep voortdurend herinnert aan 
de (religieuze) verplichtingen door 
actieve deelname of gedane belof-
ten. Denk aan uitspraken als “Wil je 
God werkelijk zuiver dienen, dan is 
het noodzakelijk dat je…” 

• lijden en grote persoonlijke offers 
worden verheerlijkt.

• rolmodellen te mooi zijn om waar 
te zijn.

• er sprake is van emotionele chan-
tage. “Je raakt God en/of deze groep 
kwijt als je niet mee blijft doen.” 

• je geheimhouding moet beloven 
over wat er binnen de groep gebeurt.

Wat het met je doet
Hoe merk je aan jezelf dat je in een dwin-
gende, schadelijke groep zit?
Wanneer...
• je je éérst gaat afvragen wat de 

groepsleider of de groepsleden 
vinden en steeds minder wat je er zelf 
van vindt.
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• je dat knagende onderbuikgevoel 
blijft negeren, en merkt dat je dat 
doet uit angst de groep kwijt te raken.

• je merkt dat je onder druk van de 
opinie van groep en groepsleiding je 
eigen grenzen steeds verder aan het 
verleggen bent.

• je dierbare contacten gaat verbreken.
• je de controle over je eigen leven 

steeds meer uit handen geeft en dat 
gedrag begint te duiden als ‘nederig-
heid’ en ‘noodzakelijke offers voor 
de goede zaak’.

• je van je oude vrienden en dierbaren 
steeds vaker hoort dat ze je zo niet 
kennen.

• je 24/7 van je tijd spendeert aan en 
met de groep.

Hulpverlening
Wat kan een hulpverlener doen die een slacht-
offer van schadelijke, dwingende, religieuze 
groepsculturen als cliënt heeft? 
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat inzicht 
in de werkwijze en de schadelijke effecten van 
dit soort groepen noodzakelijk is. Dat wil zeg-
gen dat de hulpverlener zich dient in te lezen. 
Onvoorwaardelijke acceptatie en empathie 
voor de coachee 
zijn daarnaast es-
sentieel. 
Het is goed te we-
ten dat de betrokke-
ne na (vrijwillig of 
onvrijwillig) vertrek 
uit de dwingende 
groep vaak kampt 
met twijfel en verwarring. Vanaf het moment 
dat de cliënt bereid is zijn ervaringen te delen − 
dit kan variëren van direct na vertrek tot veertig 
jaar later en alles daartussen − is het belangrijk 
dat de coach/counsellor veel empathie en 
begrip toont voor de boosheid, verwarring, 
schaamte en/of aangeleerde hulpeloosheid. Vei-
ligheid staat op de eerste plaats. Ná veiligheid 
komt ruimte scheppen voor de tussenstap. Die 
tijd is nodig om (weer) te kunnen exploreren 

en een heldere, gebalanceerde kijk te krijgen 
op de eigen en andermans verantwoordelijk-
heid. Grenzen moeten opnieuw gedefinieerd 
worden. Het verantwoordelijkheidsgevoel 
is vervormd. In een dwingende groepscul-
tuur werd het groepslid wél verantwoordelijk 
gehouden voor iets waar hij het niet voor was 
en níét verantwoordelijk voor waar hij het wel 
voor moest zijn. Bijvoorbeeld: persoonlijke 
keuzes als hoe je te kleden, wat te eten, hoe 
lang te slapen, waar te wonen, welke medicij-
nen wel of niet te nemen, hoe de kinderen op 
te voeden, enzovoorts, vielen tot in de kleinste 
details onder controle van de groep(sleiding). 
Aan de andere kant praat de groep verant-
woordelijkheden aan voor buitenissige zaken, 
zoals de balans in het universum, Gods wraak, 
wereldvrede, leven of dood, de eenheid binnen 
de groep, en leden worden hiervoor ter verant-
woording geroepen. 
Na vertrek is het gebrek aan vertrouwen in het 
eigen vermogen goede keuzes te maken en een 
helder zelfbeeld te ontwikkelen vaak groot. In 
het gunstige geval krijgt, of neemt, iemand de 
ruimte de vragen ‘Wat is van de sekte?’ en ‘Wat 
is van mij?’ uit te zoeken. Maar in de praktijk 
zitten schaamte en schuldgevoelens deze vra-
gen vaak in de weg. Zelfverwijt en zelfbestraf-
fing worden in een dwingende groep versterkt, 

terwijl deze 
gedragingen na 
vertrek nog steeds 
aanwezig zijn. 
Tijdens dat proces 
van ontwarren kan 
de coach/counsel-
lor veel betekenen. 
Alle goede bedoe-

lingen ten spijt kan de coach echter te vroeg en 
te sterk gaan hameren op het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid, nog vóórdat de coachee 
daar zelf een meer uitgebalanceerde kijk op 
heeft. Dat werkt contraproductief. Het versterkt 
het zelfverwijt en duwt de betrokkene juist in 
een slachtofferrol. Draag daarnaast als coach 
niet bij aan het schaamtegevoel door de rol van 
de groep te bagatelliseren en het eigen aandeel 
van de coachee te veel te benadrukken. 

Sekteleden krijgen een instant 
sociaal netwerk cadeau en vaak 
ook een instant succesidentiteit
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Blunders
Hierna geven we enkele leerzame blunders 
van hulpverleners weer, reacties op het per-
soonlijke verhaal van coachees:

• “Ik had je toch intelligenter ingeschat.”

Arjan van Dijk
“Ik was 17 toen ik als zoon van een 
gereformeerd predikant in aanraking 
kwam met de Pinksterbeweging. In 
het begin gaf me dat veel plezier en ik 
ontmoette nieuwe vrienden. Ik besloot 
naar een bijbelschool te gaan, mijn in-
trede in een dwingende groepscultuur. 
Ruim vier jaar bracht ik door in de bos-
sen van Soest. Elk uur van de dag was 
ingevuld, elke bijbeltekst werd voor mij 
geïnterpreteerd. Soms mochten we een 
weekend naar huis. Ik raakte geïsoleerd 
van mijn familie en oude vrienden. 
Mij werd verteld dat je onttrekken aan 
Gods proces van ‘het kneden van jouw 
leven’ een hoogmoedige zonde was, te 
vergelijken met een nieuwe kruisiging 
van Christus. Door een burn-out kwam 
ik langzaam tot mezelf. Het duurde 
jaren voordat ik besefte wat er met me 
was gebeurd.”

• “Het wordt tijd dat je uit die slachtof-
ferpositie komt en je eigen verantwoor-
delijkheid leert op te pakken. Laten 
we eerlijk zijn, je had er toch zelf voor 
gekozen?”

• “De deur was toch niet dicht? Je had 
toch weg kunnen gaan?”

• “Zie onder ogen dat alleen jij verant-
woordelijk was. Pas dan kun je verder 
met je leven.”

In het hoofdstuk over de rol van de therapeut, 
in het boek Take Back Your Life, zet Shelly 
Rosen uiteen waarom het niet goed is om de 
persoonlijke verantwoordelijkheid overdre-
ven veel nadruk te geven. Rosen: “Tradi-
tiegetrouw zijn therapeuten gericht op het 
individu, hoe hij de wereld bekijkt, en hoe zij 
reageert. De focus ligt bij individuele coping-
vaardigheden. Voor een therapeut die werkt 
met voormalige sekteleden, is het belangrijk 
dat zij hen helpen hun kracht te vinden. Maar 
het is net zo belangrijk hen te helpen omgaan 
met de grenzen van hun kracht. Therapeuten 
(...) zouden voorzichtig moeten zijn met zich 
te veel te focussen op het begrip individuele 
verantwoordelijkheid; ze zouden er beter aan 
doen mensen te helpen zichzelf te begrijpen 
in relatie tot anderen” (blz. 305).

Vaak komen mensen er zelf mee en vragen 
ze: “Is dit wel normaal?“ Maar ook als de 
coachee het zelf (nog) niet doorheeft, kan de 
coach/counsellor aan bepaalde signalen zien 
of hij te maken heeft met iemand die in een 
dwingende groep zit of heeft gezeten. In de 
coachingsessies zien we dan het volgende bij 
de cliënt:

• Heeft een sterke ‘predikingsdrang’, niet 
aflatende pogingen de ander over te halen 
het eens te worden met de groepsvisie 
op wat waar/niet waar is, en wanneer de 
ander er niet voor openstaat wordt deze 
gewantrouwd of verdoemd. 

• Lijkt gevangen in de magische denkwereld 
van de groepsleider(s). Beschouwt overtui-
gingen/ aannames van de groep als heilig.
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Frances Peters 
“Ik ben geboren en getogen in de Jeho-
vah’s Getuigen. Mijn man en ik hadden 
leidende zendingsrollen. Door een op-
eenstapeling van incidenten kregen wij 
ernstige twijfels. Vanaf 2000 begon een 
proces van afstand nemen, dat uiteinde-
lijk leidde tot ons vertrek. Een intern co-
mité besloot dat wij ‘afvalligen’ waren. 
De afvallige wordt gemeden, ook door 
familie of vrienden. Zelfs groeten wordt 
gezien als zondigen tegen God. Wie 
deze regel schendt, riskeert zelf uitslui-
ting. Voor ons gezin betekende dat een 
onvermijdelijk sociaal isolement. Na 
ons vertrek had ik een onstilbare hon-
ger naar informatie en heb ik contact 
gezocht met lotgenoten op Engelsta-
lige fora. In 2005 zijn mijn man en ik, 
samen met een andere ex-Jehovah’s 
Getuige, een deels gesloten lotgenoten-
forum begonnen. Dit stimuleerde me 
om coach/counsellor te worden met als 
specialisatie identiteit.”

• Oogt sterk en zelfverzekerd zolang hij in 
de groepsmodus zit, spuit veel propagan-
damateriaal, praat veel in quotes.

• Is moeilijk in staat persoonlijke keuzes 
te maken (‘Ik wil wat de groep wil’) en 
is bang voor confrontaties. Kan moeilijk 
omgaan met onbekende situaties. Vertoont 
verwarring en aangeleerde hulpeloos-
heid in situaties waarin hij op zichzelf is 
aangewezen.

• Duldt geen kritiek op de groep(sleider) 
of overtuigingen, doorziet drogredene-
ringen niet/moeilijk, is perfectionistisch, 
overgevoelig over eigen fouten en sterk 
idealistisch.

• Onderhoudt weinig of geen persoonlijke 
contacten (meer) buiten de groep en 
vertoont een sterk wantrouwen jegens 
personen of instanties buiten de groep.

• Heeft (veel) irrationele angsten, extreme 
schuldgevoelens, extreme loyaliteit ten 
opzichte van de groepsleider(s) en -leden 
en groepsovertuigingen, tot het punt van 
totale zelfopoffering.

• Vertoont dissociatieverschijnselen wan-
neer de druk of weerstand als te groot 
wordt ervaren. 

• Is sterk geneigd verantwoording af te leg-
gen en/of toestemming te vragen. 

Tot slot. Onderschat vooral niet de effecten 
van de (onuitgesproken) houding en (onuitge-
sproken) vooroordelen van de coach/counsel-
lor. De coachee is hier doorgaans extreem 
gevoelig voor en laat zich niet ‘misleiden’ 
door een opgelegde, professionele houding. 
Een echt onbevooroordeelde houding is niet 
te faken!
Wanneer je merkt dat je bevooroordeeld bent 
en/of meer inzicht nodig hebt om je coachee 
goed te begeleiden, zoek dan wegen om hier-
aan te werken. Aanvullend op je inlezen zou 
je een training of workshop kunnen volgen. 
Soms is het verstandig de coachee door te 
verwijzen naar een collega die expertise 
heeft met mensen in een dwingende religi-
euze groep. ■
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Arjan van Dijk en Frances Peters werken 
beiden als zelfstandig counsellor/trainer. In 
2014 zijn zij een eigen kennisplatform rond 
manipulatie en groepsdruk begonnen; daar-
naast werken ze als tweedelijns hulpverlener 
voor Sektesignaal. Vanuit het kennisplatform 
geven zij met een team van ervaringsdes-
kundige experts trainingen over dwin-
gende groepen, radicalisering en veiligheid 
voor onder andere politie, hulpverleners, 
beleidsmakers en het Studiecentrum Bedrijf 
en Overheid. De auteurs zijn actief lid van 
de International Cultic Studies Association 
(ICSA) en adviseren regelmatig gemeenten 
en departementen. Frances Peters verzorgt 
samen met Mieke Barendregt een tweemaan-
delijks ontmoetingscafé voor oud-sekteleden.

Literatuur
• De Subtiele Kracht van Geestelijk Mis-

bruik, David Johnson & Jeff VanVonderen.
• Dat moet ik van mijn geloof, H.M.Kuitert.

• Lof der twijfel, Peter L.Berger & Anton 
C.Zijderveld.

• In iedereen schuilt een terrorist, Roel 
W.Meertens, Yvonne R.A.Prins & Bertjan 
Doosje.

• Combating Cult Mind Control, Steven 
Hassan. Nederlandse vertaling van de 
BITE-analyse op www.ontmaskermanipu-
latie.nl/groepscontrole/

• Them and Us: Cult Thinking and the Ter-
rorist Threat, Arthur J. Deikman M.D.

• Cults in our Midst, Margaret Thaler Singer.
• Take Back Your Life, Janja Lalich & Made-

leine Tobias.
• Destructive and Terrorist Cults. A New 

Kind of Slavery, Masoud Banisadr. 

Links 
www.ontmaskermanipulatie.nl
www.free-choice.nl
www.sektesignaal.nl
www.icsahome.com 



Hoe zorg je ervoor dat mensen beter omgaan met lastige situaties? Dat 

begint bij mensen bewust maken van hoe ze zien en hoe ze zijn. Wil je 

leren coachen op doorbraken en betekenisvolle transformaties? 

Dan is dit je training. Hands-on en heel doeltreff end.

In deze training leer je mensen op een 

potentieelgerichte manier omgaan 

met hun vraagstuk. Dat levert zoveel 

meer op dan het gebruikelijke oplossen 

van  volgens vaste patronen. De 

Transformational Presence-aanpak 

resulteert in een compleet andere manier 

van werken en leven. Een manier die zeer 

natuurlijk is omdat deze is verbonden 

met de eigen kracht van mensen.

Wat kan ik verwachten? 
Transformational Presence leer je door 

het zelf te ervaren. Je doorloopt een 

transformatieproces en leert:

• werken met een grote hoeveelheid 

coachtools;

• coachen op doorbraken en 

betekenisvolle transformaties;

• eenvoudig emoties, gedachten en 

problemen op het niveau van hun 

essentie waarnemen;

• potentieelgericht coachen in plaats van 

op het probleem.

Deelnemers zijn altijd zeer verrast en

geraakt door de inzichten en de vaardig-

heden die ze in deze training opdoen.

Wat zeiden eerdere deelnemers?

“ Diepgaand. Het ging niet alleen over 

transformatie en presence; het was ook 

daadwerkelijk transformerend. ”

“ Door de training ben ik anders naar de 

toekomst gaan kijken en wat ik ga doen. ”

“ Het was een bijzonder positieve 

en energieke ervaring. Voor mij heeft dit 

een enorme sprong in mijn eigen en mijn 

professionele ontwikkeling opgeleverd. ”

“ Je bent niet bezig met problemen 

oplossen, maar je leert op een toegankelijke 

manier het potentieel aan te spreken.”

Transformational Presence voor Leiders & Coaches

IN HET KORT  Nederlandstalig of Engelstalig  Voor coaches en leidinggevenden 
 Methode Transformational Presence  Gecerti� ceerde training

Aankomende data
27 t/m 30 januari 2016 (Nederlandstalig)

8 t/m 12 maart 2016 (Engelstalig)

Investering
Nederlandstalig € 1.795,- 

Engelstalig € 1.995,- 

of € 1.695,- in de vroegboekperiode

Prijzen zijn excl. BTW en 

eventuele arrangementkosten

Opbouw en duur
9 dagdelen in 4 dagen (Nederlandstalig)

of 9 dagdelen in 5 dagen (Engelstalig)

www.heteerstehuis.nl

Bezoek onze website voor meer informatie

Neem contact met ons op 

Bel: 030 - 6772513

Mail: contact@heteerstehuis.nl

Alan Seale is de grond-
legger van Transformational 
Presence en reist over de hele 
wereld om coaches en leiders 
te trainen. Twee keer per jaar 
komt hij naar Nederland voor 
de Transformational Presence 
trainingen bij Het Eerste Huis. 
Alan weet als geen ander hoe 
een transformatieproces werkt. 
Veel literatuur beschrijft ‘wat’ 
het is; Alan leert je ‘hoe’ het 
kan. 

Jos Rovers is gecerti� ceerd 
Transformational Presence 
Coach en partner bij Het 
Eerste Huis. Daarnaast doceert 
hij aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam en werkt 
hij als leiderschaps- en 
transformatiecoach. De aanpak 
van Jos is eenvoudig en to the 
point. Hij werkt diepgaand en 
houdt het tegelijkertijd licht.
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Een goed gesprek
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“Kom jij maar uit”, zei mijn vader. We zaten tegenover elkaar 
aan een tafeltje in zijn kamer van het verzorgingstehuis. “Je 
kunt met die man geen fatsoenlijk gesprek meer voeren”, had 
een zus me nog vooraf gewaarschuwd. Zijn dementie was ken-
nelijk toegenomen sedert de paar weken na mijn vorige bezoek. 
Maar wat bedoelde hij met “Kom jij maar uit”?  
AUTEUR: BRAM MOERLAND

Ah, als een flits van inzicht zag ik het ineens: 
hij was in zijn verbeelding aan het klaver-
jassen! En uit een automatisme dat bij de 
gesprekken hoort die ik in mijn praktijk voer, 
antwoordde ik: “Nee, pa, het is jouw beurt.” 
Het gaat er tenslotte niet om dat ik in mijn 
praktijk mijn problemen op tafel leg. Daar 
komen mijn cliënten niet voor. Het is in die 
setting hun beurt om te vertellen wat er met 
hen aan de hand is.
Het was een tijdje stil. Ik wachtte rustig af. 
“Ik weet niet hoe ik uit moet komen”, zei 
mijn vader. “Waarom niet?”, vroeg ik. Weer 
even stil. “Ik heb alleen maar troeven in mijn 
hand.” “Wat is het probleem dan, pa?” “Ik ben 
bang dat ik zal verzaken.” “Oh… is dat het. 
Wat zouden je maats daarvan vinden, denk 
je?” “Ach, die hebben ook zo vaak verzaakt. 
Die zullen dat niet erg vinden.” 

ACHTERGROND 

Lange stilte. “Pa,?” “Ja?” “volgens mij moet je 
nu al je kaarten op tafel leggen.” “Ja, dat is ‘t. 
Da’s goed.” Daarna waren we weer een hele 
tijd stil. We zeiden niets meer. Het leek alsof 
alles was gezegd wat er te zeggen viel. Voor 
ik vertrok, legde ik nog even mijn hand op de 
zijne. De ochtend daarna kreeg ik bericht dat 
mijn vader in zijn slaap overleden was.

Voor een toehorende buitenstaander zou dat 
gesprek tussen mij en mijn vader hoogstwaar-
schijnlijk als volkomen onbegrijpelijk zijn 
overgekomen, misschien zelfs als zorgwek-
kende wartaal. Maar ik vond het een prachtige 
afsluiting van zijn leven, alsof hij daarmee 
de balans van zijn leven opmaakte, dement 
en wel. Ik vond het een goed gesprek. Maar 
wat is dat, een goed gesprek? Of, wellicht 
beter gezegd: waarom vind ik dat imaginaire 
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kaartspel met mijn vader, ook nu nog, een 
goed gesprek? 

Filosofische praktijk
Het is alweer lang geleden dat ik met mijn 
filosofische praktijk begon. Ik had daarbij een 
zin in gedachten 
die de basis zou 
worden van de 
gesprekken met 
mijn cliënten. Die 
is van de stoïcijnse 
filosoof Epictetus. 
Hij leefde van on-
geveer 50 tot 135. 
Van hem is maar één tekst overgeleverd, het 
Encheiridion. Die titel wordt meestal vertaald 
als ‘Zedekundig handboekje’. Zijn naam 
betekent ‘pas gekocht’. Hij was namelijk een 
slaaf. Vele eeuwen lang was het Encheiridion 
minstens even populair als de bijbel. En ook 
nu nog wordt het veel gelezen en geprezen, 
ook door mij bij het begin van mijn praktijk.
De zin die de basis zou worden van mijn filo-
sofische praktijk luidt: “Niet wat is, berokkent 
ons leed, maar onze meningen daaromtrent.” 
De betekenis daarvan is helder. Er gebeurt 
van alles en nog wat in een mensenleven. Die 
gebeurtenissen zijn neutraal. Maar je kunt 
daar wel van alles van vinden. En het zijn 
die meningen waarmee we als mens zelf ons 
eigen leed scheppen.
Er bestaat dus eigenlijk geen lijden. Het lijden 
is geen deel van ‘dat-wat-is’. Het lijden komt 
voort uit irreële opvattingen over het leven, 
bijvoorbeeld hoop, verlangen, begeerte. Als 
je die irreële opvattingen uit zou wissen, dan 
is er geen lijden meer. De zielenrust die dan 
bereikt wordt heet apatheia, het best vertaald 
met ‘gelatenheid’. Je accepteert de werkelijk-
heid zoals die is, en je vindt daar niets van, 
wat en hoe die werkelijkheid ook is.

Zielenrust
Epictetus rekent men tot de stoïcijnen. Het 
beeld dat bij de stoïcijnse opvatting over het 
leven geschetst werd, is dat van een woeste 
zee die door een storm opgezweept wordt, 

zoals ook ons gemoed door heftige emoties 
heen en weer geslingerd kan worden. Als we 
die storm stil kunnen leggen, als we innerlijk 
windstil worden, dan rest er de zielenrust 
als de serene bespiegeling van het rimpel-
loze wateroppervlak. De lijfspreuk van onze 

Willem van Oranje 
was Saevis tran-
quillus in undis: 
rustig temidden van 
woelige baren. Die 
lijfspreuk is de erfe-
nis van Epictetus, 
kort samengevat. 

Voor ik aan mijn praktijk begon, had ik me 
ook verdiept in het boeddhisme. Daar had ik 
de vier edele waarheden geleerd. Dit zijn ze:
1. Het leven is lijden.
2. Het lijden heeft een oorzaak.
3. De oorzaak kan gekend worden.
4. Daarom kan men zich bevrijden van het 

lijden.

Dat strookte natuurlijk perfect met mijn Epic-
tetus. En ook die vier edele waarheden nam ik 
mee als het filosofisch gereedschap van mijn 
nieuwe praktijk. Kortom: ik had een missie. 
Ik ging mensen verlossen van het lijden. En ik 
wist hoe dat te doen. Ik vond het een nobele 
taak.

Moreel conflict
Maar er deed zich al snel een probleem voor. 
Ik las in die tijd oude teksten die verloren 
waren gegaan, maar gevonden werden bij Nag 
Hammadi in Egypte. Die dateren uit de eerste 
eeuwen van het christendom. In een daarvan, 
het evangelie van Thomas, zegt Thomas: 
“Mijn mond staat mij niet toe om te zeggen…” 
En dat was precies wat zich met mij in mijn 
praktijk voordeed. Meestal verliepen de 
gesprekken prima. De levensproblemen 
die we bespraken, waren vooral zakelijk en 
praktisch. Maar soms zat er tegenover mij een 
medemens die het zwaar te verduren had. On-
verbloemd toonde zich in de stoel tegenover 
mij het menselijk lijden. En ik kon niet gezegd 

Het zijn die meningen 
waarmee we als mens zelf 
ons eigen leed scheppen
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krijgen wat ik me vooraf had voorgenomen 
dan te zullen zeggen. Mijn mond stond mij 
dat niet toe. Ik kon alleen maar luisteren. Ik 
had geen enkel pasklaar antwoord.

Die situatie lijkt veel op wat de filosoof 
Kierkegaard halverwege de negentiende eeuw 
een moreel conflict noemde. Een moreel 
conflict definieerde Kierkegaard als een 
botsing tussen algemene principes en een 
innerlijke weigering om die toe te passen in 
een concrete situatie. Vóór Kierkegaard was 
de algemene opvatting dat de oplossing van 
een concreet probleem altijd afleidbaar is uit 
algemene principes. Maar vaak, schrijft Kier-
kegaard, botst het algemene met het concrete. 
Hij beschrijft het zo: “Ik kan niet uit wat ‘men’ 
vindt een oplossing halen voor mijzelf in deze 
situatie.”

Het ongewisse
Hij voerde een term in die daarna deel werd 
van de straattaal van het existentialisme: ‘het 
men’. Tegenover ‘het men’ staat de indivi-
duele mens. Men kan niet uit ‘het men’ een 
oplossing afleiden voor concrete levenssitua-
ties. Kierkegaard kenschetste het leven als in 
wezen problematisch. De concreetheid botst 
voortdurend op het algemene. De juiste vraag 
is dan niet: wat doet ‘men’ in deze situatie? 
Maar: wat moet ‘ik’, deze unieke mens in deze 
unieke situatie doen? Het antwoord daarop is 
een sprong in het ongewisse. En daar is moed 
voor nodig, omdat men het schijnbaar zekere 
verlaat en het ongewisse binnengaat.

En daar zat ik dan in mijn nieuwe praktijk met 
precies dat probleem. Wat moest ik daar nu 
mee, met die lijdende mens tegenover mij? 
Mijn nobele filosofische en boeddhistische 
principes leden schipbreuk op de concrete 
gesprekssituaties, precies zoals Kierkegaard 
dat beschreef. Ik zat daar keer op keer met 
lege handen. In mijn onmacht restte mij niets 
dan stilzwijgend te luisteren. Maar meer en 
meer werd dat de basishouding van mijn filo-
sofische praktijk. Voor mij was dat niet alleen 
een oplossing voor mijn praktische probleem, 

maar ook het begin van een nieuwe ontdek-
kingstocht. Nu kende ik al wel de methode 
van het alleen maar luisteren als methode 
in de psychotherapie, met de therapeut als 
abstinente toehoorder. Maar dat was mij niet 
genoeg. Maar wat dan wel?

Luisteren met twee oren
Luisteren is een activiteit, en schept betrok-
kenheid. Betrokkenheid gebeurt vanzelf in een 
goed gesprek waarin aandachtig geluisterd 
wordt. Het omgekeerde geldt ook: voor een 
goed gesprek is nodig dat je bereid bent 
betrokken te raken. En zelfs die bereidheid tot 
betrokkenheid is nog niet voldoende. Die is 
nog slechts een voorwaarde voor wat ik noem 
‘luisteren met twee oren’, om niet alleen te 
verstaan wat letterlijk gezegd wordt, maar ook 
wat onder de letterlijkheid verborgen meedoet 
en misschien zelfs voor die ander wezenlijk is. 
Zonder betrokkenheid kun je niet verstaan wat 
onder de letterlijkheid nog meer leeft in een 
medemens. Want, wat is het in een mens dat 
het morele conflict oproept waarover Kierke-
gaard sprak? Er is eerst de vanzelfsprekendheid 
van de afspraken die we over de wereld heb-
ben gemaakt. Het is toch heel merkwaardig 
dat vervolgens die vanzelfsprekendheid kan 
botsen op een innerlijke weigering om volgens 
die afspraken, ‘het men’, te handelen.

