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Het leven heeft alleen waarde  
door de inhoud die het heeft – voor anderen. Mijn 

leven, zonder waarde voor anderen, 
is erger dan de dood. Dag Hammarskjöld 

 
 
 

In een van zijn boeken schrijft Aristote-
les dat de wil tot vriendschap snel 
aanwezig is, maar vriendschap zelf 
niet. De wil  drukt een fundamenteel 
menselijk verlangen uit naar verbon-
denheid, zonder nog dat we weten 
waarop dat verlangen is gericht. Is 
vriendschap het doel of  zoeken we  in 
vriendschap ook nog naar iets anders? 
Tevens moet iemand die vrienden wil 
maken een vriend kunnen zijn, het ver-
trouwen waard , oprecht. trouw , toe-
gewijd, standvastig.  
Rijk of arm en van welke etniciteit men 
ook is, zonder vrienden zijn zou 
niemand willen. Wat zou de welvaart 
van de rijke nog betekenen als deze 
hem niet de mogelijkheid zou bieden 
een ander gunsten te verlenen, dien-
sten te bewijzen en daarvoor waarde-
ring te oogsten? Hoe zou hij zonder 
vrienden zijn voorspoed kunnen be-
houden? En verkeert men in armoede 
of ondervindt men grote tegenslag, dan 
worden vrienden beschouwd als de 
voornaamste toevlucht. En of men nu 
Hollander is, Australiër, Creool of Tan-
zaniaan, “wie reizen maakt”, zegt Aris-
toteles, “kan zien dat tussen alle men-

sen een natuurlijke affiniteit en vriend-
schap bestaat.” 
Vriendschap tussen mensen en tussen 
volkeren is nodig omdat het de weg ef-
fent naar veiligheid en ontplooiing. In 
vriendschap immers hebben we niets te 
vrezen. “In nood”, wordt wel gezegd, 
“leert men z’n ware vrienden kennen.” 
Wanneer de verlatenheid ernstig is, 
bijvoorbeeld bij een thuisloze man of 
vrouw, lijkt een trouwe gedurige be-
trokkenheid stichten dan niet belang-
rijker dan het organiseren van een flat-
je? Aan steen kan men zich niet op-
trekken, aan een bondgenoot wel. Het 
is in deze context en die van de presen-
tiebenadering dat we een verkenning 
schrijven over (de helpende) vriend-
schap. 
 

 
Inleiding 

 

 

 
Pagina 1

De presentiebenadering richt zich op 
mensen die er in vele opzichten slecht 
aan toe zijn.1 Het is een werkwijze en 

tegelijk een levenshouding. Centraal staat een 
menselijk verlangen naar begrip, naar respect 
en erkenning, naar ontplooiing, of samenvat-
tend: naar het goede. Centraal staat ook dat in 
de donkere wereld van ervaren sociale over-
bodigheid alleen een hulpverleningsrelatie ge-
baseerd op bondgenootschap die ervaring van 
het isolement kan doorbreken,  cliënten hun 
eigen waardigheid weer kan doen inzien en 
doen versterken. 
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Er zijn drie redenen die ons inspireren een ver-
toog over vriendschap te schrijven.  
De eerste reden vinden we bij de kwestie of 
vriendschap past in professionele hulpverle-
ning. In de context van de presentiebenadering 
is vriendschap geenszins misplaatst, maar te-
gelijkertijd lijkt het echter een begrip dat strij-
dig is met opvattingen over wat thuishoort in 
een context van professioneel handelen, dat al-
leen bij distantie profijtelijk zou zijn.2 Een 
tweede reden betreft een ander soort spanning. 
De theorie van de presentie, waarin de trouwe 
nabijheid in al z’n vezels cruciaal is, roept in 
het  algemeen bij hulpverleners twee ‘soorten 
emoties’ op. Allereerst de herkenning dat 
“daar ging en gaat het ons om, maar het is niet 
meer in tel, alle aandacht is weggeorgani-
seerd”.3 Maar er zijn ook reacties die doen 
denken aan een hevige allergie, die erop wijst 
dat de presentiebenadering ‘wel mooi’ wordt 
gevonden, maar ‘te eenzijdig en niet o
singsgericht’. De polariteit tussen presen
interventie is een bron van twijfel.4 
De der

plos-
tie en 

 reden is de (ogenschijnlijke?) intrin-
sieke spanning in de presentiebenadering zelf, 
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Gestalten van vriendschap 

Vriend  
erbondenheid uitdrukt met een of meer ande-

ar 
 

j-
 

, 

de

waar deze immers de betekenis heeft va
moeting, op een wijze dat een relatie wordt ge-
sticht, dat zich een vriendschap ontplooit en 
professioneel wordt gehandeld.  
 
In dit vertoog maken we een reis 
s
gaan we naar de ethiek van Aristoteles waarin
veel nadruk wordt gelegd op de hoge waar
van vriendschap. Hij was een universele geest 
die meer dan twee millennia geleden over vele
onderwerpen heeft gepubliceerd. Het belang-
rijkste en onvergankelijke traktaat is de Ethica 
Nicomachea5, dat eigenlijk een onderzoek is 
naar hoe de mens bereikt wat voor hem goed 
is om te bereiken en wat zijn leven tot ont-
plooiing brengt. We zullen vervolgens zien da

hedendaagse filosofen, zoals Manschot en Ri-
coeur,hierop aansluiten, maar ook dat er een 
deels andere betekenis aan vriendschap wordt
gegeven dan de Grieken deden.6 Er ontvouwt
zich een visie op vriendschap die nog immer 
van diepgaande betekenis is voor het menselijk
geluk, voor de individuele ontplooiing, maar 
die ook vér-strekkend kan zijn voor wat wij 
beogen in dit vertoog aan te voeren, namelijk 
dat zorg bieden gedolven wordt uit vriend-
schap. Die opvatting wordt ten slotte uitge-
werkt in de afsluitende paragraaf over de h
pende vriendschap welke controversieel ma
onlosmakelijk het karakter vormt van de pre-
sentiebenadering. Voor de hulpverlener  die 
deze dimensie ontbeert, is het vaak vechten te
gen de bierkaai. Het goede dat wordt beoogd
wordt niet bereikt. Is dat niet vooral omdat 
hulp bieden te veel koerst op een formeel en 
rationeel kompas, gespeend van emoties en 
trouwe aandachtige betrokkenheid? Dat ver-
zakelijkte hulpverlening zichzelf tot een ir-
rationeel bedrijf maakt? We staan daarom uit
voerig stil bij de zoektocht van Duyndam n
het bestaan en de betekenis van generositeit.7 
 
 

 
schap is een ‘warm’ begrip omdat het

v
ren. Vriendschap is ook een onzeker begrip, 
omdat men niet altijd, niet automatisch, weet 
waarop die is gebaseerd en of die betrouwba
zal blijken. Is er vriendschap omwille van ‘wie
ik ben’ of zal blijken dat de vriendschap reikt 
tot in hoeverre ‘ik bruikbaar ben’? Ook is over 
vriendschap niet te zeggen of ze stand zal 
houden of (vermeende) vriendschap gaat ver-
velen, of ze bestand zal zijn tegen slechte ti
den, beproevingen, verleidingen. Wederkerige
vriendschap is onderhoudend of inspirerend
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maar kan ook teleurstellen, herinneren aan 
verraad, ontgoocheling. Zelfs een knagende 
vriendschap is niet uitgesloten: zijn we wel 
vrienden in de zin waarin we denken dat we
dat zijn? 
Sommige vriendschappen wisselen als de 
getijden e

 

b en vloed. Er is ruzie of iets dat 
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moeilijk benoembaar is waardoor er tijdelijk 
afstand is, en toch, zoals er na eb de zekerheid
is van het wassende water, worden de banden 
weer aangetrokken. Vriendschappen kunnen 
daardoor ook iets ondoorgrondelijks hebben 
en waarvan wel wordt gezegd ‘ze kunnen niet
met en niet zonder elkaar’. 
Kortstondige vriendschappen kunnen even 
oprecht en van wederzijdse 
duurzame vriendschappen, maar we verkiez
veelal deze laatste. Een langdurige, gevestigde
vriendschap geeft ons als het ware een waar-
borg er nooit alléén voor te staan, altijd bij ie-
mand terecht te kunnen en te kunnen re
op gezelschap. Vriendschap betekent met el-
kaar verkeren, bij elkaar in de smaak vall
met elkaar vertrouwd raken, lief en leed delen,
samen plezier maken, elkaar helpen. De ene
vriendschap is echter hechter of vluchtiger d
de andere en niet elke vriendschap is geb
seerd op hetzelfde vertrekpunt. 
 
