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De ontvangst van de presentietheorie vindt in brede

kringen plaats en is boven verwachting positief. Dat

geeft sterk te denken omdat ze niet malse kritiek

behelst op de main stream in zorg en welzijn.

Waarschijnlijk raakt ze daarbij aan een diep verlangen

dat momenteel op grote schaal gefrustreerd wordt en

biedt ze een alternatief dat het werk nabijer, relevanter

en menselijker maakt. Die gunstige ontvangst doet me

persoonlijk goed, maar ik interpreteer die algemene en

hartelijke instemming toch vooral als een compliment

voor de praktijken waarvan de bestudering zo sterk

heeft bijgedragen aan de presentietheorie. 

Gelukkig is er buiten lof en instemming ook kritiek. 

In deze bijdrage ga ik op een deel daarvan in.

Commentaar wordt momenteel op vele manieren gege-

ven: sommige besprekers van mijn Een theorie van de

presentie (2001, kortweg TP) ronden hun beschouwing

af met kritiek, suggesties of discussiepunten. Anderen

doen dat naar aanleiding van andere publicaties, met

name blijken dat te zijn: Raken aan het geleefde leven

(2000, kortweg GL), ‘Zich afstemmen op de onafge-

stemden’ (2000, kortweg ZA), Aanzetten tot een theo-

rie van de Derde Partij met behulp van de presentie-

theorie (2002, kortweg DP), en ‘Meer gelijk dan eigen:

vermaatschappelijking en presentiebeoefening’ (2002,

kortweg VP). Maar commentaar komt niet alleen van

recensenten: inmiddels zijn er velen met de theorie op

hun eigen terrein aan de slag gegaan en zo vinden we

tal van toepassingen, be- en verwerkingen van de

presentietheorie. Vaak in de vorm van publicaties, soms

ook als lezing, voordracht, methodieksuggestie of

training(smodel). In het bijzonder moeten hier de onver-

moeibare pogingen van dr. Doortje Kal genoemd wor-

den die presentie gedurig relateert aan de rehabilitatie,

vermaatschappelijking en kwartiermaken, vice versa.

Het voert echter te ver alle andere toepassingsvelden op

te noemen, maar ze variëren van humanistisch raads-

werk, forensische psychiatrie, palliatieve zorg en reclas-

sering tot interculturele hulpverlening, opbouwwerk,

supervisie en bijvoorbeeld ouderenpastoraat. Bij die

pogingen wordt meestal ook commentaar op de presen-

tietheorie gegeven of borrelt er commentaar bij mij op

als ik de toepassingen lees. Daarnaast zijn er ook (steeds

meer) studenten die in hun scriptie of meesterstuk op

hun manier en voor hun doeleinden met de presentie-

theorie aan de slag gaan. En ten slotte noem ik de vele

ontmoetingen die de afgelopen jaren plaatsvonden op

conferenties, congressen, studiedagen, workshops,

meerdaagse cursussen, et cetera: ook daaraan heb ik

veel stimulerende en uitdagende suggesties en vragen

overgehouden. Uit dit geheel – en dus niet alleen uit

kritische besprekingen – put ik voor deze beschouwing,

waarbij ik voorrang verleen aan het kritische commen-

taar dat medeauteurs in dit themanummer (aangeduid
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met hier) geven en dat de lezer er dus gemakkelijk op

na kan slaan. De aard en diversiteit van de genoemde

bronnen maken het dikwijls lastig of zelfs ongewenst

namen te noemen; mede daarom is ervoor gekozen

weinig kritiek aan met name genoemde auteurs toe te

schrijven en het volle accent daarentegen op de kwes-

ties zelf te leggen. Aan het slot van deze bijdrage vindt

men een beredeneerde selectie uit publicaties over de

presentietheorie.

Ik heb me moeten beperken in de behandeling van

kwesties. Van het vele dat ik nu onaangeroerd laat,

maar waarop ik later graag inga, moeten in elk geval

vragen worden genoemd die in de sfeer van de filosofie

en de theologie liggen, waaronder spiritualiteit (Van

Heijst, hier) en het raadswerk (Jacobs, 2002). Wat wel

besproken wordt, is ondergebracht in enkele clusters die

cirkelen om respectievelijk de verhouding van interventie

en presentie, de verhouding van armoede en sociale

overbodigheid en de kwestie van macht en relaties.

INTERVENT IE  EN  PRESENT IE

In TP (bijv. p. 730vv) en ook in andere publicaties van

mijn hand is presentie niet tegenover absentie geplaatst

maar tegenover interventie (GL, deel 2 en 3). Ik meen

daar goede redenen voor te hebben, maar het blijkt een

tegenstelling te zijn die onophoudelijk misverstanden

oproept (zoals bij Stoppels, 2002). Kennelijk ben ik niet

duidelijk genoeg, of is de tegenstelling moeilijk te be-

grijpen, of bevalt ze velen niet. Misschien wel alle drie

tegelijk. Voorlopig hou ik vast aan de tegenstelling – die

ik als een essentiële vondst in TP beschouw, maar nade-

re uitleg en nuancering lijken nodig.

Basale kritiek

Een veelgehoorde kritiek (Middel, 2003; Stoppels, 2002;

Van der Kolm, 2001) komt erop neer dat men de tegen-

stelling principieel begrijpt maar eigenlijk nogal dom

vindt. Want, zeg nu zelf, als men ergens in het werkveld

presentiebeoefenaren installeert, dan is dat toch een

interventie in dat werkveld? De zaken worden daar niet

langer aan zichzelf overgelaten want iemand komt

tussenbeide (en dat is Nederlands voor het Latijnse

‘intervenire’). Baart ziet iets over het hoofd. Of een

variant erop: als een presentiebeoefenaar ergens bin-

nenkomt, een gesprek begint, zich op de ander betrekt,

aandacht aan mensen geeft, sociale verbanden en per-

soonlijke mogelijkheden (her)bevestigt dan kan men dat

wel presentie noemen, maar het is natuurlijk gewoon

een ‘sociale interventie’. Weer anderen wijzen naar TP

zelf en leggen het geduldig uit: kijk naar die pastores, ze

gaan zelf geleidelijk over tot initiatieven, tot actief han-

delen en zelfs projecten. Dat laat toch duidelijk zien dat

presentie niet op eigen benen kan of wil staan, een aan-

loopje naar interventie is, en dus in de grond van de

zaak zelf gewoon een interventie, zij het een met een

laag profiel. En er zijn er die me duidelijk maken dat de

tegenstelling ondeugdelijk is: wie kan het zich nu per-

mitteren om almaar niets te doen? Gegeven de schrij-

nende situatie waarin de betrokkenen op wie de presen-

tiebeoefenaar betrokken is, verkeren is dat presentieach-

tige lummelen en nietsdoen moreel afkeurenswaardig,

politiek verwerpelijk, praktisch laakbaar. Drie keer dus

hoe het niet behoort, en de geforceerde tegenstelling

interventie-presentie zou daar debet aan zijn. Op andere

bezwaren kom ik later terug, maar deze illustreren teza-

men een bepaald type oppositie goed: de tegenstelling

zou ondoordacht, onecht, onhoudbaar en ondeugdelijk

zijn. Niettemin meen ik dat geen van deze vier bezwa-

ren hout snijdt of recht doet aan wat het

presentieparadigma pretendeert.

Wat onder interventie wordt verstaan

Bij vele gelegenheden (TP, ZA, DP en VP) heb ik

gepoogd uit te leggen wat er met de tegenstelling is

bedoeld. Ik poog daarvan thans een beknopt overzicht

te geven. Het minste wat we moeten zeggen, is dit:

interventie valt niet samen met willekeurig welke activi-

teit, ingreep of tussenkomst, net zomin als presentie

hetzelfde zou zijn als passiviteit, niet-ingrijpen en het

domweg-er-zijn-bij-de-ander. ‘Interventie’ wordt door

mij niet in de gebruikelijke zin van het woord opgevat

en uitgewerkt, net zomin als presentie – mogelijk dat

mede daardoor tal van misverstanden rijzen. Zelfs in de

oudste uiteenzettingen over de tegenstelling heb ik

‘interventie’ in een heel specifieke betekenis omschre-

ven.

Een eerste betekenis van interventie is ingeperkt tot het

volgen van een uitgewerkt ‘algoritme’, lopend van theo-

riegestuurde diagnose tot en met de automatisch daar-

uit afgeleide remedie. Hier kan men het labeltje gebrui-

ken van de (dominantie van de doorgeschoten) ‘sociale

technologie’. De achterliggende idee is die van de pro-

fessionele sorteermachine, opgetrokken uit theorieën en

methodieken, waar na inworp van probleemomschrijvin-

gen probate remedies uit komen rollen. Natuurlijk een
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overdrijving maar tegelijk ook een basisschema van de

professionele werkwijze, een prototype en voor som-

migen ook het ideaal (denk aan het verlangen naar

respectievelijk de eis van ‘evidence based behandeling’

in de GGZ). Dit soort interventionisme kan niets met 

het chaotische, het onverbeterlijke, het tragische, en is

trouwens ook niet werkelijk geïnteresseerd in het vreug-

devolle en geslaagde leven.

Een tweede betekenis van interventie komt neer op de

(schets van de) verschraling van de sector zorg en wel-

zijn en verwante domeinen. Ik heb daarvan verschillen-

de analyses geboden en heb er ook nog enige op stapel

staan, maar de tabel moge thans als samenvatting die-

nen (zie tabel 1).

Het gaat er vooral om te attenderen

* op het ‘ruimtegebrek’ voor professionals waardoor

hun discretionaire ruimte ineengeschrompeld is; 

* op de professionele afsnijding van essentiële, leef-

wereldlijke bronnen en ervaringen; 

* op de bevriezing van beraadsvormen binnen een

specifiek bureaucratisch-institutioneel rationaliteits-

kader;

* op de verdamping van relevante kennis, en; 

* op de afstandneming tot het complexe, chaotisch

geleefde leven. 

De introductie van het marktconforme denken en de

modellering naar analogie van de warenproductie ver-

sterken deze tendensen zeer. Interventie is hier het tref-

woord van een bepaald paradigma dat onder moderne

sturing, organisatie en professionaliteit van de sector

ligt. Waar deze krachten sterk zijn, heb ik soms grote

woorden in de mond genomen: institutioneel geweld,

institutionele bestendiging (van pijn en eenzaamheid),

institutionele vernedering. Met het ‘institutionele’ wordt

aangegeven dat we deze euvelen niet op het micro-

niveau van de individuele werker situeren maar in de

systemische en culturele context waarin deze vaak voor-

treffelijke en gedreven beroepskrachten moeten werken.

Zoals interventie hier het trefwoord is van een paradig-

ma, zo is presentie dat ook.

Nog weer een ander soort begripsbepaling van interven-

tie bedient zich van de centrale begrippen ‘onteigening’

en narrativiteit. Daarbij ligt de nadruk op de objective-

ring (kort gezegd: ‘het tot ding met eigenschappen

maken’) van de hulpzoeker, de reductie van diens leven

(en problemen) tot concrete verbijzondering van wet-

en regelmatigheden die zich laten begrijpen zonder dat

men zich in de woelingen van de verhaalde biografie

hoeft te wagen. Voor de betrokken mensen (‘cliënten’)

voelt dat – zoals in TP uit-en-te-na is onderbouwd – als

het afpakken van hun verhaal (de ‘narratieve onteige-

S O C I A L E I N T E R V E N T I E  -  2 0 0 3  -  2

Tabel 1: Vier moderne vormen van verschaling van de sector zorg en welzijn

Trefwoord ontwikkeling Ongewenst gevolg

1 Differentiëring en specialisering Afsnijding van existentieel-morele bronnen (waaronder de

prestigeverhogende vlucht uit het uitvoerende werk)

Versnijding van gehelen tot onsamenhangende splinters

Uitsnijding van het werk tot een (niet-bestaande) 

core business

2 Methodisering Aan banden leggen van de mens in de beroepskracht 

met zijn bijzondere, morele, existentiële kenmerken en

beslissingsruimte

3 Ontpolitisering Doving van de normatief-reflectieve sturing van het werk

De van hogerhand ingebedde en ingeperkte (doel- en

moreel) beraadslagingen en leerprocessen

4 Beperking geldigheidsaanspraken Negatie van alledaagsheid en stilzwijgende kennis
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ning’) door ongedurige betweters, als niet gehoord,

gezien of serieus genomen worden.

Op nog weer een andere plek heb ik me ingespannen

interventionisme te schetsen als geassocieerd met de

leegheid in de overvloed van voorzieningen (GL, deel 3,

ook in Present, 2003 en in ‘Qualität des Lebens’, 2002).

