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Afgezien van een aantal type-fouten, bevat de tekst enige omis
sies die een goed begrip van het betoog zouden kunnen belemmeren.
De meest storende onvolkomenheden zijn hieronder vermeld.
p. 20

Voetnoot 7 moet zijn: voetnoot 4

p. 22

Voetnoot 9 moet zijn: voetnoot 6

p. 38

Het begin van de eerste nieuwe alinea moet als volgt
worden gelezen:
Kenmerkend voor de psy(cho-sociale)-benadering van cliën
ten acht ik de systematische nadruk van behandeling/beïn
vloeding op het vlak van de individuele psyche, de subjec
tieve realiteit van het individu.

p. 61

Na de kleingedrukte passage luiden de eerste zinnen:
Deze dubbele normering kan een bewuste daad van een actor
of van actoren zijn, maar ligt vaak ook in het vlak van
de ongekende voorwaarden en onbedoelde gevolgen van het
handelen. De dubbele normering gaat dan - in ieder geval
in eerste instantie - buiten het bewustzijn van de actor
om, maar is daarmee niet minder effectief.

p. 65

Voetnoot 23 valt weg

p. 81

De zin die op regel 16 van boven begint, moet als volgt
gelezen worden:
De werkers houden het gedrag van de bewoners in de gaten
en proberen hen expliciet te confronteren met dit gedrag
op het moment dat daar een 'leerpunt' voor de betrokkene
uit te halen valt.

"Ze spelen een spel. Ze spelen dat ze geen spel spelen.
Als ik laat merken dat ik hen door heb,
overtreed ik de regels en zullen ze mij straffen.
Ik moet hun spel spelen door niet te zien
dat ik het spel kan zien."

R.D. Laing
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VOORWOORD
De welzijnstaal lijkt lange tijd eigendom te zijn geweest van baar
dige 'softe' sociale academici en het mikpunt van spot van kritische
buitenstaanders. Koot en Bie imiteren al jaren lang een woordje welzijns en Jan blokker ergert zich al even land blau aan dit 'sullig
volkje relatiesleutelaars' dat op de middelbare school steevast een
onvoldoende scoorde voor de exacte vakken.
Toch past deze karikatuur al lang niet meer, voor zover dat ooit
werkelijk het geval was en de welzijnstaal is in toenemende mate ge
meengoed geworden.
In deze publicatie heb ik de welzijnstaal, die voor een deel ook de
mijne is, niet opgevat als een oppervlakkig bij-produkt van de pro
fessionele hulpverlening maar als de uitdrukking van een totale ma
nier van praten, denken, voelen en zijn: een bestaanswijze. Het le
ren en gebruiken van de welzijnstaal is dan ook tegelijkertijd hulp
verleningj zo wil ik proberen aannemelijk te maken.
Ik heb geprobeerd Giddens' structuratietheorie te gebruiken om 'psynormering' - een analysebegrip uit de theoretische 'traditie' van
Foucault - uit te werken tot zowel een handelingsbegrip als een
structuurbegrip. Het is mijn bedoeling geweest om daarmee in be
schrijvende theoretische termen meer handen en voeten te geven aan
dit begrip dat centraal staat in de cultuur-kritische beschouwing
over het psy-complex en huidige culturele veranderingen, met name
in de omgangsmoraal.
Wat betreft de abstracte bewoording waarin dit werkstuk gesteld is,
ik weet dat abstracties veel kunnen verhullen en in 't vage kunnen
laten. Dat zal hier ongetwijfeld ook het geval zijn. Tegelijkertijd
kunnen ze - soms juist daardoor - 'onthullend' werken en een andere
kijk op zaken leveren. Ik hoop dat de lezer van dit werkstuk (ook)
voldoende van dat laatste zal kunnen terugvinden.
In de tekst verwijs ik herhaaldelijk naar de bijlagen achterin de