Zijnslaag
Waar botst dat dan op? Wat is dat in de mens? 
Het lijkt alsof onze menselijke existentie ge-
laagd is. Enerzijds is er onze aanwezigheid in 
de wereld van afspraken. Daar doen we mee 
met ‘het men’. Maar er is ook een andere laag 
in de mens die daar los van staat en zich bij 
tijd en wijle manifesteert. Een mooi voor-
beeld daarvan werd verteld door de Spaanse 
schrijver Semprún. Hij verbleef tijdens de 
tweede wereldoorlog in kamp Buchenwald 
als gevangene. De gevangenen liepen elke 
dag in een lange rij, begeleid door bewakers, 
naar de plek waar ze dwangarbeid moesten 
verrichten. Het was winter. Op een dag zag 
Semprün een boom die helemaal berijpt was. 
Hij werd getroffen door de pure schoonheid 
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daarvan en stapte uit de rij om die boom na-
der te bekijken. Een Duitse bewaker liep hem 
na, en heel even, vertelde Semprún, stonden 
ze samen naar die boom te kijken, volkomen 
vergetend in welke situatie ze opgenomen 
waren als gevangene en bewaker. Dat was 
niet alleen een moment van pure schoonheid, 
maar ook van een verrassende verbondenheid 
met de bewaker, vertelde Semprún. Tot de 
Duitse bewaker weer in zijn rol terugviel, en 
Semprún dwong terug te gaan naar de rij van 
de gevangenen. Ook daar manifesteerde zich 
een andere zijnslaag dan die van de afspraken. 
Semprún noemde de ervaring van verbonden-
heid met de bewaker als het meest bijzondere 
van die gebeurtenis.

Nietsen
Veel gesprekken doen zich voor alsof ze gaan 
over letterlijkheid. Als een cliënt vertelt over 
het verleden, lijkt dat op een objectief verslag 
van een werkelijkheid uit het verleden. Maar 
elke vertelde herinnering is niet meer dan een 
verhaal achteraf. En onder dat schijnbaar let-
terlijke verhaal schuilt altijd ook de zijnslaag, 
de laag die een conflict kan oproepen met ‘het 
men’. De vraag is nu hoe we die zijnslaag, de 
laag onder de schijnbare letterlijkheid van wat 
gezegd wordt, kunnen verstaan. 
Ik las kortgeleden een boek van Rob Lubbers*, 
waarin tot mijn grote en aangename verras-
sing een praktische definitie stond van de 
intellectuele houding die het verstaan van die 
diepere zijnslaag mogelijk maakt: “Door een 
gemeenschappelijke verkenning die zich niet 
laat leiden door welk van te voren vastliggend 
denkstramien dan ook, komt het leven in zijn 
volle reikwijdte open te liggen.”

Het is een korte zin, maar hij is veelzeggend. 
Ik ervoer dat als een herkenning van wat ook 
voor mij methode was geworden. Dat is de 
houding in een gesprek waarbij men voort-
durend het eigen oordeel opschort. De exis-
tentialist Sartre noemde dat het ‘nietsen’ van 
oordelen die schijnbare zekerheid bieden. Dat 
methodisch opschorten en nietsen leidt, in de 
woorden van Lubbers tot: “Een onbevooroor-
deeld, luisterend meegaan, waarbij therapeut 
en cliënt samen een verkenningstocht aangaan 
van een nog onbekende werkelijkheid.”

Zo een gesprek aangaan schept de open-
heid waarin een verstaan mogelijk is van de 
zijnswerkelijkheid onder het levensverhaal. 
De zijnswerkelijkheid is altijd aanwezig in het 
hier en nu van het gesprek. Door te luisteren 
met twee oren, enerzijds naar de letterlijkheid 
van wat verteld wordt, en anderzijds naar de 
daardoorheenklinkende zijnswerkelijkheid van 
die ander, kan gelden wat de filosoof 
Habermas zei: “In een goed gesprek vindt 
waarheid plaats.” ■

Literatuur
• Prof.dr. Rob Lubbers (1988). Psycho-

therapie door beeld en begripsvorming. 
Dekker & van de Vegt. 

Bram Moerland studeerde filosofie aan de 
Universiteit van Leiden. Naast zijn baan 
als docent cultuurfilosofie aan de School 
voor Journalistiek in Utrecht, had hij een 
filosofische praktijk. Hij schreef het boek Het 
Evangelie van Thomas: Het weten van een onge-
lovige over het teruggevonden evangelie van 
Thomas. www.brammoerland.com
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RINO
Oplossingsgericht coachen: verdieping 
www.rino.nl/868  start 16 februari 2016

Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking 
www.rino.nl/749  16 februari 2016

Oplossingsgericht coachen  
van zelforganiserende teams 
www.rino.nl/969  17 februari 2016

Werkstress, burnout en overspanning 
www.rino.nl/055  start 18 februari 2016

Deep Democracy, the Lewis Method 
www.rino.nl/982  17 en 18 maart2016

Leiderschapsgedrag begrijpen en beïnvloeden 
www.rino.nl/972  start 31 maart 2016

Mentor coaching 
www.rino.nl/347  start in april 2016

Teamcoachen 
www.rino.nl/310  5 en 26 april 2016

Systeemtherapeutische principes 
in organisaties 
www.rino.nl/303  6 en 7 april2016

Oplossingsgericht coachen: basis 
www.rino.nl/855  12 april 2016

Creatieve en actieve werkvormen voor coaches 
www.rino.nl/883  20 april en 11 mei 2016

Presence 
www.rino.nl/968  25 mei 2016

www.rino.nl
Leidseplein 5 - 1017 PR Amsterdam - (020) 625 08 03 - info@rino.nl

Een selectie uit ons aanbod:
Tip kijk voor het volledige aanbod op: 
www.rino.nl/coach

Certified Professional Coach
A S S O C I AT I E  V O O R  C O A C H I N G

Associatie voor Coaching     Postbus 89     5735 ZG  Aarle-Rixtel     TEL 0492-385544     www.associatievoorcoaching.com

REGISTEROPLEIDING MET POST-HBO-DIPLOMA 
Startdata leergangen Certified Professional Coach:
CPC deel 1 - leergang 24 start op 15 maart 2016
CPC deel 2 - leergang 23 start op 12 april 2016

Professional Coachweek deel 1 als weekprogramma
18-22 januari 2016 met terugkomdag 4 april 2016
19-23 september 2016 met terugkomdag 1 nov 2016

Onze aanpak is ervaringsgericht.
We trainen op coachende principes als inzicht en
bewustwording, verantwoordelijkheid nemen en 
delen, evenwaardigheid en resultaatgerichtheid.

Deel 1 - Taakbekwaamheid
• De kunst van vragenstellen
• Resultaatgericht coachen
• De opbouw van een coachingstraject

Deel 2 - Vakbekwaamheid
• Uitbreiding van je interventiemogelijkheden
• De coach in het proces
• Omgaan met emotie en gevoel
• Positionering van coaching in de bedrijfscontext

TVC-2015.4-advert-binnenwerk.indd   1 23-11-15   10:40
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Werk, relaties 
en seksualiteit
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Religie en seksualiteit hebben altijd al een gespannen verhou-
ding gehad. Religie kan een factor zijn waarom er coaching bij 
intimiteit en seksualiteit nodig is. Door mijn persoonlijke erva-
ringen en werk als relatie-, seks- en intimiteitscoach ben ik het 
taboe op seksualiteit gelukkig voorbij. Voor veel mensen blijft 
dit onderwerp echter nog wel in de taboesfeer liggen. 
AUTEURS: CARLA RUTGERS & GERARD DIKSCHEI

Taboesfeer
Velen van ons hebben vanuit een religieuze 
of ‘fatsoenlijke’ opvoeding sterke normen en 
waarden meegekregen over seksualiteit. Waar-
schijnlijk niet dat seks er is om je vrij te uiten 
en van te genieten. Dat het fijn en goed is voor 
je gezondheid en belangrijk voor je relatie. 
Grote kans dat je vooral waarschuwingen 
hebt meegekregen en beperkte ‘voorlichting’ 
van je ouders die daar waarschijnlijk niet erg 
ontspannen onder waren. En omdat we veel 
schuttingtaal en weinig normale niet-medische 
woorden hebben voor allerlei seksuele verlan-
gens, handelingen en onze geslachtsorganen, 
is het lastig om er een normaal, ontspannen 
gesprek over te voeren.

Coaching en seksualiteit
In deze tijd van werkdruk en baanonzekerheid 
is een goede relatie met een (levens)partner 

ANDERS BEKEKEN

van groot belang, om het dagelijks leven met 
zijn vele uitdagingen aan te kunnen. Een 
bevredigend seksleven is veelal de basis voor 
een goede relatie en draagt bij aan een indi-
vidu dat goed in zijn vel zit en de werkdruk 
aankan. Ik hoor van collega’s (relatiepsycho-
logen) dat een verstoorde seksuele relatie 
vaak een prominente rol speelt bij relatiepro-
blemen. Gerard Dikschei (relatiepsycholoog) 
zegt hierover: “Een gezonde relatie is een 
voortdurende beweging of dans, waarin beide 
partners volgen en leiden. Bevrediging van 
seksuele behoeften zorgt voor verbondenheid 
en reduceert stress en spanningen. Toch vin-
den veel mensen, zelfs in relatietherapie, het 
moeilijk dit onderwerp openlijk te bespreken.” 

Informeer jij als coach bij je cliënten naar hun 
seksleven? Dat hoort bij een counsellor, arts of 
seksuoloog thuis, zullen veel coaches zeggen. 

Een goddelijke drie-eenheid
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Maar uit onderzoek blijkt dat zo’n zeventig 
procent van de stellen in een langdurige rela-
tie problemen tegenkomt op seksueel gebied 
(Pronk, 2012). Dus best een grote kans dat 
jouw coachee in deze groep valt. Het taboe 
op seksualiteit bestaat onder coaches natuur-
lijk ook. Het bespreekbaar maken is spannend 
en het is de vraag of je als coach een rol wilt 
en kunt spelen als de coachee een probleem 
blijkt te hebben met seksualiteit. 

Realiteit
Waar komt het taboe op seksualiteit toch van-
daan? We beginnen aan ons seksuele leven 
met beperkte kennis en vaak met negatieve 
overgenomen normen en waarden. Ouders 
vinden het meestal moeilijk en spannend 
om voorlichting te geven en beperken zich 
tot informatie om zwangerschap en soa’s te 
voorkomen. Ze waarschuwen dat je altijd be-
dacht moet zijn op mensen die jouw seksuele 
grenzen willen overschrijden. Op school leer 
je het technische verhaal over bevruchting, 
zwangerschap en tegenwoordig over het be-
staan van homoseksualiteit van een leerkracht 
die niet op zijn gemak is. Voordat je aan seks 
toe bent, heb je dus vooral geleerd wat er ge-
vaarlijk aan is, wat je niet moet doen en heb 
je het taboe erop gezien, gehoord en gevoeld. 
Het beeld dat we krijgen uit romantische 
films, liefdesromans en porno is onrealistisch, 
daar loopt alles vanzelf. De sekspartners 
voelen elkaar perfect aan, hebben altijd zin in 
seks, houden van dezelfde dingen en durven 
te experimenteren. Maar zoals je al begrijpt is 
dit verre van de realiteit.

Luc en Marina wonen nu 20 jaar samen. 
Hun twee kinderen zijn het huis uit en 
doordat ze meer tijd samen doorbren-
gen, komt het feit dat ze nauwelijks seks 
hebben op de voorgrond. Hun relatie is 
goed, ze praten over alles, behalve over 
seks. Luc is een lieve, attente man die 
enigszins onzeker is. Marina is een mo-
derne zakenvrouw die goed weet wat ze 
wil, de stoute schoenen heeft aangetrok-
ken en mij gemaild heeft. Uit individuele 

gesprekken blijkt dat Marina het niks 
vindt dat Luc tijdens de seks steeds aan 
haar vraagt: “Wat wil je?” en “Vind je dit 
lekker?” Dit heeft ze nooit uitgesproken 
naar hem. “Hij is al zo onzeker, als ik dit 
zou vertellen dan gaat hij nog meer aan 
zichzelf twijfelen.” Omdat ze de seks 
weinig opwindend vindt en ook moeilijk 
een orgasme krijgt, is Marina het gaan 
mijden door later naar bed te gaan dan 
Luc. Luc heeft zijn passie ondertussen 
gericht op porno, waarbij Marina doet 
alsof ze van niets weet. “Ik word vooral 
opgewonden van beelden waar de man 
de vrouw zijn wil oplegt. Maar dat kan 
bij Marina niet, want dat zou ze nooit 
accepteren.” Als ik ze samen spreek, 
zie ik hoe goed ze met elkaar en met 
meningsverschillen omgaan. Ik vraag ze 
daarom beide om thuis in briefvorm op te 
schrijven wat ze graag zouden willen in 
bed en dit elkaar te laten lezen. Ik bereid 
ze voor dat dit nogal wat emoties kan 
losmaken en dat dat prima is. De enige 
voorwaarde die ik stel is dat ze niet naar 
elkaar wijzen om de schuld weg te leg-
gen voor hun vastgelopen seksleven. De 
volgende sessie heb ik twee opgetogen 
mensen in de spreekkamer. Ze hebben 
na het lezen van elkaars brieven dezelfde 
avond seks gehad. Die was heel anders 
en smaakte naar meer. Als vervolg doe ik 
met Marina nog bekkenbodem ontspan-
ningsoefeningen, omdat gespannen-
heid in dit gebied vaak samengaat met 
moeilijk een orgasme krijgen. Ik laat 
hen beiden focussen op aanraking en 
diep ademen, omdat dit de zintuiglijke 
sensaties vergroot. Ik geef hen vervolgens 
de opdracht om twee maanden niet naar 
een orgasme toe te werken en meer te 
genieten van het proces van aanraken en 
de sensaties die dit hen geeft.

We weten dat we erover moeten praten
Waarom loopt zeventig procent van de stel-
len tegen problemen aan? De eerste tijd in 
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een relatie, als we verliefd zijn, voelen we 
onder invloed van oxytocine, adrenaline, 
cortisol en testosteron zoveel passie, dat seks 
prettig is. Maar na enige tijd in een vaste 
relatie, nemen die hormonen en dus de pas-
sie af en gaan de verschillen in verlangen, 
wensen, grenzen en beleving een rol spelen. 
De realiteit is dat individuen op seksueel ge-
bied heel verschillende voorkeuren hebben, 
zeker mannen en vrouwen. Die verschillen 
ontmoeten elkaar in de slaapkamer en daar 
ontstaat wrijving, onvrede en frustratie. Soms 
wordt de oorzaak bij de ander gelegd: ‘jij 
doet iets niet goed’, of er ontstaat schaamte 
dat we niet aan de verlangens van onze 
partner kunnen voldoen (falen). We weten 
‘dat we erover moeten praten’. Maar hoe doe 
je dat, als je dat niet hebt geleerd? En als de 
seksuele schuttingtaal waarin we ons moeten 
uitdrukken afkeer en schaamte oproept?

Seksualiteit is een uitdagende leerschool 
We moeten uit het non-verbale gedrag van 
onze partner maar kunnen afleiden of we het 
goed doen in bed. Maar we zijn niet goed in 
gedachten lezen en dat leidt bovendien ook 
erg af van je eigen sensaties en beleving. Wat 
als je bedgenoot 
maar doet alsof, 
om er snel van af 
te zijn, of om jou 
een goed gevoel 
te geven? Stel dat 
jij bij het vrijen 
steeds een stem-
metje in je hoofd hebt ‘hij doet dit niet goed’, 
of ‘het doet pijn’. Of je bent steeds bezig met 
de vraag of je aantrekkelijk genoeg bent, of 
je niet vies ruikt ‘daar’. Stress, schaamte en 
loyaliteit naar de partner zorgen ervoor dat 
partners mijden om erover te praten als het 
niet lekker loopt. We zien en horen overal 
dat seks vanzelf hoort te lopen en altijd fijn 
hoort te zijn. Dus als dat niet zo is, of als je 
er niet zo’n zin meer in hebt, zal dat wel op 
een persoonlijk probleem duiden. En om met 
je partner te bespreken dat je het anders zou 
willen ligt héél gevoelig. Het kan overkomen 

als kritiek op een emotioneel zeer gevoelig 
terrein. Want stel dat je daarmee suggereert 
dat de ander geen goede sekspartner is, dat is 
nogal wat.

Relatiepsycholoog Gerard Dikschei: “Door-
dat partners denken dat ze falen en tekort-
schieten in bed ontstaat er geforceerd en 
gespannen gedrag, waarin kwetsingen extra 
hard binnenkomen. Seks is intiem, men stelt 
zich open op. Als je daarin gekwetst wordt, 
zijn de wonden diep. Frustraties en vermij-
ding zorgen dat de intimiteit verdwijnt en 
de bom is onder de relatie gelegd. Dit kan 
jaren etteren waarbij partners nagenoeg geen 
seks meer hebben en er uiteindelijk iemand 
vreemdgaat. Want beminnen en bemind 
worden is een menselijke behoefte, net als 
eten en drinken.”

De moed van de coach
Wat kun je als coach doen als de coachee 
dergelijke problemen meldt, of als je het 
sterke vermoeden hebt dat hier iets speelt? Ik 
denk in ieder geval moed tonen en het on-
derwerp bespreekbaar maken in het belang 
van je coachee. Een coach kan normaliseren: 

als zeventig procent 
van de stellen 
tegen problemen 
aanloopt, dan is het 
normaal dat niet 
alles vanzelf gaat. 
Niets om je over te 
schamen. De coach 

kan mensen bewust maken dat iedereen op 
zijn eigen manier seksualiteit beleeft. Dit 
wordt bepaald door biologische, psychische 
en sociale factoren. Al deze factoren hebben 
invloed en vormen jouw unieke persoonlijke 
mix. Per definitie hou je niet van precies de-
zelfde dingen als waar je partner van houdt. 
Allebei op hetzelfde moment zin hebben in 
seks is redelijk zeldzaam. 

Help je coachee de verschillen tussen indi-
viduen in te zien, ze niet te veroordelen en 
na te denken of hij/zij met zijn partner naar 

Is alles opgelost als 
partners over seks kunnen 

praten of schrijven?



50 TvC | december nr. 4 2015

oplossingen wil zoeken wanneer ze tegen 
problemen aanlopen. Als ze daar positief 
tegenover staan, kun je doorverwijzen naar 
een gespecialiseerde hulpverlener.

Hoe kunnen coaches het onderwerp 
bespreekbaar maken? Want emoties als 
schaamte, angst voor de reactie van de 
coachee en een gebrekkige woordenschat 
werken belemmerend. Praktische handvat-
ten zoals voorbeeldvragen zijn onvoldoende, 
omdat mijn ervaring is dat je zelfinzicht 
en oefening nodig hebt om het onderwerp 
ontspannen bespreekbaar te maken en met 
de reacties om te gaan. Bij iedere cliënt past 
een andere aanpak. Sfeer, timing, rapport, het 
speelt allemaal mee. Gespreksvaardigheden 
over seksualiteit kun je trainen.

Gespecialiseerde hulpverlening
Een gespecialiseerde hulpverlener die part-
ners begeleidt op het gebied van seksualiteit, 
zal zelf ver het taboe voorbij moeten zijn. 
Want je kunt je klant niet verder brengen dan 
waar je zelf bent. Kennis en (levens)ervaring 
op diverse seksuele terreinen is behulpzaam. 
Dit geeft zelfinzicht, laat je uit je comfort-
zone stappen en maakt je vrij in je seksu-
aliteit. De hulpverlener oordeelt niet over 
de seksuele voorkeuren en afkeren van zijn 
klanten, zolang alles veilig, in openheid en 
met instemming gebeurt. De cliënt kan zich 
alleen maar kwetsbaar opstellen als deze zich 
veilig, geaccepteerd en begrepen voelt door 
de hulpverlener. Empathie tonen is volgens 
Gerard Dikschei het toverwoord bij deze 
vorm van hulpverlening. Carl Rogers was zijn 
tijd ver vooruit. 

Hulpverlening richt zich op open en duidelij-
ke communicatie tussen de partners over hun 
wensen, grenzen en beleving in seksualiteit. 
Dat is goed te leren als partners het aandur-
ven, hoewel het vaak voorkomt dat mannen 
het moeilijk vinden om te praten. Daarom 
gebruiken we vaak schrijfopdrachten. Is alles 
opgelost als partners over seks kunnen praten 
of schrijven? De spanningen zijn in ieder 

geval meer uit de lucht. Maar om partners te 
helpen goede minnaars te worden; daarbij 
is meer nodig. Fietsen leer je ook niet door 
erover te praten. Goed kunnen aanraken en 
aanraking kunnen ontvangen, in het moment 
zijn, durven te bewegen, ademen en geluid 
te maken. Allemaal dingen waar blokkades 
aanwezig kunnen zijn. De hulpverlener kan 
hierbij behulpzaam zijn door oefeningen 
mee te geven voor thuis, of hij blijft er tijdens 
oefeningen bij en kan het voordoen. De 
cliënten bepalen zelf tot hoe ver ze willen 
en durven gaan. Met kleren aan kun je al 
héél veel blokkades opsporen en oplossen. 
Is iedereen te helpen? Daar zijn geen harde 
cijfers over, maar ik schat in dat zeventig 
procent van de stellen wat aan hulpverlening 
heeft. Bij de andere dertig procent zijn de 
problemen al te groot geworden of zijn de 
seksuele verschillen niet (meer) overbrugbaar. 
Maar ook dat inzicht is waardevol.

Conclusie
Het is wenselijk dat coaches het onderwerp 
seksualiteit aan de orde kunnen stellen in 
hun coachtrajecten. Dit omdat dat uiteinde-
lijk in het belang kan zijn van de coachee en 
daarmee zijn welbevinden en werkpresta-
ties. Dat coaches dat op een ontspannen en 
natuurlijke manier kunnen doen. Dat ze hun 
coachees vertellen dat ze echt niet de enigen 
zijn met problemen. Dat het in veel gevallen 
oplosbaar is en dat ze kunnen verwijzen naar 
gespecialiseerde hulpverleners.

Wil je jezelf wat meer verdiepen in relaties 
en seksualiteit? Boeken van Alfons 
Vansteenwegen, Maureen Luyens, Hannie 
van Rijsingen, Vera Steenhart en Tila Pronk 
zijn interessant. Amerikaanse deskundigen 
zoals David Snarch, Sue Johnson, Esther 
Perel, Bob en Rita Resnick hebben goede 
boeken geschreven en hulpverleningsme-
thoden ontwikkeld. Minder bekend is de 
Nederlandse stroming sexual grounding van 
grondlegger Willem Poppeliers. ■
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Dr. Carla Rutgers is opgeleid als bioloog, 
coach en psycholoog en heeft ruim 8 jaar een 
eigen coachpraktijk (www.carlarutgers.nl). 
Zij heeft een zelfstudie gedaan naar verschil-
lende stromingen in seksuologische hulp-
verlening en een tantra opleiding gevolgd. 
Carla is aangesloten bij een relatiepsycholo-
genpraktijk (www.relatiepsychologen.net) en 
begeleid stellen die vastgelopen zijn. Carla 
begeleidt hen om op een effectieve manier 
over hun seksualiteit te praten of schrijven, 
ze kennis en inzichten te laten verkrijgen 
in hun seksuele blokkades en ze praktische 
vaardigheden aan te leren.

Drs. Gerard Dikschei is relatiepsycholoog, 
EFT en ACT therapeut bij een psychologen-
praktijk (www.relatiepsychologen.net) en 
werkt met Carla samen bij de begeleiding 
van stellen.
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Een van je vaste opdrachtgevers vraagt je om een medewerker te 
coachen. De potentiële coachee is een intelligente vrouw, Iteke, 
die worstelt met haar workload en met de balans tussen werk 
en privé. Je hebt een intakegesprek met Iteke en je vindt haar 
aardig en interessant en met de coachvraag kun je prima uit de 
voeten. Aan het einde van het gesprek vertelt ze dat zij chris-
ten is, wat het geloof voor haar betekent en hoe het haar leven 
bepaalt. In het kort komt het hier op neer: God, de bijbel en de 
predikant van de geloofsgemeenschap waartoe zij behoort zijn 
verantwoordelijk voor en zetten de lijnen van haar leven uit en 
zij wijkt daar niet van af. Zij moet volgen, ook als ze het daar 
niet mee eens is. 
Vervolgens geeft Iteke aan dat ze jou als mens graag mag en je wat 
dat betreft graag als coach zou willen hebben. Maar dat ze eerst 
met haar predikant wil bespreken of ze met jou in zee kan gaan.
Hoe ga jij hiermee om?

Grenzeloos geloven
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Deze casus is afkomstig van Philine Spruijt en Francine ten Hoedt, experts in conflicten en dilemma’s 

www.coachingcarrousel.com
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Hoe gaan collega-coaches om met een lastig vraagstuk? Is de aanpak voor iedereen hetzelfde, 
of zijn er duidelijke verschillen? Wat kunnen we hiervan leren? In dit artikel leggen we zo’n 
lastig vraagstuk, waar iedereen in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen, voor aan vier 
verschillende coaches. Wat zou jij doen? Welke aanpak spreekt jou het meeste aan?

Reactie 1: Grenzeloos nieuwsgierig
Het eerste wat in mij opkomt is de vraag: hoe coachbaar is Iteke? Omdat haar geloof zo’n grote 
rol speelt in haar leven, is het voor mij de vraag of ze haar eigen leerdoelen wel kan halen. Ik 
vind het tegelijkertijd verbijsterend en knap dat je zo in het leven kunt staan. Dat je je leven zo 
kunt laten afhangen van anderen en ook te volgen, zelfs als je het er niet mee eens bent. Ik ben 
benieuwd hoe ze met de predikant overlegt over het coachingstraject. Wat zou hij ervan vinden 
als ze zich laat coachen? Ik wacht rustig af, al ben ik razend benieuwd.

Wat ik heel boeiend vind, is de mogelijkheid om binnen onze coachrelatie haar leervragen 
aan te pakken. Grenzen stellen is een vaardigheid die vaak ontbreekt bij coachees met een te 
grote workload en disbalans tussen privé en werk. Als dat ook voor Iteke geldt, kunnen we onze 
coachee-coachrelatie gebruiken om grenzen te stellen in een veilige omgeving. Haar geloof kan 
immers haar ontwikkeling begrenzen. Zij zal die grenzen duidelijk moeten aangeven, omdat ik 
die niet ken. 

Het vinden van een evenwicht tussen de plek die het geloof in haar leven inneemt en haar 
leervragen vind ik ook een uitdaging voor mij als coach. Hoe kan iemand binnen een vaste set 
regels en geboden toch zichzelf blijven en floreren? Zou het lukken om haar weerbaarder te 
krijgen, met respect voor haar levensovertuiging? 
Ik krijg er helemaal zin in! 

Francine ten Hoedt, (conflict)coach en auteur, www.coachingcarrousel.com.