Deels gebeurde dat door de uitwerking van de stelling

‘er wordt voor je gezorgd maar niemand kijkt naar je

om’, deels door een kleine etymologie van ‘diagnose’ te

geven. (In het eerste geval werd aannemelijk gemaakt

dat er voor sociaal overbodigen weliswaar (vaak) talrijke

voorzieningen zijn maar dat deze innerlijk (dikwijls)

gericht zijn op wat anders dan op degenen die erop zijn

aangewezen, bijvoorbeeld op zichzelf, op zuinigheid, op

politieke gehoorzaamheid, op esthetiek, op organisatio-

nele logica of op rekenkundige accountability. De ontle-

ding van ‘diagnose’ als een strenge vorm van kennen-

door-de-dingen-heen, als de borende blik die het niet

houdt bij het voor de handliggende of bij wat zich toont

in alle grilligheid, benadrukt eenzelfde soort verwaarlo-

zing: de aandachtige betrokkenheid op de mens voor je

neus komt er niet van en er wordt vooral door hem of

haar heen gepraat met protocollen, leerboeken,

managers, subsidiegevers en planningen. 

Samenvatting

Deze vier varianten betitel ik als interventionisme.

Gemeen hebben ze dat ze in meer of mindere mate

voor de ontwikkeling van hun inzet, doelen en organi-

satie op andere coördinaten koersen dan die in de situ-

atie zelf worden gegeven door de betrokkenen. Van dit

interventionisme vinden we meestal milde of gemengde

vormen, maar soms ook (heel) extreme. De laatste,

‘doorgeschoten’ vormen – die niet steeds gemakkelijk te

herkennen zijn – hebben doorgaans minder te maken

met de persoonlijke intenties of kwaliteiten van de uit-

voerende werkers dan met de structureel ingeperkte

condities van het werk waar die werkers zelf vaak ook

onder te lijden hebben. Deze scherpe, paradigmatisch

verankerde vormen van interventionisme zijn overwe-

gend zelfreferentieel (vgl. DP deel I), houden afstand tot

het geleefde leven en al hetgeen waarop ze vanwege

hun oplossingsopdracht niet afgestemd kúnnen raken.

Dit soort interventionisme tendeert ernaar ‘het over te

nemen’, bijvoorbeeld door het almaar beter te weten,

de eigen (bureaucratisch gestempelde) logica en dyna-

miek op te leggen, door verregaande schematisering

van sociale complexiteiten ten behoeve van die mani-

pulatieve interesse of bijvoorbeeld door te claimen de

zogeheten ‘eigenlijke’ kern (van de problematiek) te

kennen. Voorzover ze dat werkelijk doen, zijn ze vormen

van over de werkelijkheid en het verlangen van anderen

heen grijpen naar wat beters, wat hogers, wat diepers,

wat anders.

Consequenties voor kritiek op de presentietheorie

Het moge duidelijk zijn dat juist tegen de achtergrond

van deze interventiekenmerken de bekende karakteris-

tieken van presentie, zoals betrokken aandachtigheid,

leefwereldlijke afgestemdheid, trouwe nabijheid, weder-

kerigheid, openheid, gerichtheid op relationele nabijheid

en op menselijke waardigheid hun profiel en uitgespro-

ken betekenis krijgen. Presentie is inderdaad het tegen-

deel van interventie en niet van de absentie: deze inter-

ventionistische zelfreferentialiteit meldt zich paradoxaal

genoeg nu juist vaak in de buitengewoon opdringerige

maar verwaarlozende aanwezigheid van voorzieningen.

En het moge ook duidelijk zijn geworden dat deze type-

ring van interventies niet zomaar samenvalt met elke

willekeurige tussenkomst (‘interventie’) of met doen

zonder meer (‘handelend optreden’). Dat men in het

werkveld presentiebeoefenaren installeert, is geen inter-

ventie in hiervoor omschreven zin, tenzij die presentie-

beoefenaren interventionistisch (in de hiervoor omschre-

ven zin) te werk gaan. Maar dan zijn ze geen

presentiebeoefenaren meer. Dat men handelend

optreedt, betekent niet onvermijdelijk dat we dus met

interventies te maken hebben; ook presentiebeoefena-

ren treden handelend op maar ze sturen dat handelen

volledig anders aan, bedden dat anders in en richten het

vaak ook op andere waarden, verlangens en ‘goederen’. 

Dat presentie en interventie tegengestelden zijn, wil niet

zeggen dat ze ook gescheiden voorkomen. Zo kent, de

meest barre uitzonderingen daargelaten, vrijwel elke

interventie ook een presentieachtige onderlaag, of zoals

ik dat in TP ben gaan noemen: een ‘presentiegehalte’

(TP, p. 810, 814). Presentiebeoefening is daarom door-

gaans niet het volstrekt andere, maar de radicalisering

van een ondergeschoven aanleg, intentie of motivatie.

Annelies van Heijst (hier) vraagt daar ook nadrukkelijk

aandacht voor. Het huidige, tamelijk gure klimaat in

welzijn, zorg en dienstverlening houdt het ‘presentiege-

halte’ kunstmatig laag en onderdrukt het zelfs krachtig.

Dat is ook de reden waarom ‘de ongezouten kritiek’ die

velen mij toeschrijven méér is dan afkeuring en afkeer:

ze geeft ook stem en steun aan wat thans onderdrukt,
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weggemoffeld en naar de illegaliteit verbannen wordt of

aan hetgeen volhouders tegen de klippen op nog steeds

pogen. Een reden temeer om de kritiek niet zonder slag

of stoot op te geven, nog los van het feit dat de presen-

tie een reëel alternatief biedt. De presentietheorie bevat

buiten de eigenlijke leer een taalschat (zie ook Hilde

Vlaeminck en Frits Meijering, hier), een grammatica en

syntaxis waarmee een noodzakelijk articulatieproces

sterk gefaciliteerd wordt; ook hier stem ik graag in met

Annelies van Heijst. Presentie is ook een verboden liedje

van verlangen.

Deze toelichting maakt hopelijk ook duidelijk dat pre-

sentie inderdaad niet het voorstadium van de interventie

is: in dat geval zou presentie niet alleen de weg plaveien

voor, maar zelfs dienen uit te lopen op iets wat we met

name vanwege zijn zelfreferentialiteit verwerpelijk vin-

den, en dat kan nauwelijks de bedoeling zijn.

Deze beschrijvingen en waarderingen van interventies

zijn kritisch maar dat wil allerminst zeggen, zoals som-

mige critici veronderstellen, dat ik interventies dus voor

taboe of zelfs voor in zichzelf abject zou houden. Ook

op dat punt ben ik nimmer onduidelijk geweest: de

(radicale) presentiebeoefening is niet altijd, niet overal,

noch voor elk vraagstuk de geëigende benadering. 

En soms is ze wel de geëigende benadering, maar ont-

breken de basale condities om haar te kunnen ontplooi-

en. Ik betwist dus niet het goede recht van interventies.

Als voorzitter van de redactie van het tijdschrift Sociale

Interventie zal men mij er ook niet van willen verden-

ken. Maar ik meen dat er sterke argumenten bestaan,

die in de presentietheorie op een systematische en

degelijke manier gefundeerd en gevalideerd zijn – ik heb

opzettelijk gestreefd naar de formulering van een pre-

sentietheorie – om het presentiegehalte daarin aanzien-

lijk te verhogen en het dictaat van de doorgeschoten

sociale technologie en het blinde geweld van de bureau-

cratische logica en dynamiek drastisch terug te schroe-

ven. Als men dat al niet doet ter wille van hogere waar-

den aan de kant van de hulpzoekenden dan wellicht

omdat het uiteindelijk goedkoper en doelmatiger is, en

de beroepsbeoefenaren minder snel doet afbranden.

Om Freud te parafraseren: wo Intervention war, soll

Presenz werden.

INTERVENT IE  EN  PRESENT IE :

SECUNDAIRE  KWEST IES

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan een aan-

tal kwesties die op een meer indirecte of afgeleide

manier samenhangen met het onderscheid interventie-

presentie. 

Diagnostiek

In de eerste omschrijving van interventie (de professio-

nele sorteermachine) speelt de diagnostiek naar medisch

model een belangrijke rol en ook daarover zijn kritische

bemerkingen gemaakt. Kort gezegd luidt het bezwaar

dat ook de presentiebeoefenaar er niet voor de lol is en

net als de interventionist uiteindelijk beoordeeld (gefi-

nancierd, gewaardeerd) wordt in zoverre hij/zij iets

betekent voor een problematisch geheel. Dat die bete-

kenis een andere dan gebruikelijk is (en bijvoorbeeld

minder afhangt van geslaagde probleemoplossing), doet

weinig af aan de vaststelling. Welnu, om te weten wat

men in de context van ‘een problematisch geheel’ zou

kunnen betekenen, moet men dat geheel begrijpen,

deels ook kunnen duiden en verklaren en uiteindelijk

dus kunnen ‘plaatsen’. Dat is diagnostiek en uit dat pro-

ces komen de vermoedens en aanwijzingen voort wat

men als beroepskracht zou kunnen doen. Wat de diag-

nostiek betreft, is de presentiebeoefenaar dus niet wer-

kelijk anders – zo luidt de kritiek.

De zaken liggen echter ingewikkelder. Het is onjuist de

presentiebeoefenaren toch weer (uitsluitend) te koppe-

len aan hun aandeel in het oplossen of leefbaar maken

van problemen. Ze dienen meer doelen en betekenen

ook meer; hun waarde wordt veel wederkeriger beleefd

dan gedacht wordt in het model van ‘daar jouw pro-

bleem’, ‘hier mijn hulp’ and let’s make things better. 

Mijn strikte beschrijving van de theoriegeleide, algo-

ritmische diagnostiek is niettemin kras; we kunnen de

diagnostiek ook anders denken. Alvorens dat uit te

werken, mag nog eens opgemerkt worden dat in de

mens- en contactgerichte beroepen waarover we het

hier hebben, veel te vaak, veel te dik wordt gedaan met

de term ‘diagnostiek’, als zou er werkelijk zoiets bestaan

als een wetenschappelijk gefundeerde en verfijnde rubri-

cering van ‘sociale kwalen’ met daaraan gekoppelde

probate remedies. Voor het overgrote deel van de zoge-

heten ‘diagnoses’ die gesteld worden in het sociaal

culturele werk, is zo’n pretentie misplaatst. ‘Diagnose

stellen’ kan in dergelijke gevallen betekenen dat de

beroepskracht zich buiten de discussie stelt: het is name-

lijk zó en dat kan hij/zij ook niet helpen. Dát overigens

de bedoelde diagnostiek in het merendeel van de geval-

len onmogelijk is – dat we het gewoon niet weten – is
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wat mij betreft geen ramp, integendeel zelfs: omdat het

dikwijls om existentiële keuzes gaat, hóórt er ook geen

‘diagnose’ gesteld te worden maar (doel-, identiteits- of

moreel) beraad plaats te vinden. Het betekent drieërlei:

(a) dat men met een geoefend, fijnzinnig en aandachtig

verstand ver kan komen, (b) dat ‘professioneel-weten-

schappelijke’ identificaties van problemen en uitwegen

met een schep zout genomen mogen worden, en (c)

vooral dat de ‘diagnose’ liefst de gezamenlijke, her-

meneutisch-interpretatieve prestatie is van de ‘cliënt’ en

de beroepskracht die met elkaar overleggen.

Die derde conclusie is geschikt om de overstap naar de

presentie te maken, waarbij ik graag aansluit bij op-

merkingen van Lies Schilder (hier). ‘Diagnose’ is een

concept dat ingebed ligt tussen andere soortgelijke,

zoals classificatie, analyse, probleembeschrijving, inter-

pretatie, duiding, lezing, zingeving. Zonder in detail te

treden, zal aannemelijk zijn dat de laatste concepten uit

deze reeks het meest een gedeelde zaak, normatief

geladen en dus ook het minstens gefixeerd zijn, zowel in

hun benoemingen als in de koppelingen aan vervolg-

handelingen (wat er moet gebeuren). Omdat deze ken-

merken in het perspectief van presentiebeoefening ook

wenselijk zijn, gaat de voorkeur sterk uit naar de laatst-

genoemde concepten. Vervolgens kunnen we vaststellen

dat in het gebruikelijke jargon ‘diagnostiek’ voorafge-

gaan wordt door bijvoeglijke naamwoorden: van tijd

(prenatale, posttraumatische, juveniele diagnostiek), van

vakgebied (psychologische, oncologische diagnostiek),

van type (differentiële, handelingsgerichte diagnostiek)

of van middel (dialogische, radiologische diagnostiek).