- 6 publicatie. Daar staan situatieschetsen uit een resocialisatiehuis
voor (ex-)verslaafden, waar ik een half jaar als stagiair mijn praktijktijd heb doorgebracht en later een half jaar part-time gewerkt
heb als 'werker'. De meeste situatieschetsen heb ik voor deze ver
handeling gereconstrueerd aan de hand van materiaal uit het dagboek
dat ik indertijd bijhield.
Deze publicatie is een bewerking van mijn doctoraal-scriptie voor
de studierichting sociologie (w.) aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. En hoe je het ook wendt, keert of brengt, een scriptie
betekent vaak meer dan alleen een verplicht studieonderdeel. Voor
mij tenminste wel: het is een stukje van mezelf geworden.
In het voorwoord van dit stukje van mezelf wil ik een aantal perso
nen bedanken. Gert, voor zijn niet aflatende begeleiding van het
groepsproces en voor de vriendschap. Hand, die nogal eén wat van
zijn ideeën in de een of andere vorm zal kunnen terugvinden in dit
werkstuk, voor zijn inspirerende gesprekken. René, die samen met
mij bijna een jaar lang in de jungle van gevoelens, ideeën, boeken
en discussies heeft doorgebracht. Ellen, die de doorslag gaf voor
het kiezen van dit onderwerp. En mijn officiële begeleider, Rien
Munters, voor zijn zorgvuldige en taktische begeleiding. Ook wil ik
Henr i Hilhorst bedanken voor zijn kritische lezing van een eerdere
versie van het manuscript; een aantal suggestie heb ik alsnog ver
werkt in de uiteindelijke tekst. Tenslotte bedank ik de administra
tie van de vakgroep Sociologie van de westerse gebieden, waar met
vereende krachten het typewerk is verricht.

Ernst Meijer,

.Wageningen, november 1983.

- 7 -

I.