EN NU... 
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Reactie 2: Wat is het uitgangspunt?
Beste Iteke, soms lijkt het alsof alles in de coachingwereld bespreekbaar zou moeten zijn. Dat je 
volledig open zou moeten zijn over wat er in je eigen wereld omgaat. Voor mij als coach geldt dat 
niet. Alleen bespreekbaar is wat met de reden van de coaching samenhangt. Dat wil dus zeggen je 
werklast en je balans tussen werk en privé. Daar zit een knoop die uit je levensstijl voortkomt. Dat 
gaat betekenen dat het wenselijk zal blijken dat je daarin een verandering aanbrengt. Je bent je er 
niet van bewust hoe dat eruit zal gaan zien, anders zou je die verandering al hebben aangebracht. 
Om effectief te kunnen zijn, moet je onbelast de gesprekken kunnen aangaan en zelfstandig proeven 
of wat wij bespreken juist is. Ik vraag en hoop dus dat je hier zit als een zelfstandig denkend en 
handelend mens.

Je maakt echter een voorbehoud dat hier tegenin gaat. Je laat je deelname afhangen van het oordeel 
van je predikant. De zaak is niet zo simpel dat hij eenvoudig ja of nee zegt. Hij grijpt dieper in de 
details van je leven in: hoe vaak je naar de kerk gaat, wat je bij conflicten moet doen en hoe je 
tegenover je werk staat. Maar zeker ook hoe je tegen gezondheid en ziekte en tegenover beroeps-
groepen als psychologen en coaches aankijkt. In sommige geloofsgemeenschappen is de gang naar 
een psycholoog de gang naar de duivel, een gebrek aan geloof of een onvoldoende toewijding aan 
God of de kerk.

Ik wil een volgende keer graag met je overleggen of mijn beschrijving hout snijdt en dan zou ik graag 
met je willen overleggen wat jij tegen de predikant gaat zeggen en wat je verwacht dat de predikant 
zal gaan antwoorden. Op basis daarvan kunnen we vaststellen of we een vruchtbaar uitgangspunt 
voor coaching hebben.

Ad Dekkers, psycholoog-psychotherapeut, specialisatie sekteproblematiek, www.sekteproblematiek.nl

Reactie 3: Zelfverantwoordelijkheid
Ik zal Iteke uitleggen hoe ik erin sta. Dat in mijn coaching zelfverantwoordelijkheid centraal staat. 
Dat ik geloof in God – maar wel in een God van onvoorwaardelijke liefde – en dat ik niet altijd ge-
loof in de God zoals die in de Bijbel staat. Ik zal haar uitleggen dat ik haar geloof helemaal respecteer 
en dat ik binnen de grenzen van haar geloof kan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan 
haar coachvraag te voldoen. Want het één hoeft het ander niet uit te sluiten. En dat we creatieve op-
lossingen kunnen zoeken, waarbij zij meer in balans komt en de lijnen van de bijbel en de predikant 
kan blijven volgen. Maar ik zal haar ook zeggen dat er een mogelijkheid bestaat dat de lijnen van de 
bijbel en de predikant kunnen gaan conflicteren met haar zielsverlangen, haar wensen en haar geluk. 
Dat er een kans bestaat dat ze voor moeilijke keuzes kan komen te staan, dat ze misschien moet 
kiezen tussen haarzelf en haar geloofsgemeenschap. Als dat gebeurt kan ik haar wel helpen keuzes 
te maken in wat ze wel of niet wil en kan. Ik zal haar zeggen wat de consequenties van deze keuzes 
zullen zijn. En dat, waar zij ook voor kiest, dát de beste keuze is, maar dat deze keuze – welke ze 
ook maakt – misschien niet gemakkelijk zal zijn. Ik wil haar ook een aantal boeken laten lezen: ‘Een 
ongewoon gesprek met God’, van N.D. Walsch, ‘Terugkeer naar Liefde’, van Marianne Williamson, 
de boeken van Hans Stolp, de Nag Hammadi-geschriften en het Evangelie van Thomas. Dit zijn 
allemaal boeken die gebaseerd zijn op het geloof, maar met een andere invalshoek. Een invalshoek 
van waaruit ik functioneer. En als zij een paar van deze boeken gelezen of ingekeken heeft, mag ze 
bij mij terugkomen om te beslissen of zij bij mij in coaching wil gaan of niet. 

Sabine Hess, trainer en coach, www.sabinehess.nl



Reactie 4: Op zoek naar Waarheid
Tijdens een intakegesprek komen standaard thema’s aan de orde zoals gelijkwaardigheid, verant-
woordelijkheid en zelfstandigheid. Altijd. Iteke’s overtuigingen en gedrag roepen bij mij veel vra-
gen op, juist als het om die thema’s gaat. Ik zie ook mogelijke verbanden met haar coachvraag. 
Reden genoeg om dit ook met Iteke te bespreken. Liever niet tijdens de intake. Ik beperk mijn 
intake tot uitleg, kennismaking en de klik. Later kunnen we haar overtuigingen in alle rust be-
spreken. Dus ik laat haar eerst gewoon haar gang gaan, ook als ze wil spreken met de predikant.

Iteke vertoont trekken van (ongezonde) afhankelijkheid, volgzaamheid. Ze heeft waarschijnlijk 
moeite met grenzen stellen. Ik wil haar graag helpen zich hiervan bewust te worden als ze bij 
mij in coaching komt. Ik daag haar uit om haar overtuigingen helder te maken en voor zichzelf 
te toetsen. Zijn ze belemmerend of stimulerend? Zijn ze gebaseerd op gewoonte en/of angst? 
Geven ze je vrijheid, vrede en leven?

Bij Iteke speelt de God van de bijbel een belangrijke rol. Helaas worden de woorden van de 
Bijbel wel eens vermengd met menselijke visies, die niet helpend zijn. Er kan bij Iteke een on-
gezond, onwaar, vertekend Godsbeeld zijn ontstaan of een verkeerd beeld van goede leefregels. 
Haar geloof kan een averechtse, zelfs verlammende uitwerking hebben. Het is een gevoelig en 
ingewikkeld gebied. Toch ben ik daar wel graag over in gesprek met Iteke, op zoek naar Waar-
heid, op zoek naar God. Samen het hart van Iteke zoeken, samen God zoeken in gebed (als Iteke 
dat ook wil!). Ook kunnen bijbelse principes aan de orde komen en de interpretatie daarvan. 
Iteke zal niet de eerste zijn bij wie een verandering in geloof positieve gevolgen heeft voor haar 
leefsituatie, voor haar coachvraag!

Wim Harrijvan, trainer en coach, www.christencoach.com ■

Woudenbergseweg 54

3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492

F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl

I www.woudschoten.nl

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal gelegen op een bosrijk  
eigen landgoed van 45 hectare.  Uitstekend geschikt voor één- en meerdaagse bijeen-
komsten als trainingslocatie, om te vergaderen en voor Business Events maar ook als 
sfeervol hotel voor een weekendje weg. 

nice to meet!
Korting op onze
arrangementen?

Kijk op woudschoten.nl
voor de actuele 

kortingskalender
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Hoe kan ik de beste 
strontstok zijn?

IK
 - A
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R

Mijn praktijk als coach is voortgekomen uit mijn praktijk als 
zenboeddhistisch monnik.
AUTEUR: TOM HANNES

Als zoekende knaap werd ik geraakt door 
boekjes over het zenboeddhisme. Ik wilde 
vooral lijken op de zenmeesters die erin opge-
voerd werden: wilde, wijze kerels die het lak 
hadden aan religieuze dogmatiek, en die hun 
leerlingen de verlichting inschokten met rare 
uitspraken. Zoals in de volgende anecdote. 
Een student vroeg Meester Yunmen: “Wat is de 
Boeddha?”
Meester Yunmen antwoordde: “Een stok om je 
kont mee af te vegen!.”
Ik was negentien en romantisch tot op het bot. 
Achteraf gezien meer dan een beetje pedant 
ook. Maar ik was oprecht geraakt door wat ik 
las, de mogelijkheid van een andere manier 
van denken en leven. Weerbarstig, rock-’n’-
rol, en tegelijkertijd overstijgend sereen en 
wijs, met een buitengewone graad van auto-
nomie. Dat belichaamden de oude zenmees-
ters voor mij. En dat wilde ik dus ook.
Ik dook een zenboeddhistische opleiding in. 
Voornamelijk door te mediteren bij zenlera-
ren, het boeddhisme te bestuderen en volop 
mijn schouders te zetten onder de ontwik-
keling van de zengemeenschap waartoe 

ACHTERGROND 

ik behoorde. Ik liet me tot monnik wijden, 
gaf seminaries op retraites, begeleidde een 
zencentrum in Antwerpen en schreef zelf ook 
inleidende boekjes over het boeddhisme. Mijn 
steentje bijdragen aan de vestiging van de zen 
in Europa, dat was de rode draad van mijn 
leven.

Shit opruimen
En ja hoor. Dat doet wat met een mens. De 
mix van studie, collectieve retraites en door-
gedreven meditatie heeft zijn effect op je con-
centratie, aandacht, inzicht in de menselijke 
geest en stabiliteit. Maar wat me vooral ver-
raste, was hoe mijn egocentrische romantiek 
stilaan plaatsmaakte voor iets anders. Iets dat 
me tevoren helemaal niet geïnteresseerd had: 
de grote zin om anderen te helpen de knopen 
in hun leven te ontwarren.
Dat was een kantelmoment in mijn leven. In 
plaats van een bohémien-verlichte te worden, 
werd ik iemand die geraakt werd door de 
subtiliteiten van het menselijke leed. Het 
mijne, maar ook dat van anderen. Vanuit die 
optiek was Yunmens rare uitspraak plots heel 
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helder: wat is een Boeddha? Niet iemand 
die voortdurend in een Mystieke Waarheid 
verwijlt. Eerder een expert in het helpen van 
anderen om hun shit op te ruimen. Opdat het 
leven schoner wordt. Eén van mijn favoriete 
zenuitspraken is dan ook: 

“Gewone mensen hebben illusies over 
verlichting, 
Boeddha’s belichten eerder illusies.”

(Dogen Kigen)

De hulpvragen die je in een zencentrum krijgt, 
gaan alle richtingen uit. Omdat er zoveel 
verschillende soorten shit zijn. Natuurlijk 
zijn er specifiek boeddhistische vragen. Maar 
niet zo veel. Niet veel volk komt naar een 
zengroep omdat ze zo geïnteresseerd zijn in 
het boeddhisme. Er zijn veel meer algemeen 
existentiële vragen, over authenticiteit, zinge-
ving, rouw, de oncontroleerbare elementen 
van ons bestaan. Kortom: alles wat te maken 
heeft met de onvermijdelijke complexiteit van 
de condition humaine. Nog andere vragen 
gaan over neurotische problemen: denk- en 

gedragspatronen ontstaan in specifieke, moei-
lijke levensomstandigheden en die het verdere 
leven benauwd en onnodig klein maken... 
Die mix van hulpvragen wekte stilaan mijn 
belangstelling om me bij te scholen. De mind-
fulness-hype begon rond die tijd, dus volgde ik 
een opleiding bij enkele van de pioniers van 
het programma. Ik volgde ook professionele 
coachingstrajecten en veel later een therapie-
opleiding. En ik bestudeerde steeds meer onze 
eigen tijd. De huidige hulpvragen dragen im-
mers het stempel van de tijd waarin ze gesteld 
worden, met de specifieke mogelijkheden en 
noden van onze cultuur. Alles wat ik zo leerde 
aan technieken, perspectieven en informatie, 
plaatste ik tegen de achtergrond van mijn 
zenboeddhistische praktijk, en de hernieuwde 
rode draad van mijn leven: hoe kan ik een 
betere strontstok zijn?
Vandaag, vele jaren verder, heeft deze vraag 
zich gekristalliseerd in twee begeleidingsacti-
viteiten. Vorig jaar heb ik Bodaishin opgericht, 
een niet-sectarisch centrum voor hedendaags 
boeddhisme, en enkele jaren geleden startte 
ik een eigen coachingpraktijk voor gesprek 

Wat betekenen de grote 
boeddhistische 

waarden: onthechting, 
stilte, mededogen, 

wijsheid en wederzijdse 
betrokkenheid 

vandaag de dag?
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en gewaar-zijn. Het eerste beschouw ik als 
vrijwilligerswerk. Met het tweede voorzie ik 
in mijn levensonderhoud. Inhoudelijk zijn de 
overlappingen tussen de twee groot. Maar de 
verschillen ook.

Oppervlakkig
Bodaishin is expliciet een boeddhistische 
plek. We komen samen om te mediteren, en 
met elkaar in gesprek te gaan (we noemen het 
‘praatmeditatie’) rond de vraag: wat kan onze 
praktijk zijn in ons leven, in onze tijd? Hoewel 
de gesprekken zelden gaan over de interpre-
tatie van een boeddhistisch canoniek vers, ligt 
de nadruk wel degelijk op de vertaling van de 
grote boeddhistische waarden: onthechting, 
stilte, mededogen, wijsheid, wederzijdse 
betrokkenheid. Wat betekenen die vandaag? 
Hoe krijgen ze hetzelfde weerbarstige maar 
bevrijdende élan als in de tijd waarin ze uit-
gevonden werden? En hoe kan dat juweel van 
de mensheid, het boeddhisme, hier iets van 
betekenis zijn?
De coaching en therapiepraktijk daarentegen 
focust zich op individuele moeilijkheden van 
psychische, existentiële en professionele aard. 
Hier hoeft het boeddhisme helemaal niet aan 
bod te komen. Al moet ik toegeven dat veruit 
de meeste mensen tot bij mij komen omdat 
ze één van mijn boeken over het boeddhisme 
hebben gelezen. Voor enkelen fungeer ik als 
een expliciet 
boeddhistische 
coach. Voor de 
meeste mensen ben 
ik een klassieke 
coach of therapeut. 
Maar overlap is er 
ook. Als begeleider 
werk ik in beide 
plekken vooral met het soort aandacht dat 
ik in mijn zenopleiding heb leren ontwik-
kelen − en die ik op mijn beurt probeer door 
te geven. Het is een aandacht die ik graag 
‘oppervlakkig’ noem. Ze is gericht op wat zich 
hier en nu aandient, aan de oppervlakte van 
ons gewaar-zijn of bewustzijn. Ik hou van het 

woord oppervlakkig, omdat we, zowel in ons 
dagelijkse leven als in ons existentiële zoeken, 
er te veel van uitgaan dat we ‘het’ ergens ver 
weg moeten zoeken. In een ver verleden, waar 
de oorzaak van ons trauma ligt. Of in een 
diepe werkelijkheid, ver onder de verschijnse-
len van ons dagelijkse leven, waar ons Ware 
Zelf zou verwijlen. 

Hyperkleine momentjes
Als ik één ding heb overgehouden aan de 
eindeloze uren zenmeditatie, dan is het het 
lef om vertrouwen te hebben in wat zich hier 
en nu toont. Om de flinterdunheid van ons 
bestaan te omarmen en daarmee aan de slag 
te gaan. Dit is niet het vertrouwen dat alles 
goed is. Of dat alles is zoals het moet zijn. 
Dergelijke uitspraken zijn maar vermomde 
ideeën over een vage Diepere Waarheid. Het 
vertrouwen waar ik het hier over heb, is eerder 
het lef om krediet te geven aan de hyper-
kleine momentjes van besef die we doorgaans 
als onbelangrijk weer snel vergeten. Onze 
verlangens, angsten en kwetsuren. Maar ook 
onze inzichten, moed en vrijheid. Die zijn 
veel bereikbaarder dan we geneigd zijn om 
te geloven. We lijken wel behekst te zijn door 
het idee van ‘diepte’; alsof alles wat direct 
zichtbaar is onze aandacht eigenlijk niet 
waard is. 
Al met al doe ik weinig meer dan anderen te 

helpen te durven 
kijken naar wat 
zich aandient in al 
zijn flinterdunheid. 
En om het krediet 
te geven door 
erover te spreken. 
Een gewaar-zijns-
praktijk is op die 

manier ook altijd een relatiepraktijk.
Ook de onderwerpen die aan bod komen 
in Bodaishin en de gesprekspraktijk vallen 
samen. Misschien ligt het aan mijn profiel, aan 
de onderwerpen van mijn boeken, of mijn ge-
drag op Facebook, maar steeds vaker gaat het 
er over de vraag: zijn we als maatschappij de 

We gaan er te veel van 
uit dat we ‘het’ ergens ver 

weg moeten zoeken
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voorwaarden voor menselijk geluk en vervul-
ling niet aan het afbreken? De vraag stellen is 
‘m beantwoorden.

Zen-clichés
Het valt me op dat ik steeds vaker mensen 
over de vloer krijg die kampen met wat we 
een moral breakdown kunnen noemen. In 
twee betekenissen van het woord ‘moral’. Ten 
eerste de motivatie. Zoals in de zin: “Slecht 
nieuws, generaal, het moreel van troepen is 
laag.” Er komen steeds meer mensen op de 
praktijk met als hoofdklacht: ik heb er geen 
zin meer in. Het licht is uit hun ogen verdwe-
nen en daardoor ook uit hun waarneming van 
de wereld. Dat is funest voor het welzijn en 
het zelfwaardegevoel.
Ten tweede is er ‘moral’ in de ethische zin 
van het woord: de vraag wat we moeten doen 
om ons een goed mens te voelen. Want ook 
dat maakt deel uit van ons welzijn. Ik merk 
in intakegesprekken dat veel mensen de hoop 
koesteren dat een therapeut/coach/zenboed-
dhist misschien toch iets ‘moreels’ kan bie-
den. Dit is wat ze soms schoorvoetend ‘meer 
zen’ noemen, als ik vraag wat ze hopen te 
vinden in de coaching. Een mengeling van de 
gebruikelijke zen-clichés (rust, weerbaarheid, 
focus) en de heling van hun ‘morele’ leven: 
de zin in en de zin van het leven. Ze willen 
zich weer goed voelen: fijn in hun vel, maar 
ook met een hernieuwde zin voor ethische 
noblesse.
Ik kan me niet voorstellen dat, als ik vijftien 
jaar geleden een praktijk voor gesprek en 
gewaar-zijn was begonnen, ik dergelijke 
vragen zou hebben gekregen. Hulpvragen zijn 
echo’s van de wereld waarin we leven. Ze 
tonen hoe we ons stilaan pijnlijk gewaarwor-
den dat de eisen die aan ons gesteld worden 
als individu de voorwaarden voor ons aller 
welzijn ondergraven.
Die eisen worden voor een groot deel 
bepaald door de belangrijkste ideologie van 
deze tijd: die van de homo economicus. Die 
ideologie is voornamelijk zo succesvol omdat 
ze erin slaagt te doen alsof ze neutraal is. 

Ze presenteert zich met brio als enige echte 
waarheid, als een kerkgenootschap zonder 
alternatief. De leer is gebaseerd op drie 
dogma’s:
1. De mens is fundamenteel een zelfzuchtig 

individu (de groep is er enkel om het in-
dividu bescherming te bieden, zodat die 
beter zijn zin kan krijgen, en is hooguit 
een laagje beschavingsvernis).

2. Dat individu streeft op rationele wijze 
zijn eigenbelang na door winstmaximali-
satie (de rest, zoals ethiek, cultuur, zorg, 
wijsheid, volgt wel vanzelf).

3. Succes is een zaak van individuele 
talenten en inspanningen (de rest is een 
flauw excuus van losers in de strijd om 
het bestaan).

Psychopaten floreren onder zo’n regime. 
Voor de niet-psychopaten onder ons is dit een 
kweekvijver voor grauwheid, spanning en de 
aftakeling van zinvolheid. Wat kan een coach 
doen als hieruit hulpvragen komen?
Je kunt een paar richtingen op. Je kunt de ge-
kraakte en verwarde mens tools bieden om er 
weer beter tegenaan te gaan. Om zich beter 
staande te houden in de wereld. Copingtech-
nieken, timemanagement, communicatieve 
vaardigheden, mindfulness om beter tegen de 
stress te kunnen en wat dies meer zij. Soms 
is dat wat de coachee vraagt. Soms is dat het 
mandaat dat de baas van de coachee je geeft. 
Onzinnig is dat niet. Maar dan moet je ook 
eerlijk zijn: het is weinig meer dan een pleis-
ter op de wonde. En het heeft het kwalijke 
neveneffect dat alle gebreken en remedies aan 
de kant van het individu worden gezocht. Met 
alle schaamtegevoel van dien als de coaching 
niet het gewenste resultaat oplevert.
Het kan ook anders. Je kunt naar het leed 
gaan van de coachee en dat ernstig nemen. 
Samen getuige zijn van de impasse. Samen 
op zoek gaan naar het verlangen dat gekraakt 
is. Gefnuikt onder de dubbele gebod van de 
homo economicus: gij zult produceren en 
zo lang gij niet produceert, zult gij manisch 
consumeren, of de economie gaat eraan. 
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Coaching kan dan een ‘zen’-moment zijn: 
niets producerend en niets consumerend. 
Verwijlend in de verwarring. De oppervlakte 
van de aandacht afschuimend, aanwezig 
voor hoe het nu is. Stilaan toont het leed zich 
minder solide. Poreuzer. Stilaan toont zich de 
mogelijkheid om zich het leven opnieuw toe 
te eigenen, in plaats van geleefd te worden. En 
stilaan kunnen we tot de ontdekking komen 
wat een zinvol, volwaardig en nobel leven 
voor deze coachee is. Niet ergens ver weg, in 
een ideale toekomst, of diep in een Echte Zelf. 
Maar in deze situatie, met deze mogelijk-

heden. Een nieuw en lichter en passender 
leven. Dat hoeft geen economische ramp te 
betekenen. Mogelijk wordt de homo-economi-
cuskerk wel iets kleiner. ■

Tom Hannes is trainer, coach en therapeut 
www.tomhannes.be. Hij schreef ‘Zen of het 
konijn in ons brein’, ‘Let’s get Mythical’, ‘De 
vijf gezichten van angst’ en ‘Boeddha van de 
badkamer’. Hij is oprichter van het heden-
daags boeddhistische centrum Bodaishin in 
Antwerpen. www.bodaishin.be

Teamcoaching: leer je team met haar eigen emoties om te gaan
Coachen is onze passie, en we houden van ons vak! 

Bij Coachboulevard leer je systeemgericht kijken naar 

knelpunten en bijbehorende emoties van teamleden. 

Die zijn er niet voor niets. 

Bij Coachboulevard leer je teams coachen, professio-

neel en op de manier die bij jóu past. Daarbij ligt de 

focus steeds op het leervermogen: van individu, team 

én organisatie. Kenmerkend voor de Coachboulevard-

aanpak is het accent op ieders eigenaarschap,  geplaatst 

in de hier-en-nu situatie. We fi losoferen en duiden 

niet, maar willen leren begrijpen wat we hier-en-nu 

doen met elkaar, om met dít inzicht – vanuit zin 

geven en zin krijgen – tot nieuw handelen te komen. 

Want als jij emoties en zaken bespreekbaar kunt 

maken, dan wordt het voor het team vanzelfsprekend 

dat emoties bij samen werken horen. 

Je bepaalt je eigen tempo en volgorde van de 1-daagsen 

en dat voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.

Kom naar onze gratis infomiddag met proefl es!
Data: 3 februari en 16 maart 2016. Meer informatie 

en aanmelden interactieve informatiemiddag, incl. 

proefl essen: www.coachboulevard.nl

Je inspireert elkaar 
op Coachboulevard!



www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Download nu GRATIS op
www.professioneelbegeleiden.nl
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lumnc Ludo de Jongh begeleidt sinds enkele jaren mensen individu-
eel, schrijft blogs en artikelen en geeft workshops en medita-
ties. Hij wil mensen inspireren om een innerlijk gevoel van 
echtheid te ervaren, vanuit een helder inzicht in de essentie 
van wie je bent. Hij woont in Breda.  
ludodejongh.wordpress.com

Religie als wegwijzer naar je essentie
Religie kan als wegwijzer dienen om de waarheid in jezelf te ontdekken. Met andere woorden: je zou door 
middel van religie je eigen innerlijke essentie – datgene waarvan je voelt dat jij dit in de kern bent – kunnen 
leren kennen. Maar religie kan ook een blokkade vormen om bij die kern uit te komen. Dat kan gebeuren 
wanneer mensen niet verder kijken dan de woorden die binnen religies een belangrijke plaats innemen. 
Wanneer dat het geval is, geloven mensen dat de woorden zélf de waarheid bevatten, in plaats van te zien 
dat de woorden slechts verwijzen naar de waarheid.

Zoals een bekend Chinees spreekwoord luidt: “Wanneer de vinger naar de maan wijst, kijkt de dwaas naar 
de vinger.” Religie kan die vinger zijn die ons de weg naar de waarheid wijst. Nu kan iets pas waar zijn voor 
je als je het zelf ervaart. Om een levende werkelijkheid te zijn, is het voor een waarheid essentieel dat je die 
in jezelf voelt. Er wordt weleens van uitgegaan dat woorden in heilige boeken, gebeden en preken ‘de waar-
heid’ bevatten. Die woorden kan ik natuurlijk bestuderen, herlezen en proberen te begrijpen. En dat doe 
ik ook weleens. Soms brengt me dat dichter bij de waarheid in mezelf. Wanneer dat zo is, dan doet religie 
waarvoor religie in mijn ogen bedoeld is: mensen verwijzen naar hun ware innerlijke essentie. Een essentie 
die je misschien kunt ervaren als een stille ruimte in jezelf, een aanwezig zijn in het hier en nu of als een ge-
voel van levenskracht. Als ik daarentegen naar de woorden kijk alsof die zelf de waarheid zíjn in plaats van 
er alleen naar te verwijzen, dan ben ik als die dwaas, die naar de vinger kijkt in plaats van naar de maan. 

Je hoeft woorden niet per se helemaal te begrijpen om ze jou te laten wijzen. Als je het analyseren loslaat, 
kun je ervaren hoe het is om voorbij die woorden te gaan. Naar die ruimte in jezelf waar de waarheid direct 
ervaren kan worden als je eigen essentie. Woorden zijn dan als stenen in een rivier. Je kunt ze gebruiken om 
aan de overkant van de rivier te komen, bij datgene wat waar is voor jou. Elke steen brengt je verder naar 
de volgende, en telkens laat je de vorige achter. Totdat je aan de overkant bent en de stenen niet meer nodig 
hebt. ■
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De Kandelaar

In de Amsterdamse Bijlmermeer staat gebouw De Kandelaar. Een multifunctio-
neel gebouw waarin naast een kinderdagverblijf, een aantal zelforganisaties van 
immigranten, een horecagelegenheid en vijf allochtone kerkgenootschappen 
gehuisvest zijn. Ook diverse kleinere geloofsgemeenschappen houden er hun 
bijeenkomsten. Ruim negenhonderd gelovigen kunnen terecht in de vijf kerk-
zalen. Daarnaast biedt De Kandelaar onderdak aan diverse maatschappelijke 
organisaties.