Volgens Aristoteles zijn menselijke 
betrekkingen 
v
goede.8 Terzijde merken we op dat hij 
vriendschap onderscheidt van vriendelijkheid 
en welwillendheid, die eerder een individue
mentale instelling uitdrukken dan een 
verbondenheid tussen twee of meer mensen. 
Aristoteles ziet vriendschap gericht op het 
goede als de meest hoogstaande vorm, wat 
niet wil zeggen dat betrekkingen die gebaseer
zijn op genot of op het nut moreel laakbaar zijn
of geen vriendschap genoemd kunnen 

Mensen wier onderlinge vriendschap is geba-
seerd op nut, onderhouden deze band niet 
omdat men van elkaar houd
men er zeker van is dat het in eigen voordeel 
zal zijn dat te doen. Men is niet zijn eigen vi
and, maar doet wat men goed vindt voor zi
zelf, en of men de ander nu sympathiek vindt 
of niet is van bijkomstige aard. Het zou mooi 
meegenomen zijn,  maar het doet er niet wer-
kelijk toe. Men gaat gewoonlijk ook niet ver-
trouwelijk met elkaar om. Het is vooral ken-
merkend voor zakenlieden, maar het is even-
goed typerend voor veel betrekkingen op het
werk. Men kan zijn meerdere over het alge-
meen tenslotte beter ‘te vriend’ houden. Wan-
neer vriendschap berust op genot, is het eigen-
lijk precies zo. Het is niet zo zeer het karakte
van de persoon waarvan men houdt, maar 
men wenst omgang omdat de ander geestig, 
mooi en sexy is, lekker kookt of een erudiet 
spreker is en men daar zelf  plezier aan belee
Als de reden van iemand te vriend willen 
houden niet meer opportuun is of als het nie
langer aangenaam is in iemands buurt te toe-
ven, houdt de vriendschap op – veelal zond
dat het als verlies wordt ervaren. Jongeren 
sluiten vlug vriendschap, maar kunnen die 
ook weer vlug als voorbij beschouwen omdat 
emoties en genoegens snel wisselen. Als vol
wassen geliefden in ruil voor genot geen gen
maar nog slechts praktisch voordeel ontvan-
gen, zal hun vriendschap verschralen, minde
sterk zijn en ook minder duurzaam. “En men-
sen die alleen bevriend zijn omwille van nut 
gaan uiteen van het ogenblik af dat ze er geen 
voordeel meer van hebben: die hielden name-
lijk niet van elkaar maar van hun winst”, 
schrijft Aristoteles. Daarom komen deze twee 
gestalten evengoed voor tussen twee slechte 
mensen, of tussen een goed en een slecht m
“Alleen goede mensen kunnen met elkaar be-
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vriend zijn omwille van de persoon van de an-
der.”   
We kwalificeren iemand als een ‘slecht’ mens 
op basis van zijn intenties die eenzijdig gericht 
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grootste kwaad is omdat zij de mensen belet 
goed en rechtvaardig te zijn, voert Aristoteles 
daartegen aan, dat zelfliefde en zelfvriend-
schap de basis zijn van waaruit men zich op 
anderen richt. “Wie geen verhouding met 
zichzelf heeft, krijgt er ook geen met andere
Of sterker uitgedrukt: wie zichzelf niet mag, 
kan ook geen sympathie voor anderen voel
laat staan vriendschap. Daarom is Aristoteles 
ervan overtuigd dat die betrekking met onsze
van wezenlijk belang is voor iedere betrekking 
met anderen, zeker in vriendschap. Het is ook 
te herkennen in ons gezegde, ‘zoals de waard 
is vertrouwt hij zijn gasten’. Maar is die waard 
niet eerst zelf bedrogen, ontgoocheld geraakt, 
waardoor hij nu achterdochtig is? Zoals 
Duyndam – op wie we verderop nog uitvoerig 
terugkomen – het cliché dat je om van anderen
te kunnen houden van jezelf moet houde
aanvult met de ‘waarheid’ dat je vanaf het be-
gin bemind moet zijn geweest om van jezelf te 
kunnen houden.11  
Vriendschap met jezelf als voorwaarde van 
vriendschap tot anderen is kort te omschrijven 
als ‘vrede hebben m

zijn, namelijk op zichzelf en waarin een ander 
toevallig een rol kan hebben. Dit kan verschij-
ningsvormen hebben als de ander ge- en mis-
bruiken, bedriegen, manipuleren en – wellicht
de meeste kenmerkende – de ander in de steek
laten. In onze taal associëren we een betrek-
king gebaseerd op nut of genot nauwelijks met 
vriendschap, en steeds minder als het om 
‘slechte’ mensen gaat. Ook in de theorie van de 
presentie worden andere aanduidingen ge
bruikt: ketenbetrekkingen (in geval van min of 
meer anonieme anderen die wel invloed op 
leven kunnen hebben, zoals een ambtenaar op 
een ministerie of een verwisselbare dienstver-
lener), ruilrelaties (zakelijk, praktisch), verbin-
dingen (de min of meer toevallige groep men-
sen met een gezamenlijk doel, zoals een buurt-
comité, een voetbalclub, een geloofsgemeen-
schap) en banden.9 Deze laatste is in ons ver-
toog over helpende vriendschap van het groo
ste belang. 
 
Het aangaan

zelfaanvaarding geen sprake is, maakt dat m
zelf en de ander alleen maar onzeker, ontstaan 
er schijnbewegingen tussen mensen omdat d
een voor de ander niet gekend wil zijn. Een 
mens die zichzelf niet accepteert, zal eerder 
vluchtig en schuw zijn dan er daadwerkelijk 
zijn voor iemand. Innerlijke onvrede is weer-
houdend, belemmert elke diepgaande com-
municatie. 
Natuurlijk zag Aristoteles ook in, dat in het al
ledaagse leven de eigenliefde een soort mask
kan zijn voo
van de goede dingen meer wil hebben dan 
hem toekomt, leeft volgens zijn begeerten, vol-
gens het irrationele deel van zijn ziel, en niet, 
zoals het hoort, naar zijn verstand.” Want he
verstand, het beraad, is de mens zelf. Een goed 

d
die vinden we het meest bijzonder. De weder
zijdse genegenheid berust op innerlijke eigen
schappen, op het karakter van de betrokkenen.
Ze wensen elkaar het goede, door dik en dun 
verbonden. Aristoteles noemt het ‘de volmaak-
te vriendschap’ omdat alle kenmerken erin 
verenigd zijn: het nuttige, het aangename, de 
wederzijdse acceptatie, genegenheid en aan-
hankelijkheid, het vertrouwelijke. “Zij zijn 
vrienden zonder meer, terwijl de anderen al-
leen bij toeval vrienden zijn.”  
Aristoteles heeft ook de eigenliefde in zijn on
derzoek betrokken. Waar Plato
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mens moet zichzelf liefhebben. “Een slecht 
mens daarentegen niet, want hij zal door zijn 
slechte neigingen te volgen zowel zichzelf als 
zijn medemensen schade berokkenen.” Het 
de disharmonie tussen wat hij behoort te doen
en wat hij daadwerkelijk doet die hem op het 
slechte pad houdt. Een goed mens doet wat hij
behoort te doen want hij gehoorzaamt zijn ver-
stand. 
Tussen de tijd van Aristoteles en die van van-
daag bestaat een frappante overeenkomst. Het 
ideaal v
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evenals het individualisme van tegenwoordig,
wil zeggen, dat de mens zichzelf wenst te ont-
plooien zonder van anderen afhankelijk te zijn
maar niet zonder basale welwillendheid jegens 
anderen. En uiteraard wel de welwillendheid 
van anderen nodig heeft. Het is onder meer dit 
spanningsveld tussen het sociale en het zelf-
standige, dat Manschot en andere eigentijdse 
filosofen aanzet het vriendschapsideaal verder 
te doordenken. De derde gestalte van vriend
schap is volgens Aristoteles de hoogste, de 
mooiste relatie die mensen kunnen aangaan, 
maar Manschot wil graag verhelderen waarom
dat zo is. 
 