INLEIDING TOT DE PROBLEEMSTELLING

Inleiding
Een bericht uit de Volkskrant van 6-ll-'82: "Medisch psychologisch
onderzoek van (anorexia nervosa) patiënten laat zien dat juist zij
moeite hebben met het accepteren van een aantal betrekkelijk nieuwe
kenmerken van de huidige cultuur, zoals de grotere directheid,
spontaniteit, en informaliteit van.contacten tussen mensen". Aldus
de Volkskrant over prof. Appels' inaugurele rede als hoogleraar in
de medische psychologie aan de Rijksuniversiteit Limburg, waarin
hij volgens hét krantebericht verder de verwachting uitspreekt dat
anorexia nervosa zich net als hart- en vaatziekten (ook een "cul
tuurziekte") zal uitbreiden vanuit eerst de hogere sociale klassen
naar de lagere sociale klassen. Omdat het meestal de hogere klassen
zijn die als eerste reageren op culturele veranderingen, voorspelt
Appels dat een nieuwe volksziekte zich aandient nu de sterfte aan
hart- en vaatziekten aan het dalen is "wat behalve aan betere voor
lichting over gezond leven en een betere medische zorg ook te dan
ken is aan het feit dat drie generaties hebben geleerd te leven in
een geïndustrialiseerde wereld". Dit is een van de vele (niet al
leen krante-)berichten die ons dagelijks bereiken en meer of minder
duidelijk vertellen dat er culturele veranderingen plaats vinden op het punt
van de normering van sociale relaties. (En wie het niet horen wil of kan,
zal het tezijnertijd wel voelen, zo lijkt Appels te voorspellen.)
In een artikelenserie over "moraal '80" schrijft de Haagse Post
over de "opmars van de vrijbuitende burger" (Haagse Post, dec. 1982).
Een citaat: "de afgelopen twintig jaar is met succes een aanval ge
daan op de publieke moraal. Het gezag is niet langer van god gege
ven, arbeid adelt niet meer, het huwelijk is niet langer meer hei
lig, de man niet meer de baas en de jeugd heeft niet langer meer de
toekomst". De oude moraal kwijnt weg en de burger onttrekt zich dus
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steeds meer aan algemeen geldende verplichtingen, is de teneur van
het verhaal.
Het is heel begrijpelijk dat we (culturele) veranderingen in eerste
instantie typeren in vergelijking met de situatie vóór de verande
ring. Maar zit er niet ergens een addertje onder het gras wanneer
we ermee volstaan de nieuwe culturele kenmerken alleen te benoemen
in termen van meer of minder van het "oude", alsof het hier om een
duidige kwantitatieve grootheden zou gaan? In sociaal-wetenschappe
lijke kring zien we een zelfde benadering. De Wageningse gezinsso
ciologen stelden bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden dat de res
trictieve gedragsmoraal, waar "het individu volledig dienstbaar
gemaakt (werd) aan de instandhouding van het groepsbestaan" (Kooy,
1975, p. 258), tegenwoordig permissiever wordt zodat nu "het indi
viduele verlangen meer ruimte krijgt" (idem); verder zou er sprake
zijn van een "toenemende bewustwording van de betekenis van de
eigen persoonlijkheid" (Weeda, 1978, p. 4). Dergelijke zinsneden
suggereren dat er een (nieuw) continuüm aan te leggen is waarop de
oude moraal en een nieuw stelsel van waarden en normen afgepast
kunnen worden en waarin de laatste permissiever is dan de eerste.
Dit laatste klopt in zoverre dat we met betrekking tot de gedrags
mogelijkheden inderdaad een groter pluriformiteit zien optreden,
wat aanleiding geeft tot de veel gehoorde commentaren dat tegen
woordig alles maar kan en er niets is wat niet meer mag.
De eerste vraag die we moeten beantwoorden als we praten over cul
turele veranderingen die betrekking hebben op de moraal, is of er
sprake is van een werkelijk kwalitatief veranderende moraal die de
oude 'aflost' of dat er alleen sprake is van een steeds permissie
ver worden van de oude restrictieve gedragsmoraal. De citaten van
bovenstaande gezinssociologen suggereren meer dit laatste: door
het wijken van de oude restrictieve en collectieve gedragsmoraal
komt er automatisch meer ruimte voor het zelfbesef en verlangen
van het individu als vrijgemaakt individu. De restrictieve moraal is
dood, leve de vrijheid van het individu? Met deze leuze is nog niet
alles gezegd, de kwestie van de culturele veranderingen ligt inge
wikkelder. Termen als individuele verlangens, bewustwording en zelf
ontplooiing hebben tegenwoordig een totaal andere betekenis dan ten
tijde van de restrictieve moraal (voor zover zij daar überhaupt een
reële betekenis hadden), zodat deze termen m.i. ook niet als meet