De Kandelaar is een van de initiatieven in het proces van sloop en nieuwbouw 
van de Bijlmer. Twee derde van de hoogbouwflats ging tegen de grond, evenals 
bijna alle parkeergarages; deze boden ruimte aan bedrijven, maar ook allerlei 
Afrikaanse geloofsgemeenten. Van de tachtig kerken in de Bijlmer raakte meer 
dan de helft dakloos. Een aantal kerken verhuisde naar buiten de wijk.

Vijf grotere kerken zochten samenwerking en zo ontstond, met hulp van het 
stadsdeel Zuidoost, woningcorporatie Rochdale en Europese subsidie, gebouw 
De Kandelaar. Vlakbij is de kerk De Nieuwe Stad gelegen, die al vanaf het begin 
van de Bijlmer bestond. 
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U bent uw 
broeders hoeder
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Dominee Emmanuel Koney werkt  in gebouw De Kandelaar in 
de Bijlmer. In de documentaire Calling for Koney zegt hij: 
“Mensen zouden niet moeten lijden, maar vreugde uit hun 
leven moeten halen.” Een gesprek met een man die midden in de 
Bijlmergemeenschap staat en een brug slaat naar de Nederlandse 
samenleving.  
AUTEUR: ERICKA KUYTERS

In mijn werk als projectmanager sociaal 
bij de transformatie van wijken die in een 
neerwaartse spiraal terecht waren gekomen, 
heb ik ervaren hoe belangrijk geloofsgemeen-
schappen kunnen zijn voor bewoners. Kerken 
spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van probleemwijken. Waar de geïnstitutionali-
seerde hulpverlening ontspoorde mensen niet 
weet te bereiken, lukt het de kerken vaak wel. 
De kerkgemeenschappen spelen een hulpver-
lenende en coachende rol voor nieuwe en eer-
dere immigranten die de weg kwijt zijn of niet 
kunnen vinden in de complexe Nederlandse 
samenleving.
Emmanuel Koney is beheerder van De Kan-
delaar en dominee van de Pentacost Revival 
Church International, de grootste kerk. Hij is 
geboren in Ghana en emigreerde naar Ne-
derland om de grote Ghanese gemeenschap 

ORGANISATIECOACHING

in de Bijlmer bij te staan. Hij groeide uit tot 
een autoriteit op het gebied van ‘cross-cultural 
behaviour’, is vertrouweling van de bewoners 
en adviseert maatschappelijke organisaties.

Hoe komt het dat er zo veel verschillende 
kerken zijn in Amsterdam Zuidoost?
Koney: “Amsterdam telt 180 nationaliteiten1 .
Iedereen zoekt in een nieuw land een plek 
waar hij zich thuis kan voelen, waar hij zich 
kan herkennen in de manier waarop zijn ge-
loof uitgedragen en beleefd wordt. Behalve dat 
er veel verschillende religieuze denominaties 
zijn, zijn het vooral de culturele verschillen in 
rituelen waardoor mensen zich in de ver-
schillende kerken thuis voelen. De Filipino’s 
hebben bijvoorbeeld andere gewoontes en 
rituelen dan de mensen uit Sierra Leone. Ik 
verwacht dat veel kerken in de loop van de 

Kerk en probleemwijk

1Bronbevestiging: Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam 2014
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tijd met elkaar gaan samenwerken en in elkaar 
opgaan. In De Kandelaar werken we ook al 
samen, al houden we onze eigen vieringen.”
 
Praktische hulp
Koney draagt een holistische visie uit, zowel 
spiritueel als sociaal. Terwijl hij de gemeen-
schap ondersteunt en empowert, probeert hij 
tegelijkertijd mensen te winnen voor Jezus 
Christus. Wat zijn visie interessant maakt, is de 
uitermate praktische invulling daarvan.
 “Je kunt geen coach voor individuen zijn”, 
begint Koney, “als je geen verbinding maakt 
met het systeem waar je in leeft.” Het succes 
van zijn werk verklaart hij als volgt: “Ik ben een 
brug tussen de mensen die praktische hulp no-
dig hebben en de Nederlandse samenleving.”

Wat doet u dan daadwerkelijk?
“Ik sta open voor iedereen. Als iemand bij 
mij komt voor hulp, stel ik hem altijd vragen, 
zodat ik kan leren wat zijn achtergrond is 
en van waaruit ik hem kan benaderen. Als 
iemand moslim is, zal ik hem begroeten met 
‘salaam aleikum’. Als je je verdiept in wie je 
voor je hebt, contact maakt vanuit je hart, kun 
je iemand bereiken en het hebben over zijn 
werkelijke problemen.”

Springen
 “Het is letterlijk, zoals in de bijbel staat: to be 
your neighbours keeper. Zorg hebben voor je 
buren, is wat elke wijk nodig heeft. Ook de 
Bijlmer.” Al die verschillende nationaliteiten en 
culturen, leven er naast elkaar. Dat kan alleen 
goed functioneren als er geen angst is voor 
elkaar, stelt Koney. Hij zegt met nadruk dat veel 
mensen bang zijn voor het onbekende. “Want 
mensen kennen de feiten niet. Ze creëren hun 
verhaal op basis van valse veronderstellingen 
en percepties.” 
Als voorbeeld noemt hij de manier waarop 
politieagenten soms mensen bejegenen die hen 
niet aankijken. In de Nederlandse cultuur be-
tekent dit dat je iets te verbergen kan hebben. 
Aan de andere kant komen West-Afrikaanse 
immigranten uit landen met een cultuur waar 
de politie corrupt is en niet terugdeinst voor 
mishandeling. Dit kan verstrekkende gevolgen 
hebben. Menigmaal zijn mensen in paniek van 
het balkon gesprongen wanneer de politie zich 
bij een appartement aandiende en op de deur 
bonkte omdat de buren geluidsoverlast hadden 
gemeld of als ergens te veel mensen aanwezig 
waren op een feest.

Je kunt geen coach 
voor individuen zijn, 

als je geen 
verbinding maakt 
met het systeem 

waar je in leeft
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Systeem en individu
In Koney’s visie maken alle mensen in de 
Bijlmergemeenschap ook deel uit van wat 
West-Afrikanen ‘the system’ noemen; een term 
voor de Nederlandse samenleving met al zijn 
instanties en regels. Koney is ervan overtuigd 
dat zowel de het systeem als het individu ont-
wikkeling behoeven. Het systeem moet in staat 
zijn om binnen de rechtstaat op basis van feiten 
de nieuwe culturen op te nemen, het individu 
kan door middel van persoonlijke groei en 
feitenkennis zijn weg leren vinden binnen het 
systeem. “Ik zet door totdat ik een praktische 
oplossing vind voor de persoon en het systeem 
waarin de persoonlijke problemen ontstaan.”
De Bijlmermeer stond slecht bekend toen 
Koney er in de jaren 90 kwam wonen. 
Er heerste veel criminaliteit, het was onveilig op 
straat, de overlast enorm. Koney’s opdracht was 
duidelijk: “Ik woon in een gemeenschap. Als 
deze crimineel is, is het mijn plicht voor mijn 
eigen veiligheid en die van mijn medebewo-
ners daar wat aan te doen. We hebben met ons 
allen een gemeenschappelijk doel: een veilige 
en goede leefomgeving.” 

Communiceren als noodzaak
Al gauw werd hem duidelijk dat de vele 
mensen zonder verblijfsvergunning − “nee, 
geen illegalen, geen mens is illegaal” − een 
gemakkelijk doelwit waren voor criminelen. 
“Mensen zonder papieren, die het slachtoffer 
werden van bijvoorbeeld beroving, durfden niet 
naar de politie te gaan omdat ze bang waren 
dat ze het land uitgezet zouden worden.” Een 
van de projecten van Koney werd: mensen 
zonder legale verblijfstitel ondersteunen bij het 
doen van aangifte. Voor de politie werd zo een 
belangrijke bron van informatie ontsloten; een 
mogelijkheid de criminaliteit terug te dringen. 
Koney noemt als voorbeeld de prostitutie onder 
Ghanese vrouwen. Nogal wat Ghanese prosti-
tuees waren afhankelijk van pooiers. Naar de 
politie gaan om aangifte te doen van misbruik 
en hun afhankelijkheidspositie te doorbreken, 
durfden ze niet. Koney is ervan overtuigd dat 
door aangifte te kunnen doen in combinatie 
met de overtuiging vanuit de geloofsgemeen-

schap dat de mens altijd een tweede kans ver-
diend, de prostitutie grotendeels is verdwenen 
uit de Ghanese gemeenschap.
Koney’s project was makkelijker gezegd dan 
gedaan. Ook hierbij moest veel angst overwon-
nen worden. Angst bij de politie om buiten hun 
boekje te gaan, angst bij de ongedocumenteer-
den om de politie te kunnen vertrouwen. Last 
but not least angst om Koney zelf te vertrou-
wen; hij werd vanuit beide zijden gezien als 
iemand die ‘met de vijand samenwerkt’. 
Koney’s argumenten tegenover de instanties 
zijn simpel: “Je kan de feiten niet negeren. De 
criminaliteit is er, de mensen zonder papieren 
zijn een gemakkelijk doelwit. Door niet te 
communiceren, gaat het probleem niet weg. 
Als jouw kind een fout maakt, kun je niet zeg-
gen dat je niet meer met hem wilt praten. Nee, 
je moet communiceren om hem te gelegen-
heid te geven het de volgende keer anders te 
doen. Door niet te communiceren, wordt het 
probleem erger.”
Koney organiseerde de eerste dialoog tussen de 
Afrikaanse gemeenschap en de politie. Iedereen 
op de bijeenkomsten − er zijn er vier per jaar −
is vrij om te spreken, met respect. In samenwer-
king met de politie kwam een visitekaartje voor 
ongedocumenteerden, dat zij mee kunnen 
nemen als zij aangifte willen doen.
Zo werd Koney toch de vertrouweling van zo-
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wel het systeem als van individuen. Het vroeg 
veel doorzettingsvermogen en optimisme. Bij 
de eerste dialoog mocht de rechercheur, bij de 
politie verantwoordelijk voor multiculturele 
aanpak, niet aanwezig zijn van zijn meerdere. 
Inmiddels zijn de dialoog en het visitekaartje 
een voorbeeldproject voor Europa.

Organisme en organisatie
Wat maakt dat de kerken meer succes lijken te 
hebben met empowerment en coachen dan 
de gevestigde hulpverleningsorganisaties zoals 
jongerenwerk en maatschappelijk werk?
“Het grootste verschil is dat wij een organisme 
zijn en een hulpverleningsorganisatie een 
instituut. Ons organisme heeft een identiteit en 
leeft vanuit een passie, een visie vanuit het hart. 
Onze visie dat ieder mens een tweede kans 
verdient, is noodzakelijk om tot empowerment 
en transformatie te komen. De mensen die 
in instituties werken, doen dat omdat het een 
onderdeel van hun carrière is. Natuurlijk zijn er 
ook bevlogen mensen. Maar uiteindelijk gaan 
ze naar huis en kunnen ze het achter zich laten.
Instituties bestaan op basis van intellectuele 
beslissingen en regels. Als je de wet overtreedt, 
ben je crimineel. Als je geen papieren hebt, 
ben je illegaal. De regels vormen de identiteit 
van de organisatie en de mensen die daarin 
werken. Als je geen persoonlijke, individuele 
identiteit hebt, dans je mee met de instituties. 
Hoe kan je iemand empoweren als je de indivi-
dualiteit niet toestaat aan jezelf?”

“Wanneer je leeft vanuit je eigen identiteit, 
vanuit je hart, vanuit jouw droom, dan kun je 
je eigen leven vormgeven, dan is er altijd een 
nieuwe kans om het anders te doen. Een groot 
voorbeeld was Marten Luther King. Hij had 
een droom waarmee hij zich identificeerde. 
Met die droom inspireerde en empowerde hij 
mensen. Mijn droom is om te leven in een 
goede en veilige gemeenschap in de gedachte 
van Jezus Christus – dat is mijn identiteit. Vanuit 
mijn identiteit komt mijn passie voort om deze 
droom te realiseren. Daarom help ik iedereen. 
Ongeacht achtergrond, religie of verleden. Elk 

mens is in staat om zijn leven een wending ten 
goede te geven.”

“Instituties en organismen moeten samenwer-
ken. We kunnen niet zonder elkaar. Wij moeten 
in dialoog gaan, zodat we elkaar kunnen leren 
kennen en geen angst meer hebben.”

Coachen vanuit je hart
Koney omschrijft zijn passie als ‘endless 
enthousiasm’. Hij zit vol verhalen die zijn 
visie illustreren. Bijvoorbeeld dat van de man 
zonder papieren die een portemonnee vond 
met een flink bedrag plus creditcards. Hij 
bracht hem bij Koney op kantoor, opdat de 
dominee hem aan de politie kon geven. Koney 
weigerde en stuurde de man zelf naar het 
politiebureau, met het speciale visitekaartje. 
De man leerde dat hij het politiesysteem kon 
vertrouwen, de politie leerde dat mensen zon-
der verblijfsstatus ook gewone, ‘goede’ burgers 
kunnen zijn. 
Terwijl ik met hem spreek, wordt hij verschil-
lende keren gebeld. De meeste telefoontjes 
laat hij gaan, soms neemt hij er een op: “Hel-
loh, helloooooh. Hoe is het met je? Ik had 
je gebeld omdat ik even wilde checken of je 
man zijn whats-app alweer voor je open had 
gezet. Heb je dat al gecheckt? Zodat je weer 
in contact kan zijn? Check dat even. Ik spreek 
je later!” 

Wat zou u ons, de beroepscoaches, willen 
meegeven? 
“Coaches zouden ‘buiten hun box’ moeten 
gaan. Niet alleen een visie ontwikkelen op het 
persoonlijke vlak, maar ook op maatschap-
pelijk vlak. De persoonlijke ontwikkeling 
van mensen verbinden met de organisatie, 
de maatschappij waarin individuen leven. 
En nooit, nooit vergeten te leven en coachen 
vanuit je hart.” ■

Ericka Kuyters is zelfstandig coach 
www.lifelab.nu en voorzitter van ICF 
Nederland. Daarnaast is ze redactielid van het 
Tijdschrift voor Coaching.
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Wat doe jij met je talenten?

Aan talent heb je niet zoveel als je er niets mee doet. 
Talent moet je koesteren en ontwikkelen. 

Wonderkinderen die niets met hun talent doen 
verdwijnen in de vergetelheid. 

The Coaching Square helpt je bij die ontwikkeling 
en brengt je verder in het vak  coaching. 

Want, geloof het of niet, 
coachen is een vak.

Meer info: www.coachingsquare.nl of bel 06-290 99 000

Advertentie TCS Geloof.indd   1 25-11-15   11:39

Opleidingen die u verder helpen!

Inholland Academy biedt professionals een uitgebreid aantal 
(post-hbo) opleidingen op het gebied van coaching en begeleiding. 
Een greep uit het aanbod: 

Erkend Coach  Start maandag 1 februari 2016
Supervisiekunde Start maandag 1 februari 2016
Teamcoach (nieuw!) Start woensdag 16 maart 2016

Locatie  Hogeschool Inholland Amsterdam

Meer informatie? Kijk voor uitgebreide opleidingsinformatie, downloads en 
aanmelding op onze website: www.inhollandacademy.nl



(H)erkennen, respecteren en benutten 
van de onderstroom

72 TvC | december nr. 4 2015



TvC | december nr. 4 2015 73

De rol van religie 
in (inter)nationaal 
management
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Frans Dokman is internationaal manager en directeur van het 
Centre for World Christianity and Interreligious Studies. Dit 
centrum richt zich in haar onderzoek op de rol van religie in 
(inter)nationale betrekkingen waaronder die tussen mensen bin-
nen organisaties. Wat zijn zijn bevindingen over religie en inter-
nationaal management? Wat zouden zijn inzichten kunnen bete-
kenen voor coaching in onze samenleving en voor organisaties?  
AUTEUR: ANNETTE M. MUL

Intercultureel bedrijfsmanagement
Begin jaren negentig woonde en werkte ik in 
Nigeria. Daar ben ik mij bewust geworden 
van de zichtbare en onzichtbare invloed van 
religie op bedrijfsvoering. Deze invloed heeft 
onder meer betrekking op de relaties tussen 
collega’s en op de wijze van leidinggeven. 
Binnen de handelsfirma Nigeria Afro  
Business, waar ik werkzaam was, bestond 
het managementteam grotendeels uit expa-
triates van Israëlisch-joodse en Europees-
christelijke of seculiere afkomst. De lokale 
collega’s waren Nigerianen met een verschil-
lende etnische en religieuze achtergronden: 
Igbo-christelijk, Hausa-islamitisch en, in het 
geval van het Yoruba-volk, zowel christe-
nen als moslims. Een religieus en cultureel 
diverse groep dus.

ORGANISATIECOACHING

Voor de eerste reis naar Lagos, Nigeria, had 
ik mijn koffers deels gevuld met boeken over 
intercultureel management. Dit vakgebied 
leert om te gaan met culturele diversiteit 
binnen een bedrijf. Het was echter opvallend 
dat er binnen intercultureel management 
wel belangstelling was voor cultuur, maar 
dat religie veel minder van belang leek. De 
vakliteratuur voorspelde mij een cultuurschok 
in deze onbekende culturele omgeving. Maar 
de door mij ervaren schok betrof juist de rol 
en het belang van religie binnen samenleving 
en daarmee ook binnen het bedrijf.

Religie als macro-omgevingsfactor
Religie speelt een belangrijke rol in het 
contact tussen culturen en in Nigeria is dat 
evenzeer, zoals de betrekkingen tussen Hausa 
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en Igbo tonen. De verhoudingen tussen islami-
tische en christelijke collega’s waren gespan-
nen wanneer er in de Nigeriaanse maatschap-
pij een conflict tussen Hausa en Igbo was. Een 
conflict in de samenleving werkt door binnen 
een bedrijf. Afhankelijk van de aard van een 
conflict meden en wantrouwden Hausa- en 
Igbo-collega’s elkaar. Ook binnen het bedrijf 
vormden zij etnisch-religieuze groepen die af-
stand hielden van elkaar, maar ook van expat-
buitenstaanders. Leidinggevenden negeerden 
deze spanning op de werkvloer, waardoor 
er tussen collega’s feitelijk een onwerkbare 
situatie bestond, waarin samenwerking ver te 
zoeken was.

Het is een van de vele voorbeelden waaruit 
je kunt concluderen dat een strikte scheiding 
tussen bedrijf en religie onmogelijk is, vooral 
wanneer een bedrijf opereert in een samen-
leving waar grote waarde wordt gehecht aan 
religie. Ook in Europese samenlevingen gaat 
de scheiding tussen religie en management 
op de helling. Religie staat ook hier meer 
centraal binnen samenleving en bedrijf. Bin-
nen de bedrijfskunde wordt gesproken over 
macro-omgevingsfactoren, zoals economie, 
politiek en wetgeving, technologische facto-
ren, sociaal-culturele factoren en maatschap-
pelijke stromingen. Ook religie kan worden 
beschouwd als een macro-omgevingsfactor, 
die allerlei facetten van bedrijfsvoering be-
invloedt, zoals personeelsbeleid en manage-
ment. In Nigeria is er geen strikte scheiding 
tussen bedrijf en religie en is religie van grote 
invloed op het bedrijf. Ook in Europa is dat 
steeds meer het geval. 
Een onderzoek naar conflicten binnen 
Nigeriaanse bedrijven bracht overigens aan 
het licht dat management en bemiddelaars 
interveniëren in geschillen van allerlei aard, 
maar dat zij aan religieuze onenigheden 
binnen een bedrijf hun vingers niet willen 
branden. Mogelijk dat coaches, mediators en 
managers in Europa het ook lastig vinden om 
met religieuze diversiteit om te gaan. De aard 
van het coachen en het managen verandert 
behoorlijk. 

Ubuntu 
De tot nu toe mindere aandacht binnen intercul-
tureel bedrijfsmanagement voor de functie van 
religie in een cultuur komt mogelijk voort uit de 
neiging de wereld en de mensheid te benade-
ren vanuit een verlichtingsstandpunt. In grote 
lijnen is daarbij het uitgangspunt dat mensen 
wereldwijd door een proces van voortschrijdend 
inzicht afstand nemen van religie. Religieus zijn 
wordt dan beschouwd als een ‘nog niet geheel 
tot inzicht gekomen’ zijn.
In Nigeria en de meeste samenlevingen buiten 
Europa wordt juist ongodsdienstig zijn veelal als 
‘nog niet geheel tot inzicht gekomen’ zijn be-
schouwd. Binnen Afrikaans management wordt 
een hechte integratie van religie en manage-
ment bepleit door de Zuid-Afrikaanse professor 
Lovemore Mbigi. Mbigi haalt inspiratie uit de fi-
losofische stroming Ubuntu bij de ontwikkeling 
van een managmentstijl. Het verschil met de 
westerse filosofie betreft vooral de rol van religie 
en gemeenschap. Ubuntu is een woord uit het 
Zulu dat ‘menselijkheid’ betekent. Karakteris-
tiek voor de Ubuntu-filosofie zijn de solidariteit 
met de gemeenschap (een mens kan pas mens 
zijn door andere mensen) en het geloof dat de 
transcendente wereld ook in deze wereld in-
vloed heeft. De hoogste kracht in het spirituele 
universum van Ubuntu is God met daarnaast 
geesten, te verdelen in geesten verbonden met 
God, geesten van overleden voorouders en ge-
wone geesten (‘spirits’). Voor veel Afrikanen zijn 
deze en ook soortgelijke opvattingen van grote 
waarde. Als het met een organisatie goed gaat, 
komt dat omdat de ‘geesten’ goedgezind zijn. 

Spirits of management
Tijdens zijn werk bij Zuid-Afrikaanse organisa-
ties signaleert Lovemore Mbigi verschillende
tegenstellingen die de samenwerking en 
productiviteit belemmeren: wantrouwen tussen 
overwegend blank management en zwarte 
werkvloer, en het feit dat het personeel verdeeld 
is in etnische en religieuze groeperingen. Om 
deze tegenstellingen te overbruggen organiseert 
Mbigi groepsbijeenkomsten van management 
en medewerkers en krijgt hij de deelnemers 
zover te uiten dat ze bijvoorbeeld hun zwarte 
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collega’s lui vinden en dat het hun spijt dat 
de apartheid is afgeschaft, want toen wisten 
zwarten tenminste hun plaats. Zonder deze 
negatieve beelden te ontkennen, beklemtoont 
Mbigi het gezamenlijke belang van samen-
werking en de positieve elementen van de 
‘ander’. In de Zuid-Afrikaanse samenleving kan 
de ‘ander’ een Afrikaanse, Europese of Indiase 
achtergrond hebben. Iedere achtergrond heeft 
pluspunten: Europese efficiency, Aziatische 
werkmoraal en Afrikaanse gemeenschapszin. 
Tijdens de bijeenkomsten transformeert Mbigi 
het algehele gevoel binnen een organisatie 
van confrontatie naar coöperatie. Hij hanteert 
daarbij een bijzondere aanpak. Spirits, ver-
bonden met Ubuntu, worden ingezet om bij te 
dragen aan een veranderingsproces. Binnen het 
Afrikaans christendom is het bestaan van spirits 
heel gewoon. Ze zijn verbonden met verschil-
lende normen en waarden, zowel positief 
(bijvoorbeeld Rainmaker-spirit Gobwa, die staat 
voor moraal en waardigheid) als negatief (zoals 
Witch Spirit Mutakati die verbonden is met 
cynisme en afbraak).

Mbigi leert de spirits kennen door de verhalen 
van deelnemers over hun werk. Hij probeert de 
positieve spirits voor de organisatie te benoe-
men door nieuwe verhalen, nieuwe narrativiteit, 
rondom de goedgezinde geesten te construe-
ren. Daarnaast gebruikt Mbigi rituelen waarin 
negatieve spirits worden verwijderd en positieve 
spirits weer worden verwelkomd. Medewerkers 
nemen deel aan de rituelen, waardoor zij zich 
verbinden met de spirits van een organisatie. 
De rol van religie in het dagelijks bestaan is 
zo groot dat deelname aan rituelen min of 
meer vanzelfsprekend is. De resultaten van de 
transformatie zijn verbetering van de menselijke 
verhoudingen en een toename van producti-
viteit, omdat mensen zich spiritueel en sociaal 
gevoed voelen en zich meer verbonden weten 
met hun organisatie.

Voor westerse organisaties is Mbigi’s manage-
mentstijl op basis van Ubuntu controversieel,
met name zijn werkwijze met spirits. Het getuigt 
echter van moed om taboes over racisme 
openlijk aan te kaarten in een Zuid-Afrikaanse 

context van na de apartheid waar de raciale ge-
voeligheden groot zijn. Door het benoemen van 
pijnpunten en van gezamenlijke verbondenheid 
tussen collega’s streeft Mbigi naar wederzijdse 
acceptatie van verschillende groepen. Alleen op 
deze wijze kunnen Zuid-Afrikaanse organisa-
ties, vanuit een gedeeld verleden, zich richten 
op de toekomst. Ook in het Westen zullen we 
steeds meer in contact komen met opvat-
tingen die veelal als ‘controversieel’ worden 
beschouwd. 

Religie en management
Ondanks de gevoeligheid van het onderwerp 
religie kan de stijl van Mbigi van waarde zijn 
voor organisaties die werkzaam zijn in landen 
waar mensen waarde hechten aan religie. Een 

Dr. Frans Dokman (13 april 1963) heeft 
zijn carrière als internationaal manager 
geïntegreerd met religiewetenschap. Van-
uit deze expertise adviseert hij vanuit zijn 
bedrijf Basileia Business, (inter)nationale 
organisaties. Hij combineert dit werk met 
een functie als senior onderzoeker en 
directeur van het Centre for World 
Christianity and Interreligious Studies, 
Radboud Universiteit Nijmegen. Dit 
centrum richt zich in haar onderzoek op 
de rol van religie in (inter)nationale be-
trekkingen waaronder die tussen mensen 
binnen organisaties. 
www.basileiabusiness.com en 
www.ru.nl/swir/
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moderne bedrijfsorganisatie als Nigeria Afro 
Business bood moslims en christenen een 
ruimte tot ontmoeting. Het is een voorzichtige 
opmaat voor integratie wanneer islamitische en 
christelijke collega’s beseffen dat zij ook positief 
bij elkaar betrokken zijn. Beide godsdiensten 
plaatsen namelijk hun religieuze mensbeeld te-
genover het moderne economische mensbeeld. 
Zowel het christendom als de islam geven aan 
dat de mens niet op prestaties wordt beoor-
deeld, terwijl binnen een bedrijf de waarde van 
de mens juist door prestaties wordt bepaald. Een 
manager kan het platform van bedrijfsoverleg 
zo organiseren dat islamitische en christelijke 
collega’s elkaar beter leren kennen. De uiteinde-
lijke samenwerking is daar tenslotte bij gebaat. 
Het gaat om het zodanig managen van relaties 
tussen collega’s, dat het de organisatie goed gaat 
en iedereen zich gezien en gehoord weet. 