 

De 
 
W

g van Ricoeur, wiens aandacht uitgaa
n
mensen kan overkomen en hun leven ingrij-
pend doet veranderen. In het delen van lijden
in die dimensie van betrokkenheid, zou zich 
het meest eigene van de derde gestalte van 
vriendschap tonen. Manschot schrijft, naar Ri-
coeur:“Het zijn situaties waaraan meestal wei
nig gedaan kan worden, maar die door de g
troffene wel gedragen en uitgehouden moeten 
worden, en waaraan zin gegeven moet worden

om verder te kunnen leven. Welnu, in derge-
lijke situaties stuiten mensen op de diepste 
fundamenten van het menselijk bestaan.”12 Op 
dit,  meest eenzame, punt kan iets gebeuren 
dat het lijden - de variaties ervan zijn talrijk,
maar bedoeld is het ernstige, ontwrichtende,  
schrijnende en veelal onomkeerbare leed – 
lichter maakt, draaglijker, verlost uit het be-
nauwde isolement. De getroffene kan de erva-
ringen die zich dan aandienen met een ande
delen en deze ander mede geraakt laten wor
den en zodoende ook die ander doen komen 
tot “gevoelens en belevingen die als waardevo
en verrijkend worden ervaren”. Manschot zeg
dat de rijkdom van het lijden in het gewone 
dagelijkse leven - “individualisten als we zijn” 
– vaak ongevonden blijft. We hebben dat alle-
maal wel eens meegemaakt, dat we ergens bi
betrokken zijn geraakt dat een diepe, onverge-
telijke, indruk heeft gemaakt, en dat we ach-
teraf weten, zonder het misschien precies te 
kunnen verwoorden, dat er emoties tot leven 
kwamen, waarvan we het bestaan niet ver-
moedden, zo intens. Omdat een dergelijke er
varing moeilijk verwoordbaar kan zijn,  zeg-
gen we ‘dat het de essentie is van mens-zijn
Een andere dimensie waarin het eigene  van d
derde gestalte zich manifesteert, heeft volgen
Manschot en andere filosofen te maken met ui-
tingen van generositeit, iets dat overal ter we-
reld wordt herkend als iets bijzonders, iets dat 
onmeetbaar goed is. Van zichzelf geven en 
ontvankelijk zijn. Generositeit is door Duyn-
dam omschreven als “onvoorwaardelijke be-
reidheid tot het beantwoorden van een niet-
per-se-lonende aanspraak”.13.Verderop keren
we hier nog naar terug. We concentreren ons 
nog even op wat het eigene van de derde ge-
stalte zou kunnen zijn. Is dat het genereus ge-
ven en ontvangen? Manschot wijst erop dat di
in de moderne cultuur moeilijk herkenbaar is
waar de uitwisseling tussen mensen immers 
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voornamelijk is geregeld door ruil of door 
recht. Het menselijk verkeer wordt beheerst 
door geld, calculatie, contracten, aanspraken 
waarop men wettelijk is verplicht, terwijl 
waarden als geven en ontvangen veel minde
voorkomen in de omgang of, zoals in vele 
zorgsectoren, teloor zijn gegaan.  
Als er wel sprake is van generositeit, dan erva-
ren we dat doorgaans als bijzonder. Ze tree
wellicht als menselijke deugd min
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voorgrond dan wenselijk wordt gevonden, 
maar wordt, als we het begrip verbreden en 
omschrijven als ‘een humane bejegening’, do
alle mensen niettemin onmiddellijk herkend
zelfs dikwijls als maat beschouwd voor een 
oordeel over hoe men wordt behandeld. De 
wijze van met elkaar omgaan valt mensen eer-
der op dan de technisch-inhoudelijke kanten
van die omgang. In hulpverleningsbetrekkin
gen betekent dit dat cliënten de ervaren bej
gening op de voorgrond plaatsen en beoo
len; meer op de achtergrond
technisch-professionele kwalificaties van de 
dokter, de therapeut, de zorgmanager
hulp enzovoorts.14 Is daarom niet ook te zeg-
gen, dat de waardering op de eerste p
hankelijk is van een bejegening die als authen
tiek wordt ervaren en waarin, minstens, v
trekken van vriendschap worden herkend? 
 
We komen nog even terug op ons citeren van 
Ricoeur over het lijden en de fundamenten van 
het menselijk bestaan. Hoe vaak
d
ook een periode behelst waarin de buitenwe-
reld van veel minder belang is, doordat men al 
dan niet tijdelijk is uitgeschakeld, waardoor de 
ziekte ook een middel is om tot inzichten en 
veranderingen te komen? “Nu pas begrijp ik 
wat kwetsbaarheid betekent”, of “Pas nu ik het 
zelf onderga, snap ik het lijden van die ande-
ren”. “Ik heb zoveel aandacht en zorg onder-

vonden, dat ik pas nu, zo laat in mijn leven, in
zie waarin ik zo langdurig ben tekortgescho-
ten”. “Ik weet nu waar het werkelijk om gaat 
in het leven”, en het is glashelder dat daarmee
niet de maatschappelijke carrière wordt be-
doeld, maar, zonder dat het met zoveel woor-
den wordt gezegd, het geven en ontvangen, al
zijnde de waarden die werkelijk van belang 
zijn. De paradox van lijden, van ziekte in he
algemeen, is dat het door niemand wordt ge-
zocht, maar dat het ons vaak tot wijsheid 
brengt of menselijker maakt. De dichter Nov
lis beschouwt ziekte daarom wel als “de leerja
ren der levenskunst”.15 

 

We zijn niet zo bedreven in het omgaan met 
lijden. Wilhelm Schmid beschrijft dat op het 
niveau van privé-verho
het schilderij 
naar de filosofie’.16 Daarop zien we een 
peinzende, een beetje hopeloos voor zich uit 
starende man, zittend op de rand van een 
brede divan, en achter hem ligt met de rug 
naar hem toe een halfnaakte vrouw. De 
uitbeelding van een stilstaand moment van 
drama, van treurnis. Van verloren 
vriendschap? Schmidt: “de beide individuen 
verschansen zich elk in hun eigen pijn, die de 
een de ander misschien onterecht heeft 
berokkend en die nu leidt tot het afbreken van 
alle bruggen naar elkaar.” Er lijkt iets 
onoverkomelijks te zijn gebeurd waardoor 
beiden zwijgen, geen kans meer zien – terwij
ze beiden pijn beleven, lijden – elkaar te 
(willen) verstaan. “Juist die gezamenlijk 
gevoelde pijn zou de ontmoeting met het 
meest eigene van de ander – en pijn is het 
meest eigene – kunnen bewerkstelligen en de 
hoogste vorm van intimiteit tot stand kunnen 
brengen.” We kunnen ook zeggen: de derde 
gestalte in optima forma.  In de laatste paragrafen van zijn essay over 
vriendschap bespreekt Manschot twee facetten

 

 
Pagina 6



 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten uit het presentieonderzoek 

 
 

 
© Marius Nuy & Frans Brinkman, 2004, bron: http://www.presentie.nl/documenten  

DE OASE IN EEN MENSENLEVEN 

die voor het mens-zijn en het samenleven van 
mensen van fundamenteel belang zijn. Fun-

-
 au-

. 

, 

 

ssie 

 

 

 

 
p alleen maar in de 

persoon zelf gelegen zijn. Het zijn puur 

orden 

te 
 

ak te 

t 

n 
en 

nd-

 
Uit het voorgaande is onder meer te begrijpen, 
dat, wellicht afgezien v huwelijk en ge-
r
verre houdt va g. Vriend-
chap valt samen met de persoon in kwestie, 

p’ 

teit wel 

ïstiek 
ijn 

ig 

 trouwe 
maar 

k 

 en on-

een 
en 

e 
nsen die in al hun ve-

een 

schot benadrukt dat beide vormen van vrie
schap elkaar versterken en nodig hebben.19 

 
 