-9 lat voor onderlinge vergelijking van culturele perioden gebruikt
kunnen worden. Ik ga er vanuit dat algemeen gesproken elk stelsel
van normen en waarden (elke morele orde) pas betekenis krijgt in
een werkelijkheidsopvatting die in een cognitieve orde (met taal
als medium) aangeeft wat er is in de wereld en wat daarbinnen als
minder of meer belangrijk geldt. Daarom, zou men - in het kader van
onderzoek naar culturele verandering - tot doelstelling nemen twee
elkaar in de tijd opvolgende 'moralen' te onderscheiden en te ver
gelijken (of twee stadia binnen een bepaald tijdsbestek, bijvoor
beeld jaren '60-'80), dan zou men dat nooit mogen doen door simpel
weg vanuit het perspectief van de eerste de eropvolgende te analy
seren. Dan immers gaat men gemakkelijk voorbij aan het eigen karak
ter van de 'nieuwe' moraal en de haar noodzakelijkerwijs begelei
dende zingevings- en machtsstructuren. Belangrijker nog, men loopt
snel de kans de pretenties van deze nieuwe zingevingsstructuren als
'positief feit' aan te nemen door haar terminologie over te nemen
zonder deze zelf tot onderwerp van analyse te maken (Mommaas, 1981).
Hier ben ik aangeland bij de tweede vraag die m.i. gesteld moet
worden. Wat ik hier aan de orde stel - het eerder genoemde addertje
onder het gras - is de vraag naar de adequaatheid van de begrippen
die de huidige culturele veranderingen aangeven. Zijn in het vlak
van de sociale relaties en omgangsvormen aanduidingen als 'grotere
informaliteit', 'directheid' en 'spontaniteit', alsook meer ruimte
voor het individuele verlangen en bewustwording analytiaahe beschrij
vingen van culturele ontwikkelingen, of verwoorden zij inderdaad
de pretenties van nieuwe, normerende aultuuridealen ? Ikzelf ga uit van
deze laatste typering - een ogenschijnlijk klein verschil in bena
dering - en denk dat deze sociologisch ook vruchtbaar is. Kooy's
"individuele verlangen", dat steeds meer ruimte zou krijgen tegen
woordig, heeft m.i. een on-sociologische en on-maatschappelijke
connotatie in zich. De angel zit 'm hier met name in het individu
begrip. Want wat is een individu, is dat in een sociologische ana
lyse hetzelfde als elk menselijk organisme van vlees en bloed? Zijn
individuele verlangens, individuele keuzes, individuele behoeften
en belangen tegenwoordig vrijgemaakt van structurerende maatschap
pelijke invloeden, zijn ze werkelijk het autonome veld van elk in
dividu afzonderlijk geworden? En zijn ze in die- zin dan ook amoreel, d.w.z. steeds verder losgemaakt van de invloed van een of

- 10 andere overkoepelende moraal of normering?
Uitgaande van de opkomst van nieuwe aultuiœidealen} verschijnt het hedendaagse
individu als een persoon die tegelijkertijd ook welzijnssubject is. En dit
welzijnssubject wordt genormeerd (ik zal dit 'psy-normering' noe
men), d.w.z. er zijn nieuwe regels die aangeven wat goed is (nieuwe
vorm van geestelijke gezondheid) en hoe je er achter kunt komen wat
goed is (technieken van zelfonderzoek). Huidige veranderingen in
relationele sfeer zie ik als veranderingen in zingevingen, gedrags
codes en in de moraal oftewel in een nieuwe opvatting over geeste
lijke gezondheid en "hoe je daar mee om behoort te gaan".
In deze studie wil ik mij met dit laatste bezig houden, met de op
komst van een nieuw cultuurbeeld van de mens in onze maatschappij
en leg ik de nadruk op de nieuwe vorm van normeringsregels die er
(vaak stilzwijgend) mee gepaard gaan: de normering van de innerlij
ke beleving en ervaring van het individu. Als eerste aanzet hier
toe maak ik gebruik van noties uit de theorie van het zgn. psycomplex. Ik stel hier dat vanuit dit radicale theoretisch perspec
tief termen als zelfontplooiing, bewustwording, informaliteit,
spontaniteit, directheid e.d. opgevat worden als therapeutische èn
ais normen functionerende termen, die ieder op eigen wijze verwij
zen naar de staat van een 'authentiek, onafhankelijk denkend en
beslissend' subject, waarbij wat wij zelfontplooiing enz. noemen
niet zozeer het resultaat is van een verdwijnende, restrictieve
gedragsmoraal als wel het produkt van de opkomst van deze nieuwe
norm van geestelijke gezondheid. De theorie van het psy-complex
spreekt over de opkomst van een nieuwe vorm van beheersing; een
nieuw subject; nieuwe psychologische,zingevingsregels; en meer of
minder expliciet van een nieuwe moraal binnen een opkomende psy
chologische cultuur. De psychologische manier van denken overstijgt
allerlei politieke, religieuze en sociaal-economische verschillen
en levert de nieuwe maatschappelijke consensus (een nieuwe sociabi
liteit). De term 'psy' is ontleend aan J. Donzelot (1979) en heeft
betrekking op die psychologische praktijken waarin alles draait om
het subject en zijn relaties. "Het 'psy-complex' wordt gevormd door
het netwerk van maatschappelijke instellingen en adviesbureau's
rondom huwelijks-, gezins- en opvoedingsproblematiek, waarin deze
psychologische praktijken worden uitgeoefend" (Abma, 1980, p. 490).
De psy-complex theorie is nog maar fragmentarisch bekend in Neder
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land, naast die van de Franse initiator Castel - die teruggrijpt
op het werk van Donzelot en Foucault - zijn er enkele Nederlandse
publicaties verschenen hierover (Abma, 1980, 1982; Van Wel, 1982).
Zij verschijnen binnen een bredere stroom van publicaties over de
psychologisering van de cultuur (Brinkgreve en Korzec, 1978; Lasch,
1977).
Gemeenschappelijk in al deze werken staat de analyse van een nieuwe
moraal (psychologische moraal, relatiemoraal) waarin het individu
verschijnt als een qua denken en beslissen autonoom subject. De
nieuwe normering grijpt niet meer rechtstreeks in op het gedrag
maar op het hemen van beslissingen (keuzen) en op de afwegingen
van het individu die hieraan voorafgaan, de termen waarin de keu
ze(n) geformuleerd en gelegitimeerd worden.
Probleemstelling en opzet
In de inleiding heb ik de begrippen cultuur en zingevingsstructuur
in één adem genoemd met moraal en normeringsprocessen. Ten grond
slag hieraan ligt de volgende theoretische notie. "Alle structure
ringsprocessen veronderstellen de onderlinge wisselwerking van be
tekenissen, normen en macht. Deze drie begrippen zijn als 'grond
begrippen' van de sociale wetenschap onderling gelijkwaardig en
liggen logisch besloten zowel in het begrip 'intentioneel handelen'
als in het begrip 'structuur': iedere cognitieve en morele orde is
tezelfdertijd een systeem van machtsrelaties met een bepaalde 'hori
zon van legitimiteit'" (Giddens, 1979a, p. 173). Met deze grondre
gel in het achterhoofd kom ik tot de volgende probleemstelling:
Centraal in deze studie staat de vraag wat we onder psy-nomering kunnen ver
staan. (Wat wordt er genormeerd en op welke wijze gebeurt dit?) Om antwoord hier
op te krijgen zal ik een theoretisch onderzoek doen naar de structurele kenmerken
van de voertaal bij uitstek van de hedendaagse professionele hulpverleningsin
stanties, de zgn. welzijnstaal.
Niet de theorie van het psy-complex