Mbigi heeft door zijn openlijke bespreking van 
taboes en door het werken met Ubuntu de
gemeenschapszin in Zuid-Afrikaanse organisa-
ties bevorderd. Niet alleen in een Nigeriaanse 
setting kan het voor collega’s verkwikkend zijn 
om bestaande vooroordelen uit te spreken en 
vervolgens te beseffen dat zij desalniettemin 
participeren in één organisatie. Wederzijdse 
herkenning kan een opening bieden voor in-
ternationaal management. En dat de werkvloer 
steeds intercultureler en interreligieuzer wordt is 
wel duidelijk. 

Religieuze sensitiviteit
Onze samenleving verandert in een ongelooflijk 
tempo, mede door de toestroom van vele niet-
westerse culturen. Het begint bij de bewustwor-
ding, dat tachtig procent van de wereldbevol-
king religieus is. Wereldwijd verbinden mensen 
religie en werk, zowel positief als negatief. 
Het kan zijn dat dit besef bij jezelf als coach 
onzekerheid oproept, door onbekendheid of 
weerstand. Ben je je ervan bewust, dat is al een 
belangrijke stap. 

Organisaties worden altijd beïnvloed door wat 
er in de samenleving speelt. Het gaat dwars 
door alle structuren heen. In veel organisaties 
ontbreekt het momenteel aan de ruimte voor en 
kennis van interreligieuze dialoog. Hier ligt niet 
alleen maar een noodzaakbeleving, maar hier 
liggen ook prachtige kansen voor coaches.

Religie erkennen en bespreekbaar maken kan 
zeer zeker constructief bijdragen aan de doel-
stellingen van bedrijven. Ieder bedrijf wil im-
mers ten diepste een vredige samenwerking. Zo 
bepleit het boeddhisme bijvoorbeeld een hekel 
aan luiheid. Hard werken staat voor bijdragen 
aan een betere wereld. De islam benadrukt het 
belang van ethisch verantwoord handelen en 
heeft verbinding als doel. Om maar twee voor-
beelden te noemen.
Van veel managers wordt verwacht dat ze een 
global mindset hebben, met sensitiviteit voor 
oriëntaties die hen vreemd zijn. De meesten 
hebben echter geen idee hoe om te gaan met 
religieuze oriëntaties.

Voorheen was er de aanname dat er, internati-
onaal gezien, een botsing tussen beschavingen 
zou plaatsvinden. In onze samenleving geeft 
religie juist aanleiding tot een botsing binnen de 
beschaving; een botsing die binnen bedrijven 
doorwerkt. Het gaat dus om het zoeken naar 
‘tussenruimte’, daar is de dialoog nodig om van 
homogene belevingen en zienswijzen te komen 
tot de gezamenlijke ervaring van en respect 
voor diversiteit. Een gedurfd gebied voor de 
coach, waarbij het ‘open staan vanuit huma-
niteit’ wellicht de vereiste grondhouding is en 
wordt, vanuit het motto ‘een mens is een mens 
door andere mensen’. ■

Annette M. Mul is TvC-redactielid en 
oprichter van Stichting Ubuntu Nederland 
en Kerntact & Partners. 
www.ubuntu-nl.nl en www.kerntact.nl  
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www.eenontmoetingmetjezelf.com

Dit programma met Dr. Harry Rump MEd garandeert het diepste inzicht in jezelf.
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Academie voor dieptepsychologie
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Coachen van teams 
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Het werken in teams is de afgelopen decennia veranderd. Ge-
zien deze verandering is er behoefte aan nieuwe vormen van 
teamcoaching. Deze nieuwe vormen van teambegeleiding zijn 
zelfs bittere noodzaak, wil de facilitator nog aansluiten op de re-
aliteit van veel hedendaagse teams. Deze ontwikkelingen en een 
aantal moderne vormen van teamcoaching passeren de revue. 
AUTEURS: GUIDO VAN DE WIEL & JACO VAN DER SCHOOR 

TEAMCOACHING

Op zoek naar passende vormen van 
teamcoaching

De bestaande wetenschap over teamontwik-
keling wordt gedomineerd door theorieën die 
ervan uitgaan dat teams zich lineair ontwik-
kelen. Die theorieën gaan terug tot Tuckman 
(1965), die teamontwikkeling reeds opdeelde 
in de achtereenvolgende fasen: forming, stor-
ming, norming, performing en adjourning. 

Vervolgens richtte onder meer Wheelan (1990) 
zich op de vraag hoe de leidinggevende 
moet handelen in de verschillende fasen van 
groepsontwikkeling. Een groep doorloopt 
volgens haar – eveneens lineair – een viertal 
stadia om ‘volwassen’ te worden en zelfstan-
dig te leren functioneren. Alsof het levels zijn 
in een computerspelletje, moeten teams zich 
eerst door de fasen Dependency & Inclu-
sion, Counterdependency & Fight en Trust & 
Structure worstelen, alvorens de heilige graal 
van de Workfase te bereiken. Pas in die laatste 
fase is optimaal en effectief samenwerken mo-

gelijk. Later onderzoek, dat werd uitgevoerd 
rond het millennium, liet zien dat teams die 
op een hoger niveau van groepsontwikkeling 
functioneerden, productiever waren en beter 
presteerden (Wheelan & Tilin, 1999; Wheelan 
& Lisk, 2000). Ook aan het start-strijd-samen-
slot-model, zoals een van de auteurs in 2008 
ontwikkelde (in: ‘Hoera, een conflict!’) ligt een 
volgordelijke en lineaire ontwikkeling in het 
denken over teams opgesloten (zie figuur 1). 

 

Figuur 1. Teamontwikkeling als lineair proces
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Teamontwikkeling als lineair proces

Startfase
Bij de oprichting van een team gaan veel 
vragen over tafel, zoals: waarom zijn we 
hier, wat moeten we opleveren, wanneer 
moet het klaar zijn? De gedachte is dat er 
iemand is (de leider), die alle antwoorden 
heeft. Het team stelt zich afhankelijk op van 
deze leider. Verschillen binnen het team 
worden genegeerd en conflicten zijn strikt 
gericht op de taak. Het team is vooral bezig 
om iedereen aan boord te houden. 

Strijdfase
De gemoederen lopen al snel hoog op. Er 
ontstaan conflicten over de verschillen in 
inzet en betrokkenheid. Teamleden ergeren 
zich aan elkaar en de leider wordt verweten 
dat hij het team onvoldoende steunt bij het 
hoger management. In deze fase worden de 
normen en waarden van het team gevormd. 
De centrale vraag hier is: hoe gaan wij met 
elkaar om? In deze fase draait het om for-
mele, maar vooral ook om informele macht.

Samenfase
Eindelijk bereikt het team de effectieve ‘sa-
menfase’, zo liet het wereldbeeld rondom 
teamontwikkeling ons – in ieder geval tot 
het einde van de vorige eeuw – geloven. Dit 
is het moment waarop het team in staat is 
de conflicten op te lossen en waarop het in-
ziet dat de verschillen in het team juist bij-
dragen aan beter presteren. Het vertrouwen 
neemt toe, er kan kritiek worden gegeven, 
maar er is ook ruimte voor complimenten. 

Slotfase
Het moment dat de leidinggevende aankon-
digt te vertrekken, markeert het begin van 
de slotfase. Of de aangekondigde opheffing 
van het team door een reorganisatie. Sim-
pelweg kun je stellen dat de slotfase bereikt 
wordt zodra er belangrijke veranderingen 
binnen het team plaatsvinden.

Lineair denken past niet langer
De laatste jaren zien we steeds vaker dat 
teams zich niet langer via deze lineaire stap-
pen ontwikkelen. Ten eerste moesten de vaste 
programma’s van langdurige teamtrajecten 
steeds weer in de prullenbak, omdat teams 
zich ‘niet meer aan onze teamprogramma’s 
hielden’. Het tegendeel was waar: vaststaande 
teamprogramma’s pasten steeds minder vaak 
goed op de teams van de toekomst. 

Ten tweede trad in veel trainingstrajecten, 
waar we door wilden bouwen op sessies van 
een half jaar terug, collectieve retrograde 
amnesie op. Collectief geheugenverlies over 
hun eigen verleden, omdat driekwart van het 
team, inclusief de leidinggevende inmiddels 
gewisseld was. Ook kwam het voor dat de 
moederorganisatie waar het team toe be-
hoorde een fusie boven het hoofd hing, of een 
groot deel van het team was in functionele zin 
reeds opgegaan in een ander team. Weer een 
ander team uit die periode werkte intensief 
met een klantenpanel samen, met twee leve-
ranciers en met twee externen. Moesten die 
nu wel of niet uitgenodigd worden voor de 
teamtraining? 

Voor veel moderne teams geldt dat de huidige 
vorm van teamtrainingen vaak niet meer 
passen. In veel gevallen omdat er eenvoudig-
weg de tijd niet is om elke keer al die fasen 
in een vaste volgorde te doorlopen, voordat 
men tot effectieve samenwerking kan komen. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de-
mografische ontwikkelingen (vergrijzing en de 
PlayStation-generatie), technologische ontwik-
kelingen (altijd en overal online) en economi-
sche ontwikkelingen (crisis, meer met minder) 
halen eveneens een stabiele basis onder veel 
teamontwikkelingstrajecten weg.

Nieuwe dynamieken in teamontwikkeling
Alle hiervoor beschreven ontwikkelingen 
maken dat de manier waarop we naar de 
ontwikkeling van teams kijken ook toe is aan 
vernieuwing. Wat we zien is dat teams sneller 
en vaker in de slotfase zullen komen, door 
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verandering in teamsamenstelling of doordat 
het bestaansrecht van het team in het geding 
komt, door reorganisaties of door snelle veran-
deringen in de omgeving. Dit zorgt voor een 
start-slot-start-slot-dynamiek (zie figuur 2). 

Figuur 2. Teams in de start-slot-start-slot-dynamiek

Ondertussen is de druk om te presteren hoger 
dan ooit. Wat nog wel eens wordt vergeten 
in deze dynamiek, is het groepsdynamische 
belang van de slotfase. Teams moeten het 
verleden goed afsluiten om weer een nieuwe 
start te kunnen maken. Wanneer deze stap 
wordt overgeslagen (en dat gebeurt maar al te 
vaak), dan loopt het team een risico dat oude 
patronen en verhalen verweven raken in de 
dynamiek van het nieuwe team.

Een andere veel voorkomende teamdynamiek 
is de hardnekkige strijdfase (zie figuur 3). Ook 
hier is onvoldoende aandacht geweest voor 
de afsluiting van het verleden waardoor oude 
conflicten, machtsspelletjes en oud zeer steeds 
opnieuw terugkomen. 

Figuur 3. Een aanhoudende strijdfase

Onlangs werden wij betrokken bij een team 
dat in zwaar weer was geweest. Er was een 
manager ‘gesneuveld’ en verschillende team-
leden waren vertrokken of zaten ziek thuis. De 
nieuwe manager volgde de ‘zand- 
erover-strategie’ en wilde met een schone lei 
beginnen. Niet terugkijken op het verleden. 
Omdat er niet op een passende wijze afscheid 
was genomen van de manager en de collega’s, 
stak de oude dynamiek van roddel en achter-
klap al heel snel weer de kop op. De strijdfase 
was terug! De strategie van ‘zand erover’ gaf 
binnen de kortste keren aanleiding om weer 
met modder te gaan gooien. Waar het om 
gaat bij teamontwikkeling in de toekomst, is 
dus niet meer om het team te faciliteren in het 
geleidelijk en lineair groeien (van de ene fase 
naar de volgende – hogere – fase) naar het ide-
aalplaatje, namelijk: de ‘samen-fase’, waarin 
pas echt effectief samengewerkt kan worden. 
Teamontwikkeling vraagt voortaan om een 
continu inspelen op de snelle afwisseling van 
de vier fasen. 

Nieuwe teamdynamieken, nieuwe vormen 
van teamcoaching
De nieuwe vormen van teamcoaching ken-
merken zich door diepgang en door doen wat 
nodig is. Het werken met het hier en nu vormt 
hierbij meer dan ooit de ingang van het sys-
teem. Daarnaast geldt dat, juist omdat de be-
geleider er niet steeds bij is en de veranderin-
gen snel en impactvol kunnen zijn, het eigen 
vermogen om zaken bespreekbaar te maken, 
aangeboord dient te worden. Teamcoaching 
nieuwe stijl heeft veel trekken van lean start-up 
(Ries, 2013). Als variant om zo snel mogelijk 
te komen tot een minimal viable product, gaat 
het erom te komen tot minimal viable team 
dynamics. Was het eerder gebruikelijk om eerst 
te bouwen aan je team, om daarna te kunnen 
presteren: vanaf nu bouw je terwijl je presteert 
of presteer je terwijl je bouwt. Teamontwik-
keling is een continu proces van act-reflect-
act-reflect. Daardoor zijn allerlei vormen van 
intervisie, zo dicht mogelijk tegen de praktijk 
van alledag aan georganiseerd, of zelfs in de 
praktijk van alledag geïntegreerd, waardevolle 
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vormen van teamcoaching. Teams die in 
staat zijn om dit – zelfstandig of met hulp van 
buitenaf – met elkaar te doen en elkaar aan te 
spreken op kleine en grote zaken, kunnen veel 
fluctuaties, veranderingen en conflicten in het 
team zelf opvangen.
Naast de genoemde vormen van (on)begeleide 
intervisie is er nog een heel aantal vormen van 
teamcoaching (Van der Schoor & Rijnbergen, 
2016) die nieuw zijn of die in deze tijd in ieder 
geval goed blijken te passen om teams van de 
toekomst te begeleiden. 

Organiseren rondom een sterke why
Een van de centrale methodische uitgangspun-
ten van TGI, Thema Gecentreerde Interactie 
(Cohn, 1997, Löhmer, 1998), is het balanceren 
tussen vier factoren:
1. Ik – de mensen als persoon, als individu
2. Wij – de samenwerkingsprocessen, de 

groep, het team
3. Het – de gezamenlijke opgave en doelen, 

de taak
4. Globe – de contextfactoren die van belang 

zijn. 

In succesvolle teams van de toekomst kan het 
een uitkomst zijn om alle intra- en interper-
soonlijke dynamieken en de context stelselma-
tig, snel en steeds weer te verbinden met het 
‘het’. Sinek (2013) heeft het dan over start with 
why; Hart (2012) over ‘terug naar de bedoe-
ling’. Teamleden die 
allen doordrongen 
zijn van het nut 
en de noodzaak 
van een gezamen-
lijke opgave (zie 
kader: Realitycheck) 
komen in een dynamiek waarin onderlinge 
verschillen – let wel, meestal tijdelijk – terzijde 
kunnen worden geschoven. Deze dynamiek 
lokt solidariteit uit en zie je bijvoorbeeld tijdens 
crises ontstaan. Iedereen helpt mee na een 
aardbeving, overstroming of andere natuur-
ramp. Juist omdat dan duidelijk is wat er te 
doen is. Het ervaren van een gezamenlijke 
‘vijand’ kan ook zorgen voor het tijdelijk over-

bruggen van onderlinge verschillen. Ajax en 
Feyenoord gedragen zich onderling als water 
en vuur, maar deze verschillen zullen naar de 
achtergrond verschuiven op de dag dat Oranje 
zich (eindelijk weer eens) plaatst voor een groot 
toernooi.

Realitycheck met de externe omgeving
Teams die zich lange tijd met interne 
kwesties (politiek, overnames, strijd) 
hebben bezig moeten houden, zijn vaak 
gebaat bij een goede realitycheck met de 
externe omgeving. Ook voor teams die 
lange tijd zonder teamleider of zonder 
strategisch perspectief hebben moeten 
zien te overleven, is dit een raadzame 
stap. Haal de klant letterlijk naar binnen, 
of breng de teamleden ‘buiten’ in contact 
met het speelveld waarin ze hun werk te 
doen hebben. Check regelmatig of het 
team nog bestaansrecht heeft in deze 
snel ontwikkelende tijd. Is ieders kennis 
nog up-to-date? Wat is verwaarloosd? 
Wat moet ontwikkeld worden? Voldoen 
de werkwijzen nog aan dat wat de klant 
wenst en vraagt?

Deep democracy
In veel bestaande teams werkt het juist goed 
om de verschillen verder te versterken. Het gaat 
in die teams om het versterken van het minder-

heidsstandpunt en 
dat een plek aan 
tafel te geven. Kan 
de wijsheid van de 
minderheid worden 
toegevoegd aan het 
meerderheidsstand-

punt? Om hiertoe te komen zijn teamcoa-
chingstechnieken uit deep democracy (Lewis, 
2008) in te zetten. Denk aan deep-democracy-
technieken, zoals pijlen gooien, een gesprek 
op voeten, een check-in en een check-out, 
roltheorie en het werken met de sabotagelijn. 
Een eerste stap kan zijn om te vragen aan de 
minderheid wat ze nodig hebben om toch mee 
te gaan in het meerderheidsstandpunt. 

De klassieke lineaire 
teamontwikkeling is

ten einde
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Systemisch werk 
Wil je teams helpen om hun slotfase op een 
juiste en adequate wijze af te ronden, dan is 
het mogelijk om een systemische interventie 
toe te passen (Hellinger, 2001). Denk aan een 
opstelling om te kijken wat er uit het verleden 
nog in de weg zit, om te beluisteren wat nog 
gezegd moet worden, of om te zien waar alle 
energie van het team onbewust naartoe getrok-
ken blijft worden. Interessant in dit kader is het 
herkennen en identificeren van zogenaamde 
spookrollen (ghost roles) in teams. Over welk 
voormalig teamlid wordt tijdens belangrijke 
keuzemomenten op zo’n manier gepraat 
dat het de doorontwikkeling van het team 
tegenhoudt? Welke knoop moet nog ontward 
worden of welk afscheidsritueel moet nog 
worden verzorgd? 

Narratieve teamcoaching
Narratieve teamcoaching is een aanpak die 
gericht is op de verhalen die teamleden elkaar 
vertellen. Hoe vaker deze verhalen worden 
herhaald, hoe sterker ze zijn en hoe meer 
betekenisgeving teamleden hieraan ontlenen. 
Verhalen helpen mensen om betekenis te 
geven. De dominante patronen van teams gaan 
gepaard met verhalen in het informele circuit. 
Als coaches niet in staat zijn in te grijpen op 
die dominante patronen, of op de verhalen die 
aan deze patronen verbonden zijn, verandert er 
niets in de betekenisgeving en dus niets in de 
teams (Homan, 2013). 

Team zelf krijgt concurrentie
Gezien dit verhaal staat veel teams een grote 
opgave te wachten. Daar komt nog eens bij 
dat het bestaansrecht van teams als verschij-
ningsvorm steeds vaker onder druk staat. Een 
initiatief als Part-up (www.part-up.com) maakt 
de koppeling van mensen in tijdelijke teams 
mogelijk. Er ontstaan steeds meer slimme 
koppelingen tussen mens en machine, mensen 
werken steeds vaker in communities en virtuele 
samenwerkingsverbanden zien het licht. In 
open innovatie en co-creatie werken groepen 
zzp’ers of combinaties van start-ups en grown-
ups (de SuGu Club) in hubs als B.Amsterdam of 

010works tijdelijk samen en veroveren markt-
aandeel van traditionele teams. 
Het denken in lineaire teamontwikkeling past 
steeds minder vaak in deze tijd. Er zijn nieuwe 
manieren van denken en doen over teams én 
over het coachen van (tijdelijke) teams nodig. 
Gaat teamcoaching richting: build the plane 
while you fly it? In ieder geval is het steeds va-
ker een kwestie van presteren terwijl je bouwt 
aan het team en reflecteren op het team terwijl 
er gewerkt wordt. ■

drs Guido van de Wiel is schrijver en ghost-
writer van managementboeken, verbonden 
aan onder meer Verdraaide Organisaties 
en HRcommunity. Hij is executive coach 
bij de Rotterdam School of Management en 
TiasNimbas. Tijdens de Accenture Innovation 
Awards is hij verkozen tot Trendwatcher of 
the Year 15-16. www.wheelproductions.nl 
drs Jaco van der Schoor is organisatiepsycho-
loog en expert op het gebied van teamontwik-
keling. Hij is directeur / eigenaar van Mensen 
in Bedrijf. Hij adviseert en begeleidt manage-
mentteams van grote organisaties op het 
gebied van samenwerking. Hij is auteur van 
meerdere boeken, zoals ‘Leve het verschil’ 
‘Hoera een conflict’ en ‘Tools voor Teams’. 
www.menseninbedrijf.nl 
De auteurs schreven samen eerder het boek 
‘Teams van de toekomst’. 
www.teamsvandetoekomst.nl 
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Macht en Inkt, 
Gezag en 
Gemeenschap
Deze herfst verschenen kort na elkaar twee spraakmakende boe-
ken, te weten Autoriteit, van de Vlaamse hoogleraar psychologie 
en psychoanalyticus Paul Verhaeghe, en Bureaucratie is een inkt-
vis van René ten Bos, hoogleraar filosofie en bedrijfskunde aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Ieder op eigen wijze stellen 
deze auteurs verwante en voor ons als begeleiders herkenbare 
problemen aan de orde. Alleen al daarom verdienen hun ge-
schriften onze aandacht; reden waarom ik ze hier kort in hun 
onderlinge relatie kenschets. Ik maak daarbij gebruik van een al 
wat oudere tekst, namelijk Bullshit Management van onderne-
mer en gemeenteraadslid Jos Verveen.    
AUTEUR: SIJTZE DE ROOS
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27.000 kilo beleid
Als iets irritatie oplevert, is het wel de schier 
onbeperkte wildgroei van formulieren en 
protocollen die het ‘normale werk’ allerwegen 
overwoekert. Het gemopper op ‘bureaucratie’, 
‘controlegekte’, ‘het managementwezen’ en 
‘beleidskakkerij’ is niet van de lucht. Aanver-
wante verschijnselen, zoals teamtrainingen en 
coachtrajecten om werkers weer ‘in hun kracht 
te zetten’, stuiten eveneens in toenemende 
mate op afkeer en ergernis. 
Veel ‘beleid’ lijkt tegenwoordig gestoeld te zijn 
op wantrouwen. Managers spannen zich diri-
gerend en controlerend in om de neuzen van 
medewerkers flexibel en innovatief de juiste 
kant op te krijgen. Bedrijven en organisaties 
hebben, zo schijnt het, geen mensen in dienst, 
nee, ze exploiteren ‘human resources’. En die 
moeten eerst uit het ruwe materiaal worden op-
gedolven. Daar is beleid voor nodig: scholings-
beleid, personeelsbeleid, ontwikkelingsbeleid, 
ontslagbeleid.
Maar beleid, zo stelt Verveen, “maakt meer 
kapot dan je lief is.“ Als raadslid van de 
gemeente Rotterdam ontving hij in de eerste 
twee maanden van gemeentelijke diensten en 
maatschappelijke instellingen “ongeveer tien 
kilo aan rapporten, notities, visiedocumenten 
en evaluaties. Een snelle rekensom“, vervolgt 
hij, ‘leert (…) dat, als je dit doortrekt naar de 
hele gemeente, er jaarlijks minimaal 27.000 
kilo beleid wordt gemaakt.“
Dat is Rotterdam. Maar wat te denken van be-
ruchte, stuitend ineffectieve bureaucratieën als 
het onderwijs, de zorgsector, of van topzware 
bedrijven zoals KPN, Pro Rail of Volkswagen? 
Hoe komt het dat er ondanks de aanzwel-
lende kritiek tóch steeds meer regels en wetjes 
en gedragscodes en handelingsvoorschriften 
bijkomen? En dat het desondanks zo vreselijk 
fout gaat. Wat is hier aan de hand?

Glibberig
Dat vraagt René ten Bos zich ook af, om deze 
toestand vervolgens aan een wijsgerig onder-
zoek te onderwerpen. Hij graaft aanmerkelijk 
dieper dan Verveen, die de oorzaak van deze 
ellende voornamelijk bij managers legt. Maar 

die managers zijn, vindt Ten Bos, eigenlijk ook 
maar trieste figuren, gevangen als ze zijn in 
deels door hun eigen controledrift gesponnen 
bureaucratische netten. Bureaucratie gaat veel 
verder, meent hij, het is een door en door men-
selijk verschijnsel, dat ons vormt én bedreigt. 
Ten Bos typeert bureaucratie als een amorf, 
glibberig fenomeen, dat zijn tentakels als een 
inktvis overal heen kronkelt; een verschijning 
die zichzelf intussen achter wolken van inkt 
onzichtbaar en ongrijpbaar maakt. Bureaucra-
tie, zo vervolgt hij, is een ‘hyperobject’, dat ons 
allemaal, inclusief managers, beleidsmakers en 
coaches, omsingelt en doordringt. Het is een zó 
groot en onoverzichtelijk verschijnsel, dat we 
er het begin en het eind niet van kennen en dat 
niemand het kan overzien.
Zo worden wij allemaal tot op zekere hoogte 
‘inktschijters’, zoals Ten Bos bureaucraten, 
klerken, managers en bestuurders betitelt. 
Dat doet hij niet om leuk te zijn, maar omdat 
‘macht’ al van oudsher wordt uitgeoefend 
door middel van het schrift. In die zin is macht 
alomtegenwoordig. Geweld is hooguit een 
soms noodzakelijk supplement; het gaat er 
veeleer om dat overal inkt gescheten wordt 
zodat mensen ‘zelfstandig’ hun voorgeschreven 
plaats innemen. Zo kruipt de macht onder onze 
huid. Alleen ironische distantie kan ons daar 
tot op zekere hoogte van afhelpen. Vandaar 
de parodiërende toon van dit even geestige als 
serieuze boek.

Derde term
Macht is overal, maar openlijke of verdekte 
machtsuitoefening tref je vooral dáár aan 
waar gezag op zijn retour is. Dat gezag aan 
geloofwaardigheid heeft verloren, en hier en 
daar zelfs geheel verdwenen lijkt, dáár kunnen 
we niet omheen. In zijn nieuwe boek Autoriteit, 
analyseert Paul Verhaeghe deze ontwikkeling. 
Aan de hand van sprekende voorbeelden 
illustreert hij hoe het gezag van ouders en op-
voeders over hun kinderen wegsmelt, evenals 
dat van onderwijzers en leraren, van politie 
en justitie, en zo door tot en met onze politici. 
Als mogelijke oorzaken wijst Verhaeghe onder 
meer op het verval van traditionele kaders: 
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vorst, vaderland, kerk, vakbond. Ook speelt 
de verbrokkeling van de samenleving mee, die 
meer en meer uiteen lijkt te vallen in geïndivi-
dualiseerde enkelingen. 
Autoriteit berust in uiterste consequentie op de 
mogelijkheid van machtsuitoefening. Maar die 
levert uiteindelijk 
geen gezag op. De 
wezenlijke bron 
van autoriteit, 
aldus de auteur, is 
een ‘derde term’; 
een overstijgende 
overtuiging die door zowel de gezagsdrager 
als degene over wie gezag wordt uitgeoefend 
wordt erkend. Dat kan een normenstelsel zijn 
− zo hoort het onder fatsoenlijke mensen − of 
een gedeeld vertrouwen in de grondwet, dan 
wel een gezamenlijk idee over waar het met 
mens en maatschappij naartoe moet. Gezag 
wordt toegekend en kan enkel gedragen wor-
den op grond van een gedeelde legitimatie. 
Het fundament daaronder is in onze samen-
leving echter grotendeels weggevallen. Zo 
ontstond een vacuüm, dat in toenemende mate 
wordt opgevuld met macht; bijvoorbeeld in de 
vorm van immer uitdijende registratie- en con-
trolesystemen. De ‘inktschijterij’ van Ten Bos.

