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BEWUSTZIJN

In de hulp- en zorgverlening haalt de 
financiële crisis hard uit. Politici en mana-

gers kijken bezorgd toe en zetten in op be-
heersing van het systeem, organisaties en 

kosten. Natuurlijk is dat nodig, maar laten 
we de hulpzoekende mens niet uit het oog 

verliezen. Besparen op aandacht voor de 
hulpvrager is funest, maar staat nu wel te 

gebeuren. Bezuinigingen zijn namelijk 
het gemakkelijkst uit te voeren daar, waar 
de minste weerstand is. Deze trend zie je 

overal in de samenleving.   
aUTEUr: Jikke de RuiteR

Hoe overstijgen
 we onze natuur?

Het politieke belang zou principieel onder-
geschikt moeten zijn aan het belang van de 
bescherming van de levens van kwetsbare men-
sen. als Jood ken ik mijn teksten: “Denk erom 
dat je zorg hebt voor de vreemdeling, want je 
bent zelf vreemdeling geweest in Egypte.” Het 
is in mijn beleving heel reëel om de noodzaak 
van zorg te voelen op basis van je eigen erva-
ringen. De Israëlische oud-rechter Haim Cohen 

(1989) schreef in zijn boekje over mensenrech-
ten in de Bijbel en de Talmoed dat er vrijwel 
geen mensenrechten zijn, maar wel mensen-
plichten. In het Jodendom kennen we niet het 
vriendelijke advies ‘wees lief voor elkaar’. De 
Thora en Talmoed zijn daarin veel stelliger: “als 
je ziet dat een ander tekortkomt, dan moet je 
helpen. Je mag niet onverschillig blijven, je mag 
niet wegkijken. Je moet hulpverlenen.” 

Wat heeft een Joodse hulpinstelling specifiek 
te bieden? Wat houdt de toevoeging ‘Joods’ 
in? Wat voor verschil maakt dit? Om antwoor-
den te vinden op die vragen heb ik mij (2011) 
verdiept in de geschiedenis, zoals beschreven 
in de Thora en de Talmoed. Het is onze natuur 
om allereerst onszelf overeind te houden, wat 
verklaarbaar is vanuit het biologisch perspectief 
dat een mens altijd zijn lijf en leden zal verde-
digen: overlevingsdrang. Om geraakt te kunnen 
worden door de kwetsbaarheid van de ander, 
zullen we dus onze ik-gerichte natuur moeten 
overstijgen. 

thora
De Thora heeft als doel om van elkaar en de 
collectieve ervaring te leren en verhaalt over 
mensen die al dan niet hun natuur kunnen 
overstijgen. als de nakomelingen van aartsvader 
abraham na omzwervingen als gevolg van 
hongersnood in Egypte aankomen, worden ze 
tot slaaf gemaakt. Ze weten te ontsnappen aan 
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deze onderdrukking en komen terecht in de
Sinaï woestijn. Hoe overleef je daar? Wie weet 
er de weg? Wanneer Mozes hen tegemoet 
treedt nadat hij van de berg is afgedaald, reikt 
hij hen een handvol wetten en regels aan die 
zijn gericht op de verplichting om voor de 
kwetsbaren en armen te zorgen. Die opdracht 
helpt ons om boven onszelf uit te stijgen, want 
van nature zijn we daar niet toe geneigd.
Ook het eerste Bijbelverhaal over adam en 
Eva kent dit thema. In het paradijs plant God 
de boom van kennis over goed en kwaad op 
de allermooiste plek. Eva slaat het verbod de 
vruchten van deze boom te plukken in de wind, 
en verwerft zo de kennis over goed en kwaad. 
Hierdoor staat de vrouw aan de wortel van de 
wetenschap. De moedige mens kan aan kennis 
komen en daardoor kiezen tussen goed en 
kwaad. Om onze natuur te overstijgen moeten 
we dus bereid zijn tot leren.
De mens moest vervolgens zelfstandig de aarde 
gaan onderhouden, want zonder zorg zou de 
schepping verloederen. De eerste twee mensen 
die het paradijs achter zich laten krijgen twee 
zoons: Kaïn en abel. abel betekent in het 
Hebreeuws ‘damp’, iets vaags, een windje; 
eigenlijk is het niets. Kaïn krijgt ruzie met abel 
en slaat zijn broer dood. Niemand wist nog 
wat dood betekende, want het was nog nooit 
voorgekomen. God vraagt van boven: “Kaïn, 
waar is je broer?” “Hoezo, waar is mijn broer? 
Ben ik mijn broeders hoeder?” “Ja! Wat heb 
je gedaan?” Zo wordt Kaïn verantwoordelijk 
gesteld. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. 