Welnu, dat overzicht is behulpzaam om verder te ver-

duidelijken wat ons in dezen voor ogen staat.

‘Diagnostiek’ in de presentiebeoefening is de gezamen-

lijke poging tot ‘zinnige’ duiding, biografisch van aard

en narratief tot stand gebracht, die zich uitstrekt over de

gehele tijdslijn van herinneringen tot toekomstige identi-

teit. Deze beschrijving is verwant aan wat Gerrit Glas

(2001: p. 36-65) de antropologische fundamenten van

of de antropologische benadering in de psychiatrie

noemt, en ligt op het meest basale conceptuele niveau

dat hij onderscheidt (p. 77-101). Zulke duiding verdringt

de (wetenschappelijk of wijsgerig geïnspireerde) vak-

diagnose niet maar fundeert en integreert haar en

omgekeerd gezegd: de vakspecifieke diagnose gaat

zonder deze ernstig mank. Dat is mijns inziens dan ook

de verhouding tussen de interventionistische diagnose

en de ‘presentische’ duiding. De laatste is overigens

sterk in opkomst onder namen als biografische diagnose

of dialogische diagnoses.

Interventie en presentie gekoppeld

Hoe moeten of kunnen we de relatie interventie-

presentie zien? Ik ben daarover niet uitgedacht, al zijn er

interessante modellen geopperd. 

Men kan ze in chronologie denken: in dat geval start

men het werk bij voorkeur op een presentieachtige wijze

en als dat voldoende afstemming en inzicht opgeleverd

heeft, schakelt men over op een meer interventionisti-

sche aanpak. De laatste ontvangt dus zijn noodzakelijke

informatie, richting en doelen uit het voorafgaande pre-

sentiestadium. Het springende punt is nu of het vervolg

daarmee de presentie achter zich laat (overgaat op een

ander paradigma) of juist met zich mee neemt, bijvoor-

beeld als grondhouding (vgl. TP, p. 224).

Verwant daaraan is de idee dat presentie en interventie

zich tot elkaar verhouden als legitimatie en effectiviteit.

De interventie zou voor het billijken en onderbouwen

van zijn ingrepen – vooraf, achteraf of gelijktijdig – aan-

gewezen zijn op de instemming van de cliënt en die kan

alleen verworven worden als men zich werkelijk tot die

cliënt richt en zich op hem/haar betrekt. Presentie zou

daarnaast het metaniveau van de reflectie vormen en

dus een krachtige impuls geven aan het nadenken over

de vraag waar het nu toch eigenlijk in het werk om gaat

en zou moeten gaan. Van der Laan (hier) werkt een

dergelijke figuur uit, maar ik heb meer tijd nodig om

deze suggesties op hun waarde te kunnen schatten –

vooralsnog sta ik er sceptisch tegenover.

Weer een ander model trekt beide personeel en catego-

riaal uit elkaar. Presentie wordt dan toegeschoven naar

een speciaal soort werkers dat in extreem moeilijke

gevallen ingezet dient te worden omdat reguliere

professionals daar tekortschieten. Extreem moeilijk bete-

kent: onbereikbare mensen, (vrijwel) hopeloze gevallen,

daar waar het lijden ontzaglijke proporties aanneemt,

waar mensen vanwege hun anders-zijn aan het gewone

systeem ontsnappen of waar het leven een volstrekt

ongeordende bende is. Zo beschouwd, zou men aan de

periferie van gewone projecten altijd een paar van zulke

presentiebeoefenaren moeten hebben zodat die out-

reach gegarandeerd is. In het verlengde hiervan wordt

de presentie dus gewaardeerd voorzover ze werkelijk

een brugfunctie tot het reguliere werk vervult en in dat

reguliere werk is ingebed of er minstens op afgestemd

is. 
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Er zijn verwerkingen van de presentiebeoefening die

haar terugsnoeien tot een kwestie van de juiste houding

en bejegening: empathie, zorgzaamheid, compassie,

open dialoog en dergelijke meer. In dat geval blijft de

interventionistische business onaangetast en is de

presentie het vriendelijke gezicht ervan of de relationele

smeerolie. Een heel smalle opvatting dus, en als ik het

wel heb, is het deze interpretatie die sommigen ertoe

brengt presentie als ‘soft’ weg te honen – wat ze in het

geheel niet is.

Een enkeling ziet de presentie als een noodzakelijk en

zelfs onvermijdelijk alternatief van interventie: de laat-

ste zou inmiddels op zijn grenzen zijn gestoten, zijn

eigenlijke roeping collectief vergeten zijn en zichzelf

muurvast draaien in zijn losgeslagen rationaliteit en

zorgeloosheid. Aan de hand van deze commentatoren

betreden we soms ook de wereld van de alternatieve

benaderingen – dramatische expressie, sacred dance,

lichaamsgericht werken, snoezelen, tantra en chakra,

celestijnse spiritualiteit – waar ik overwegend verlegen

mee ben en waarvan ik ook maar moeilijk kan inzien

hoe daarin de serieuze en dringende vragen van zorg en

welzijn op een realistische en moreel verdedigbare wijze

worden opgepakt. Deze alternatieven associëren niet

gemakkelijk met presentie, en dat mag zo blijven.

Eerder is instemmend het model genoemd om interven-

tie en presentie niet uit elkaar maar in elkaar te denken:

presentie is dan een bepaald gehalte aan kwaliteit in

interventies dat schommelt maar meestal veel te laag is.

Met ‘gehalte aan kwaliteit’ wordt uiteraard verwezen

naar de typische kenmerken van de presentie, zoals: de

ander volgen, zoveel mogelijk uit één stuk werken, bij

het geleefde leven zijn, het goed van de ander centraal

stellen en realiseren dat de ander in tel is. 

Er zijn meer modellen. Ik ben, zoals gezegd, er niet over

uit, maar verbind de volgende conclusies aan deze

schetsen van de relatie. 

Hoewel het zinvol is de oppositie interventie-presentie

zo scherp mogelijk te houden en vooral niet te versim-

pelen, is het heilloos ze uit elkaar te trekken. De model-

len die beide dus scheiden (in tijd, persoon, doelgroep,

plaats, werksoort), verwerp ik, al kunnen er praktische

gronden zijn presentiebeoefening tijdelijk aan specialis-

ten over te laten. Maar de idee dat presentiebeoefening

iets extra’s, iets bijzonders is en dus niet in het gewone

werk zou thuishoren, is onverdedigbaar.

Als men ze samen (ineen) denkt dan is het eveneens

onhoudbaar presentie op een aspect van het handelen

toe te spitsen, bijvoorbeeld louter op de houding, het

morele beraad of de bewaking van fatsoen. Zoals in TP

omstandig is aangetoond, gaat presentie niet over één

zo’n aspect maar over het hele proces inclusief de

achterliggende cultuur (contra Hoffman c.s., 2001).

Met Henk Manschot (hier) onderstreep ik graag dat de

verhouding tussen beide niet in het algemeen bepaald

kan worden maar per werksoort (onderwijs, verpleging,

opbouwwerk, pastoraat, psychiatrie) en zelfs daarbinnen

per subdiscipline bezien dient te worden. Daarom con-

fronteren we sinds het verschijnen van TP de basistheo-

rie gedurig met (de concrete werkpraktijken van) zulke

werksoorten en doen we van die confrontaties verslag.

Die weg moet verder bewandeld worden en de be-

vindingen behoren naar twee kanten uitgewerkt te

worden, enerzijds naar het amenderen van de presentie-

theorie zelf, en anderzijds naar de verbeterbaarheid van

die praktijken.

Ten slotte, wanneer men deze conclusies over de ver-

houding van interventie en presentie onderstreept

(wederzijdse en innerlijke verwevenheid, integrale en

vakspecifieke uitwerking), aanvaardt men – zoals dat in

TP (p. 224, 226 en bijvoorbeeld 764) heet – een ‘per-

manente ongemakkelijkheid’. Dat we niet weten hoe de

verhouding tussen beide ligt, is in dat geval geen weg te

werken manco, maar een kritisch-productieve en wense-

lijke situatie. Lies Schilder en Frits Meijering (hier) wijzen

daar ook op. Verwijzend naar spanningen in mijn eigen

formuleringen, kan dat ook zo gezegd worden:

presentie is het gehalte aan het corrigerende en strijdige

paradigma in het interventiemodel zelf. 

Typerend voor onze cultuur?

Ik heb steeds gedacht – en ook geschreven – dat de

tegenstelling interventie-presentie typerend is voor de

hoog- of zelfs postmoderne staat met zijn ontzaglijke

complex van gespecialiseerde, professionele voorzienin-

gen voor zorg, therapie, verpleging, dienst en welzijn.

De beschreven fenomenen lijken immers kenmerkend

voor en ook afhankelijk van grote welstand in combina-

tie met een bepaald type, ver ontwikkelde (doel)rationa-

liteit. Toch ben ik daarover gaan twijfelen, doordat ik

betrokken ben geraakt bij onderzoek naar ‘The untold

and unheard stories of people infected and affected by

hiv/aids about care and the lack of care’ in Zuid-Afrika.

Zelfs in uiterst armelijke townships, op het platteland in

Kwazulu Natal, op met intense toewijding gerunde
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(voormalige) missieposten, en in de no go-achtige bin-

nenstadsgebieden van grote steden blijkt de zorg ernstig

geïnfecteerd door ‘interventionisme’. We spreken dan

van zorg in de vorm van hospices voor stervenden,

thuiszorg, verpleging, opvang van wezen, gemeen-

schapsondersteuning, jeugdwerk et cetera. Tot mijn ver-

bazing bleek de presentietheorie ook daar stem te geven

aan krachten en een soort inzet die weggedrukt worden

in een (politiek en wetenschappelijk ingepalmde) cultuur

van dwingende maakbaarheid. Het interventionisme

wordt in een aantal gevallen vanuit de eerste en tweede

wereld, als de onontwijkbare voorwaarden van westerse

giften, subsidies en hulp, ‘geëxporteerd’ en het gedraagt

zich dan als een koloniserende macht, al dan niet door

de inheemse structuur overgenomen en versterkt. Deze

bevinding – die inmiddels ook uit andere bronnen steun

krijgt (Van der Post, 2003, in Buenos Aires) – sterkt het

al eerder geuite vermoeden dat interventionisme veel

meer is dan een toevallige methodische misstap van de

moderne verzorgingsstaat, welvaartsstaat of zorgzame

samenleving. Er bestaat een interne verbinding tussen

enerzijds de onvermijdelijk door effectiviteit en efficiency

getekende rationaliteit om een complexe maatschappij

te kunnen bestieren en de morele standaarden van haar

arrangementen (zoals fairness, distributieve rechtvaar-

digheid, transparantie) hoog te houden en anderzijds de

logica waarmee zorg en welzijn worden geconceptuali-

seerd en ingericht. Dat duidt op de hardheid van de

problematiek waarnaar presentie verwijst en ook naar

de muur van vanzelfsprekend onbegrip waar ze tegenop

loopt.

Hoe erg is het gesteld met het interventionisme?

Een ander verwijt dat de presentie als tegengesteld aan

de interventie dikwijls treft, betreft de ernst van de zaak:

is het nu werkelijk zo gortig als ik voorstel? Dirk Geldof

en Kristel Driessens (hier) geloven er weinig van en

voorzover zij het moeten geloven, prijzen zij zich geluk-

kig niet in Nederland te moeten werken. Anderen

betwijfelen eveneens de massiviteit van het gepresen-

teerde beeld en zijn vooral boos en verdrietig omdat

hun goede pogingen en alternatieve praktijken niet

gezien noch vermeld worden: is het echt zo monolit-

hisch? Weer anderen kritiseren niet zozeer de ernst en

omvang, maar de eenzijdigheid: er wordt domweg zó

gekeken dat je niets anders dan interventionistische

ellende kúnt zien.

Ook nu ga ik niet ver mee in de kritiek, al is er ruimte

mijn standpunt te nuanceren. Ik doe dat in enkele stap-

pen. Inderdaad is de massiviteit niet absoluut. Zoals

steeds beklemtoond, zijn er in alle sectoren presentie-

beoefenaars te vinden, al verschillen ze in radicaliteit.