De helpende professie; het overenig-
bare verenigen 

damenteel, omdat elk mens voor zijn/haar 
ontplooiing afhankelijk is van anderen, niet 
van zomaar welwillendheid maar van affectie, 
diepe genegenheid, van tijd, ruimte, van aan
dacht, van inspiratie. Met andere woorden:
tarkeai  is niet toereikend in een mensenleven
Het lijkt ons een fundamenteel gegeven, omdat 
een samenleving geen menselijke, fatsoenlijke
samenleving kan zijn als burgers elkaar verne-
deren17 of “als verlichte egoïsten”  langs elkaar
heen leven.18 Naast de private vorm van 
vriendschap, is er dus ook de  politieke vorm 
van vriendschap. We horen vrijwel dagelijks 
over de onmisbaarheid van beide vormen van 
vriendschap, waar overlast, publieke agre
en intolerantie niet te beheersen zijn als er 
thuis onvoldoende aandacht is voor de morele
vorming. En omgekeerd, waar wordt gezegd 
dat de morele vorming maar niet tot zijn recht 
kan komen als men in de samenleving niets
dan indifferentie, calculatie en competitie on-
dervindt. Het is het grootste sociale vraagstuk
van onze tijd. 
De betekenis van de private vorm is dat 
vriendschap, in het bijzonder de derde 
gestalte, niet afdwingbaar is, en dus de
redenen voor vriendscha

an het 
egistreerd partnerschap, vriendschap zich 

n institutionaliserin
s
‘die vriendschap’ is onvervangbaar. Dat pro-
blematiseert meteen het begrip ‘vriendscha
in de professionaliteit van presentiebeoefena-
ren. Zijn vriendschap en professionali
verenigbare begrippen? Die vraag, zij het in 
een voetnoot, stelt ook Van den Bossche zich 
bij de theologische interpretatie van casu
uit de TP, de theorie van de presentie.20 Z
raadplegingen van de TP doen hem voorlop
besluiten het geheel eens te zijn met Baart, dat 
het ‘echte’ werk van de pastor in de presentie 
bestaat, op de wijze van vriendschap,
betrokkenheid en verantwoordelijkheid, “
precies daarom kan ik presentiepastoraat niet 
als een functie beschouwen.” Zijn voetnoot 
sterkt het idee van distantie,  het noodzakelij
functionele perspectief van de hulpverlening 
zoals dat al decennialang gepraktiseerd
derwezen wordt. Toch zit in precies deze 
kwestie een van de kwintessens van de presen-
tiebenadering. 
  
Zonder de dimensie van vriendschap is de 
presentiebenadering ‘leeg’. En dit geeft met
aan dat de presentiebenadering niet slechts e
te leren methodiek is en eigenlijk alleen t

e)oefenen is door me

innerlijke, persoonlijke, drijfveren; 
vriendschap kan nimmer van buitenaf w
opgelegd. Wanneer vrienden een leegte 
ervaren, het gevoel hebben elkaar niets meer 
zeggen te hebben in plaats van blij te zijn
elkaar weer te zien, zich op hun gem
voelen, dan houdt de vriendschap vroeger of 
later ook op. De betekenis van de politieke vorm is, da
’burgervriendschap’, in de zin van saamhorig-
heid als burgers, een houding kweekt of ee
basis legt waarop mensen in hun eigen lev
relaties van vriendschap ontwikkelen. Man-

(b
zels affiniteit hebben er zó – empathisch, in 
weldoordachte, trouwe, toegewijde betrok-

 

 
Pagina 7



 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten uit het presentieonderzoek 

 
 

 
© Marius Nuy & Frans Brinkman, 2004, bron: http://www.presentie.nl/documenten  

DE OASE IN EEN MENSENLEVEN 

kenheid –  te willen zijn voor hun cliënten, 
zonder slaafs te zijn aan hen. Dit laatste zij op
zettelijk opgemerkt, omdat die associatie al 
snel opkomt en dan ook direct verbonden 
wordt met een verondersteld exclusief pasto
raal karakter van de benadering.21 Alhoewe
presentiebenadering alom wordt omarmd, is 
er ook scepsis, argwaan. Is dit niet ‘teveel va
het goede’? Is dit ‘altruïsme’ en is het te  
situeren in het concept van professionaliteit? 
Presentiebeoefenaren staan echter niet kri-
tiekloos en onkwetsbaar in hun professie. Zij 
zijn gewapend met een kritisch bewustzijn, 
geoefend in het reflecteren op wie en hoe

-

-
l de 

n 

 zij 
 

n’, be-
 

-

ij-
contact 

-
 ge-

-
er 
di-

 in het 

n-
s 

 

 

nderzochte 
edrag bij ruim vierhonderd zorgvuldig 
eselecteerde helpers vond plaats onder 

ndigheden. Het betreft de hulp 
an joden in een uitzichtloze positie in het 

taan 

 

 

n 

 

-

uit 150 
eling 

jst 

oek bleek dat het niét de om-
standigheden zijn die van de één een helper en 

zijn, ze zijn niet ‘heilig’ of onfeilbaar maar wel
gepassioneerd en ook weer ‘heel gewoo
genadigd met het vermogen en het verlangen
relaties te stichten die niet weldra breken, en 
vanuit een sociale gerichtheid banden met an
deren aan te gaan. Zij nemen afstand en keren 
terug, kennen boosheid, teleurstelling en tw
fel, maar leren niet te verzaken, of het 
met een cliënt iets oplevert of niet. De bekom
mernis en de motivatie blijven. Het is hun
vormde manier van leven. 
Duyndam verdedigt generositeit als noodzake
lijke voorwaarde voor zorg, niet zonder me
als ware het een christelijk beginsel te verde
gen, maar na nauwgezet onderzoek naar
bijzonder twee studies: het grote empirisch 
onderzoek van Onliner en Onliner naar een 
verklaring voor altruïstisch gedrag en naar de 
verbinding daarmee met de ontwikkelingspsy-
chologische inzichten van Alice Miller. Ten 
slotte wordt het gevonden begrip in verband 
gebracht met zorg(ethiek).22 Hij concentreert 
zich steeds op die aspecten die te maken heb-
ben met de bereidheid tot zorg en de vraag waar 
die bereidheid vandaan komt. We volgen va
af hier het spoor van Duyndam waarbij we on
uiteraard beperken tot de diepste voren. Het 
zijn vijf korte paragrafen die ons ogenschijnlijk

op een ander spoor zetten, maar het is een 
spoor dat naar het hart van de presentie voert 
– lijden, overbodigheid, verlatenheid enerzijds 
en de zorgzame berging van de ander in ver-
bondenheid anderzijds - en waarin, wanneer 
men goed leest, vragen liggen die ieder zich
reeds kan stellen. ‘Wie ben ik als helper?’, ‘Wat 
motiveert mij?’, ‘Wat bezielt mij?’. 
 
 
De Onliners 
 
Het door Samuel en Pearl Onliner o
g
g
extreme omsta
a
door de Nazi’s bezette Europa. Mensen die als 
Untermensch werden beschouwd, een bes
onwaardig, en hulp was derhalve 
buitengewoon riskant. Het leek op Russische 
roulette. De vraag van de Onliners, 
ambitieuze, gedreven sociaal-psychologen, 
was of het de omstandigheden waren die 
iemand tot een helper maakten of dat het 
bepaalde factoren waren in de persoonlijkheid
van de helper. Onzeker of zoiets als 
generositeit wel bestaat, begon Duyndam de
bevindingen minutieus te bestuderen. Het 
speelde zich immers af tijdens de oorlog, e
“concrete voorbeelden van altruïstisch gedrag, 
onder omstandigheden waarin je zou
verwachten dat de zorg voor het eigen 
lijfsbehoud boven alles prevaleert, zouden 
verwijzen naar een ‘harde kern’ van generosi
teit.” 
De ondervraagden in het onderzoek – de on-
derzoekspopulatie bestond ook uit een contro-
legroep van 126 niet-helpers en voorts 
geholpen overlevenden – werden mond
geïnterviewd aan de hand van een vragenli
met 450 items. 
Uit het onderz
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van de ander een toeschouwer maken. De doo
helpers als ‘heel gewoon’ getypeerde bereid-
heid te gaan helpen, zo bleek, vloeide voort uit
de persoonlijkheid en uit de levensstijl, de ma-
nier van leven van de helpers. De onderzoe-
kers gaan zeer uitvoer

r 

 

ig in op de vele aspecten 
et 

 

 
ij 

e 
or 
le, 
r 

aardelijk zijn voor een kind, dat niet 
anders beleefd kan worden dan als erkenning 
n acceptatie, die onmisbare veiligheid, vor-
en de bouwstenen voor vertrouwen, zeker-

erigheid en zelfbewustzijn.  
et is, zo zegt Miller, “de oerbehoefte van ie-

r-

r-
 

en de 
ijk 

ze 

 

g 

k op die basis 

n-
or ver-

 

-

ig verbazen dat het niet geïnteres-
eerd zijn in verschillen tussen mensen maar in 

 

r-
e 

van de altruïstische persoonlijkheid. Na al h
graafwerk spitst Duyndam zijn aandacht toe 
op drie kenmerken van de helpers waarin de 
generositeit zich manifesteert: hun vermogen
en hun verlangen om sterke banden met ande-
ren aan te gaan, de in de opvoeding verworven
discipline en bepaalde morele waarden die z
in hun leven maatgevend achten. 
 