Herstel
Verveen citeert Manfred Kets de Vries, die 
opmerkt hoe managers de ene na de andere 
consultant, trainer, coach of interim inschake-
len om ‘de organisatie’ − lees: de medewerkers 
− naar hun hand te (blijven) zetten. Managers 
zijn onzekere inktschijters die wel macht, maar 
geen gezag hebben. Om hun beleid door te 
zetten, maar ook ter legitimering ervan, huren 
zij een stoet van begeleiders in. Die lopen op 
hun beurt het risico hun gezag, als ze dat al 
hadden, te verspelen, en zich (nog verder) uit te 
leveren aan de bureaucratische inktvis. David 
Riesman, geciteerd door Ten Bos, zegt het zo: 

professionele begeleiders (zijn) “stoplappers en 
karakterstrategen, of veranderaars van mensen, 
zodat die zich uit eigen vrije wil transformeren 
in iets wat ze niet hadden willen zijn.“ 
Terwijl Ten Bos pleit voor een ironische hou-
ding, beschrijft Verhaeghe hoe gezag hersteld 

kan worden. Niet 
door terug te grijpen 
op de patriarchale 
modus van weleer 
− die is terecht in 
diskrediet geraakt 
− maar door ‘net-

werken’ te vormen, zoals een groep mensen 
om het kind heen: ouders, onderwijzers, 
buurtgenoten. Hij wijst op tal van experimen-
ten en ontwikkelingen die deze richting al 
uitgaan: nieuwe organisatievormen zoals die 
van Buurtzorg in Nederland, de revival van de 
‘commons’ (gemeenschappelijke gronden), en 
deliberatieve vormen van democratie. 
Beide boeken zijn toegankelijk geschreven, 
evenals trouwens dat van Verveen. Het is, vind 
ik, voor de toekomst van ons vak van belang 
om goed nota te nemen van wat deze auteurs 
ons te zeggen hebben. Aangeraden! ■

Sijtze de Roos is president van de ANSE en 
redactielid van het Tijdschrift voor Coaching.

Literatuur
• Bos, R. ten (2015), Bureaucratie is een 

inktvis. Amsterdam: Boom.
• Riesman, D. Gitlin, T., Glazer, T., & Den-

ney R., (2001), The Lonely Crowd: A Study 
of the Changing American Character (ver-
korte en herziene uitgave). New Haven: 
Yale University Press.

• Verhaeghe, P. (2015), Autoriteit, Amster-
dam/Antwerpen, De Bezige Bij.

• Verveen, J. (2011), Bullshit Management: 
Terug naar de essentie van organisaties. 
Den Haag: Academic Service.

Autoriteit levert geen 
gezag op

Leiderschapscoach

Agenda: 
23 sept Zuiver communiceren

 Wendy Nieuwland | UTRECHT (NIP)

30 okt Veranderende kijk op ethiek

 Kees de Vries en Johan van Bavel | DIEMEN

27 nov Wat maakt een coach 

 intercultureel effectief?

 Juanita Wijnands | UTRECHT (COACHHUIS)

Aanmelden: info@coachfederation.nlInformatie: www.coachfederation.nl 

Leiderschapscoach

In Benjamin Zander’s presentatie over ‘The Art of Possibility’ werd het me weer eens helemaal 
duidelijk. “Elke student is een A-student’’, roept Zander enthousiast naar het publiek. Met veel swung 
weet hij een meisje die cello speelt in ‘no time’ beter cello te laten spelen. Zijn kennis van muziek en 
jarenlange ervaring druipen van hem af. Hij is wat mij betreft een echte executive coach. Iemand die 
op het hoogste niveau in een onderneming of bij een bedrijf de bestuurder(s) coacht en begeleidt. 
Hij beweegt zich speels, dan weer serieus over het podium. Als dirigent weet hij als geen ander hoe 
je iemand meeneemt en met weerstanden om te gaan. Als dirigent is hij zelf al jarenlang executive, 
en dat maakt dat hij zo enorm flamboyant en invoelend anderen kan coachen. Wanneer ik vraag 
aan coaches in opleiding wat voor (soort) coach ze willen worden zegt 50%, leiderschapscoach. 
“Leiderschapscoach?” En heb je geleid? Weet je wat de uitdagingen van een leider zijn? Heb je 
mensen mee gekregen, grotere visie geïmplementeerd, strategieën uitgewerkt, omgegaan met 
tegenslagen en ontdekt hoe je opveert? De blik die ik dan meestal krijg is er een van ongenoegen. 
“Wat moet ik dan doen, dit is een niche?!” En dat is nu precies wat het probleem is. Leiderschap 
begint met een droom en de ervaring hoe die te realiseren. Niet met een niche of marktvoordeel. 
Een leider droomt over mogelijkheden en hoe die mogelijkheden de levens van anderen zullen 
verreiken.

Wassili Zafiris

ICF advertorial leiderschapscoach.indd   1 10-09-14   10:25

Agenda:

28-01-2016     ALV combinatie met Nieuwjaars- 

borrel en Lachworkshop - Amsterdam

03-02-2016    Webinar Coaching Presence Anita van 

Vlerken ism ICF België

17-03-2016    Rouwverwerking Jacob van Wielink - 

Utrecht

Kom echt ...
 tot je recht! 

Als coach kom je bij de kern van het bestaan
 van je coachee. Wereldwijd begeleiden ICF coaches mensen vanuit alle

 mogelijke religies en spirituele opvattingen. Zingeving, spiritualiteit, 
geloof en religie raken mensen in hun diepste wezen.

 
Een pastor zei hierover het volgende:

“Een coach? Als iemand tien jaar geleden gezegd zou hebben dat een coach onontbeerlijk is voor een predikant, 
zou ik m’n schouders hebben opgehaald. Waarom zou ik een coach nodig hebben? Maar een paar jaar geleden 

bedacht ik dat het fijn zou zijn om eens met iemand te praten over mij als predikant, over mij als mens, over de 
gemeente waarin van alles speelt en over een moeizame samenwerking. Inmiddels heb ik gemerkt dat het geen 

overbodige luxe is om samen met een coach te zoeken naar manieren om overeind te blijven, leiding te geven en 
steeds meer geworteld te zijn in het geloof. Wat mijn coach vooral doet is de juiste vragen stellen. Vragen waar-

door ik verder kom, dichter bij waar het om draait, bij wat iets moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. Ik kom dichter 
bij mezelf, bij mijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Ik voel me sterker, meer rechtop,  authentieker.” 

Els van der Giessen 
ICF coach PCC
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Het algemene
belang van religie

Termen als religie, godsdienst en ideolo-
gie liggen dicht bij elkaar. We kunnen en 
moeten ze onderscheiden, maar er is ook een 
duidelijke overeenkomst. Gemeenschappelijk 
is ongetwijfeld het menselijke vermogen om 
te geloven. Wie te kennen geeft ‘ik geloof’, 
heeft tegenwoordig in heel wat kringen kans 
dat er schichtige blikken wisselen. Je hebt 
wat uit te leggen, en dat roep je ook op. Zeg 
je dat je gelooft in íets, al dan niet benoemd, 
dan is er kans op ontspannen belangstelling 
en een gesprek. Maar je schiet in de roos als 
je zegt dat je in íemand gelooft, bijvoorbeeld 
in iemand die iets onderneemt, in iemand 
die zorg nodig heeft of in iemand van wie 
je houdt. De wereld indelen in gelovers en 
niet-gelovers is daarom wat al te beperkt. Niet 
voor niets stelde Umberto Eco in een van zijn 
boeken de vraag: wat geloven we als we niet 
geloven? Volgens Wittgenstein mag dat een 
zinloze vraag zijn, het is er wel een die te 

denken geeft. Een zeker geloof en vertrouwen 
zijn nodig om te kunnen leven.

Religieus geloven
Erik Borgman (1957) is hoogleraar publieke 
theologie aan de Universiteit van Tilburg. 
Hij is lekendominicaan en hij is van plan 
om verder voort te bouwen op het werk van 
de bekende theoloog Edward Schillebeeckx 
(1914-2009). Borgman publiceerde tot nu toe 
onder meer ‘Wortelen in vaste grond’ (2010), 
‘Overlopen naar de barbaren‘ (2011) en in 
2016 verschijnt ‘Alle dingen nieuw.’
Religieus geloven is de mogelijkheid open-
houden dat er een diepere werkelijkheid is 
dan die van de objectieve en objectiveerbare 
werkelijkheid. Wat mensen geloven, is voor 
hen ervaarbaar, maar niet controleerbaar. 
“Geloof en rede zijn wel twee verschillende 
capaciteiten van ons denkvermogen: het zijn 
pogingen om ons te oriënteren in de wereld 

In alle religies zien we een strijd tussen vasthouden aan het verle-
den en aanpassing aan het heden. Volgens de theoloog Erik 
Borgman is dat een te simpele voorstelling van zaken, een doodlo-
pend spoor. Maar wat dan wel? Het antwoord van Erik Borgman 
kan ons inspiratie bieden bij het zoeken naar een visie op coaching.  
AUTEUR: AD MAAS
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Zinloos of van betekenis?
In het tijdschrift ‘Devotionalia’ publiceert tekstschrijver Ivo de Wijs al vele jaren een litanie 
van heiligenlevens; tot nu toe passeerden honderdveertig heiligen de revue. Waarom doet 
iemand dat?
De psychiater Robert Emile Abraham (Leiden) doet al vele jaren verslag van zijn onder-
zoek naar het kruisbeeld in de loop van de eeuwen. Welke diepere motivatie werkt hier?
De bekende arabist en PVV-europarlementariër Hans Jansen (1942-2015) publiceerde in 
2001 het boek ‘Het nut van God.’ In dit boek stelde hij dat veel mensen zonder het gezag 
van het jodendom of christendom misschien de ethiek van wederkerigheid (de gulden 
regel) zouden afwijzen. De westerse wereld is er diepgaand door beïnvloed. Vele andere 
godsdiensten kennen deze ethiek niet of (de islam) maken zelfs een uitdrukkelijk onder-
scheid tussen geloofsgenoten en anderen.
Maar wat is er nuttig aan de bereidheid van mensen om voor hun godsdienst te moorden, 
desnoods via zelfmoord? In het jodendom en christendom komt dit niet meer voor, wel bij 
aanhangers van een politieke ideologie. In de islam wordt de rechtvaardiging voor bloed-
vergieten sinds het einde van het kalifaat weer gezocht in de oude rechtvaardiging, dat de 
godsdienst het voorschrijft.
Dan de verdedigers van de evolutietheorie. Zij spannen zich continu in om aannemelijk te 
maken dat het universum uit niets is ontstaan. Slagen zij daarin? De bekende godsdienst-
socioloog en historicus Rodney Stark probeert in zijn boek ‘Discovering God’ (2007) het 
tegenovergestelde aannemelijk te maken: het ontstaan van de wereld uit intelligent design.
Gerard van het Reve schreef in 1967 een beroemde pleitrede in de rechtszaak waarin de 
rechter ‘godslastering’ bewezen achtte. De zaak was aangespannen door SGP-Kamerlid 
Van Dis naar aanleiding van een passage in Reves boek ‘Nader tot u’ uit 1966. In het om-
vangrijke pleitdocument verdedigt de schrijver zijn godsbeleving, dat God in de gedaante 
van een ezel zou terugkeren en dat de gelovige geslachtsgemeenschap met Hem zou heb-
ben. Was dat mystieke beeld oprecht of ironisch bedoeld?
Mysticus, theoloog en psycholoog Stephen Boonzaaijer draagt al jaren in modern taal-
gebruik het paasepos voor, waarvan hij zegt dat het ons het universele drama van liefde, 
verraad, Godsvertrouwen en bodemloze Godverlatenheid schildert. 

Onuitsprekelijk
Deze opsomming van gelovige fascinaties is gemakkelijk uit te breiden. Volgens de filosoof 
Ludwig Wittgenstein is godsdienst een fenomeen zonder grond of verklaring; het bestaat 
eenvoudig. Zinnig zijn uitspraken over constateerbare feiten, en die zijn in de opsomming 
te vinden, maar de vragen die daarbij gesteld worden, zijn onzinnig. Onzinnige uitspraken 
zijn volgens Wittgenstein nog niet waardeloos. Ze tonen iets onuitsprekelijks, de orde van 
het mystieke en het geloven. Religies zijn daarmee, aldus Wittgenstein, onzinnige cultuur-
producten die toch betekenisvol zijn.
De radicale theologe en dichteres Dorothee Sölle (1929-2003) zei het in haar boek ‘Heen-
reis’ zo: “Wij zijn bang van religie, omdat die duidt in plaats van waar te nemen. Religie 
constateert niet dat er hongerige mensen zijn, maar duidt hen als onze broeders, die we 
laten verhongeren.” 
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en de tijd”, concludeerde Mark van de Voorde 
in zijn boek ‘Over geloof en rede’.
Christendom, jodendom en islam zijn gods-
diensten die rond een belangrijk boek zijn ge-
organiseerd, waarbij de verschillen tussen de 
islam en de andere twee hier buiten beschou-
wing blijven. Dat organiseren kan het karakter 
krijgen van een beweging, van een organisatie 
en zelfs van een institutie. Er komen op een 
gegeven moment aanwijzingen om op de 
juiste wijze te geloven. Dan wordt het tijd om 
van ‘godsdienst’ te 
spreken. En zoals 
in alle systemen, 
organisaties en 
instituties dreigt al 
spoedig het gevaar 
dat het systeem, de 
organisatie of de 
institutie belangrij-
ker wordt dan de 
ervaring van het geloven. Een zekere verde-
diging van een geloofsidentiteit is begrijpelijk 
en soms ook noodzakelijk, maar uitoefening 
van dwang om de leer ‘zuiver’ te houden 
schiet zijn doel voorbij. Bij een ideologie is 
dat waarschijnlijk nog eerder het geval dan 
bij een godsdienst of institutionele religie. Een 
ideologie is een wereldbeschouwing van poli-
tieke, economische of maatschappelijke aard. 
Net als een godsdienst berust een ideologie 
niet zozeer op feiten, wel op aannames over 
hoe de wereld in elkaar zit. Met dit verschil 
dat aan een ideologie de ervaring van een 
transcendentale en spirituele werkelijkheid 
ontbreekt. Communisme, staatkapitalisme, 
nationaalsocialisme, fascisme en islamisme 
kunnen we zien als geperverteerde ideolo-
gieën.
Wat heeft dit alles met het verhaal van Erik 
Borgman over geloven te maken? En hoe 
biedt dit ons inspiratie bij het nadenken over 
ons vak?

Geloof heeft geen functie
Erik Borgman moet niet veel hebben van het 
krimpbeleid van de katholieke Kerk − steeds 
minder kerken, parochies, minder vieringen 

‘omdat het niet anders kan’ − want daarin ziet 
hij een ontwikkeling naar een verminderde 
ambitie en een gebrek aan vertrouwen. Maar 
welke ambitie bedoelt hij? Borgman vindt im-
mers dat het geloof geen functie heeft. Geloof 
is in zichzelf goed, stelt hij, en heeft een 
eigen betekenis, maar moet niet herleid wor-
den tot een functie (zie kader). Wel betekenis, 
maar geen functie?
De theoloog wijst erop dat in de westerse 
wereld, ook in Nederland, een ideologie 

populair werkzaam 
is die zegt dat je 
pas volwaardig 
mens bent als je 
niemand nodig 
hebt. Dan tel je 
mee als te respec-
teren persoonlijk-
heid. Vluchtelin-
gen, zieken en 

gehandicapten, werklozen, bijstandsmoeders, 
voedselbankklanten, maar ook kinderen, 
studenten, en gepensioneerden krijgen direct 
het predicaat opgedrukt dat ze anderen (nog) 
nodig hebben. De gedachte dat het juist nor-
maal en goed is om anderen nodig te hebben 
en voor anderen nodig willen zijn, is ver weg.
De verwachting dat religie de functie heeft 
de wereld beter te maken, is ijdel. Religies 
en godsdiensten, en daarmee de religieus 
gelovigen, zijn gevangenen van wat Borgman 
‘de mondialisering van de onverschilligheid’ 
noemt. Die is niet te bestrijden. Maar bete-
kent dat dan dat geloof samenvalt met mach-
teloos toezien en berusten in onverschillig-
heid? Dat vindt Borgman juist niet. Ondanks 
het feit dat onze wereld niet verbonden is met 
God, werkt God in de wereld, is er een god-
delijke werking, het Goede is er en gebeurt, 
en dat bestaat ook voor wie niet in Hem gelo-
ven. In de overtuiging van Borgman moet het 
christendom dat zichtbaar maken. Niet door 
functioneel nut of door zelf aan de wereld 
betekenis te geven, maar het omgekeerde: 
omdat de wereld betekenis blijkt te hebben 
en toont, daarom krijgen ‘wij’ betekenis. 

Toewijding is een 
geseculariseerde variant 

van wat voorheen roeping 
werd genoemd
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Gevers
Maar waar en wanneer heeft de wereld 
betekenis? Om ons heen zien wij dat goede 
dingen gebeuren zonder eigenbelang, zelfs 
zonder agenda. Wat we kunnen doen, is: ons 
aansluiten. Geloven is zo bezien meedoen aan 
het goede. De apostelen hebben iets in Chris-
tus gezien dat hen greep en verbond. Ze wer-
den er volwaardig van. “Omdat ze geloofden, 
konden ze ontspannen kijken en inspelen op 
de vele problemen die zich aandienden”, zegt 
Borgman. De apostelen gehoorzaamden aan 
iets wat hen als fundamenteel goed overkwam. 
Het goede onderkennen, meedoen, zichtbaar 
maken wat er moet gebeuren, ervaren wat 
anderen aan het goede verbindt en boeit, en 
de uitwerking ervan doorvoelen. We hebben 
niet de machtige hand om de wereld beter te 
maken, maar we kunnen wel aansluiten bij 
opbouwende initiatieven. In een spreekbeurt 
in een klooster rondde Erik Borgman zijn 
voordracht af met deze woorden: “We kunnen 
mensen tot gevers maken. We kunnen hen 
zien als mensen die iets te bieden hebben, 
terwijl de wereld van hen af wil. Mensen zijn 
geen probleem, ze zijn perpectiefdragers.”

Goede wetenschap
In de reeks ‘Annalen van het Thijmgenoot-
schap’ (de vereniging voor wetenschap en 
levensbeschouwing) verscheen een jaar 
geleden de bundel ‘De goede wetenschapper’ 
(jaargang 102), waarin Borgman verraste met 
het artikel ‘Onvoorwaardelijke toewijding aan 
de onthulling van de waarheid: De religieuze 
dimensie van goede wetenschap’. De vraag 
naar wat goede wetenschap is moet uitgebreid 
worden met het maatschappelijke of culturele. 
Wetenschap is gebaseerd op de overtuiging 
dat waarheid beter is dan illusie of leugen. 
Naar waarheid streven is daarom het intrinsiek 
doel van wetenschap. Toewijding is een gese-
culariseerde variant van wat voorheen roeping 
werd genoemd. Borgman wijst erop dat het 
gericht zijn op waarheid een verwarrende 
strijd is, die eens gerepresenteerd werd door 
goden en later door één God met afgoden 
en duivels. In de huidige vorm van die strijd 
moet de wetenschapper verantwoordelijk-
heid nemen voor zijn koers. In die bereidheid 
treden dan op genadige momenten invallen 
of ingevingen op die de koers versterken. Zo 
was het en zo is het nog steeds. De goede we-

De wereld indelen
in gelovers en
niet-gelovers is wat 
al  te beperkt
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tenschapper die daaraan bij wil dragen, weet 
dat achter onze kennis altijd weer nieuwe 
gezichtspunten en vragen opduiken en dat de 
volle waarheid in een onbekend verschiet ligt. 
Het perspectief op volle waarheid is weten-
schappelijk gezien juist helemaal niet zinloos. 
Wie volle waarheid ‘begin en einde’ wil noe-
men of van godskennis wil spreken, gebruikt 
beeldspraken waar niets mis mee is.

In de visie van Borgman is coaching een 
geheel van activiteiten waardoor iemand eigen 
perspectieven onderkent, richtingswijzers ziet 
waaraan hij zin ontleent en aansluitingen kan 
vinden bij wat goed is en daarbij past. Een 
zoektocht en ontdekkingsreis. De coach doet 
dat op basis van praktijkwetenschap, die niet 
alleen berust op empirisch vastgestelde feiten 
in verband met gedrag van mensen, maar ook 
op waarden die verantwoord kunnen worden 
vanuit een visie op leven, mens en wereld.  
Een coach draagt zo meteen al een eigen 
perspectief. ■

Ad Maas is pedagoog, coach, publicist en redac-
tielid van het Tijdschrift voor Coaching.
www.bureaupubliciteit.nl
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Religie en 
spiritualiteit

Het grote verschil tussen religie en spiritua-
liteit is dat religie een godsbeleving van en 
voor een groep mensen is en spiritualiteit een 
individuele onderneming. 
De eerste angstige en zoekende mensen 
creëerden een eigen geloof, het sjamanisme. 
In het sjamanisme, dat nog steeds in grote 
delen van de wereld beoefend wordt, spelen 
het geloof in geesten en riten een belangrijk 
element. De sjamanen in Mongolië dansen de 
boze geesten weg en nodigen de hulpgeesten 
uit om zich over de zieken te ontfermen. Dat-
zelfde geldt voor de sjamanen in Zuid-
Amerika die, al alcohol proestend, bedreigin-
gen trachten te bezweren. Omdat sjamanen 
over een grote kennis van de natuur be-
schikken, is er vaak sprake van verbluffende 
resultaten. Zoals de Australische Aboriginals, 
die het schrift niet kennen, maar wel hun 

eigen tien geboden hebben. Hun formulering 
is steeds positief en de eerste regel luidt: ‘Gij 
zult creatief zijn’. 
Rond de zesde eeuw voor onze jaartelling 
ontstonden in de voor de mensheid cruciale 
tijd − de Achsenzeit (Nederlands: de cruciale 
tijd), een begrip van de filosoof Karl Jaspers 
uit ‘Vom Ursprung und Ziel der Geschichte’ 
(1949) − de grote wereldgodsdiensten, zoals 
confucianisme en taoïsme in China, hindoe-
isme en boeddhisme in India, het monothe-
istische jodendom in Israël en het filosofisch 
rationalisme in Griekenland. Tijdens deze 
creatieve periode werd overal in de wereld het 
verschijnsel zonde ontdekt, werd moraal de 
weg naar God. 

Verbinden
Religie is afgeleid van ‘religare’ (Latijn voor 

PROMOTIE

Religie en spiritualiteit zijn complexe begrippen die veel verwar-
ring kunnen veroorzaken. Die verwarring wordt vooral veroorzaakt 
door toenemende belangstelling voor spiritualiteit ten koste van 
religie. Daarom een verduidelijking van deze begrippen. Wat is de 
herkomst ervan? Om vervolgens de herkomst toe te lichten en af te 
sluiten met een stap naar de toekomst in relatie met coaching.  
AUTEUR: JAN OOSTING
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verbinden). Er zijn te veel definities van religie 
om er een sluitende van te presenteren, echter 
een grote waarde van religie is dat de daaruit 
voortkomende gedragsleer een domesticeren-
de werking heeft op mensen. Als het verboden 
is om elkaar de hersenen in te slaan, waarbij 
dat verbod wordt bekrachtigd door een god-
heid, dan voorkomt dat heel veel moord en 
doodslag. Als een religie het gebod kent ‘heb 
uw naaste lief als uzelf’, dan ontstaan armen-
hulp en ziekenzorg. Door de rust die dan ont-
staat is er ruimte 
waarin mensen 
creatief kunnen 
zijn. Dat ver-
klaart waarom 
een veelvoud 
van de vroege 
christenen, an-
ders dan de heidense Romeinen, pandemieën 
overleefden.
Een ander belangrijk en universeel punt bij alle 
wereldreligies is de regel: Wat gij niet wilt dat 
u geschiedt, doe dat ook een ander niet! Deze 
komt in verschillende vormen ook voor in het 
confucianisme, taoïsme, hindoeïsme, boed-
dhisme, jodendom, christendom en islam.  
Een derde aantrekkelijk punt op de markt van 
religies is het geloof in het hiernamaals. Veel 
mensen zijn ervan overtuigd dat het huidige 
leven niet alles is of kan zijn, dus er moet iets 
na dit leven komen. Daarvoor biedt religie 
de hemel waar de braven onder ons hun plek 
vinden voor de eeuwigheid. Omdat dat niet 
genoeg was bedacht Plato de hel, een plek 
waar je absoluut niet wilde zijn, getuige het 
verhaal van Dante, omdat daar de ongeluk-
kigen ondersteboven permanent brandden. Een 
weinig aanlokkelijk idee.
Vandaag de dag keren steeds meer mensen in 
Nederland zich af van institutionele religies en 
religieuze betrokkenheid (Schmeets, ‘De religi-
euze kaart van Nederland’, CBS, 2014). In het 
post-modernisme werd afscheid genomen van 
de grote verhalen en kwam autoriteit ter dis-
cussie te staan. De daarop volgende stroming, 
het sociaal-constructivisme aan het einde van 
de vorige eeuw, heeft als opvatting dat mensen 

gezamenlijk de werkelijkheid construeren en 
dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn 
eigen daden en daarvoor hier en nu reken-
schap moet afleggen. Religie verwordt in deze 
stroming tot een tijdelijke aberratiefase in het 
ontwikkelingsproces van de mens: tot we iets 
beters hebben. 

Ziel
Een toenemend aantal mensen beschrijft 
zichzelf als spiritueel. Dit fenomeen is pas 

toegevoegd in 
de dertiende 
eeuw van onze 
jaartelling. Het 
woord spiritueel 
is afgeleid van 
het Latijnse 
woord ‘spiritus’, 

dat adem betekent, maar ook geest, moed of 
kracht. Daarnaast kent het Latijn het woord 
‘anima’, ziel, dat eveneens teruggaat tot een 
Indo-
Europees woord voor ademhalen. Het Grieks 
kent een onderscheid tussen ‘pneuma’ (adem, 
geest) en ‘psychè’ (ziel). Psychè is afgeleid 
van een Indo-Europese wortel. Ook in het 
oudtestamentisch Hebreeuws bestaat een on-
derscheid tussen ziel en geest. Roeach (ru ach) 
betekent ademstoot of wind, maar ook alles 
wat spiritueel is. Hierin ligt ook het individuele 
aspect besloten.
Een ademstoot kan slechts van één individu 
afkomstig zijn om die reden zoeken mensen 
spiritualiteit meer in individuele activiteit, die 
als ongrijpbaar en onzichtbaar omschreven 
kan worden. Mensen zien dit als leven bren-
gende activiteit, onlosmakelijk verbonden met 
de levende mens. Spiritualiteit is op te vatten 
als de geestesgesteldheid van waaruit je leeft. 
“Onder spiritualiteit versta ik een wijze van in 
het leven staan, een grondhouding die alles 
kleurt wat er van iemand uitgaat en wat hij of 
zij opneemt … een dergelijke grondhouding 
oriënteert het hele bestaan” (Waaijman (1992), 
‘Wat is spiritualiteit?’. In deze betekenis komt 
spiritualiteit dicht in de buurt van het moderne 
begrip levensstijl.