We vinden ze niet alleen in verschillende werksoorten

(maatschappelijk werk, thuishulp, opbouwwerk, maat-

schappelijke opvang, jeugdzorg, verpleging, palliatieve

zorg, onderwijs, pastoraat, rehabilitatiebeweging, sociaal-

pedagogisch werk, raadswerk, het werk met (lichamelijk

en geestelijk) gehandicapten, speeltuinwerk, penitentiair

inrichtingswerk et cetera) maar ook op uiteenlopende

niveaus (uitvoerders, teamleiders, managers, directeu-

ren, zo ook supervisoren en trainers). We vinden presen-

tiebeoefenaren onder beroepskrachten, vrijwilligers en

mantelzorgers. Ik heb daar nooit enige onduidelijkheid

over laten bestaan en er is een overvloed van literatuur

waarin men deze presentiebeoefenaren (ook buiten het

pastoraat) beschreven vindt (zie bijv. ZA en DP, p. 14-

15). Critici die me aanwrijven louter het oog te hebben

op het pastoraat en de allervoortreffelijksten, hebben

niet goed gelezen. Presentiebeoefenaren zijn en blijven

niettemin een onderstroom: numeriek gering, financieel

slecht bedeeld, met een geringe legitimiteit, vaak met

een laag prestige, en met een hoop onbegrip bejegend.

Dat is een bedroevende zaak die het verdient onder de

aandacht gebracht te worden. De brede erkenning van

de waarde van presentiebeoefening is dringend

gewenst, en het is verder een kwestie van elementair

fatsoen dat presentiebeoefenaren hun werk niet langer

met retorische vindingrijkheid aan het oog dienen te

onttrekken door het met een verplicht gesteld taaltje in

de boeken weg te moffelen als zouden ze oplichters

zijn.

En hoe erg is het nu? Die vraag is tweeledig: hoe

omvangrijk en met welke impact? Wie geen vreemde-

ling in dit Jeruzalem is, kan weten dat de geschetste

paradigmatische gestalte (‘interventionisme’) werkelijk

alles doortrekt en een penetrante smaak geeft. Het

neemt zelfs nog toe. Vakbladen staan er vol van,

beleidsvoornemens gaan zelden over wat anders, de

nieuwste methodieken weerspiegelen in 9 van de 10

gevallen het interventieparadigma, opleidingen en

onderzoeksprogramma’s zijn er door getekend, de burn-

out wordt erdoor opgeschroefd, moderne consultancy-

bureaus venten weinig anders uit, werkgevers en de

betrokken departementen eisen het en politici denken

overwegend dat politiek dit tot inzet heeft. Sinds de

presentietheorie stem heeft en breed in het veld aan-
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slaat, stapelen de voorbeelden zich angstwekkend op.

Bovendien sta ik niet alleen in deze waarneming; ook

anderen die (van oorsprong) niets met de presentie van

doen hebben, signaleren overeenkomstige tendensen.

Dat er onmiskenbaar ook ontwikkelingen zijn die in het

teken staan van ‘vindplaatsgericht’ en ‘outreachend’

werken, van vraagsturing, van ‘empowerment’ (op basis

van eigen potenties, talenten en verlangens van de

betrokkenen), van leefwereld-georiënteerde activering

en dergelijke, kan enerzijds ten gunste van de (wense-

lijkheid van) presentie geïnterpreteerd worden maar

moet anderzijds vooral niet op de welluidende namen

geloofd worden. Onderzoek naar het werkelijke presen-

tiegehalte van die initiatieven (deels nog niet gereed

voor publicatie maar vgl. ook Majone Steketee en Meta

Flikweert of Tim Schilling, hier) stemt zeker niet optimis-

tisch. Helaas, over de omvang valt niet serieus te dis-

cuteren, net zomin als over de ernst (hoe erg is het?).

Natuurlijk kan men de schouders ophalen en zeggen:

oké, het geschetste interventionisme komt inderdaad

wijd en zijd voor, maar zo beroerd is de zorg toch niet?

Hebben we dankzij die tomeloze organisatiedrift van

interventionisten niet een machtig geheel van voorzie-

ningen voor een ongehoorde hoeveelheid van proble-

men, professioneel bediend en voor vrijwel iedere hulp-

zoeker toegankelijk? Mogelijk ben ik daarin typisch

christelijk, maar ik zou in aansluiting bij de parabel van

de barmhartige Samaritaan zeggen: wie wil weten hoe

goed of erg dit alles is, moet kijken met de ogen van de

zwaksten. Men kan zichzelf niet tot (voortreffelijke)

naaste verklaren: het is aan het slachtoffer, de hulpbe-

hoeftige, ons te vertellen wat we met ons gedrag en

aanbod waard zijn. En dat is precies wat er in de presen-

tiebeoefening gebeurt; daar wordt dat perspectief radi-

caal ingenomen en voorrang verleend. We komen er

nog op terug (waar we onze discourskeuze toelichten).

Ongetwijfeld hebben critici gelijk die tegenwerpen dat

als in het presentieonderzoek óók de leefwereld van de

beroepskrachten en de ervaringen van bijvoorbeeld poli-

tici verdisconteerd waren, het beeld lang niet zo zwart

geweest zou zijn. Zo is het precies, en daarom is dat niet

gedaan want het zou afbreuk doen aan de morele inte-

griteit. Zoals men morele dilemma’s met agogische pro-

tocollen niet zoek moet maken, zo zou men met een

beroep op goede en evenwichtige wetenschap hier de

prioriteit van het gekozen perspectief niet moeten

betwisten. Maar Dirk Geldof en Kristel Driessens (hier)

hebben ook gelijk: het doctoraat van de laatste en

boeken als TP mengen de discoursen (in dit geval van

wetenschap en de onderkant van de samenleving) wel,

al zijn dat relatief zeldzaamheden.

Passiviteit

Onder critici van de presentietheorie leeft het hardnek-

kige misverstand dat presentiebeoefenaren niets doen.

Ik ben bang dat ik zelf aanleiding heb gegeven tot dat

misverstand. Hiervoor is al aangegeven dat presentiebe-

oefenaren wel degelijk handelend optreden, zij het dat

dat handelen op een heel specifieke wijze wordt inge-

richt en afgestemd. Dat gezegd zijnde, moeten we

enkele andere facetten van de achterliggende vraag

belichten. 

In TP (p. 211vv) wordt uitvoerig beschreven en beargu-

menteerd dat alle presentiebeoefening begint met een

zogeheten exposure: een lange periode waarin de pre-

sentiebeoefenaar zich blootstelt aan de leefwereld van

degenen voor wie hij/zij er wil zijn. Tijdens die exposure,

waarvan de regels en het verloop beschreven zijn, heeft

de presentiebeoefenaar de strikte opdracht het leven te

ondergaan en er hoegenaamd niet initiërend, activis-

tisch, interveniërend mee om te gaan. Die exposure

loopt geleidelijk over in de receptieve grondhouding van

de presentiebeoefening en ‘gaat dus nooit over’. Hier

ligt een eerste suggestie van passiviteit, waarschijnlijk

vooral omdat men hier de controle uit handen moet

geven en (dikwijls hardhandig) met zichzelf wordt

geconfronteerd: de eigen ongedurigheid, de vlucht

voorwaarts weg van de onmacht en deels ook de angst

om de werkelijkheid in zijn anderszijn toe te laten.

Verderop in TP (p. 325vv) wordt uitgezocht welke

varianten van presentiebeoefening er zijn en wat deze

variëteit verklaart. De varianten blijken aan de hand van

slechts drie variabelen beschreven te kunnen worden.

Eén daarvan is de modus van werken: we vinden pre-

sentiebeoefenaren die zich bedienen van een makende

maar soms ook van een latende modus van werken. 

Die latende modus lijkt ook geregeld, maar ten onrech-

te, opgevat te worden als passiviteit. Ik citeer (TP, 369):

Wanneer we zeggen dat een pastor voornamelijk werkt

in de modus van ‘maken’, dan bedoelen we dat die

pastor in het contact met de pastorant degene is die

(overwegend) bepaalt wat de doelen in de relatie zijn,

wat de duur en de aard van de relatie zal zijn en wat de

uitkomst moet zijn. De pastor stuurt dus, heeft het

voortouw, en dikwijls ook een geprivilegieerd inzicht in

wat er moet gebeuren. Werkt de pastor in de modus
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van ‘laten’, dan is het (overwegend) de pastorant die

doelen, aard en duur van de relatie bepaalt. De pastor

biedt hooguit een doelrichting aan als mogelijk per-

spectief of alternatief maar hij of zij werkt niet aan het

doorzetten van de eigen doelen. De pastor die ‘maakt’

trekt de pastorant als het ware een stukje in een door

de pastor gekozen richting, in de hoop daarmee iets van

verbetering of probleemoplossing in het leven van de

pastorant te brengen, terwijl de pastor die ‘laat’ ruimte

schept voor de ander om zelf de wonden te helen en

zich op te richten. Het verschil tussen beide steekt dus

niet in ‘actief’ versus ‘passief’, maar in het zwaartepunt

en de plaats van het initiatief. De latende modus, die

overigens net als de exposure van de presentiebeoefe-

naar grote inspanningen en vakbekwaamheid vergt, is

vooral het scheppen van ruimte en tijd zodat – fenome-

nologisch geformuleerd – de ander zich tonen kan en de

onderliggende beweeglijkheid (waarheen is dit leven op

weg?) opgemerkt kan worden. Zonder die articulatie

van identiteit en intentionaliteit of richting is het vrijwel

onmogelijk de ander bij te staan in diens streven naar

geluk. We hebben ook elders in TP uiteengezet dat de

latende modus van de kant van de presentiebeoefenaar

activiteit vergt: hulp bij het articuleren en tevoorschijn

komen van de ander, vaak onder dikke lagen van

schaamte, geweld, eenzaamheid en trauma’s vandaan.

Een derde bron van de idee dat presentiebeoefenaren

passief zouden zijn, ligt in het methodische kenmerk van

ongehaastheid en aanklampbaarheid (TP, 685, 746;

maar ook in DP 9; Present 2003: 2). Maar ook hier is de

associatie onjuist: het gaat erom dat de presentiebeoefe-

naar een bereikbaar, aanspreekbaar, ‘vindbaar’ en bena-

derbaar mens is met de mogelijkheid zich op de ander te

betrekken – die mogelijkheid is deels een innerlijke

gesteldheid, deels een methodiek, deels een willens en

wetens in de agenda uitgespaarde ruimte. En alle drie

verzetten ze zich tegen het moderne ethos dat van

goede werkers lijkt te vergen dat ze druk zijn. Net als bij

enkele andere methodische karakteristieken draait het

hier om de wens aan te sluiten bij de ander en daartoe

de ontvankelijkheid te betrachten. Het geeft te denken

dat ontplooide ontvankelijkheid geassocieerd wordt met

passief zijn.

Een vierde bron van misverstaan ligt mogelijk vervat in

het gegeven dat de presentietheorie enerzijds de zijns-

wijze (bij groot lijden) favoriseert boven de zienswijze

(de uitleg) en dat ze anderzijds tegenover het doel-

handelen het relationele zijn (er-zijn-met en er-zijn-voor)

plaatst (TP 693vv). Beide afzetpunten – waarover ik nu

verder niet kan uitweiden – wekken gemakkelijk de

indruk dat het er-zijn een passief, statisch gebeuren is.

Dat alles heeft echter niets met passiviteit te maken (net

zomin als het lijden zelf passief zou zijn) maar vooral

met een zichzelf disciplinerende ingehoudenheid en 

met de actieve toewijding aan het voorhandene. Onder

dit alles ligt een vorm van onthechting: om bij de

dingen zelf te kunnen zijn, is een innerlijke beelden-

storm onvermijdelijk, net als het afleggen van de aan-

drang functioneel op dingen betrokken te zijn (wat

ermee te doen?). 

Ik ben me ervan bewust dat we hier geleidelijk op grote

filosofische vragen stoten, die het ongetwijfeld verdie-

nen grondiger behandeld te worden dan in TP is

gebeurd, maar mogelijk volstaat voorlopig deze beknop-

te uiteenzetting hier. Vier keer is (veronderstelde) ‘passi-

viteit’ vervangen door een ander concept: een receptie-

ve onderdompeling, ruimte voor wat zich tonen moet,

ongehaaste ontvankelijkheid, en toewijding aan het

voorhandene. De belangrijkste overeenkomst die deze

met ‘gearrangeerde passiviteit’ hebben, is de opschor-

ting, de onderbreking en dus het zich inhouden om zich

te openen voor wat aandacht vraagt, waarbij de mens

voor het ding (de kwaal) gaat. Met passiviteit in de zin

van ‘niets doen’ heeft dit alles niets te maken en wie de

flitsende actie nodig heeft om een eigen plek op het

openbare forum te veroveren, komt hier slecht weg.

ARMOEDE  OF  SOC IALE  OVER-

BODIGHE ID?