 
Alice Miller 
 
Er bestaat geen twijfel over dat een vroeg
warme, hechtende, band met de ouders vo
een kind funderend is voor diens emotione
sociale en intellectuele ontwikkeling. Het e
onvoorw

e
m
heid, nieuwsgi
H
der kind om ‘al dat wat het is’ opgemerkt, e
kend, geaccepteerd en serieus genomen te 
worden.” Onvoorwaardelijk, het kind dreigt 
de liefde en de steun van de ouders niet te ve
liezen. Er is echter één cruciale conditie: om zó
in dit eerste levenstijdperk de basis te kunnen 
leggen voor de verdere ontplooiing dien
ouders zelf als kind eveneens in een dergel
klimaat te zijn opgegroeid. Zoniet, dus indien 
zij zelf als kind in hun oerbehoefte tekort zijn 
gekomen, dan zullen zij later, veelal zonder 
zich dit bewust te zijn, de vervulling van de
tekortkoming steeds blijven zoeken bij daar-
voor geschikte anderen, meestal de eigen kin-

deren. Wat er op subtiele maar tragische wijze 
gebeurt, is dat de oerbehoefte van het kind niet
onvoorwaardelijk wordt vervuld, maar op 
voorwaarde dat het kind de oerbehoefte van 
de ouders vervult. Het krijgt de liefde, het res-
pect, de waardering, de aandacht en de erken-
ning op voorwaarde dat het zijn ouders alsno
geeft wat zij zelf niet kregen. 
“Iemand die het geluk heeft gehad”, schrijft 
Duyndam, “als kind onvoorwaardelijk te zijn 
geaccepteerd, wiens eerste banden dit karakter 
hadden, zal later ook in zijn of haar andere 
banden van deze beleving uitgaan.” Waar-
schijnlijk komt het in deze zuiverste vorm 
maar weinig voor, maar het essentiële verschil 
met iemand wiens eerste banden een voor-
waardelijk karakter hadden, is dat h/zij in haar 
latere leven anderen vooral oo
zal benaderen, op basis van ‘voor wat, hoort 
wat’. Zij zullen, doordat zij als het ware ge-
traind zijn in ruilen, sterker dan het eerste ty-
pe, op hun hoede zijn. “Hun banden met me
sen zullen gepaard gaan met angst vo
lies.” 
 
De Onliners constateerden, dat helpers signifi-
cant hechtere banden met hun ouders hadden 
dan niet-helpers en dat dit hun latere relaties
ook beïnvloedde. Helpers hadden niet meer of 
minder vrienden dan niet-helpers, maar deze 
laatsten bleken meer gevoelig voor rang en 
stand terwijl helpers hun keuze meer baseer
den op persoonlijkheid en genegenheid. Het 
kan wein
s
individuen doorwerkt op allerlei ander vlak. 
Zo voelen helpers zich sterker verantwoorde-
lijk voor hun relaties, kenmerkten zij zich door
een sterkere empathie voor juist het lijden van 
anderen en bleek hun ‘locus of control’ ook 
anders gericht: zij voelden zich niet onderwo
pen aan het lot en hielden de boot niet af als z
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het idee hadden dat iets niet zou lukken. 
Duyndam stelt in zijn studie van dit onderz
vast, dat de banden die helpers aangaan met 
anderen, meer onvoorwaardelijk zijn dan die 
van niet-helpers en dat dit lijkt samen te han-
gen met de warme banden uit hun vroege 
jeugd. 
Tot zover de eerste kenmerkende karaktertre
welke een voedingsbodem lijkt voor generosi-
teit. 
 
 
De verworven discipline 
 
Om later als burger voldoende redzaam te 
kunnen participeren, dienen we onder mee
beschik

oek 

k 

r te 
ken over discipline. Het bereiken van 

rten rela-
 men van doen krijgt. 

elpers en niet-helpers zijn wat dit betreft in 
elijke mate opgevoed. Zij verschilden ook 

komst en hun poli-
eke en levensbeschouwelijke gezindte. De 

n 

n die 
 te 

f 

-

t 
 
n 
 

e 
cen-

nder-

 reëel is omdat 
delijke karakter 

an de gezinsrelaties, er zit een lijn in. Hun in-
eling kent enerzijds ik-gecentreerde, op aan-

den, zoals 
ard werken, spaarzaamheid, betrouwbaar-

-

g-

een bepaald doel kost tijd, volharding, aanpas-
sing en inzicht in de verschillende soo
ties waarmee
H
g
weinig wat betreft sociale af
ti
onderzoeksgegevens toonden echter wel ee
aanmerkelijk verschil in de wijze waarop door 
de ouders gehoorzaamheid aan hen werd af-
gedwongen. Gehoorzaamheid is een va
instrumenten om het besef van aanpassing
ontwikkelen. Ouders die zelf affectief tekort 
gekomen zijn – hetgeen een levensloop meer o
minder bepalend kan beïnvloeden – blijken 
vaker te kiezen voor fysieke straffen. De niet-
helpers bleken hiermee beduidend sterker 
‘vertrouwd’ dan de helpers, aan wie in hun 
jeugd vooral werd uitgelegd en beargumen-
teerd. Ouders die ook zelf op deze wijze zijn 
gedisciplineerd, scheppen over het algemeen 
meer ruimte en zijn ook minder afhankelijk 
van de gehoorzaamheid van hun kind dan ou
ders die ‘noodlijdend’ zijn. 

Fysieke straffen zijn indringender, onvergete-
lijker, vanwege de sporen die het nalaat. Da
blijkt ook wel uit het feit dat niet-helpers hun
straf vaak als onrechtvaardig beschouwden e
als erg vernederend ervoeren. Dat ondermijnt
het kind, de persoon, in eigenheid, zelfver-
trouwen, onafhankelijkheid et cetera.   
 
 
De maat van morele waarden 
 
In hun onderzoek naar de morele waarden di
in de opvoeding van onderzoekspopulatie 
traal stonden, maken de Onliners een o
scheid dat enerzijds wat zwart-wit lijkt, maar 
dat anderzijds niet ondenkbaar
het ‘past’ bij het (on)voorwaar
v
d
passing gerichte en lonende waar
h
heid, fatsoen, respect, rechtvaardigheid en an-
derzijds meer, zelfs uitdrukkelijk, op de ander 
gerichte waarden als openhartigheid, mild-
heid, gastvrijheid, medeleven, betrokkenheid 
en zorg. De eerste groep van waarden speel-
den in zowel de onderzoeks- als de controle-
groep een rol, alhoewel de helpers meer op de 
niet-per-se-lonende waarden scoorden. Duyn-
dam merkt op, dat dit niet betekent dat de op
voeding van niet-helpers geheel verstoken 
bleef van ‘altruïstischeʹ waarden, maar dat het 
paradigma van de eerste groep waarden 
rechtvaardigheid lijkt te zijn, zoals zorg dat is 
voor de tweede set van waarden. 
Voorts bleek, dat de helpers in aanmerkelijk 
hogere mate dan niet-helpers de universele 
strekking van hun morele waarden benadruk-
ten: dat deze betrekking hebben op alle men-
sen. Zowel rechtvaardigheid als zorg waren 
hun belangrijkste waarden en ook hun belan
rijkste motieven om tot het (riskante) helpen 
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over te gaan. Eerder al zagen we dat niet-
helpers het ‘universele’ veel minder in zich 
hebben en een gevoeligheid kennen voor ver-

n 

 
-

, een 

 
om een antwoord, 

n het is niet de inhoud van het antwoord 
-

-

a-

et 

-

ij-
i-

 
 

 gevormde persoonlijkheid en levensstijl. 
et geraakt worden is een getroffen worden, 

en onweerstaanbaar uitgenodigd worden. In 
ers, waar het ging om 

eer riskante hulp aan joden tijdens de bezet-

 

nt-

 
 

-

 
-

 

-

e 

 
s de 

schillen, rang, stand, status. 
 
Zijn waarden objectieve ‘mooie dingen’, idea-
len, argumenten ter rechtvaardiging, motieve
of van alles een beetje? Duyndam benadrukt 
met name het appèl-karakter en gaat er van uit
dat een waarde niet een ding is, maar een ver
houding, een door iets aangesproken worden
beleving. Opgeroepen tot iets ‘waar het om 
gaat’ in het leven, daar geheel open voor staan
en erop reageren. Een vraag 
e
waar het Duyndam om te doen is,  maar de be
reidheid ertoe. Is deze voorwaardelijk of on-
voorwaardelijk? Analoog aan waar de accepta
tie van het kind op stoelt en aan lonende ver-
sus niet-lonende waarden, omschrijft hij een 
voorwaardelijke bereidheid als: “ik wil er wel 
op ingaan, maar alleen als ik er iets voor te-
rugkrijg. Ik meet mijn inzet voor de waarde 
aan het verwachte resultaat.” Een onvoor-
waardelijke bereidheid is dit calculerende k
rakter vreemd, maant niet tot overwegingen 
vooraf, maar betekent “dat ik er op inga, of h
iets oplevert of niet.” De bevindingen van de 
Onliners bevatten sterke voorbeelden. We 
kunnen daar hier niet verder op ingaan, even
min op de onderlinge afhankelijkheid van lo-
nende en niet-lonende waarden – zoals dat b
voorbeeld op het vlak van solidariteit overtu
gend is te onderbouwen, maar sluiten dit deel
af met het door Duyndam gevonden antwoord
op de (on)voorwaardelijke bereidheid tot hel-
pen. 
 