Empathie is wellicht de 
belangrijkste factor in het 

verwerven van een betere wereld



100 TvC | december nr. 4 2015

Zinervaring
De vraag ‘wat is spiritualiteit?’ wordt verschil-
lend beantwoord. Er zijn ruim veertig gang-
bare definities (Waaijman, 1992). In vrijwel 
alle definities wordt spiritualiteit gezien als 
een bestaanswijze voor mensen en niet alleen 
van hen die een bepaalde religie aanhangen. 
Het gaat om het levensbeschouwelijk indivi-
dueel functioneren van de mens, al dan niet 
verbonden met een godsdienst, waartoe ook 
vragen van zinervaring en zingeving gerekend 
worden. (Jochemsen et al., ‘Levensvragen in 
de stervensfase’. In: Bouwer, (2004), Spirituali-
teit en zingeving in de gezondheidszorg; Mc-
Carthy, (2000), ‘Spirituality in a postmodern 
era’. In: Woodward and Pattison, Pastoral and 
practical theology). 
De grote waarde van spiritualiteit is de 
activiteit van de individuele mens die van 
levensbelang is voor het voortbestaan van 
die unieke mens. Dit zelfstandig denken en 
handelen sluit naadloos aan bij het vigerende 
gedachtegoed van sociaal-constructivisme, 
maar past ook bij andere stromingen. Dat die 
zelfstandigheid ook van belang is voor de 
relatie met zijn omgeving ligt voor de hand; 
voor religie en spiritualiteit is dat de relatie 
met de ethische omgeving. Daarin wordt over 
het individuele goed en kwaad besloten. Daar 
waar er bij religie sprake is van vele voor-
schriften, is dat bij spiritualiteit niet zo. Voor 
elke overweging moet het individu bij zichzelf 
te rade gaan, wat is nu goed en wat niet. Dat 
strikt individuele proces maakt de afweging 
dan extra moeilijk, maar tegelijkertijd ook 
zuiverder, zeggen de spirituelen. Als er iets 
niet goed gaat, dan kun je daar niemand van 
beschuldigen of met behulp van een godheid 
absolutie verkrijgen, je bent er helemaal zelf 
verantwoordelijk voor. Tegelijkertijd mis je dan 
de vergeving en de troost van het jodendom 
en christendom.
Dit betekent onder andere dat het intensieve 
afwegingsproces van goed en kwaad veel 
energie kost en zich zelden in één hoofd al-
leen afspeelt. Dan is de bijzondere mense-
lijke gave van empathie van cruciaal belang. 
Empathie, je kunnen verplaatsen in het gevoel 

van een ander, zodat je er zelf een gevoel bij 
krijgt, is een unieke menselijke verworvenheid 
en, naast de ontwikkeling van het mense-
lijk brein, wellicht de belangrijkste factor in 
het verwerven van een betere wereld, meer 
samenwerking en een verhoging van de gun-
factor aan je medemens.
Niet uitgesloten is dat dieren, planten, 
mineralen et cetera ook spirituele ‘gevoe-
lens’ hebben, maar dat is geen onderdeel 
van dit verhaal. Naast spiritualiteit wordt in 
deze context ook wel de woorden mystiek of 
contemplatie gebruikt. Omdat zowel mystiek 
als contemplatie nog meer omgeven is met 
onduidelijke betekenissen houd ik het hier bij 
spiritualiteit.

Empathische dialoog
In zijn De vrolijke wetenschap had Nietzsche 
al een paar suggesties: “Een ding is nodig. Zijn 
karakter ‘stijl geven’ − een grote en zeldzame 
kunst! Zij wordt beoefend door hem die alles 
overziet wat zijn natuur aan sterke en zwakke 
punten te bieden heeft, en die het vervolgens 
in een kunstzinnig plan onderbrengt, totdat al-
les als kunst en rede voor debat komt, en ook 
het zwakke punt nog het oog bekoort. Hier 
is een grote hoeveelheid tweede natuur toe-
gevoegd, daar een stuk van de eerste natuur 
verwijderd − beide keren met langdurige oe-
fening en dagelijks werk.” (Nietzsche, (1999), 
De vrolijke wetenschap, vert. P. Hawinkels, 
§ 290). Nietzsche suggereert hier extreem 
individualisme. Het lijkt onwaarschijnlijk dat 
veel mensen dit stadium bereiken, maar het 
is wel zeker dat mensen, vandaag de dag, 
in dit universum, elkaar hard nodig hebben. 
Samenwerken van goedwillende, betrouwbare 
individuen met het oogmerk er iets moois van 
te maken, ligt meer dan ooit binnen het bereik 
van de mensheid. Daarvoor is de empathische 
dialoog met begrip voor elkaar vooralsnog het 
beste instrument. Niet om te overtuigen maar 
om van elkaar te leren en zodoende samen 
een stap verder te komen. Alhoewel dit voor 
grote groepen ook als zeer bedreigend opgevat 
wordt.
Je kunt zeggen: spiritualiteit is de ‘vorm’ 
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van je leven in contrast met de ‘inhoud’. Je 
leven heeft een bepaalde invulling, je bent 
bijvoorbeeld naast tramconducteur ook vader, 
vrijwilliger en hartpatiënt. Dat alles is hoe 
je aan je leven invulling geeft, of hoe het 
invulling krijgt. Maar hoe je tegenover al deze 
dingen van je leven staat, vanuit welke geest 
je daarmee omgaat, dat heeft te maken met 
je spiritualiteit. In die zin leeft iedereen altijd 
vanuit een bepaalde spiritualiteit, al zal niet 
iedereen daarbij stilstaan.
Ik wil nog wel een aspect noemen dat het 
begrip spiritualiteit problematisch maakt voor 
een bepaalde groep gelovigen. Ik heb het 
gevoel dat met name orthodoxe gelovigen 
moeite hebben met het begrip, omdat het in 
hun ogen eigenlijk langs de kern van de zaak 
scheert. Spiritualiteit legt sterk de nadruk op 
de individuele beleving van het geloof, terwijl 
de oudere generatie geworsteld heeft (en soms 
nog worstelt) met het geloof zoals dat is aan-
geleerd, als een ideologie. Daarmee is men 
vooral in gesprek (of conflict) met iets externs, 
met een leer, een moraal, een wereldbeeld, 
een kerk, een liturgie die is overgeleverd. 
In deze ontzuilde, postideologische tijd is het 
geloof veel meer een existentiële zaak gewor-
den; het gaat niet over anderen, maar over mij 
en mijn leven. En mijn relaties met anderen. 

Daarmee zijn vragen over leer, moraal, ritueel 
en instituut zeker niet van de baan, maar 
ze komen in een ander daglicht te staan. 
Uiteindelijk gaat het erom: Wat heb ik eraan? 
Hoe kan ik gelukkig worden? Hoe word ik een 
beter mens voor mijzelf en mijn omgeving? 

Bovenstaande was de basis voor een onder-
zoek naar elementen van boeddhistische 
spiritualiteit bij supervisie en coaching waarbij 
vooral de toename van individuele beoorde-
ling van individuele kwesties van individuele 
vraagstukken een opvallend resultaat is. Of al 
deze individuele overwegingen gedeeld wor-
den met andere individuen zou een interes-
sante vervolgvraag kunnen zijn. Voor coaches 
is het goed om te weten dat die individuele 
overwegingen van groter invloed zijn dan aan-
vankelijk werd aangenomen en dat aandacht 
hiervoor een belangrijk element van begelei-
ding kan, mag en moet zijn. ■

Jan Oosting is als opleider verbonden aan 
de faculteit Masters en Professional Courses 
van de Haagse Hogeschool en doet promotie-
onderzoek bij de Radboud Universiteit naar 
elementen van boeddhistische spiritualiteit bij 
supervisie en coaching. www.janoosting.eu
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BOEK

Martin Buber over 
de weg van de mens
Mijn vader was psychotherapeut en als hoogleraar verbonden aan 
de Universiteit van Utrecht. Ik heb zijn boekenkast geërfd, met 
daarin werken  van veel beroemde en beruchte psychologische en 
filosofische denkers. Als ik de omslagen bekijk, vraag ik me af wat 
wij coaches kunnen leren van deze grote denkers. Voor deze artike-
lenreeks pak ik elke keer een ander boek uit de kast, om antwoord 
te vinden op deze onderzoeksvraag. Ik nodig je graag uit om deel te 
nemen aan deze speurtocht, in dialoog met onze traditie.
AUTEUR: JIKKE DE RUITER

Het complete werk van Martin Buber neemt 
twee planken in beslag. Hij was hoogleraar 
joodse geloofsleer en ethiek. Je kent zijn naam 
waarschijnlijk wel: hij is de meest geciteerde 
filosoof als het gaat over ‘de ontmoeting’ en ‘de 
dialoog’. Dit kleine boekje gaat echter niet over 
‘ik en jij’, dialoog of gesprek; de titel belooft dat 
er een weg is die de mens gaat. 

Buber vertelt over de wereld van de joodse Oost-
Europese chassidische wijzen die –zich buigend 
over teksten uit de Tenach (voor christenen 
het Oude Testament) – eeuwig met elkaar in 
discussie zijn over de betekenis van de verhalen. 
Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van 
uitlegging en verklaring van de Wet en Profeten 

is er zo een uitgebreide verzameling ontstaan, de 
Talmoed genaamd, die bestaat uit een veelheid 
aan interpretaties, wetsprecedenten, anekdotes, 
legenden en mythen. Het zijn religieuze teksten 
die niet letterlijk ‘waar’ hoeven te zijn maar 
open worden gesteld voor interpretatie en flinke 
discussie. Voor leren. 

In dit boekje licht hij er een aantal verhalen uit, 
waaruit hij herleidt wat de mens te doen staat 
om tot zijn weg te komen. 

Verschuil je niet

“Toen rabbi Schnëur Salman, de Raw van Reus-
sen, die om zijn denkbeelden en zijn levenswijze 
door een voorman van de 
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Mitnagdim bij de regering verdacht was ge-
maakt, in Petersburg gevangen zat, in afwachting 
van zijn verhoor, kwam de hoofdman van de 
gendarmerie zijn cel binnen. Het indrukwek-
kende en stille gelaat van de raw [rabbijn], die, 
in zichzelf verzonken, hem aanvankelijk niet be-
merkte, deed de opmerkzame man vermoeden 
van welke slag zijn gevangene was. Hij begon 
een gesprek met hem en bracht alras menige 
vraag te berde, die bij het lezen der Schrift bij 
hem was opgekomen. Tenslotte vroeg hij: ‘Hoe 
moet het toch worden opgevat, dat God de 
Alwetende tot Adam spreekt: ‘Waar zijt gij?’ 
‘Gelooft ge’, antwoordde de raw, ‘dat de Schrift 
eeuwig is en ieder tijdperk, elk geslacht en ieder 
mens omvat?’ ‘Dat geloof ik’, zei hij. ‘Welnu’, 
sprak de zaddik, [de beproefde, voorganger van 
de chassidische gemeente], ‘te allen tijde richt 
God zich tot elke mens: ‘Waar zijt gij in uw 
wereld? Zo vele van de u toegemeten jaren en 
dagen zijn verstreken, hoever zijt gij ondertussen 
gekomen in uw wereld?’ Zo zegt God bijvoor-
beeld: ‘Zes en veertig jaren heb gij geleefd, waar 
staat gij nu?’ Toen de hoofdman het getal zijner 
levensjaren hoorde noemen, vermande hij zich, 
legde de raw een hand op de schouder en riep: 
‘Bravo!’ Maar zijn hart beefde.”

Interessant, de vraag ‘waar ben je’ in plaats van 
de vraag ‘wie ben je’. Buber legt het verhaal uit: 
“God zoekt Adam, die zich heeft verscholen. 
Hij roept hem in de Hof en vraagt hem waar hij 
zich bevindt. De hoofdman gebruikt dit verhaal 
om aan te tonen dat de Joodse God dus niet 
alwetend is, anders zou het niet hoeven vragen 
waar Adam is, dan wist hij dat. Deze schijn-
bare tegenstrijdigheid lost de rabbi niet op, hij 
gebruikt het juist om de hoofdman te vermanen 
over diens eigen leven tot dat ogenblik, over zijn 
gedachteloosheid en het gebrek aan verantwoor-
delijkheid in zijn eigen ziel.”

Adam verbergt zich om geen rekenschap te 
moeten afleggen, om de verantwoording voor 
zijn leven te ontgaan. Zo verschuilt zich, volgens 
de Rabi, elke mens, want elke mens is Adam en 
bevindt zich in Adams situatie. Om de verant-
woording voor het geleefde leven te ontlopen, 

wordt het bestaan zelf tot een schuilplaats 
gemaakt. 
“En terwijl de mens zich zodoende ‘voor het 
aangezicht Gods’ verbergt en telkens weer op-
nieuw verbergt, raakt hij steeds dieper en dieper 
in het verkeerde verstrikt. Zo ontstaat er een 
nieuwe toestand, die van dag tot dag, van schuil-
hoek tot schuilhoek voortdurend onzekerder 
wordt. Deze toestand kan nauwkeurig geken-
merkt worden: de mens kan aan het oog Gods 
niet ontkomen, maar terwijl hij tracht zich ervoor 
te verbergen, verbergt hij zich voor zichzelf.”

Het begrip ‘Aangezicht Gods’ deed mij als kind 
altijd rillen, alsof zo’n God er op ieder moment 
voor kon kiezen om opeens te verschijnen 
en dan natuurlijk net wanneer je iets doet dat 
niet zo koosjer is. Inmiddels heb ik Foucault 
leren kennen en zie het begrip bij hem terug, 
geformuleerd als ‘het wakend oog’. Hij duidt 
daarmee de onzichtbare vorm van disciplinering 
aan, die wij mensen ervaren. 

De vraag ‘waar ben je’ wil de mens wakker 
schudden, zijn schuilplaats vernietigen, wil hem 
tonen waar hij is terechtgekomen, en in hem de 
krachtige wil wekken, een uitweg te vinden. “De 
roepstem komt niet in een noodweer dat het 
menselijke bestaan bedreigt; het is die ‘van een 
voorbijzwevend zwijgen’ en het is gemakkelijk 
haar te overstemmen.” We kunnen de vraag dus 
negeren. Maar gaan we de vraag aan dan leidt 
dat volgens Buber tot een beslissende inkeer tot 
jezelf, en dat is steeds weer het begin van de 
menselijke weg. “Maar beslissend is hij slechts 
dan, indien hij leidt tot de Weg. Want er is ook 
een onvruchtbare inkeer tot zichzelf, die tot niets 
leidt dan tot zelfkwelling, vertwijfeling en nog 
diepere verwarring.”

Dit religieuze verhaal roept op tot verbinding 
van de mens met zijn weg, zijn verantwoorde-
lijkheid, zijn moraliteit. Het doet me denken 
aan de oproep van Henk Oosterling, die het be-
stempelt als de ecosofische vraag: “Hoe komen 
we binnen afzienbare tijd tot een levenshouding 
waarin wij echt verantwoording nemen voor de 
manier waarop wij met anderen en deze aarde 



TvC | december nr. 4 2015 105

omgaan?” Volgens Buber zal de vruchtbare in-
keer hiertoe leiden. En laten wij dat nou tot onze 
beroepstaak hebben gemaakt: stimuleren van 
reflectie om zo anderen op weg te helpen.

De weg is uniek

“Een chassid vroeg de maggid van Zloczow: 
“Er staat: ‘ieder in Israël is verplicht te zeggen: 
wanneer zal mijn werk tot aan de werken mijner 
vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, reiken?’ Hoe 
moet dat opgevat worden? Hoe zouden wij 
ons durven vermeten te denken, dat wij onze 
vaderen zouden kunnen evenaren? De maggid 
verklaarde: “Zoals de vaderen nieuwe wijzen 
van dienen in het leven riepen, ieder een nieuwe 
dienst volgens zijn eigen aanleg, de een die der 
liefde, de andere die der kracht, de derde die 
der schoonheid, zo moet ieder van ons elk op 
zijn eigen wijze, in het licht van de leer en van 
het dienen iets nieuws stichten en niet het reeds 
gedane, doch wat nog gedaan moet worden, 
doen.” 

Zo is ieder opgedragen te ontwikkelen en vorm 
te geven, maar niet datgene wat een ander al 
heeft verwezenlijkt ook al lijkt dat het grootste, 
mooiste of meest wenselijke. Rabbi Susha vertelt 
hierover aan zijn leerlingen die aanwezig zijn bij 
zijn sterfbed: “In het toekomstige Rijk zal mij niet 
gevraagd worden: “Waarom zijt gij niet Mozes 
geweest?’ Mij zal gevraagd worden: Waarom zijt 
gij niet Susha geweest?” Is dit niet een prachtige 
vraag voor onszelf en onze cliënten?

De ommekeer begint bij jezelf

Een van de diepste en moeilijkst problemen van 
ons leven is volgens Buber de ware oorsprong 
van het conflict tussen mensen. “Losmaken van 
samenstellende bestanddelen en processen uit het 
geheel werkt belemmerend op een omvatten van 
het beeld in zijn geheel, en dat tot een werkelijke 
ommekeer, tot een werkelijke genezing van het 
individu in de eerste plaats en daarna van diens 
verhouding tot zijn medemensen. Geen enkele 
zielenuiting mag dusdanig in het middelpunt van 
de beschouwing worden geplaatst alsof al het 
andere daaruit afgeleid zou kunnen worden; men 
moet veeleer op alle punten tegelijk aanpak-
ken, juist in hun vitale samenhang, en dus niet 
op ieder punt afzonderlijk. De mens moet eerst 
zelf inzien dat de conflictsituaties tussen hem 
en de anderen slechts uitvloeisels zijn van de 
conflictsituaties in zijn eigen ziel, en dan moet hij 
trachten dit eigen innerlijk conflict te overwinnen, 
om nu herboren en tot innerlijke vrede gekomen, 
zijn medemensen tegemoet te treden en een 
nieuwe andere verhouding tot hen op te bouwen. 
Wanneer de mens zichzelf slechts als individu be-
schouwt waartegen andere individuen botsen en 
niet werkelijk als volledig mens wiens ommekeer 
meehelpt aan een ommekeer van de wereld, juist 
hier ligt de fundamentele dwaling waartegen de 
chassidische leer opkomt.
Opdat de mens tot de wending in staat zij, moet 
hij eerst van alle uiterlijke franje van zijn leven tot 
zijn ‘zelf’ doordringen, hij moet zichzelf vinden, 

Een van de diepste en 
moeilijkste problemen van 
ons leven is volgens 
Buber de ware 
oorsprong van het 
conflict tussen mensen
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niet het vanzelfsprekende ‘ik’ van het egocentri-
sche individu, maar het diepe ‘zelf’ van de aan de 
samenleving deelhebbende mens. En dit wordt 
door al onze gewoonten tegengewerkt.”

Bijvoorbeeld door de volgende twee patronen: 
onze ongedurigheid nu de hele wereld binnen 
handbereik is en ons perfectionisme. En ook daar 
zijn Talmoedische verhalen over:

De schat is daar waar je staat

“Na jaren van rampspoed, die zijn godsver-
trouwen niet hadden geschokt, werd Rabbi 
Eisik in een droom bevolen, in Praag, onder de 
brug die naar het 
koninklijk paleis 
voert, naar een schat 
te zoeken. Toen de 
droom ten derde 
male terugkeerde, 
maakte Rabbi Eisik 
zich op en trok naar 
Praag. Maar bij de 
brug stonden dag en 
nacht wachtposten en hij waagde het niet te gra-
ven. Toch kwam hij elke morgen naar de brug en 
zwierf daar tot de avond rond. Eindelijk vroeg de 
hoofdman van de wacht, op zijn gedrag opmerk-
zaam geworden, hem vriendelijk of hij hier iets 
zocht of op iemand wachtte. Rabbi Eisik vertelde 
daarop welke droom hem uit het verre land 
hierheen had gevoerd. De hoofdman lachte: ‘En 
zo ben jij, arme drommel, met lompen aan je 
voeten, dus ter willen van een droom hierheen 
getrokken. Ja, wie vertrouwt er nu ook op 
dromen! Dan had ik zeker ook op pad moeten 
gaan toen mij eens in de droom bevolen werd 
naar Krakau te reizen, en in een woning van een 
jood, Eisik, zoon van Jekel moet hij heten, onder 
de haard naar een schat te zoeken. Ik zie mijzelf 
al daarginds, waar de ene helft van de joden 
Eisik en de andere helft Jekel heet, alle huizen 
opbreken!’ En weer lachte hij. Rabbi Eisik boog, 
keerde naar huis terug, groef de schat op en 
bouwde het bedehuis, dat de Rabbi Eisik-Rabbi 
Jekelszoon-sjoel heet.” 

Er is iets dat men op één enkele plaats ter wereld 

kan vinden. Het is een grote schat, je kunt het de 
vervulling van het bestaan noemen. “En de plaats 
waar deze schat te vinden is, is de plaats waar 
men staat. In de wereld om mij heen, die ik mijn 
eigen wereld weet, in de situatie die mij door het 
lot is gegeven, in dat wat dag aan dag om mij 
heen is, wat mij van dag tot dag opeist, daarin ligt 
mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn 
bestaan die voor mij open ligt.”

Rijg parels

En hoe moeten we dan omgaan met ons falen? 
“Gij moet uzelf niet voortdurend kwellen, met 
datgene wat gij verkeerd gedaan hebt, maar de 

innerlijke kracht die 
gij voor zulke zelf-
verwijten verbruikt, 
moet gij besteden 
aan uw taak in de 
wereld waartoe gij 
bestemd zijt. Niet 
met uzelf moet gij u 
bezighouden maar 
met de wereld.” 

Rabbi Ger tijdens Grote Verzoendag: “Wie over 
een kwaad, dat hij heeft gedaan, steeds weer 
praat en piekert, houdt niet op het slechte, dat hij 
heeft gedaan, te denken, en in dat wat men denkt, 
daarin ligt men vast, de ziel is geheel gebed in dat 
wat men denkt, zo ligt hij dus vast in het slechte: 
hij zal stellig niet kunnen omkeren, want zijn 
geest vergroft en zijn hart wordt verstokt en bo-
vendien kan zwaarmoedigheid hem nog overval-
len. Wat wilt gij? Of wij de drek zus roeren, of zo 
roeren, drek blijft het. Ja gezondigd, nee gezon-
digd, wat heeft de hemel daaraan? In de tijd dat ik 
daarover tob kan ik toch parels rijgen […] Kwaad 
hebt gij gedaan? Doe daar goed tegenover.”

Vraag het maar aan Buber en hij opent de 
Talmoed ter antwoord. Niet piekeren over fouten, 
maar evenzoveel parels rijgen. Ik ga maar eens 
met een stevig koord onder de kerstboom aan de 
slag. Heb heel wat kettingen te maken. ■

Jikke de Ruiter is communicatietrainer en coach 
www.jikkederuiter.nl en redactielid van het 
Tijdschrift voor Coaching.

Om de verantwoording 
voor het geleefde leven te 

ontlopen, wordt het bestaan 
zelf tot een schuilplaats 

gemaakt 
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Jürgen Mettepenningen behaalde in februari 
2008 zijn doctoraat in de theologie. Van 
augustus 2010 tot november 2010 was hij 
perschef en woordvoerder van het aartsbisdom 
en van de Belgische bisschoppenconferentie. 
Daarna was hij adviseur bij CEDER, de studie-
dienst van de Vlaamse christendemocratische 
partij CD&V. Sinds augustus 2013 is hij direc-
teur van de dienst Identiteit van het vicariaat 
Onderwijs van het aartsbisdom Mechelen-
Brussel. Daarnaast is hij sinds augustus 2010 
deeltijds gastdocent aan de Faculteit Theologie 
en Religiewetenschappen, waarbij hij zich 
toelegt op onderzoek omtrent de plaats en 
taak van religie. Naast wetenschappelijke 
bijdragen verschenen van zijn hand zes boe-
ken in het Nederlands over de eigenheid en 
relevantie van de kerk.
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De ander als 
hindernis

Welke ontwikkelingen ziet u in de samenleving?
“Er zijn heel wat domeinen in het leven 
en van deze domeinen hebben we hokjes 
gemaakt. Dat is iets dat het samenleven van 
vandaag fragmenteert, of in compartimentjes 
onderverdeelt, zonder dat het breder plaatje 
nog gekend is of in het vizier komt. De onder-
linge relaties zijn weg. Natuurlijk kunnen we 
niet anders dan in domeinen leven, maar als 
we er een hokje van maken en dat hokje heeft 
geen deur naar andere hokjes, dan denk ik dat 
we niet meer bezig zijn met samenleven maar 
met afzonderen, wat leidt tot angst voor het 

andere. En dan komen we terecht in een Europa 
dat vandaag meemaakt dat letterlijk mensen aan 
onze deur staan. Vanuit een ander hokje, men-
sen tegenover wie we al heel wat vooroordelen 
hebben, die we alleen kennen van het journaal. 
Deze mensen en wat ze meemaken stonden in 
het journaal een paar maanden geleden nog als 
vijfde agendapunt op het programma: in Syrië is 
er ook nog dat aan de gang. En nu opent dage-
lijks het nieuws ermee, omdat ze aan onze deur 
staan, of er reeds voorbij zijn. En daar staan we 
dan met onze angsten en met een Geert Wilders 
die nu piekt.”

“Geloof is de adem van het hart,” schrijft Jürgen Mettepenningen, 
Vlaams theoloog en kerkhistoricus, aan het begin van zijn onlangs 
verschenen boek Geloven: Spirituele denkers uit de hele wereld ge-
tuigen. “Wie in niets gelooft – zelfs niet in anderen of in zichzelf – 
wordt hard als dode steen. Wie gelooft, is tot van alles in staat: goede 
dingen en slechte dingen. Dit boek gaat over de goede dingen.” En 
deze dingen worden opgetekend door 46 getuigenissen van 46 spiri-
tuele denkers in al hun diversiteit. Moslims, christenen, joden, hin-
does en boeddhisten vertellen hun persoonlijke verhaal met als doel 
de verbinding te leggen tussen geloven en leven.  
AUTEUR: JIKKE DE RUITER
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Kinderfeestje
“Wat is dat toch in onze samenleving, dat 
wij graag zelf bepalen welke deur we open 
doen en welke niet? Dan zijn we niet bezig 
met samen leven, maar met ons eigenbelang, 
onze eigen waarden, wat die ook mogen zijn. 
Als we zelf gaan bepalen welke deur we open 
en welke dicht doen, dan staan we echt niet 
meer gastvrij in het leven. Gastvrijheid is iets 
dat bijna is verdwenen in ons dagelijks leven. 
Ik ga niet het verleden verheerlijken, maar er 
is wel echt wat veranderd op dit vlak. In mijn 
kindertijd woonde ik in een wijk waar een 
speeltoestel stond in het midden van het dorp, 
zo’n houten gevaarte waar je in kon klimmen. 
Vandaag staat in mijn tuin zo’n toestel. In de 
tuin van de buren ook. Waar is het sociale? 
Waar ontmoeten mensen elkaar? En wat leren 
we onze kinderen? We nodigen enkel die 
kindjes thuis uit waarvan we willen dat onze 
kinderen met hen spelen. We kiezen zelf 
en sluiten de deuren voor anderen. Verjaar-
dagspartijtjes zijn in die zin heel interessant. 
Wie mag komen, wie niet? In de klas zijn er 
natuurlijk steeds enkele Lady GaGa’s: de po-
pulaire meisjes. Zijn zij jarig, dan nodigen ze 
de andere populaire meisjes uit. Zo is dat een 
kringetje in de klas. Mijn vrouw en ik dachten 
‘gaan we daarin mee of niet?’ We besloten de 
hele klas uit te nodigen voor het feestje van 
onze dochter. 25 Kindjes bij ons in huis: een 
bende wilden. ’s Avonds kregen we een sms’je 
van een van de ouders en die schreef: ‘Onze 
Jules ligt blij tevreden en moe te slapen.’ Het 
was het eerste verjaardagsfeestje waarvoor hij 
uitgenodigd was. Dan smelt je hart.”