Levinas 
Levinas (1987 [1961]) heeft het woord ‘schep-
pen’ geanalyseerd zoals het beschreven staat 
in de Thora. Het staat in de Thora als het 
Hebreeuwse woord ‘wajitseer’ (en hij schiep). 
Je schrijft dit woord met een letter joed in het 
midden. Maar als er geschreven wordt dat 
God de mens schept, staat er het zelfde woord 
wajitseer, maar nu met twee joeds. Levinas laat 
zien dat dit geen toeval maar opzet is. De mens 
is geschapen als een twee-heid, en niet als 
individu. De ik is niet zonder de ander; beiden 
zijn dus evenveel waard. als ik mijzelf belang-

rijker vind dan de ander ontstaat een conflict, 
want de ander is ook een ik. Om onze natuur 
te overstijgen moeten we ons dus bewust zijn 
van het feit dat wijzelf niet belangrijker zijn 
dan wie dan ook. We zijn allemaal evenveel 
waard: de zwakke is evenveel waard als ik en ik 
ben evenveel waard als de sterke. Wat wens ik 
mezelf toe als ik in een vreemd land zit, als ik 
ziek ben, als ik oud word? Dan verwacht ook ik 
een helpende hand. Daar moeten we dus ons 
beleid op vormen.

De barmhartige Samaritaan
Een man reisde van Jeruzalem naar 
Jericho. Onderweg werd hij door rovers 
overvallen. Zij rukten hem de kleren van 
het lijf, sloegen hem bont en blauw en lie-
ten hem voor dood langs de weg liggen.
Toevallig kwam een priester langs. Toen 
hij de man zag liggen, ging hij aan de 
andere kant van de weg voorbij. Een 
tempeldienaar die voorbijkwam, deed 
hetzelfde en liet de man gewoon liggen. 
Gelukkig kwam er ook iemand langs die 
medelijden kreeg toen hij de man daar 
zag liggen. Deze Samaritaan knielde 
naast hem neer, verzorgde zijn wonden 
met olie en wijn en legde er verband om. 
Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging 
er zelf naast lopen. 
Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem 
verder verzorgde. De volgende morgen 
gaf hij de herbergier twee zilveren mun-
ten en zei: “Zorg goed voor hem. Mocht 
dit geld niet genoeg zijn, dan betaal ik de 
rest de volgende keer wel.”(Thora)
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Levinas:
“De mens is geschapen als 
een twee-heid, en niet als
individu. De ik is niet zonder 
de ander; beiden zijn
evenveel waard.”

Levinas analyseert de begrippen totaliteit en 
oneindigheid grondig (1987 [1961]). Ik leef in 
een totaliteit: mijn eigen wereldje, met mijn 
eigen waarden en uitgangspunten, en met mijn 
eigen blik op de wereld. Mijn land, stad, mijn 
huis, opvoeding, mijn waarden en normen vor-
men mijn ik en mijn referentiekader. Ze vormen 
de bril waardoor ik de ander waarneem en 
beoordeel. Maar dat geldt ook voor jou, hoewel 
jouw totaliteit een andere is dan die van mij. 
Wanneer ik als amsterdammer een Limburger 
ontmoet, bepaalt mijn referentiekader het beeld 
dat ik van deze man krijg. In gesprek vanuit dit 
kader, kan ik niet echt luisteren. Ik moet eerst 
mijn eigen totaliteit relativeren en pas dan ben 
ik in staat om onbevangen te luisteren. De to-
taliteit bepaalt ons en bepaalt mijn idee van de 
ander. Juist de ontmoeting met die ander, zorgt 
ervoor dat je andere werelden leert kennen 
waardoor je je totaliteit kunt ontstijgen. Daartoe 
moet je wakker geschud worden. Vaak gebeurt 
dat op momenten waarop het niet schikt. 
Daarom schermen we ons zo goed af. “Ga er 
maar van uit”, zegt alain Finkielkraut (2004), 
“dat je het niet leuk vindt. Die ander komt jouw 
boeltje overhoop halen. Het is een verstoring 
van je dagelijks ritme.” 

Maar stel, er staat niet één hulpzoekende op 
je stoep, maar zestien. Wat dan? Dan moet je 
keuzes maken en een systeem gaan opzetten. 

Bron: Brancha L. Ettinger

Bram de Swaan (2004) heeft dit ooit schitterend 
beschreven. Je huurt professionals in en zij 
doen hun werk goed; hoe beter ze het doen, 
hoe meer aanvragen er komen. Je huurt nog 
meer professionals in en die zetten een systeem 
op met alle regels en restricties van dien. In de 
beheersing van dit groeiende systeem dreigen 
we de oorsprong van de hulpverlening uit het 
oog te verliezen.

Levinas heeft het hier over ‘de derde’. Ieder 
heeft dezelfde rechten. En dus moet elke vorm 
van systeem dat uitgangspunt eerbiedigen. We 
moeten er dus voor waken dat de organisatie, 
de regels of het systeem niet bepalend kunnen 
worden. Het systeem behoort altijd onderge-
schikt te zijn. Op dat punt zitten we nu in onze 
samenleving. Het systeem vormt de totaliteit. 
Daarom moeten we terug naar de oude waar-
den: kennis van goed en kwaad, verantwoor-
delijkheid voor de zwakkere, gelijkwaardigheid 
van alle mensen.