 
Zorg en generositeit 
 

Geraakt worden, aangesproken worden door 
een persoon, een situatie, een ideaal, ontstaat 
niet uit het niets, maar vormt een eenheid met 
vroeger; het vloeit voort uit een sedert de 
jeugd
H
e
de context van de Onlin
z
ting, werden helpers en niet-helpers gecon-
fronteerd met emoties als ongerustheid, angst,
verontwaardiging, woede, vanuit gevoelens 
waaruit niet gemakkelijk bereidheid kan o
staan. De niet-helpers stuitten, zo bleek, hier 
ook op een barrière van angst, onzekerheid, 
hopeloosheid en soms zelfs apathie. Hier komt
nu het cruciale moment in de vraagstelling van
Duyndam. Die weerhoudende gevoelens van 
de niet-helpers – Duyndam spreekt van ‘rem
mende emoties’, kunnen niet of nauwelijks 
worden genegeerd of overwonnen. Temidden
van deze remmende emoties en de grote geva
ren in die tijd kan een appèl op hulp nauwe-
lijks als lonend worden ervaren, hetgeen dus
mensen blokkeert die georiënteerd zijn op de 
wel lonende waarden. Alleen als niet-per-se-
lonende waarden als appèl ervaren worden, 
kan sprake zijn van onvoorwaardelijke bereid-
heid. We sluiten ons graag aan bij dit stand-
punt. Zorg kan gezien worden als een ant-
woord, vaak als een antwoord op een heldere 
vraag. Het appèl kan echter ook uitgaan van 
een problematische situatie, die gezien en seri
eus genomen wordt en waardoor een hulpver-
lener zich aangesproken weet, zonder dat van 
een hulpvraag sprake hoeft te zijn. Zelfs als d
persoon in nood  eventuele hulp (vooralsnog) 
afwijst, kan de hulpverlener het appèl blijven
voelen. In de omschrijving van Duyndam i
onvoorwaardelijke bereidheid tot zo’n  reactie 
op een probleemsituatie (hulpvraag of niet) 
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generositeit. Dat sluit dicht aan bij de definitie 
van zorg door Verkerk en Callahan: 
 

‘zorg is een gevoelsmatig en 
ondersteunend antwoord op de situatie 
en omstandigheden van de kwetsbare 
en hulpbehoevende medemens. Het 
gaat om zorg die uitdrukking geeft aan 
onze verbondenheid met het welzijn van 
de ander, aan onze bereidheid ons te 
identificeren met de pijn en het lijden 

 
Ge t, 
een en 
ber t-
per
me ti-
on u-
ele van waaruit een bepaald appèl 

ordt verstaan en beantwoord. Primair in een 

t sa-

ind, is voor 
en open, evenwichtige ontwikkeling afhanke-

lijk van het antwoord op één bepaalde oerbe-
oefte en beschikt daarvoor over een onbreek-

d 
u-

 

 

 
-

 uitleg. Een derge-
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 en 
k – zo 

oelig 

-
e-

ijgen 
. 

end zijn’, moet ons iets opleveren. 
– 

 
-

 
 

van de ander en aan ons verlangen te 
doen wat mogelijk verlichting kan 
geven aan hun situatie.’23 

nerositeit is, evenals authentieke aandach
 noodzakelijke voorwaarde voor zorg, e
eidheid tot het beantwoorden van een nie
-se-lonende aanspraak. Zonder deze di-
nsie gaat het niet om zorg, maar om func
ele diensten. Zorg is gericht op de individ
 existentie,  

w
beschikbaarheid en een aandachtige ontvanke-
lijkheid. Presentie is, om te beginnen, het gene-
reuze antwoord op het lot van de zwaksten, 
een gift die dus niet beloond of terugbetaald 
hoeft te worden.  
 

Korte samenvatting 
 
Het voorgaande willen we nog eens kor
menvatten, omdat Duyndams reconstructie 
sterke en vormende inzichten bevat die mede 
funderend zijn voor waar de presentiebenade-
ring voor staat. Ieder mens, ieder k
e

h
bare antenne: word ik serieus genomen, wor
ik als persoon erkend? En het antwoord dat o
ders in staat zijn te geven, heeft op de keper 

beschouwd met niets anders te maken dan met
hun persoonlijke biografie.  
Voorop staat een warme hechtende band die 
onvoorwaardelijk is, waardoor liefde en steun
door het gedrag van het kind nooit verspeeld 
kunnen worden. Ouders die het geluk of de 
gave hebben zó met hun kind om te gaan – van
verlangens tot angsten of boosheid - zetten in
tuïtief die lijn voort in de strijd om aanpassing: 
geen lijfelijke sanctie, maar
lijke zorgzame, aandachtige aansluiting beïn-
vloedt alle latere relaties. De ervaring dat de 
nabijheid niet in het geding raakt, geeft hen de
veiligheid niet een speelbal te worden van he
lot en te kunnen vertrouwen op persoonlijke 
toewijding, aandacht. Die is immers oprecht
authentiek gebleken, onvoorwaardelij
wordt men gevormd: tot een verantwoorde-
lijkheid nemend empathisch mens, gev
voor het lot van anderen en bereid die ander 
onvoorwaardelijk bij te staan. 
Ouders die meer of minder zijn tekortgeko-
men, niet zelf die onvoorwaardelijkheid ken-
nen, zoeken, onverwijtbaar, veelal bij hun kin
deren alsnog de antwoorden op hun oerb
hoeften aan acceptatie, respect, erkenning et 
cetera. De verhoudingen in dit gezin kr
daardoor een vooral voorwaardelijk karakter
Het is alsof ouders vinden  ‘mijn liefde voor 
jou moet lon
Gehoorzaamheid – de strijd om aanpassing 
wordt in sterkere mate afgedwongen door fy-
sieke straffen; door enigerlei vorm van geweld
in de bejegening, hetgeen een kind als verne
derend zal ervaren. Hier wordt een wezenlijk
andere blauwdruk gevormd van hoe mensen
met elkaar omgaan, een blauwdruk die even-
eens onmiskenbaar doorwerkt in latere rela-
ties: het volwassen geworden kind zal eerder 
voorwaardelijk dan onvoorwaardelijk met an-
deren omgaan.Een gevonden waarde, het mo-
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reel appèl, wordt  met afwegingen tegemoet 
getreden. eerst gewogen op wat het oplevert.  
Mutatis mutandis weerspiegelt zich in deze 
funderende grondhouding ook de structuur 
van de hedendaagse reguliere hulpverlening
die toch hoofdzakelijk voorwaardelijk van ka-
rakter is. Het verklaart onder meer waarom 
mensen die er persoonlijk en maatschappelijk 
het slechtst aan toe zijn en aan vrijwel geen 
van de voorwaarden tegemoetkomen, in het 
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eggen, dat de presentiebenade-
ng ook uitsluitend daar thuishoort, daar 
aar de leefwereld het meest chaotisch is. 
aar daar is ze in elk geval het meest gewenst, 

een goede wa p, zoals een 
andachtige en trouwe betrokkenheid, op-
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nadeel blijven, opgegeven worden, allermins
erkend. Zij zijn slechts bekend als behorend to
de groep daklozen, tot de verslaafden, de over
last-veroorzakers. Nabijheid, aandacht, res-
pect, het zijn grotendeels onbekende begrip-
pen in hun levens en tegelijk zijn het diep ver-
borgen en nog immer gekoesterde verlangen
 
 
 