Dirk Geldof en Kristel Driessens (hier) stellen dat ik

armoede hertaal naar sociale overbodigheid. Ook ande-

ren uiten een soortgelijk vermoeden. Die ‘hertaling’ zou

schadelijk (kunnen) zijn doordat een hard, structureel

maatschappelijk onrecht geconceptualiseerd wordt in

termen van persoonlijke bejegening, menselijke waar-

digheid en daarmee weggezogen wordt uit de sfeer van

de politiek en de maatschappelijke sturing op macroni-

veau – Bert Middel (2003) heeft een soortgelijke angst. 

Maar zulke hertaling pleeg ik niet. Wat ik doe, is veel

ingrijpender. Ik beweer dat de aanduiding ‘armoede’ in

de onderzochte situaties bij lange na niet de best moge-

lijk typering is, hoewel ze gebruikelijk is. Ik ‘hertaal’ niet,

maar verwerp en vervang een bepaald type analyse en

benoeming. In zekere zin is dat niet alleen een ‘correc-

tie’ maar ook het startpunt van een discussie die veel

S O C I A L E I N T E R V E N T I E  -  2 0 0 3  -  2

32089-Soc interv nr 2  09-12-2004  18:23  Pagina 85



8 6

O
N

G
E

M
A

K
K

E
L

IJ
K

 –
 Z

O
A

L
S

 H
E

T
 H

O
O

R
T

verder reikt: is het gebruik van (en dus ook het voortdu-

rende onderzoek naar) ‘armoede’ door wetenschap en

politiek niet te vaak een onterechte want eenzijdige

inperking die ons bovendien niet veel verder helpt, al

kan juist aan armoede gemakkelijker (namelijk met geld

en voorzieningen) iets gedaan worden dan aan bijvoor-

beeld ‘sociale overbodigheid’? Hoe lastig een goede

conceptualisering is, laat de bijdrage van Dirk Geldof en

Kristel Driessens zelf zien: ondanks hun heldere definitie

van armoede treffen we in paragraaf 5.1 kenmerken als

kansarm, risicogroep, isolatie, declassering en uitsluiting.

Deze afwisseling van woorden en interpretaties illu-

streert goed dat het bedoelde fenomeen niet zo gemak-

kelijk te pakken te krijgen is en dat er dus wat te kiezen

valt: hoe zouden we het benaderen? Er is niet zoiets als

de eigenlijke manier (namelijk armoede). 

‘Sociale overbodigheid’ is een concept dat voortspruit

uit een tamelijk ingewikkelde operatie die zich afspeelt

in deel IV, hfd.1 van TP. Nadat allerlei relevante, cijfer-

matige gegevens over de buurten waar de pastores wer-

ken gepresenteerd en geïnterpreteerd zijn, luidt de con-

clusie: veel van de mensen daar zijn naar het gebruikelij-

ke spraakgebruik arm te noemen, maar is een dergelijke

aanduiding ook geëigend? Het opwerpen van die vraag

heeft drie gronden: a) velen zijn (helemaal) niet arm en

bij anderen is armoede niet het overheersende levens-

thema; b) als er al sprake is van armoede – en dat is óók

het geval – dan heeft die armoede een paradoxale,

‘hypermoderne’ vorm waarop de 19e eeuwse beeldvor-

ming van de ‘le bon pauvre’ niet van toepassing is; en c)

de benoeming van het fenomeen moet, waar het om

een praktijktheorie gaat, behulpzaam zijn voor wie daar

wil werken. Wie de vijf grote, Nederlandse armoede-

rapporten van Engbersen c.s. heeft gelezen, weet dat er

een gat gaapt tussen inzicht in het vraagstuk en inzicht

in wat er werkelijk gedaan zou kunnen worden.

De gebruikelijke conceptualiseringen van armoede blij-

ken complexe combinaties te zijn van bepaalde seman-

tieken (‘armoedetalen’) en perspectieven (interesses in

hetzij verklaringen hetzij ingrepen). Die complexe com-

binaties noem ik ‘discoursen’ omdat ze karakteristieke

mogelijkheden scheppen om over armoede na te den-

ken en er wat aan te doen. Van de vier die er worden

gereconstrueerd, is beargumenteerd dat binnen het pre-

sentiekader vooral het participatief-experiëntiële geëi-

gend is (TP, p. 307). Als men vervolgens volgens dit dis-

cours beschrijft wat de buurtbewoners kenmerkt, dan

blijken er zes kwesties samen te gaan van geldgebrek en

beperkte maatschappelijk participatie (= armoede) tot

een geknakte waardigheid. Dat laatste blijkt de al-over-

heersende ervaring of pijn: de vernedering en verlating.

En daarop is het concept van de sociale overbodigheid

gebaseerd. Sociale overbodigheid is dus een bredere

term dan armoede en richt de aandacht ook op een

andersoortige leeddimensie.

Heeft men dit idee eenmaal voor ogen, dan blijkt zulke

ervaring van sociale overbodigheid veel vaker voor te

komen; ze wordt ook gevonden in situaties waarop het

stempel van ‘armoede’ of ‘uitsluiting’ traditioneel niet

gedrukt wordt. Zo vinden we – en laat ik me beperken

tot de achterstandsbuurten waarop mijn onderzoek

vooral betrekking had – die ervaring ook bij mensen die

hoegenaamd geen vat op hun leven kunnen krijgen, die

worstelen met het onderwijs en het arbeidsregime, die

lijden onder gekte en geweld, die geen wijs uit zichzelf

kunnen worden et cetera en die daarom hulp (moeten

gaan) zoeken of die het inmiddels opgegeven hebben

nog hulp en steun te vinden. ‘Arm’ is geen goede be-

naming voor wat hun het meest steekt en ‘uitsluiting’

vaak ook niet – al zijn beide vaak óók aan de orde – het

gaat om iets dat veel gruwelijker is: de constante erva-

ring dat jij, je verhaal, je beleving, je pijn er niet werke-

lijk toe doen. Het aanklagen en het politiek effectief

aanpakken van armoede en de schandelijke verrijking

verdienen alle steun, maar daarmee is de bedoelde erva-

ring van ‘sociale overbodigheid’ niet noodzakelijk weg-

genomen. ‘Armoedebeleid’ of wat zich in de politiek van

het afgelopen decennium als zodanig voordeed, blijkt

presentie gemakkelijk te verdringen. Dat is zeker het

geval als de verstrekkingen en hulp zelf de structuur van

vernedering, verwaarlozing en zelfreferentialiteit heb-

ben. En dat blijken ze vaker te hebben dan ons lief kan

zijn – met ‘sociale overbodigheid’ kunnen we dat zicht-

baar maken.

De politieke dimensie

Welnu, als dat goede redenen zijn om het meer basale

concept van de sociale overbodigheid op de rol te

nemen, wat blijft er dan over van de kritiek dat men

zich daarmee verwijdert van de politiek en het aanpak-

ken van structurele factoren? Hoewel ik graag toegeef

daaraan in TP weinig aandacht te hebben gegeven, ben

ik tegelijk niet erg onder de indruk van de kritiek. Daar

bestaan drie redenen voor. 

Het is maar moeilijk in te zien dat het aldus uitgewerkte

concept van ‘sociale overbodigheid’ (en daarop afge-
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stemde presentiebeoefening) géén betrekking zou heb-

ben op structurele vragen. In de presentietheoretische

analyse en kritiek gaat het over niets anders (vgl. ZA)

dan over de organisatie, logica, dynamiek, politieke

sturing, wetenschappelijke legitimatie, de marktconfor-

me afrekening enzovoort van de sector, alsmede over

een structureel verankerde cultuur van onverschilligheid

en maakbaarheid die niets kan met onstuitbaar lijden.

Dat zijn toch de zogeheten ‘structurele’ aspecten? Als

dat niet de structurele factoren zijn, welke zijn het dan

wel? Het concept zelf verwijdert ons geenszins van de

politiek of het werken aan die zogeheten structurele

component. 

Het is een andere (terechte) vraag – geregeld ook opge-

worpen door Doortje Kal – of ik zelf reeds in TP aan de

bewerking van deze structurele componenten van socia-

le overbodigheid toekom. Nee, nauwelijks, en het is

wenselijk dat wel te gaan doen. Als we dat werkelijk

gaan doen, zal het de kunst te zijn dat te doen als pre-

sentiebeoefenaar en vanuit het juiste discours – wat niet

eenvoudig is. 

Omdat we deze vraag konden zien aankomen, is er in

TP (p. 649-664) reeds uitvoerig op vooruit gelopen. 

Dat gebeurde onder de titel ‘Van concrete naar beleids-

gerichte betrokkenheid en terug’. Door critici en in

besprekingen is de strekking van deze paragraaf nauwe-

lijks opgepakt. Mogelijk is ze dus niet goed geschreven

– complex is ze in elk geval. Kort gezegd, wordt daar

met een reeks vertaalslagen de weg afgelegd van de

concrete, ideaaltypische geformuleerde hulpvraag (‘wat

vragen mensen nu eigenlijk?) naar een adequaat ant-

woord daarop vanuit sociaal beleid, waarbij in de tekst

verscheidene malen aangegeven wordt dat het gaat om

de politieke invulling van beleid aan de hand van negen

politieke richtlijnen of waarden. In aansluiting daarbij

wordt in TP (bijvoorbeeld p. 789 en 859) naast het pre-

sent-zijn (‘onder de mensen’) ook het present-stellen in

politieke en beleidsmatige kringen bepleit en wordt op

het niveau van de werkreferenties van de presentiebe-

oefening ook de ‘structuurinteresse’ (p. 365) geïdentifi-

ceerd. De aanzetten in de presentietheorie zelf, kortom,

zijn er wel degelijk. De vraag of dat al bij al voldoende

is, wordt in TP zelf kritisch bediscussieerd en negatief

beantwoord (p. 809-810).

Ten derde kan men zich afvragen wat ‘politiek’ en

‘structureel’ in deze context betekenen. Geen verstandig

mens zal in twijfel trekken dat juist politiek beleid sociale

misstanden kan terugdringen, variërend van werkloos-

heid en lage uitkeringen tot en met wachtlijsten en de

onbereikbaarheid van hulp. Van de andere kant ligt

onder het pleidooi voor de (prioriteit van de) politiek-

structurele aandacht ook een ingewikkeld geheel van

valkuilen, zoals de geringschatting of zelfs verwaarlozing

van de uitvoerende zorg en de denigrerende benadering

van de ‘vrouwelijke’ kwaliteiten die daarin gemoeid zijn

ten gunste van het echte mannenwerk dat de WGDL

(Werkelijk Grote Dingen des Levens) tot stand brengt.

Annelies van Heijst wijst in haar historische studie

Liefdewerk (2003, p. 86-87) op soortgelijke bezwaren

en memoreert en passant dat hier van oudsher ook een

cultuurverschil speelt tussen katholieken en protestan-

ten. Tot op de dag van vandaag zijn deze valkuilen en

verschillen herkenbaar. De of-of-benadering leidt dan

ook tot een heilloze schoolstrijd, en de presentietheorie

bevat daarom een (nog niet genoeg uitgewerkte) uit-

gang richting politiek beleid. Van een principieel tekort

of inherente tegenstrijdigheid lijkt mij geen sprake.

Overigens zou men wat de politiek in dezen kan

bewerkstelligen niet moeten overschatten, noch mogen

onderschatten wat de (structurele) doorwerking is van

de enkeling die zich opricht en op krachten komt.

Afkerigheid van lijden

Er is niet alleen kritiek geleverd op sociale overbodigheid

en op het veronderstelde onpolitieke karakter van de

presentietheorie. Dat de presentietheorie (TP, p. 689vv)

het lijden centraal stelt als lijden – dus met zijn vaak

heftige, onredelijke, onoplosbare, raadselachtige, uitput-

tende, gekmakende en alles in beslag nemende karakter

– irriteert kennelijk ook. Lijden moet weg. Of lijden

moet omgevormd worden tot strijden, tot sociaal lijden,

of in elk geval tot onrecht lijden. ‘Lijden als lijden’ is een

splinter in het oog. De omvorming ervan tot mede-lijden

en het propageren van troost, zijn het kwadraat van

onwenselijkheid. Maar hoe dan ook, het lijden moet niet

als zodanig tot de kern van de theorie gemaakt worden

en het pleidooi voor troost leidt af. 