Hoe kunnen coaches hierop aansluiten? 
Activeren tot denken
In het Jodendom staat het samen leren centraal. 
De Thora vertelt dat God op de berg Sinaï een 
verbond met Israël gesloten heeft en de wet 
heeft geopenbaard. De openbaring is nooit 
voltooid. Moses Mendelssohn (1729 - 1786) 
stelt dat de openbaring telkens weer plaatsvindt 
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wanneer jij en ik de boeken opendoen en 
samen gaan studeren: Wat staat er eigenlijk? 
Hoe kan dat? Hoe staat dat in verhouding met 
mijn vragen en mijn samenleving? Gezamenlijk 
puzzelen, denken en blijven zoeken. 
Samen leren, ook met onze cliënten, kan aan 
de hand van teksten, aan de hand van filosofie, 
maar ook aan de hand van elkaars verhalen. 
Intervisie biedt gelegenheid om samen te analy-
seren en elkaar te bevragen.

Mensen bemoedigen het anders te doen
Een coach draagt bij als mensen durven gaan 
zeggen: “Dat pikken we niet meer.” We moeten 
kenbaar maken hoe we over de ontwikkelingen 
van nu denken en dus ook mensen aanmoedi-
gen om zich uit te spreken over hun eigen vak 
en branche, want 
zij zijn degenen 
die het weten. 
Particuliere ini-
tiatieven schud-
den de boel op. 
als professionals 
zich niet laten in-
pakken, hebben 
ze grote impact. Zo is het Gezondheidscentrum 
Levinas in het rotterdamse Kralingen uitgegaan 
van de gedachte om een team te vormen op 
basis van een gezamenlijk gedragen visie. De

initiatiefnemers hebben verschillende bijeen-
komsten georganiseerd om die Levinassiaanse 
visie te vertalen naar de eigen zorgpraktijk; 
een proces waarvoor men de tijd durfde te 
nemen. Nu, tien jaar later, is de visie dusdanig 
geïntegreerd in de hele organisatie, dat de 
kernwaarden als vanzelfsprekend terugkomen 
in relaties met de patiënten, maar ook in de 
onderlinge relaties. Natuurlijk blijft dat iedere 
dag een uitdaging wat het volgende voorbeeld 
goed illustreert. Een Turkse vrouw die niet goed 
Nederlands spreekt komt op afspraak bij de 
arts. Ze brengt haar dochter mee als tolk. Bijna 
automatisch richt de arts zich in het gesprek tot 
de dochter. Maar wiens emoties peil je dan? 
Je staat er niet bij stil. Ik had hetzelfde gedaan. 
Vervolgens vraagt de Turkse vrouw thuis aan 

haar dochter: 
“Wat vroeg de 
dokter nu eigen-
lijk?” De dochter 
vertaalt de 
uitkomst en de 
moeder is het er 
niet mee eens. Er 
komt een tweede 

gesprek met de arts, wat leidt tot extra kosten. 
De arts had beter meteen meer tijd kunnen 
nemen en met de moeder zelf praten, ook al 
betekent dit dat je planning niet meer zo mooi 

De Thora heeft als doel
om van elkaar en de
collectieve ervaring te leren 

Als professionals zich niet
 laten inpakken, hebben ze 

grote impact
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klopt. De visie draagt uit dat professionals het 
lef moeten hebben om keuzes te maken die hen 
goed dunken. Dat heeft een direct gevolg voor 
het management: je geeft de professionals eigen 
verantwoordelijkheid en vertrouwt daarop.

Uit de eigen totaliteit stappen 
Er is een goede coachmarkt om een boterham 
mee te verdienen en daar is niets op tegen als je 
het gewetensvol doet; als je bereid bent om zelf 
te leren, in een intervisiegroep te participeren, 
je totaliteit los te laten, en jezelf blijvend te 
trainen in luisteren. 

Tijdens mij studie moest ik een vrouw intervie-
wen om erachter te komen wat haar attitude ten 
aanzien van het openbaar vervoer was. aldus 
stelde ik de vraag: “Wat is je attitude ten aan-
zien van het openbaar vervoer?” Daar moest ze 
wel even over denken, dus ik probeerde haar 
als interviewer te helpen: “Sta je bijvoorbeeld 
op voor iemand als het druk is?” “O ja”, ant-
woordde ze. Het interview zette zich vervol-
gens op deze voet voort. De psycholoog vroeg 
mij na afloop: “Vond je dit een goed inter-
view?” “Ik ben wel wat aan de weet gekomen”, 
antwoordde ik. “Wat dan?”, vroeg de psycho-
loog. “Nou, hoe zij erover denkt.” “Dat is een 
grote misvatting”, zei de psycholoog. “Jij hebt 
wel informatie gekregen, vooral over wat jij 
belangrijk vindt. De vragen die je stelde, komen 
voort uit jouw interesse. Het is veilig om vragen 
te stellen, want dan gebeurt er iets.” Maar na 
afloop van het interview wist ik helemaal niet 
hoe de geïnterviewde vrouw er zelf over dacht. 
Ik wist niets over die ander. 

Er is dus iets anders nodig: een luisteren en aan-
sluiten bij wat iemand zegt. Dat is geen zachte 
business, integendeel: het is heel moeilijk. ■
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