De wereld van de zwaksten, presen

en vriendschap 
 
Presentiebeoefenaren hebben overwegend m
armen met meervoudige problemen van do
Dat wil niet z
ri
w
M
waar de ander kwaliteiten kan ervaren als in 

arachtige vriendscha
a
rechtheid, warmte en mededogen. Daar ver-
schaft presentie erkenning  en troost. Het erva-
ren van deze ongeveinsde, niet gespeelde na-
bijheid – de aard  van de relatie – staat voor
niet de zaak, niet het (impulsief) willen oplo
sen van problemen. Wat aangepakt kan wor-
den, zal gebeuren, maar haastige spoed in deze
blijkt weldra ‘leeg’ en betekenisloos omdat, 
zoals aan het begin van dit vertoog gesteld,
met het organiseren van een woning of ander

schijngestalten van hulp het probleem niet uit 
de wereld is. Onveranderlijk problematisch, 
pijnlijk en ondermijnend blijven de verhou-
ding tot het leven, de wanorde, de verlaten-
heid. Welk ander antwoord dan het onvoor-
waardelijke, dan inleving en vriendschap kan 
lonend zijn? 
De bedachte oplossing kan in ieders ogen 
‘goede hulp’ zijn, maar werkt averechts omdat 
het ‘goede’ een niet te ervaren  goed blijkt te 
zijn, vaak omdat alle kwetsingen en kneuzin-
gen in de levensloop en de levensvragen van
de betrokkene zijn gelaten voor wat ze zijn. Z
zijn niet gekend, niet geborgen, laat staan be-
grepen. Dit leidt tot een door cliënten en pro-
fessionals zee
draaideur: de goed bedoelde hulp helpt nie
en op zeker moment blijft verdere hulp dan 
ook achterwege: men heet kansloos, en dan is
het water naar de zee dragen. Aan de
kan de presentiebeoefening tegemoe
door contact te maken met die onaangeroerde
pijnen, noodkreten of verlangens en een d
zorg getekende relatie op te bouwen. 
Dit is fundamenteel. De ander maakt on
verantwoordelijk. Om te begrijpen wat er 
het spel staat, om er werkelijk om niet te zijn en 
een pad te effenen naar waardigheid en een 
begin van hechten weer mogelijk te maken, 
dienen we beschikbaar te zijn, tr
open en oprecht. Het gebeurt, het morele app
is duidelijk, er worden geen afwegingen 
gemaakt. Er is een onvoorwaardelijke 
bereidheid een van de lege plekken om
iemand heen in te nemen, een band aan te 
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gaan. Een band die, nogmaals, de kwaliteiten 
heeft van de derde gestalte van vriendschap. 
De enige toegang tot subjectieve ervaringen 
van kwaliteit van leven is de relatie ofwel de
relationele insluiting. Dan is er veiligheid, v
trouwen en is er een weg te vinden naar ver-
sterking en ontplooiing. En het klinkt drama



 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten uit het presentieonderzoek 

 
 

 
© Marius Nuy & Frans Brinkman, 2004, bron: http://www.presentie.nl/documenten  

DE OASE IN EEN MENSENLEVEN 

tisch en verheven tegelijk, maar dan is er red-
ding: niet uit de handen van mensen die iets 
slechts met hen voor hebben zoals de Nazi’s
destijds uit minachting met de Joden, maar ee
redding uit de verlorenhei
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t ijdele pogingen het lijden weg te 
emen. Ook lijden hoort bij leven en vrienden 
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schappelijk uitgestoten zijn gepaard gaat. Zijn
verhaal, zijn leed, zijn leven doen ertoe, die er
kenning staat voorop. Baart spreekt daarom 
nergens van ‘redding’, maar van een schep-
pingsdaad. 
 
De presentiebeoefenaar is als een begeleider 
van mensen,  zoals de Bijbelse Job, die met 
ernstige rampspoed te maken had en zich 
beklaagde bij God en de wereld. Presentie is bi
hem aanschuiven onder de boom, aanhoren en 
bevestigen dat hij lijdt. Het is zijn lijden op dat 
moment. Dan is men niet bezig met morgen o
volgende week of volgende maand en al 
evenmin me
n
weten dat van elkaar, in een diep besef, in een 
communiceerbare individuele zelfkennis en
kennis van de ander. Naar jargon en als 
woordspelletje kunnen we dit ‘Job coach’ 
noemen. Dit kan worden samengebald in 
‘openheid’. Wie zich wil verbinden en zich 
verbonden wil weten, zal open dienen te zijn, 
onvoorwaardelijk. Harnassen we ons met
techniek en protocol, dan zal daar geen sprake 
van kunnen zijn. Het menselijke van 
professional en cliënt blijft dan buiten beeld, 
buiten een gezamenlijk te maken 
ervaringswereld. Juist hierin vinden we 
argumenten om vriendschap te introducer
in professionele hulpverlening. Het is niet 
relatie aan het loket, ook niet een in de 
spreekkamer, maar - en dat benadrukt meteen 
het onorthodoxe van de presentie - een rela
in het alledaagse leven.  
Vriendschap manifesteert zich op minstens 
twee manieren die we voor ons vertoog rele-

vant vinden: variatie in tijd, plaats, activiteit 
in wederkerigheid. De variatie is bijvoorbeeld 
dat vrienden elkaar op uiteenlopende m
ren treffen. Een gezamenlijke hobby, een 
weekendje wandelen, een bioscoopfilm zien, i
een café hangen, samen bij elkaar het gazon 
maaien. Essentieel is dat tijdens die activite

ver heo
grappend, spottend, maar ‘het gepraat’ is ev
terloops als nadrukkelijk aanwezig, én bi
dend. De activiteit is daarvoor een smee
del, ook al kan de ene vriend de andere bellen
en zeggen: we moeten praten want h
niet goed met me of, uiteraard, kom w
iets leuks doen want er is me iets bijzonder 
goeds overkomen. Dan kunnen we spreken
van persoonlijk contact op afspraak, in alle an-
dere gevallen is het persoonlijke verweven me
de bezigheid die men samen onderneemt. Wel-
licht is het een algemeen menselijke eigen-
schap om variatie in handelen te zoeken, bij
vriendschap zien we dit nadrukkelijk: we be-
denken steeds nieuwe activiteiten om de band 
stevig te houden. Het is een persoonlijk inves-
teren omwille van de band die we beleven en 
willen behouden.  
Wederkerigheid is zowel voorwaarde als 
tief voor vriendschap. Alleen met wie zich in 
de variatie in handelen persoonlijk toont en b
wie we ons ook willen tonen – tevoorschijn 
willen en durven komen en zijn wie we zijn - 
beschouwen we als vrienden. Iemand die al-
leen vertelt en niet luistert, iemand die zelfge-
richt geen rekening houdt met de wensen van 
de ander, iemand die vooral de ander de les 
wil lezen, beschouwen we niet als vriend. D
balans tussen geven en nemen, in immateriële
zin, ontbreekt en de betrekking zal geen lang 
leven beschoren zijn. Vriendschap is de onbe-
rekende economie van het emotiehuishoude
Geven staat niet in het teken van krijgen, want
we geven aan vrienden, toch maken we van 
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tijd tot tijd, onbewust, de balans op: ontvang ik
ook van die ander? Maar meer nog is dat we 
geven omdat we er vertrouwen in hebben da
de ander bereid is ons te geven, onvoorwaar-
delijk te geven. 
 
Deze twee manifestaties van vriendschap staa
op zeer gespannen voet met het moderne pro-
fessionalisme, als dat professionalisme ze al 
niet uitsluit. Veel hulpverlenend handelen is 
ééndimensionaal en rigide. Een loket leent zich 
niet voor gekeuvel, een spreekkamer niet voo
een spelletje klaverjas. Het zal voor iedere pro-
fessional herkenbaar zijn dat men vrienden 
kan worden met
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oet dat buiten het intercollegiale contact valt. 
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haar vriend zou zijn. 

d
Na het werk een borrel is een voor de hand 
liggend voorbeeld. Pas dan, buiten de werk-
omgeving, ontmoet men elkaar werkelijk als 
personen en heeft de groei van vriendschap 
een kans. Voordien zit men in een keurslijf van 
werkopdrachten, beroepscodes, drukte en 
teamafspraken; men is  gebonden aan spelre-
gels. De werkcontext dwingt tot een doen en
laten wat men buiten deze context niet zo zou
doen en dus een zelfvervreemdende uitwer-
king kan hebben. Deze ervaringswereld ver-
schilt, blijkens de theorie van de presentie, ni
echt van de ervaringswereld van cliënten. Cli-
enten zoeken vrienden, de maatschappelijk 
uitgestotenen voorop. We noemden al dat 
problemen onoplosbaar kunnen zijn. We ze
gen ook dat een concreet probleem niet het 
eerste, het dringendste probleem van een cliën
hoeft te zijn. Eenzaam verkeren met het pro-
bleem kan een alles overstijgend probleem zi
en daar, in dat lijden, biedt alleen een vriend 
verzachting, verlichting. Wie arm is kan nog 
lang arm blijven, wie verslaafd is kan nog lang
verslaafd blijven, wie gevangen zit, zit met z
kerheid nog jaren, wie oorlogservaringen h
kan die ervaringen niet ongedaan maken. Er is 

geen zicht op wezenlijke verandering, en du
telt de vriendschap. Het modern professiona-
lisme heeft verandering echter als vanzelfsp
kend ingebouwd en daarbij ‘fysieke oplossin-
gen’ voorop staan: er is weer een woning, de 
schulden zijn gesaneerd, de verslaving is on-
der controle, wat kan er dan nog misgaan? 
Door de uitsluiting van vriendschap is derge-
lijk oplossingsgericht handelen echter ge-
doemd te mislukken, op z’n minst een bron 
van frustratie en teleurstelling. 
 