Alvorens op dit bezwaar in te gaan, moeten er twee

opmerkingen gemaakt worden. a) ‘Lijden als lijden’ is

inderdaad de kern van de presentietheorie, maar staat in

verbinding met concepten als ‘eenzaamheid’, ‘vernede-

ring’, of andersom met ‘betrokkenheid’, ‘aandacht’ en

‘vriendschap’. Het gedeelte van het boek (TP, deel IV,

hfd. 5. p. 633vv) waar het licht op het lijden wordt

gezet, vaart onder de vlag van ‘een kritiek van de dis-

tantiëring’. Dat is dus de context van het denken over
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lijden. De uitdrukking ‘lijden als lijden’ betekent niet ‘lij-

den op zichzelf’, maar vat lijden op als wat het is: lijden

namelijk – hoe het verder ook uitgelegd of benaderd

wordt. b) Daarnaast onderstreep ik nog eens dat de pre-

sentietheorie ook een theorie is van het vreugdevolle,

het banale (alledaagse), het krachtige en van geluk en

gehecht zijn: de vraag naar ‘geluk’ gaat onmiddellijk

vooraf aan die naar het lijden (TP, 626-632).

Waarom ‘lijden’ de centrale categorie is, is met de

opheldering van ‘sociale overbodigheid’ al grotendeels

verklaard. Kort gezegd, de kern van lijden is niet zozeer

het onomkeerbare verlies of gefnuikte verlangen, als wel

de ondraaglijke verlatenheid die ermee gepaard gaat.

Troost is door mij dan ook resoluut weggehaald uit de

hoek van het wezenloze dempen of roesachtige verstik-

ken van leed, en uitgelegd als de liefdevolle insluiting

van de lijdende, het bergen van het onherbergzame 

(TP, p. 698) of de verplaatsing. Ik citeer (TP, p. 693):

Troosten is ten dele de verplaatsing van het kleine,

opgesloten verdriet naar een groter geheel. Het bevrijdt

verdriet door het los te maken uit de banden waarin het

vastgehouden wordt en helpt het zich te veruitwendi-

gen. Wat van binnen zit, komt naar buiten; wat vastzit,

komt los; wat verborgen is, mag zich tonen. Troosten is

daarom een werkwoord van bewegen en verplaatsen.

Wat noodlottig rondtolt in en om zichzelf wordt uit dat

verband genomen, ont-plooit zich en zoekt in een

andere samenhang opgenomen te worden. 

Het waarom en wat van lijden en troosten in de presen-

tietheorie zijn helder. Interessanter is de wedervraag:

waarom maken sommige critici zich boos over deze

kernbegrippen? Als dat uit onvoldoende begrip van

deze concepten voortkomt, is dat nu hopelijk recht-

gezet. Maar mogelijk gaat het dieper.

Sommig lijden heeft een min of meer aanwijsbare oor-

zaak of reden, ander lijden heeft dat niet: het is onrede-

lijk, onuitlegbaar. Zulk lijden confronteert je als omstan-

der gemakkelijk met je machteloosheid (al betekent dat

niet, zoals men gewoonlijk aanneemt, dat je niets zou

kunnen doen). Lijden moeten aanzien, moeten toelaten,

erkennen en uithouden, is een gevoelige confrontatie

met je evidente beperkingen, met de grenzen van wat je

maken of afdwingen kunt, en uiteindelijk met je nut en

nutteloosheid voor de ander. Die ervaring kan constitu-

tief zijn voor goede hulp maar wekt allereerst vluchtre-

acties op. Gaan we echter met onze rug naar het lijden

toe staan – door het te negeren, de lijdende niet aan te

zien, het bestaan ervan te miskennen – dan verlaten we

de lijdende als lijdende, en verdubbelen we diens een-

zaamheid. De moed van de toewending tot het redeloze

lijden en het afstotelijke liggen aan de basis van alle

hulp en vormt dan ook een kwaliteitskenmerk. In TP

(p. 707vv) is benadrukt dat deze toewending de mens

betreft die lijdt en niet diens kwaal: daarin zetelt het

verschil tussen de tragische (mensgerichte) en nood-

lottige (zaakgerichte) benadering van leed en lijden. 

De presentiebenadering vraagt allereerst bij de mens die

lijdt te blijven en zich niet van de lijder af te wenden tot

diens leedfeit. Daartoe moet men zonodig de vraag

naar schuld, oorzaak of werking durven laten rusten en

dus niet onderzoekend afwezig zijn bij wie naar bergen-

de aanwezigheid van een ander verlangt – niet allen

verlangen dat ‘bergend aanwezig zijn’. 

Machteloosheid is misschien niet het laatste woord, wel

het eerste en belangrijkste. En precies daar wordt de irri-

tatie gevoed omdat politiek en machteloosheid vloeken,

en dezelfde critici van het lijden de politieke dimensie

benadrukt willen hebben. Voor machteloosheid als eer-

ste antwoord is er dan geen ruimte meer. Welke politiek

daar verder ook op gebouwd wordt – zelfs die van

sociaal recht – ze verkeert principieel in de modus van

de afwending hoezeer ze ook drukdoende is met het

leedfeit. De politiek van de goede bedoelingen zet hier

niets recht, ook niet als ze lijden ‘behoudt’ door haar te

interpreteren als sociaal lijden (Bons en Janssen, 2002),

hoewel dat ongetwijfeld een stap voorwaarts is. Een

flink deel van het lijden is simpelweg géén sociaal lijden,

en wordt het ook niet door het tot zodanig te verheffen

(bijvoorbeeld omdat het bij armen wordt aangetroffen).

Ik citeer opnieuw uit TP (p. 809):

Daar komt bij dat, ongeacht het leefwereld- of systeem-

perspectief en ongeacht het al dan niet structureel aan-

pakken van problemen, sommige problemen, oorzaken

of krachten überhaupt niet te keren zijn, bijvoorbeeld

doordat ze domweg tot het brekelijke karakter van alle

leven behoren, en dat het een substantiële hulp is als

mensen worden bijgestaan in het vinden van een be-

vredigende verhouding tot die krachten. De idee dat

hier een systemisch perspectief zou helpen en zo de

problemen zou kunnen doen verdwijnen, is nu juist het

soort misleiding waartegen de presentiebenadering

ageert.
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Softheid en wat helpt

‘Softheid’ is, in weerwil van wat men meestal zegt

(Middel, 2003), niet gegeven met de sector (zoals pas-

toraat, welzijn en zorg), het thema (lijden) of de aanpak

(bijvoorbeeld troosten in de lijn van de presentiebeoefe-

ning) maar met positionele onverantwoordelijkheid: kort

gezegd, niet doen wat je geacht wordt te doen. Ik heb

daarbij het oog op het verlaten van de sociale plek (‘de

relatie’) waar men, willens of niet, onder het morele

appèl staat verantwoordelijkheid jegens de ander te

aanvaarden. Soft is degene die, al dan niet onder het

aanroepen van macro-analyses en ware wetenschap,

zich afwendt van de lijdende. In de betrokkenheid op de

lijdende komt het derhalve óók aan op sterke deugden,

zoals moed en volhouden. Deze verliezen hun betekenis

niet in het licht van de gelijktijdige noodzaak van zachte

deugden en politiek handwerk. We kunnen dat ook als

bottom line formuleren: waar politiek en machteloos-

heid elkaar bijten, luidt de eis aan de politiek om zich op

te schorten en in te houden zodat er minstens ruimte

ontstaat voor wat zich politiek niet regelen laat (tenzij

als faciliterende condities). Die ruimte ontbreekt thans

allerwegen. Dat is geen pastoraal inzicht of het moest

zijn dat het denken over lijden, troost en politieke ethiek

maatschappelijk verbannen is naar het pastoraat. 

Troost (als sociale insluiting van de verlangende) en zijn

zuster de erkenning zijn geenszins het (soft geachte)

eindpunt van de presentiebeoefening zoals sommigen

denken (‘Is dat alles? Moet er niet meer gebeuren?’). 

Ze staan eerder aan het begin van een keten van indivi-

duerende ontwikkelingen met op de verste horizont

geluk (wat niet per se neerkomt op opgeloste proble-

men). Dat is dan ook het effect waarop presentiebeoe-

fening ‘afgerekend’ mag worden: de bevordering van

geluk – men vraagt mij ernaar en dat zou mijn antwoord

zijn. Op andere plaatsen ben ik uitgesproken geweest

over wat dat wil zeggen: gelukkig zijn (vgl ‘Qualität des

Lebens’, 2002). Sommige critici willen daar nog een

andere ‘afrekenpost’ in betrekken: efficiency en effecti-

viteit. Is presentiebeoefening niet te traag, te duur, te

veel iets voor vrijgestelden (‘…zoals in de kerk’)? Ik heb

er geen onderzoek naar gedaan, maar het is een wed-

denschap waard. Die zou eruit zien als een vergelijkend

warenonderzoek. 

Laten we twee soortgelijke multiproblem situaties

nemen, zoals ze in ons onderzoek voorkomen, en de

stelling onderzoeken waar men beter af is, gemeten in

geld (alle kosten en investeringen) en opbrengst 

(‘geluk’ en arbeidsvreugde): daar waar men de situatie

tracht te hanteren a) met vele (soms wel een tiental

verschillende) vakspecialistische beroepskrachten of met

één aandachtige, trouwe, ongehaaste presentiebeoefe-

naar die zich in de betreffende leefwereld mengt en zich

op de betrokkene(n) betrekt. Ik wed dat de laatste

benadering, hoewel ze een kleiner bereik heeft, ook in

termen van het systeem zelf beter presteert: minder geld

kost, betrouwbaarder verwijst, stabielere relaties schept,

meer relevante kennis oplevert en uiteindelijk minder

‘uren’ vergt en minder gevaar op afbranden met zich

meebrengt. Bovendien zou het oordeel van de ‘klant’

waarschijnlijk ook positiever zijn. Presentiebeoefening

wordt in deze weddenschapsvorm overigens al gevon-

den in methodieken als Families First, Home Start,

T-teams en in specifieke vormen van pedagogische

ondersteuning. Natuurlijk, ik moet goede presentie niet

vergelijken met slechte interventie, maar goede inter-

ventie zal paradoxaal genoeg weer een hoog presentie-

gehalte hebben. 

Ik keer met deze uitleg bij de hand terug naar het

beginpunt: de verhouding van armoede en sociale over-

bodigheid. Lijden is als concept basaler dan bijvoorbeeld

onrecht, dat gewoonlijk achter armoede wordt gedacht.

Wie zegt: zorg en welzijn moeten het streven naar recht

tot richtsnoer nemen, maakt een goede kans al het leed

over het hoofd te zien of te verdraaien dat niet is ver-

bonden met onrecht maar bijvoorbeeld met de fragiliteit

van liefdevolle relaties, met de eindigheid van het leven

of met het gegeven zo-zijn van iemands fysieke en psy-

chische conditie. Met recht kan men amper op zulke

gebrokenheid ingaan. Wie zich echter inspant om lijden

te verzachten en te voorkomen, belandt ook in de poli-

tieke arena en het discours over de juiste ordening van

onze samenleving. Sociale overbodigheid sluit armoede

in – in de zes dimensies ervan heb ik dat ook laten zien

(TP, p. 307-323) – het omgekeerde is niet het geval.

MACHT  EN  HET  BESEF  ERVAN  B I J  DE

WERKER

Lies Schilder (hier) heeft een belangrijk punt te pakken

wanneer ze de kritische vraag voorlegt of de presentie-

beoefening zich naar praktijk en theorie voldoende

rekenschap geeft van het in het professionele optreden

geïmpliceerde gebruik van macht. Die macht kan in de

relatie met de cliënt buitengewoon onwenselijke effec-

ten sorteren, zoals verafhankelijking, willekeur en mis-
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bruik. Ik denk dat de presentietheorie hier duidelijk ver-

beterd kan worden en ik verheug me op de discussies

en studies waarin we dat gaan doen. Van de door haar

aangehaalde literatuur op het terrein van het maat-

schappelijk werk valt zonder twijfel ook nog het nodige

te leren.

Ik heb voor de gelegenheid uitzocht hoe macht in TP bij

name aan de orde wordt gesteld. ‘Macht(ig)’ komt in

het boek 73 x voor; ‘onmacht(ig)’ of ‘machteloos’ pre-

cies 100 x en woordcombinaties als machtsbelust,

machtstaal, machtsstrijd en dergelijke nog eens 60 x. In

dat woordgebruik (223 x) blijken vier patronen te zitten;

a) Zo wordt macht dus opmerkelijk veelvuldig aange-

troffen in combinatie met een negatie: (zelf gekozen)

onmacht, machteloosheid als een kenmerk van de

exposure en vooral van bepaalde presentiebeoefening.

Hier gaat het dus om relatieve onmacht van de pastor.