Gastvrijheid
“In wat voor samenleving leven wij, waar 
mensen zelf bepalen wie toegelaten wordt 
en wie niet? Gastvrijheid is niet iets pas-
siefs: wanneer ze aankloppen, beslissen we 
wel een keer of we ze binnen laten of niet. 
Nee, gastvrijheid is actief: ik zet mijn deur 
al open. We zijn begonnen met die hokjes 
omdat het leven complex is geworden, omdat 
we heel wat hebben waarvan we bang zijn 

dat we het verliezen, omdat het rust geeft 
door duidelijkheid: dit hoort in dit hokje en 
dat in dat; ik heb alles een plaats gegeven. 
Wanneer een vreemdeling, of iemand die 
die ‘rust’ verstoort aan de deur staat, gaat het 
alarm af. Dan denk ik: en wat dan? Zijn we 
daartoe geroepen om alleen maar onze eigen 
welvaart en welstand te beschermen? Gaan 
we het welzijn van anderen ontzeggen? Zij 
moeten in hun eigen hokje blijven dan zijn 
wij safe. Het is het verhaal van de bijbel hè, 
het verhaal van eeuwen: mensen die op de 
vlucht zijn, mensen die niet welkom zijn, 
mensen die op zoek zijn naar het beloofde 
land. Waar het beloofde land dan eigenlijk 
het beloofde land niet blijkt te zijn. Hoe de 
president van Hongarije zich opstelt! Je zou 
hem willen verplichten het boek van Geert 
Mak te lezen over de Europese geschiede-
nis en wat mensen elkaar aan kunnen doen. 
Kijk, dat er een probleem is en dat dat nog 
niet altijd fatsoenlijk opgelost kan worden, 
oké, maar er is toch nog iets van elementaire 
menswaardigheid in het leven? Ga je een hek 
bouwen en brood over het hek gooien, alsof 
je wilde beesten aan het voederen bent? Dan 
denk ik aan de titel van het boek van Primo 
Levi: Is dit een mens?”

Ruimte geven
“Waarom zijn mensen zo moeilijk betrokken, 
met een open geest op anderen? Waarom 
verkrampen we zo vaak? Waarom gaan we 
niet het echte gesprek aan? Roger Burggraeve, 
onze Vlaamse Levinas-kenner, legt dit uit. 
Als je een ander in de ogen kijkt, kun je niet 
meer wegkijken van zijn nood. Je kunt wei-
geren er iets aan te doen, maar alleen vanuit 
distantie. En voor distantie is een hokje no-
dig, voor jezelf en voor de ander. Dan wordt 
hij een opsomming van de kenmerken die bij 
dat hokje passen. Ga je het gesprek aan, dan 
ontmoet je iemand in zijn kwetsbaarheid, 
dan kun je niet meer onverschillig blijven. 
Dan moet je handelen. En dat willen we 
liever niet. De ander haalt namelijk je boeltje 
overhoop en dat is riskant. Dus met een open 
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geest loop je risico.
Zelfs binnen persoonlijke relaties lijken we 
heel wat te beschermen te hebben. Als je 
ziet hoeveel ruimte men nu in een partner-
relatie voor zichzelf opeist. Het is nodig hoor, 
dat je ruimte hebt en dat ieder van een paar 
ook zo’n beetje een eigen domein heeft. Dat 
ieder de ruimte heeft om bij zichzelf thuis te 
zijn. Maar nu moet alles kunnen, ik bedoel 
daarmee: wanneer de ene zegt: ‘Ik heb nood 
aan’, dan moet de ander de ruimte daarvoor 
geven. Anders wordt hij mijn hindernis. Geef 
je me niet genoeg ruimte, dan ga ik weg. Die 
vrijheid heb ik, het is er een die maatschap-
pelijk breed gedragen is. Echtscheiding was 
een aantal decennia geleden nog een taboe, 
iets waarvoor je je schaamde. Vandaag is 
echtscheiding haast per definitie goed: kies 
bewust voor jezelf.”

Schaamteloos
“Een heel sterk voorbeeld ten slotte van de 
ander als hindernis, vind je in het verkeer. 
Ik wil zo snel mogelijk van punt A naar punt 
B. Het probleem is alleen dat er nog andere 
automobilisten zijn. De hindernissen, de 
emoties, dat is lastig om mee om te gaan voor 
ons. De auto is een mooi symbool voor het 
hokje: ik in mijn wagen. De wagen is het ver-
lengstuk van de persoon die erin zit. Je moet 
er eens op letten hoe mensen in hun auto zit-
ten; zó verkrampt. Onlangs reed ik met mijn 
kinderen naar het groot warenhuis. Er komt 
een snelle wagen achter mij, die steekt mij 
voorbij voor het verkeerslicht. Hij moet toch 
stoppen voor het rood en ik moet hard rem-
men. De kinderen zijn verontwaardigd. We 
komen uit op de parkeerplaats van de winkel 
en die wagen staat daar. Er stapt een man 
uit en die ken ik. En die kent mij; het is mijn 
overbuur. Hij komt heel joviaal naar me toe 
alsof er niets gebeurd is en ik zeg: “Ik vind dat 
u anders moest rijden, dit was niet gepast.” 
Hij rept zich naar het warenhuis maar in de 
winkel komt hij terug naar mij en hij zegt: “Ik 
wil me verontschuldigen. Ik heb woorden ge-
had met mijn echtgenote en ik moest mij wat 

afreageren.” In het verkeer ken je meestal die 
andere persoon, die jou ophoudt, niet. Als de 
persoon een naam krijgt, dan plots komt de 
schaamte. Anonimiteit creëert geen schuldge-
voel, maar herkenning wel, het gelaat van de 
ander. Schaamte is geen prettig gevoel. In ons 
hokje zijn we daarvan gevrijwaard. Daarom is 
er heel weinig samen in onze samenleving.
Is het niet frappant dat we in een tijd die zo 
gekleurd is door diversiteit, we zeer onhandig 
zijn in het omgaan met die diversiteit? We le-
ven met de hand op de klink: zullen we open 
doen of niet? We zijn bij voorbaat angstig en 
doen alleen open voor wie wij willen. Het 
doet terugdenken aan de verjaardagspartijtjes: 
enkel wie we wensen mag binnenkomen, 
‘toegang verboden voor onbevoegden’ en ik 
ben zelf degene die anderen al dan niet die 
bevoegdheid geeft. Ik denk hierbij ook aan het 
oprukkende nationalisme in Europa. Het gaat 
vaak hand in hand met een mensvisie waarin 
‘de ander’ een bedreiging is.”

Angst voor het onbekende
“De angst voor onbekenden bestaat voordat 
we elkaar ontmoet hebben. Daarom vind ik de 
dialoog zo belangrijk. Pas door openheid en 
ontmoeting, door het gesprek met elkaar, kun-
nen we elkaar leren kennen. Maar dan moet 
de deur wel openstaan. Weg met die hand op 
de klink dus. De 46 auteurs van de bijdragen 
in het boek ‘Geloven’, openen hun hart om 
als het ware met elkaar en met de lezer in 
ontmoeting te treden. Geen theorie daarbij, 
enkel getuigenis. Ik geloof in de kracht van het 
persoonlijk getuigenis. Dat is de weg bij uit-
stek om elkaar te versterken als mens, als me-
demens. Het vergt wel dat men bereid is zich 
kwetsbaar op te stellen, altijd iets delicaats. 
Kwetsbaarheid kan leiden tot kwetsuren, maar 
ook tot beleving van de mooiste zaken van het 
leven, zoals de liefde.”

Geloof, hoop en liefde
“Liefde en geloof zijn twee goddelijke deug-
den, die verbonden worden door de derde: 
hoop. De drie deugden voeden en versterken 
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elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar. En dat 
wordt in de realiteit van het concrete leven 
het beste duidelijk. Er is zoveel nood aan 
bevestiging, erkenning en bemoediging! Aan 
een perspectief van hoop. Vandaar het grote 
belang van een luisterend oor, van vertrou-
wen, van gedragen zijn door anderen. Precies 
daaraan komt religie tegemoet. Religie wil ver-
binden, zowel mensen onderling als de mens 
met transcendentie, die voor mezelf God is. 
Niet zomaar ver-
binden, maar met 
diepgang, of anders 
gezegd: met geloof, 
hoop en liefde. Ik 
ben daarbij zo ge-
lukkig dat ik me ge-
dragen mag weten 
door een God die me neemt zoals ik ben, die 
naar mijn vreugdes en vragen luistert, die alles 
wat ik zeg voor zich houdt, die me via bijbel 
en mensen raad geeft en tekenen van liefde. 
Even los van die bijbel, zou je kunnen stellen 
dat een echte vriend wat de verpersoonlijking 
is van dergelijke God. Het betreft de nood aan 
iemand die je onvoorwaardelijk steunt, die je 
nooit veroordeelt, die je raad geeft maar ook 
de vrijheid om er al dan niet naar te handelen, 
maar ook in dat laatste geval er voor je is wan-
neer het goed of niet goed afloopt.”

Hoe kan coaching hierop aansluiten?
“Zou het kunnen dat veel mensen die op coa-
ching komen, in de eerste plaats nood hebben 
aan een echte vriend? Ik ben geen specialist 
in coaching, maar probeer vanuit het concept 
van vriendschap coaching te begrijpen. En 
dan zie ik dat luisterend oor, het vertrouwen 
of de discretie, de wijze raad, enzovoort. Maar 
de vergelijking stopt natuurlijk wanneer er 

betaald dient te worden aan het einde van een 
sessie. Al stopt de vergelijking met vriend-
schap al bij de aanvang, want de coach stelt 
zich niet op als vriend: coaching is de asym-
metrische relatie waarbij vriendschap zelfs de 
coaching zou beëindigen, toch?”

“Coaching situeert zich in de context van 
een maatschappij die minder samen-leving is 
geworden, van een spiritueel landschap vol 

zinzoekers die min-
der gemeenschap 
willen vormen 
binnen klassieke 
geloofsinstituten, 
van een streven 
naar vriendschap 
vanuit een cocon 

waar de hand op de klink zit. De individuele 
aanpak en begeleiding van coaching lijkt de 
ideale manier om tegen die horizon staande 
te kunnen blijven als mens. Ik bewonder 
dan ook coaches voor het werk dat ze doen. 
Tegelijk hoop ik dat ze de antennes voor 
vriendschap bij hun cliënten durven op te 
poetsen, want een coach is geen vriend. In 
het bijbelboek Wijsheid van Jezus Sirach staat 
dat wie een vriend vindt, een schat heeft 
gevonden. Misschien is het werk van coaches 
wel onder meer een specifieke ondersteuning 
in die schattenjacht?” ■

Jikke de Ruiter is communicatietrainer, coach 
en redactielid van het Tijdschrift voor Coaching. 
www.jikkederuiter.nl

Literatuur
• Mettepenningen, J. (red.) (2015). Gelo-

ven: Spirituele denkers uit de hele wereld 
getuigen. Tielt: Lannoo.

We leven met de hand op 
de klink: zullen we open 

doen of niet?
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Het kerstverhaal 
als uitnodiging

Een kind is ons geboren! Het kerstverhaal bevat 
de ultieme vreugdevolle boodschap: iedere 
geboorte, ieder nieuw leven, draagt hoop in 
zich. Familie, vrienden en buren komen langs 
om het wonder te aanschouwen. Felicitaties, 
gelukwensen en een traan van vreugde om het 
leven dat doorgaat, om het geslacht dat verder 
gaat en om de naam die doorgegeven wordt. 
Dat is een verhaal waar we ons allemaal aan 
kunnen verbinden, omdat we er ook allemaal 
in de praktijk mee in aanraking kunnen komen. 
Of we nu zelf kinderen krijgen, oom of tante 
worden of vrienden en collega’s hebben die 
ouders worden. Daarmee bevat het kerstverhaal 
in de kern de herkenbare en aansprekende 
boodschap van het verlangen naar vernieuwing 
in ons leven.

Wonderful
Honderd jaar geleden was die transformerende 
kracht van hoop, hoop op verandering, voelbaar 
ondanks dat Duitse en Engelse soldaten in 
loopgraven tegenover elkaar lagen. De Eerste 

Wereldoorlog was in die zomer losgebarsten. 
Na een snelle opmars van het Duitse leger, liep 
de aanval vast in de Vlaamse modder, waar 
de geallieerden standhielden. Beide kanten 
groeven zich in en bestookten elkaars stellingen, 
zonder noemenswaardige terreinwinst. Op 
soms amper een steenworp afstand van elkaar, 
moesten de soldaten het onder erbarmelijke 
omstandigheden uit zien te houden: de loop-
graven stonden vol water, koudvuur lag op de 
loer, bevoorrading was moeilijk en er kon elk 
moment geschoten of gebombardeerd worden. 
Op kerstavond in 1914 klonk er echter opeens 
gezang in de duisternis. Eerst in het Duits: 
“Denn es ist uns ein Kind geboren!” Beant-
woord in het Engels: “And his name shall be 
called Wonderful!”Aarzelend kwamen soldaten 
hun loopgraven uit, onbewapend, met het risico 
toch meteen beschoten te worden. Roepend 
en zwaaiend werd er contact gezocht tussen 
soldaten van beide legers. Het kwam tot een 
ontmoeting, in het niemandsland tussen de 
loopgraven. 

Vrede op aarde − in de wereld van nu lijkt die mooie wens aan 
dovemansoren gericht te zijn. Vrede is ver te zoeken en kerst is voor 
de commercie een kans op exploitatie van traditie en nostalgie. 
Wat zegt de oorspronkelijke betekenis ons nog?  
AUTEUR: LEO WILHELM

Kerstboodschap
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Verbroedering
Schaarse voorraden werden als kerstgeschen-
ken uitgewisseld, er werd samen gedronken en 
gezongen. Volgens de overlevering is er tijdens 
het kerstbestand zelfs een voetbalwedstrijd ge-
houden tussen Duitsers en Engelsen, met geïm-
proviseerde doelen, op de bevroren kleigrond. 
De Duitsers zouden met 3-2 gewonnen hebben. 
Toen de legerleiding er later achter kwam, wer-
den deze verbroederingen verboden, met een 
straf gelijk aan desertie. In 1915 hebben er, zij 
het op veel kleinere schaal, toch nog ontmoetin-
gen met kerst plaatsgevonden. Daarna was het 
over. In de huidige en moderne oorlogsvoering 
lijkt er ook geen plaats meer voor te zijn. Het 
lijkt echt iets uit een andere tijd. Het voedt de 
nostalgie. 

Vredevorst
Ondanks het universele thema van geboorte 
en hoop, zou het kerstverhaal, als het over een 
willekeurige geboorte zou gaan, ons nu, twee 
millennia later, waarschijnlijk niet meer zo 
aanspreken. Als viering van de geboorte van 
Jezus, de Vredevorst, heeft het verhaal echter 
de tijd doorstaan. 
Daaraan heeft de 
componist Georg 
Friedrich Händel 
ongetwijfeld bijge-
dragen. Kerst gaat 
niet alleen over 
het verhaal van het kind dat ons geboren is. 
Kerst gaat ook over het verhaal dat deze bood-
schap tot op heden actueel en relevant houdt. 
Dat laatste is verre van vanzelfsprekend. Wij 
herlezen de verhalen met de kennis van nu, met 
het voordeel van de wetenschap achteraf. Het 
verhaal had echter ook met de hoofdpersoon 
kunnen sterven. In die tijd betekende de predi-
king van Jezus een radicale breuk met de gang-
bare opvattingen. Jezus volgen, betekende let-
terlijk je oude leven opgeven, zonder te weten 
wat ervoor in de plaats kwam. In het perspectief 
van die tijd was het helemaal niet vanzelfspre-
kend wat Jezus verkondigde en de gevestigde 
orde zag dan ook zijn zekerheden bedreigd. 
Dan dringt ook pas door dat het verhaal over de 

geboorte van Jezus pas na zijn dood op schrift 
is gesteld. Een dood als misdadiger aan het 
kruis. Een dood die volgens de toen gangbare 
verwachtingen het einde van het verhaal had 
moeten betekenen. Toch laten velen van ons 
zich nog steeds inspireren door het verhaal over 
het leven dat doorgaat, ook na verlies.

Kerstwonder
Ons verlangen om ons te laten inspireren, is 
nu nog even levend als ooit. We hebben echter 
ook allemaal ervaringen opgedaan waarbij onze 
hoop de bodem is ingeslagen, waarin verwachte 
vernieuwing uitbleef en verandering verlies 
inhield, in plaats van verbetering. Ervaringen 
die ons voorzichtig gemaakt hebben, angstig 
misschien zelfs, om opnieuw te durven hopen. 
We hebben misschien zelfs de hoop helemaal 
opgegeven. We zijn onze kinderlijke naïviteit 
voorbij, kunnen we dan op onze schijnbaar vol-
wassen manier zeggen. Daarmee lopen we ook 
het risico om kerst te degraderen tot kinderfeest. 
Als volwassenen dreigen we ons geloof in de 
kerstgedachte te verliezen, maar onze behoefte 
blijft.

Om onze behoefte 
vervuld te krijgen, 
kunnen we wachten 
op het kerstwonder. 
Het wonder dat ons 
zal transformeren. 
Maar we hadden net 

ons geloof in kerst opgegeven en daarmee ons 
recht op een wonder verspeeld. Als we dan 
toch onze hoop op verandering nieuw leven 
willen inblazen, dan zullen we het zelf mogen 
doen. Daarvoor hebben we de confrontatie met 
onze momenten van wanhoop en verlies aan te 
gaan. Daarvoor hebben we met onze teleurstel-
lingen om te leren gaan en met de ingrijpende 
gebeurtenissen van afscheid nemen. Alleen dan 
kunnen we in de positie komen om nieuwe 
keuzes te maken.

Weerbarstig
Elk van die ingrijpende momenten in ons 
leven, elke mijlpaal op onze levensweg, 
markeert zowel een einde als een nieuw begin. 

Elke mijlpaal op onze 
levensweg, markeert zowel 

een einde als een nieuw begin
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Sterven en geboren worden liggen daarmee, 
overdrachtelijk, niet alleen als uitersten op 
onze levenslijn. We worden vele malen in ons 
leven welkom geheten en we nemen even 
zoveel keren afscheid. Dat zijn de momenten 
waarop we zo veranderen dat er zelfs sprake 
van kan zijn dat we een andere identiteit aan-
nemen, momenten waarop we een deel van 
onze oude ik achterlaten en als ander mens 
verdergaan.

Gaat dat echter zo gemakkelijk? Nemen we zo 
eenvoudig afscheid en laten we zo gemakkelijk 
los? In de praktijk blijkt dat heel wat weerbar-
stiger dan we wel zouden willen. Mensen, 
dromen of waar we ook aan gehecht zijn 
loslaten, kost ons iets: onze kinderen uit huis 
laten gaan, collega’s zien vertrekken, scheiding, 
ontslag, overlijden. We betalen een emotionele 
prijs als relaties verbroken raken. We twijfelen 
dan soms of de prijs niet te hoog is. Of we een 
volgende relatie nog wel aan willen gaan, of 
we ons nog wel durven verbinden en hechten. 

Vastklampen
Bij iedere mijlpaal sterven we zo een beetje 
en worden we hopelijk ook weer opnieuw 
geboren. Zijn we anders dan daarvoor. Rijker 
aan ervaring en armer aan illusies zeggen we 
ook weleens. We denken soms met weemoed 
terug aan de tijd dat we naïef de wereld met 
vertrouwen tegemoet konden treden. En we be-
nijden de kinderen die nog over dat vermogen 
beschikken. Tegelijkertijd houden we ook ons 
hart vast, omdat we het moment vrezen waarop 
die kinderen ook verlies zullen lijden.
Vaak genoeg willen we er dan ook helemaal 
niet aan, dat er een mijlpaal in ons leven 
plaatsheeft. We kennen allemaal die hardnek-
kige ontkenning, het vastklampen aan datgene 
wat we kennen, wat vertrouwd en veilig is. Als 
we dat loslaten, zonder precies te weten wat 
we ervoor terugkrijgen, dan voelen we ons als 
een trapezewerker in het kerstcircus, tussen 
twee trapezes in. Zonder vangnet. Hoe brengen 
we het dan op om toch te veranderen? Hoe 
herkennen we het moment van verandering als 
het zich aandient? 

Uitnodiging
Dan helpt het als we een verhaal zoals het kerst-
verhaal hebben, als voorbeeld om ons aan vast 
te houden. Een inspirerend verhaal over hoop 
waar we ons aan kunnen verbinden. Maar we 
hebben onszelf ook de vraag te stellen hoe het 
ons zou zijn vergaan wanneer wij ons midden in 
dat verhaal zouden bevinden. Wat zouden we 
doen wanneer Jezus ons zou roepen? Zouden 
we alles opgeven om Hem te volgen, of zouden 
we eerst de kat uit de boom kijken? Zouden wij 
in de Eerste Wereldoorlog met kerstmis uit onze 
loopgraaf tevoorschijn zijn gekomen? Welke 
keuze maken wij, wanneer de uitkomst nog on-
gewis is? Spelen we op zeker, klampen we ons 
vast aan onze eigen gevestigde belangen? Spelen 
we om niet te verliezen? Of durven we ons te 
laten verleiden door de hoop? Durven we tussen 
angst en hoop te leven? Durven we vol voor de 
winst te gaan? Durven we te verwachten, naïef 
als een kind? Durven we daarin ook de behoef-
ten van het kind in onszelf toe te laten?
Waar staan wij als de vanzelfsprekendheid van 
de uitkomst van een bekend verhaal wegvalt en 
een onverwachte gebeurtenis ons met een onge-
vraagde keuze confronteert? Zijn we dan bereid 
onszelf en de ander als nieuw te ontmoeten? 
Durven we in het hier en nu uit onze loopgraaf 
te kruipen? Kunnen we het opbrengen om de ge-
boorte van een kind in deze wereld als een kans 
op vrede te begroeten? Terwijl we weten dat 
de harde realiteit in staat is om iedere hoop de 
grond in te boren en teniet te doen. Die uitda-
ging wacht ons met kerst. Maar niet alleen dan. 
Die uitdaging wacht ons elke dag van ons leven. 
We mogen ons uitgenodigd weten om onszelf 
en iedereen om ons heen elk moment weer te 
veranderen en te vernieuwen. In de naam van 
het Kind dat ons geboren is en in naam van het 
kind in elk van ons. ■

Leo Wilhelm is leidinggevende en coach met 
transitie als specialisatie. Hij heeft ervaring in 
het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid. Leo 
Wilhelm is gecertificeerd rouwbegeleider, heeft 
jarenlange ervaring in een hospice en werkt 
met individuele en groepsgerichte ondersteu-
ning bij verlies en transitie.
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voor de menselijke 

verandering

Kies voor een vak- en beroepsopleiding waarmee je 
echt de diepte in gaat.

Groei door naar MasterCounselor, Addiction 
Counselor, TherapeutCounselor of MasterTherapeut.

Waarom kiezen voor een opleiding 
aan de Academie?

•  State of the Art in KnowHow to Change

•  Meer dan 30 jaar ervaring in de menselijke weg
van persoonlijke verandering

•  De diepte in, zowel met leertherapie als supervisie

•  Een eigen praktijk:

Voor meer info en inschrijving: 
www.academie-psychotherapie.nl

- Onafhankelijk, zelf je tijd indelen
- Parttime of fulltime
- Je natuurlijke talenten ontplooien

Ontdek nu jouw traject aan de Academie
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associatie voor coaching
Postbus 89 

5735 ZG  Aarle-Rixtel

Telefoon  0492-385544
www.associatievoorcoaching.com
info@associatievoorcoaching.com

Opleiding Certified Professional Coach
REGISTEROPLEIDING MET POST-HBO-DIPLOMA

Professional coaching is vandaag de dag niet 
meer weg te denken. Professional coaching is een 
vaardigheid, die stap voor stap te leren valt. Met veel 
oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie 
op eigen gedrag en vaardigheden, intervisie en 
een stevige begeleiding. Onze opleiding Certified 
Professional Coach biedt u dit in een periode van 
ongeveer zestien maanden.
Na afronding van deze opleiding (deel 1 en deel 2) 
bent u gecertificeerd professional coach en ontvangt 
u het post-hbo-diploma.

CPC-1 Taakbekwaamheid kent twee vormen:
a. Een regulier programma van acht dagen (15,5 dd)
b. Een Personal Coach Week + terugkomdag (15,5 dd)
In de opleiding Certified Professional Coaching 
deel 1 ontwikkelt u de vaardigheden die nodig zijn 
voor het doelgericht vragenstellen en het werkelijk 
resultaatgericht coachen.

CPC-2 Vakbekwaamheid bestaat uit negen dagen 
(17,5 dd) verspreid over circa acht maanden. Dit 
deel is gericht op de professionele toepassing van 
individuele coaching in de praktijk en op uitbreiding 
van je handelingsvaardigheden. Certificering vindt 
plaats aan het einde van de opleiding d.m.v. een 
portfolio en een meestertoets.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor 
een oriënterend gesprek.

CPC deel 1 - leergang 24  start  15 maart 2016
CPC deel 2 - leergang 23  start  12 april 2016

Professional Coachweek 
18  -  22 januari 2016 en terugkomdag op 4 april 

Binnencirkel 2016  OOST  start  30 maart 2016
Binnencirkel 2016  ZUID  start  3 februari 2016
Binnencirkel 2016  WEST  start  22 maart 2016

startdata van de opleidingen

� Je ontwikkelt een authentieke stijl in coachen;

� Je leert resultaatgericht te coachen;

� Je gaat je eigen valkuilen, allergieën en 

uitdagingen als coach onder ogen zien;

� Je ontwikkelt (creatieve) interventies;

� Ook na de PC-week kun je instromen in deel 2;

� Je rondt af met een post-hbo-diploma.

resultaten van de opleiding
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