Is vriendschap verenigbaar met professioneel 
handelen? Eerder genoemde Van de Bossche 
trekt dit ernstig in twijfel. Wij zijn geneigd dat 
niet te doen. Zeker is immers dat een zakelijk
betrekking gemengd kan zijn met een vriend
schappelijke. Het is zelfs een tamelijk alledaag
se praktijk: collega’s kunnen vrienden zijn
kenpartners ook, een echtpaar kan een bedrij
managen. De onmogelijkheid va
g
werelden zijn geconstrueerd die vervolgens 
gestold raken in rigide vormen. Enerzijds de 
wereld van de cliënt, zijn problemen en hulp-
vragen en anderzijds de wereld van hulpver-
lener, zijn theorieën en oplossingen. Bij een 
dergelijke scheiding zal men elkaar nimmer 
ontmoeten. Nimmer zal men vrienden kunnen 
zijn, omdat al het persoonlijke immers is uit-
gebannen en professionals huiverig zijn voor
nabijheid.24 In de helpende vriendschap 
kunnen de rollen echter anders worden 
verdeeld of ingevuld. Misschien moeten we 
spreken van een versobert model van 
vriendschap want het is geen vriendschap 
zoals die spontaan ontstaat, maar de omgang
tussen professional en cliënt bevat zo veel 
mogelijk ingrediënten, kwaliteiten, van 
vriendschap. In helpende vriendschap vraagt
een professional zich steeds weer af hoe h/zij 
met een cliënt zou omgaan als die cliënt zijn o

 

 
Pagina 15



 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten uit het presentieonderzoek 

 
 

 
© Marius Nuy & Frans Brinkman, 2004, bron: http://www.presentie.nl/documenten  

DE OASE IN EEN MENSENLEVEN 

In de ongelijke startpositie betekent dit dat de 
professional deze elementen een kans wil ge-
ven, in de hoop dat de cliënt deze zal ‘oppik-
ken’. Terugkerend naar waar we de derde ge
stalte van vriendschap hebben verbonden met 
lijden, houdt dit in dat de professional het lij
den van de cliënt ziet, erkend en verbindt m
zijn eigen lijdenservaringen of kennis van 
varingen van anderen en dat wil zeggen: niet 
onmiddellijk begint bij hoe het lijden is weg te 
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nemen of onmiddellijk af te haken bij de con-
statering ‘hopeloos geval’. Hij is nog ver ver-
wijderd van dat handelen of die oordelen. 
Daarin zien we een wederkerigheid. De pro-
fessional heeft niet alleen technische bagage, 
wat overigens heel belangrijk blijft, maar vóór
alles oog voor de cliënt als medemens. H/zij 
vraagt  zich af: wat jij doormaakt, begrijp ik 
dat, sluit dat ergens aan op mijn bestaan? Deze
attitude schept ruimte voor elementen van 
vriendschap. Het is een streven naar vriend-
schap en schept  ruimte voor variatie in hande
len. De verbinding tussen bestaansvragen v
cliënten en hulpverleners kan hulpverleners 
losmaken van hun stoel, bureau, pc en pape-
rassen. Wat voor een cliënt belangrijk is, dat 
willen ze dan ook zien, meemaken, delen. Ze
zijn bereid om een boswandeling te maken e
te praten, te tafeltennissen zonder te praten, 
een fabriek te bezoeken waar een cliënt trots
op zijn werkplek, hoogtijdagen van een cliën
bij te wonen, bij de cliënt thuis te eten en buren 
te ontmoeten. Omgekeerd kan een hulpverle-
ner die op zaterdagochtend altijd gaat vissen 
een cliënt uitnodigen om met hem mee te 
gaan. Mits deze cliënt enige interesse in visse
heeft, zijn er weinig betere omstandigheden 
denkbaar om over leven en leed te praten. Zo 
verweven zich leefwerelden en gaat de betrek
king minimaal op vriendschap lijken. Dit pro-
ces van radicale toewending naar de leefwe-
reld van de cliënt – onorthodoxer kan het haast 

niet – is een scheppingsdaad: er wordt een re-
latie gesticht waarvan de ander, de cliënt, me-
destichter wordt.25 
Het uitgangspunt dat een cliënt medestichter 
is voorkomt dat de presentiebeoefenaar op ze
ker moment zijn professie vergeet en onna-
denkend een relatie begint. Een relatie beginnen
brengt mensen in het domein van de roman-
tiek, terwijl een relatie stichten het domein va
de solidariteit betreft. Daarin zijn emotioneel 
eigenbelang, oneigenlijke verwachtingen of er-
varen grensoverschrijdingen misplaatst want 
dan zien we onszelf en de
meer zoals we nu zijn en ontstaat verlangen of
dwang naar zoals we zouden moeten zijn. 
Daar verdwijnt de derde gestalte van vriend
schap, waaruit zorg gedolven wordt, uit het 
zicht. De kwaliteit van de professional
juist in gelegen te zijn om solidariteit in ee
zuivere betrekking te waarborgen, kortom te 
kunnen zijn als een waarachtige vriend
waar de ander dat veelal m
kan, zijn emoties nauwkeurig kan volgen. On
der die professionele voorwaarde achten we 
het onverenigbare verenigbaar. Daar kom
bij, dat iedere presentiebeoefenaar, idealiter
in.supervisie, voortdurend reflecteert o
handelen, zijn ervaringen en ondergane emo-
ties.26  
 
De allesomvattende voorwaarde blijft dat de 
professional in staat is de ander, de cliënt al
mede-mens te zien, geen cliëntnummer zoveel
geen ding dat ter reparatie wordt aangeboden. 
De eerder als voorbeeld genoemde  visochtend
zien we als een metafoor voor rust, want in
rust kunnen gevoelens en geda
uitgewisseld en aangeboord, zonder dat de 
aandacht, het respect en de steun in het geding

omen. Het moet een weldaad zijn dak
nen ervaren, een weldaad die binding geeft en
onvermoede perspectieven kent op de aan-
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vaarding van lijden. Erkend leed, gedeeld leed, 
is misschien aanwezig in een minuut ofwel het 
delen van leed strekt zich uit over jaren. De ba-
sisingrediënten van vriendschap overstijgen de 
rolverschillen tussen professionals en cliënten
De rolverschillen zijn een maatschappelijke 
constructie. De wederzijdse betrokkenheid is 
een te ervaren realiteit. Daarin weet een cliënt, 
die gederailleerd is in voor veel mensen van-
zelfsprekende maatschappelijke verbanden,
zich medemens.   
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21. Duyndam (noot 7), p. 119-150. De twee 
studies betreffen: S.P. Onliner en P.M. On-
liner (1988), The altruistic personality: 
Rescuers of Jews in Nazi Europe, Fr
Press New York; Alice Miller (198
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Summa

The ndship. 
he article presents a profound reflection on 
iendship, circumstanced in the theory of 
resence by Andries Baart. The main question 

iendship is compatible with pro-
ks 

ur-

. 

 
 

over het narcisme, Het Wereldvenster, 
Houten. 
Prakken & Driest …… 
Verkerk en Callahan, geciteerd in Duyn
dam (noot 7), p. 141. 
Zie A. Baart (2004), p. 164 Gebroken goed 
in ongebroken relatie
notities voor de beroepspraktijk van 
maatschappelijke opvang, in Marius Nu
& Frans Brinkman (red.), Wanorde in een 
mensenleven. Een bezinning op 
thuisloosheid, SWP Amsterdam. 
Zie A. Baart (noot 1), p. 235. 

ry 

 oasis in human life. An essay of frie
T
fr
p
is whether fr
fessional care.  A short journey in history lin
on in contemporary views by Manschot, Ri-
coeur and Duyndam. This philosophical ‘jo
ney’ seems very helpfull in finding arguments 
for giving assistance in the spirit of friendship
Help to lonely and isolated people without this 
dimension is fighting a losing battle. 
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