Bij een van de pastores is dat het duidelijkst terug te

vinden, dikwijls in combinatie met het b-patroon. Ook

in de hoofdstukken over lijden en betrokkenheid duikt

zulke (on)macht vaak op; b) Macht als het vermogen

‘om dingen voor elkaar te krijgen’ wordt bij de ‘tegen-

partij’ gesitueerd, bij de politiek, het welzijnswerk – dat

is een sterke opvatting van pastor Bas; c) Een variant

daarvan is eveneens goed aan te wijzen: de overmacht

van de bureaucratie en de geprofessionaliseerde sector

welzijn en zorg, geeft eenvoudige hulpzoekers het nakij-

ken. In de presentiefilosofieën zit dan ook van oudsher

een afkeer van dergelijke macht; d) Een vierde gebruik is

in combinatie met de eigenmacht van de buurtbewoners

(‘empowerment’): veel gebruikt door de buurtpastores

die in TP (deel IV, hfd. 3) zijn geïnterviewd. 

Geen van deze patronen komt dus tegemoet aan de

vraag van Lies Schilder. Sterker nog, dit kleine onder-

zoek laat nog twee andere zaken zien: het zijn bijna uit-

sluitend mannen die spreken over macht en onmacht.

En kracht is een (veel) belangrijker concept dan macht in

TP: (draag)kracht(ig) komt 186 x voor, bekrachtiging

(van wat goed is) 106 x en andere combinaties met

‘kracht’1 151 x (samen dus 443 x) terwijl ‘onvermogen’

maar 23 x voorkomt.

Toch is de kritische doordenking van het machtsvraag-

stuk in TP niet afwezig, en waarschijnlijk zelfs meer aan

de orde dan Lies Schilder denkt. Ik zal dat trachten dui-

delijk te maken en daarmee tevens proberen aan te

geven in welke termen met het vraagstuk is omgegaan.

Ik neem aan dat die opheldering in belangrijke mate

parallel loopt met wat ook Lies Schilder voor ogen staat

– al kan het zeker nog meer aangescherpt en uitge-

bouwd worden. In Present (p. 207vv) sneed Tim

Schilling overigens deze machtsvraag ook al aan.

Wat behelst de vraag naar macht?

De machtsvraag luidt niet of er macht door de presen-

tiebeoefenaar in het werk wordt aangewend (dat is zo),

ook niet of dat zo hoort (het kan niet anders) en zelfs

niet welke vorm ze aanneemt (taal, kennis, toegang,

sturing, geld et cetera). Het gaat er veeleer om of het

beheer van macht naar behoren geschiedt. Met ‘beheer’

tracht ik aan te geven dat macht naar zijn eigen aard

een onstuimige kracht is die voortdurend bekwaam bij

de teugels gehouden moet worden, soms gevierd, soms

kort gehouden, maar hoe dan ook binnen het normatie-

ve kader van de juiste beroepsuitoefening ‘onderhou-

den en bestuurd’. Dat machtsbeheer is dus niet gega-

randeerd met de professionele claim van symmetrische

relaties, vraagsturing, dialogische betrekkingen, machts-

evenwicht of wederkerigheid. Die claims moeten niet

geloofd maar kritisch en vooral open onderzocht wor-

den. Daarover kan men in TP het nodige vinden, met

name in deel IV, hfd. 2. 

Daar wordt bijvoorbeeld bepleit dat de werker effectief

‘sociaal ingesloten’ zijn/haar werk doet en in een open,

veilig en niet puur op succes georiënteerd teamoverleg,

in supervisie, collegiaal beraad of trainingsgroepen

steeds verantwoording aflegt van zijn of haar handelen.

Bij de uitwerking van sociale insluiting, wordt gewezen

op de noodzaak van een verhoogd of uitgedaagd

bewustzijn, van extensief rekenschap geven, en van

grondig reflecteren. In hetzelfde verband wordt ook het

schrijven (van dagboek, cases) geplaatst, namelijk als

een mogelijkheidsvoorwaarde van bewustwording en

professionele reflectie (Present, 2003). Ik beschouw

deze ‘middelen’ (verslag, bewustwording, onontwijkbare

collegialiteit, ruimte en vermogen tot reflectie, verant-

woording en bijstelling van het handelen) als een excel-

lente manier om met de machtsvraag om te gaan. In het

betreffende hoofdstuk is sociale insluiting naast en in

zeker zin zelfs tegenover regelinsluiting gezet (je moeten

houden aan de regels van het vak, beroep, setting): die

regelinsluiting biedt op zichzelf onvoldoende garantie

voor goed beheer. Met andere woorden, men komt hier

niet weg door zich aan de regels of protocollen van het

vak te houden, al ligt daarin een zekere moraliteit ver-

vat. Sociale insluiting, zoals hiervoor toegelicht, voor-

komt dat de professional een eenling wordt die meent
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aan niemand (morele) verantwoording af te hoeven leg-

gen omdat hij/zij zich aan de regels van het vak houdt.

Het juiste beheer van de macht behoeft een geïnstitu-

tionaliseerde ongemakkelijkheid die voorkomt dat men

blindvaart op regels.

Dit alles zou de indruk kunnen wekken dat het beheer

van de relatie vooral buiten de cliënt om geschiedt. 

Dat is natuurlijk niet zo en zo hoort het ook niet. Dat

het accent hier toch op de collegiale toetsing wordt

gelegd, heeft alles van doen met het feit dat de machts-

balans welbeschouwd dikwijls scheef is: de professional

is niet altijd maar wel vaak beter toegerust, taliger,

machtiger, minder beschadigd en slimmer. En in elk

geval niet de vragende partij. Ook mondige cliënten

‘krimpen’ als ze hun onderbroek moeten laten zakken

voor de dokter, door een onbedaarlijke huilbui worden

overvallen in de spreekkamer van de RIAGG of niet

voorbij de telefoonautomaat (‘als u X wilt, druk dan een

2; als u Y wilt, druk dan een …’) kunnen raken. Het zou

misleidend zijn om te doen alsof het juiste beheer van

de macht toch volledig of zelfs maar grotendeels in de

relatie zelf getoetst kan worden – goed machtsbeheer

gaat niet mee in deze gedachte, zonder daarmee te

abstraheren van wat zoveel mogelijk in de cliëntrelatie

dient te geschieden. 

Niettemin leert de praktijk dat juist in de presentiebe-

oefening de relatie evenwichtig is waardoor de ‘cliënt’

gemakkelijker de eigen grenzen kan bewaken en beter

kan zeggen wat wel of niet verlangd wordt. De gekwali-

ficeerde natuurlijkheid van de relatie en het relatief laag

professionele profiel zullen daaraan bijdragen. Behalve

dat de ‘cliënten’ de wenselijkheid van het professionele

aanbod goed kunnen aangeven en bewaken, blijken ze

ook gemakkelijk zorg voor de professional te hebben.

Het zijn ‘cliënten’ die aangeven dat de werker zich meer

dan genoeg ingespannen heeft, eens moet gaan uitrus-

ten, toe is aan wat lekkers. Hier gaat het niet alleen om

wederzijdsheid en wederkerigheid, maar ook om een

diep in de relatie geïnstalleerd mechanisme van auto-

regulatie. Een professionaliteit die dat mechanisme in de

relatie installeert en bevordert, schept een goede

bedding voor het machtsbeheer en trouwens ook voor

wederzijdse zorg.

Het reflectieve beheer van de macht op een moreel juis-

te wijze, zoals zojuist geschetst, ligt in het verlengde van

het ook door mij (onder meer in TP, deel IV, hfd. 7, 

p. 819vv) gepropageerde idee van de normatief-reflec-

tieve professionaliteit; anderen, zoals Geert van der

Laan, Harry Kunneman, Doortje Kal en Douwe van

Houten bepleiten haar eveneens. Dat wijkt niet alleen af

van wat momenteel het meest gepraktiseerd wordt,

maar belangrijker is het hier op te merken dat deugdelijk

machtsbeheer en deze afwijkende professionaliteit bij

elkaar behoren. Ik meen dus dat de machtsvraag juist

opgepakt wordt in een heel specifieke vorm van profes-

sionaliteit, en dus niet in professionaliteit-zonder-meer.

Ten slotte nog dit – en ook daarmee ga ik in op een

kritische bemerking van Lies Schilder: de kern van het

gevraagde machtsbeheer is in mijn visie dus in hoge

mate afhankelijk van de kwaliteit van de (zorg)relaties

waarin de professionaliteit ontplooid wordt. Het is voor

mij tijdens het onderzoek een grote ontdekking geweest

dat ik de presentiebeoefening van pastor Bas treffend en

dekkend kon beschrijven als een vorm van handelen,

maar dat de presentiebeoefening van pastor Anne juist

niet als handelen maar als in-relatie-(gaan-)staan geor-

dend moest worden. Het heeft lang geduurd voor ik dat

inzag en het was een schok om te ontdekken hoe moei-

lijk het is de vanzelfsprekendheid van de ordening op

het basisstramien van handelen te overwinnen. Dit emi-

nente belang van relaties in de presentietheorie als

zodanig, het fundament van de zorgethiek, de sterke

nadruk op het alledaagse en de lichamelijkheid en het

open oog voor het verschil (het anderszijn van de ander

en de ruimte daarvoor) wijzen allemaal in dezelfde rich-

ting: hier is geleerd van het beste van vrouwenstudies.

In dat kader vind ik de oproep om meer oog te hebben

voor het gendered zijn van het werk niet heel toepasse-

lijk en ook niet leiden tot de best mogelijke formulerin-

gen. Nadat ik (TP, 135) expliciet gewezen heb op een

typerend man-vrouwpatroon, heb ik er verder bewust

voor gekozen om de centraliteit van zorg en relaties niet

toe te schrijven aan en ook niet in verband te brengen

met het vrouw-zijn (sekse en gender) van een der pas-

tores: het is op een dieper niveau te danken aan de

gerichtheid op het leven zoals het geleefd wordt en

zoals het voor zijn voortzetting en geluk aan ons appel-

leert. De geoefende receptiviteit daarvoor zou een

begeerlijk goed moeten zijn voor mannen en vrouwen,

en als het dat al niet is, zou het minstens als zodanig

aangeboden moeten worden. En dat doet de presentie-

theorie, met dank aan de aartsmoeders. 

SLOT

Heel dit, nog monologische, gesprek met critici laat
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onverlet dat er nog talrijke plekken in de presentietheo-

rie versterkt en uitgebouwd moeten worden. Ik hoop

dat dat in de komende jaren met de gezamenlijke

inspanningen van de groeiende schare ‘presentisten’

vorderen zal. Persoonlijk zie ik kwesties die – deels in

aansluiting bij wat eerder al aangesneden is – hoog-

nodig onder handen genomen moeten worden. Ik sluit

af met de opsomming van enkele daarvan. 

* De claim dat presentiebeoefening in veel gevallen

zeker zo efficiënt en effectief is als de meer reguliere

benadering, zou empirisch geloofwaardig gemaakt

moeten worden. De wenselijkheid om de waarde

van de presentiebeoefening ook in termen van de

dominante logica te kunnen aantonen, is groot.

* In nauwe aansluiting daarbij is het wenselijk in ver-

volgonderzoek meer aandacht te geven aan presen-

tiebeoefening in de echelons boven die van de uit-

voering: management, directie, bestuur, beleid, poli-

tiek en zo verder. Daar kan men immers de presen-

tiepraktijken bevorderen en uit de illegaliteit halen.

De presentietheorie heeft daarbij behoefte aan een

beter uitgewerkte analyse van het institutionele dis-

cours en de bureaucratie.

* De ontdekking, respectievelijk de uitwerking, van

presentie op tal van deelterreinen en in een reeks

specifieke vakgebieden is eveneens wenselijk en kan

verrijkend zijn. Daarmee is reeds een begin gemaakt

en het is uitermate spannend wat ons dat zal leren

over de algemene geldigheid en de bijzondere toe-

pasbaarheid van de presentietheorie, of tot welke

bijstellingen van de theorie dat zal leiden. Zonder

twijfel kan van presentiebeoefenaren in zorg en wel-

zijn, in dienstverlening, onderwijs en verpleging (en

die zijn er beslist, anoniem of niet) veel geleerd wor-

den, net als van de interventionisten die het presen-

tiegehalte in hun optreden zo hoog mogelijk

opschroeven.

* Overigens kan de theorie zelf ook nog de nodige

theoretische steun, met name uit wijsgerige hoek,

gebruiken. Ik denk daarbij allereerst aan P. Ricoeur,

maar ook aan filosofen als Z. Bauman, H. Jonas. 

J.-L. Nancy, M. de Certeau en A. Margalit, en

moderne fenomenologen en handelingsfilosofen. De

presentietheorie en de sociale interventie als zodanig

maken te weinig gebruik van zulke literatuur, net

zomin als van de wijsgerig getinte vrouwenstudies.

* In samenhang daarmee zou ik bijzonder nieuwsgie-

rig zijn naar de verdere verkenningen van de levens-

beschouwelijke, theologisch geduide, dieptestruc-

tuur van de presentiebeoefening.

* Bijzonder leerzaam zou het onderzoek zijn van al die

situaties waar de presentietheorie naar zijn eigen

aard niet goed lijkt te passen: situaties van dwang

en drang (vgl. ook het commentaar van Jan Willem

Duyvendak, 2001) of van extreme urgentie; daar

waar het werk gedaan moet worden door krachten

die niet het vermogen bezitten hun handelen reflec-

tief te sturen en dus protocollen en methodieken

naar hun hand te zetten; of waar de cliënten met

een licht ontvlambaar eergevoel dan wel met een

sterk consumentistische, eisende opstelling de dialo-

gale wederkerigheid ondermijnen. Mogelijk dat ook

juist hier de machtsvraag opnieuw aan de orde

moet komen.

* Ten slotte noem ik de verkenning van de mogelijk-

heid normatief-reflectieve professionaliteit verder uit

te werken en daarbij opnieuw de beslissingsvrijheid

voor beroepskrachten te organiseren. Dat is dus ook

het pad dat onder anderen Frits Meijering (hier)

wijst: de opname van de presentietheorie in het

body of knowledge van de sociale interventiekunde.

NOOT
1 Uiteraard gaat het daarbij niet om woorden als ‘be-

roepskracht’, wel zij opgemerkt dat hier ook de bij-

woordelijke betekenissen zoals krachtig aanpakken,

krachtig stimuleren, et cetera meegeteld zijn.

L I TERATUUR  IN  VERBAND MET  DE

PRESENT IETHEOR IE

Andries Baart, 

[GL] Raken aan het geleefde leven, 2000, 

‘s-Hertogenbosch.

[ZA] ‘Zich afstemmen op de onafgestemden. Hoe pro-

fessionals marginalen kunnen bereiken’, Sociale

Interventie 9 (2000) 1, p. 4-21. 

[TP] Een theorie van de presentie, 2001, Utrecht:

Lemma (2e herziene druk).

‘Ruimte om bij het vreemde te blijven’, Markant

2000/3, p. 11-30; bijgestelde versie in Sociale

Interventie 2002/2, p. 15-27.

[VP] ‘Meer gelijk dan eigen: vermaatschappelijking en

presentiebeoefening’, in: Doortje Kal (red.), 2002:

Teksten over kwartiermaken, Den Bosch: Actioma

(reeks: Actioma-berichten 2002/2), p. 25-51.

[DP] Aanzetten tot een theorie van de Derde Partij met
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behulp van de presentietheorie, 2002, Den

Bosch/Den Haag (reeks: XTRA 2), zie ook: 

‘De kunst van het aansluiten’, MO-Samenlevings-

opbouw, september 2001, nr. 182, p. 40-46.

‘Reflecties’ (met Elly Beurskens, Monique de Bree,

Marjolijn Gelauff, Doortje Kal), in: Ellen Kok,

Dagboek van een kerk-en-buurtwerkster, 2002,

Utrecht, p. 41-62. 

‘Importbeperkingen. Presentiebeoefening en de verrui-

ming van cliëntverhalen in het humanistisch raads-

werk’, Tijdschrift voor Humanistiek, 2002/4.

‘Qualität des Lebens am Rande des sozialen Daseins’, in:

Lebensqualität in der Diakonie, 2002,

Dokumentation 02/03; Informationen und

Materialien aus dem Diakonischen Werk der

Evangelischen Kirche in Deutschland, Stuttgart, 

p. 35-50;

met Frans Vosman (red.), 2003, Present. Theologische

reflecties op verhalen van Utrechtse buurtpastores,

Utrecht.

Doortje Kal (presentie toegespitst op psychiatrie, rehabi-

litatie en kwartiermaken)

Kwartiermaken. Werken aan ruimte voor mensen met

een psychiatrische achtergrond, 2001, Amsterdam.

‘De waarde van nabijheid. Over de betekenis van de

presentiebenadering’, Passage, 10 (2001) 3, 

p. 154-161.

‘Men zoekt een mens en krijgt een functionaris’, PSY,

2001/4.

‘Erbij blijven’, Sociale Psychiatrie, 20 (2001) 61, 

p. 17-20.

(red.), 2002, Teksten over kwartiermaken, Den Bosch

(reeks: Actioma-berichten 2002/2).

Radicale aansluiting. Over presentie en de geestelijke

gezondheid, Den Bosch: Actioma-Bericht 2002/3

(diverse bijdragen gebundeld, waaronder enkele van

de hiervoorgenoemde).

Enkele wat grotere besprekingen (selectie – op ver-

schijningsdatum):

Otto Greving, ‘Presentietheorie gepresenteerd’,

Areopagus, nieuwe jaargang 5, nr. 3 (2001), 

p. 32-34 (bespreking boek en theologische studie-

dagen daar omheen).

‘Baart: Stop specialisatie kerkelijk werkers’, 1-2-1, jrg.

29, nr. 9; 25 mei 2001.

Doortje Kal, ‘De waarde van nabijheid. Over de beteke-

nis van de presentiebenadering’, Passage, tijdschrift

voor rehabilitatie, september 2001, nr.3, 

p. 154-162 (belichting van met name de leefwereld-

benadering van de presentiebeoefening).

Jan Willem Duyvendak, ‘Co-referaat bij Schets van een

theorie van de Derde Partij’,

MO/Samenlevingsopbouw, vol. 20 (2001), afl. 

184-185, p. 32-36 (antwoord op Baart DP).

Peet Valstar, ‘Kansen voor kerkelijke presentie’, Woord

en Dienst 19 januari 2002; idem, ‘De kerk als plek

om op adem te komen’, Vier in Een, februari 2002

(presentie toegepast op kerkopbouwelijke vraag-

stukken); vanuit dezelfde kring van kerkelijk

opbouwwerkers heeft ook Roger Weverbergh enige

keren gereflecteerd op de presentiebenadering.

Annelies Neutel, ‘’Present zijn’ is meer dan het lijkt’,

Vierde Wereld, kwartaalblad van de Vierde

Wereldbeweging in Nederland, juni 2002, nr. 97

(over de praktijken van de buurtpastores Titus

Schlatmann en Monique de Bree en over het boek

van Andries Baart).

Sake Stoppels, ‘’Verpletterend gewoon’ én uitzonderlijk.

Andries Baart: een theorie van de presentie’,

Praktische Theologie, 2002/4 p. 475-486 (een uit-

voerige en integrale bespreking van het boek).

Jos Dröes, ‘Een theorie van de presentie’, MGv,

Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, vol. 57

(2002), afl. 9, september 2002, p. 893-897 (een uit-

voerige bespreking in GGZ-perspectief);

Jannet van der Spek, ‘De presentie gelezen’, Vliegers.

Bulletin van de Vereniging Netwerk Urban Mission

in Nederland en België, nr. 40, oktober 2002, p. 5-7

(bespreking vanuit de praktijk van het buurtpasto-

raat).

Gaby Jacobs, ‘Het uithouden van de spanning. Een

beschouwing over presentie, empowerment en

humanistisch geestelijk werk’, Tijdschrift voor

Humanistiek, 12e jaargang, nr. 3 (december 2002),

p. 49-60 (grondige reflectie op de presentietheorie,

vooral onder het gezichtspunt van empowerment en

de grenzen ervan).

Pieter van der Ven, ‘Pastoraat van de simpele presentie’,

Trouw, 7 februari 2003.

Enkele publicaties waarin de presentietheorie wordt toe-

gepast of uitvoerig ter sprake wordt gebracht (selec-

tie op alfabet):

Frans Brinkman en Marius Nuy, december 2002, ‘Het
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menselijk talent in de zorg’, Passage 11e jrg. Nr. 4,

p. 232-239; ook in andere publicaties van Nuy keert

de presentiebenadering gedurig terug. In voorberei-

ding is: Variaties in lijden. Thuisloosheid en

bestaansethiek, waarin de presentie opnieuw wordt

uitgewerkt. 

De Campusmethodiek, Trans-Cultureel Competentie-

gericht Werken (deel I) – (z.p.) 2002.

Frans Brinkman, 2003 – in druk, Presentiebenadering.

Een implementatiecursus, Utrecht.

Lia van Doorn, 2002, Een tijd op straat. Een volgstudie

naar (ex-)daklozen in Utrecht (1993-2000), (proef-

schrift) Utrecht.

Annelies van Heijst, 2002, Liefdewerk. Een herwaardering

van de caritas bij de Arme Zusters van het Goddelijk

Kind, sinds 1852, Hilversum; ook in ander werk van

Van Heijst vinden we tal van verwijzingen naar en

verwerking van de presentietheorie, met name in ver-

band met (palliatieve) zorg en professionaliteit.

Edwin Hoffman, Gerard Lieverse, Daan Heinek, 2001,

De JPP-methode. Een handleiding voor jeugd-

preventiewerker, Eindhoven/Utrecht  (ook als

Handleiding JPP, Een handleiding voor jeugd-

preventiewerkers, Jeugd Preventie Programma); 

vgl. ook Edwin Hoffman, 2002, Koersen op eigen

kracht: een methodisch kader transculturele jeugd-

hulpverlening, Utrecht: FORUM, Instituut voor

Multiculturele Ontwikkeling.

Gerrit Jan van der Kolm, 2001, De verbeelding van de

kerk. Op zoek naar een nieuw-missionaire ecclesio-

logie, Zoetermeer.

Komt dit in de buurt? 10 Jaar Buurtpastoraat Utrecht-

Oudenrijn, 2003, Utrecht (samenstelling en redactie

Christa Carbo; eindredactie Monique de Bree);

Kwetsbaar in kwadraat, 2001, RMO-advies nr. 16; Raad

voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag.

Geert van der Laan, 2002, De dans met de straat-

kinderen. Een reconstructie van de Instap-methode,

Amsterdam; ook in andere publicaties van Van der

Laan zien we specifieke verwerkingen van (delen

van) de presentiebenadering.

Herman Meininger, 2002, Zorgen met zin: ethische

beschouwingen over zorg voor mensen met een

verstandelijke handicap, Amsterdam; idem,

‘Vrijheidsbeperking als moreel probleem van zorg-

verleners’, lezing symposium 28 januari 2002; zie

ook de website van ‘s-Heeren Loo (www.sheeren-

loo.nl). 

Bert Middel, maart 2003 – in druk, Uitsluitend in-

sluitend. Over betrokken professionaliteit en meer-

schaligheid, (openbare les als lector Zorg en Welzijn

NHL) Leeuwarden.

Marc van der Post, 2003, Kruipolie. Buurtpastoraat in

Buenos Aires, Den Haag.

Enkele scripties:

Arianne Aarts-den Engelsman, 2001, ‘Wie zal het een

zorg zijn?!’ Onderzoek naar het buurtpastoraat van

de Witte Paters in de Haagse Schilderswijk, Utrecht

(Doctoraalscriptie Katholieke Theologische

Universiteit te Utrecht).

Nelleke Keegstra, 2002, De kruik van zorg. Waarden in

de zorg, Utrecht (Doctoraalscriptie Katholieke

Theologische Universiteit te Utrecht).

Marije Stoter, 2002, Tussen frontlinie en beleid,

Amsterdam (Doctoraalscriptie Sociaal Cultureel

Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam).

Ad Verhees, 2002, Zorg in balans houden: de bejege-

ning van zorgdragers tegen de achtergrond van

interventie en presentie, Tilburg  (Doctoraalscriptie

Theologische Faculteit Tilburg – bekroond met de

Bisschop Ernst-scriptieprijs 2002).

Overige aangehaalde literatuur:

André Bons en Raf Janssen, 2002, Sociaal lijden. 

Een essay over politiek geluk. Utrecht. 

Gerrit Glas, 2001, Angst. Beleving, structuur, macht,

Amsterdam.

SUMMARY

The author replies to the criticism his A Theory of

Presence and subsequent publications have 

encountered until now. Three main questions are

explored in depth: the relation of intervention and

presence, the hierarchy of poverty and social 

redundancy, and the delicate question how power

has to be managed in close relationships. The reply

shows strong and weak spots in the theory and

plenty of opportunities to apply it in specific 

professional fields; a program of future research

brings the article to a close. 
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