als zodanig, en evenmin de

theorieën van de psychologische cultuur zijn in deze scriptie ob
ject van onderzoek, maar de nieuwe normeringsregels zoals die on
derdeel zijn van hedendaagse hulpverleningspraktijken. Voor zover
de welzijnstaal, het medium van dergelijke praktijken, doorgedrongen
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is tot buiten de grenzen van haar oorsprong (de professionele hulp
verlening) wil mijn analyse mëér zijn dan een analyse van deze hulp
verleningsbenadering door enkel professionals.
De verantwoording voor de opzet van de studie luidt in het kort als
volgt. Ik spreek om verschillende redenen van psy-normering. Ten
eerste verwijst zij naar het aangrijpingspunt van wat genormeerd
wordt en in de werkelijkheidsopvatting gearticuleerd wordt: de in
nerlijke beleving en ervaring. Ten tueede karakteriseert zij de in
terpretatieschema's die gebruikt worden (een norm moet begrepen
worden om effectief te kunnen zijn als normering) in deze werke
lijkheidsopvatting: een technisch vocabulair van psycho-dynamische
constructies. Ten derde verwijst het begrip psy-normering naar het
maatschappelijk netwerk waar zij eerst (en nog steeds) in de meest
duidelijk herkenbare vorm optrad (en optreedt): de geestelijke ge
zondheidszorg oftewel het z.g. psy-complex. Het belang van de the
orie van het psy-complex is voor deze studie dat zij de onderlig
gende organisatieprincipes van hedendaagse culturele veranderingen
lokaliseert in de praktijken van de geestelijke gezondheidszorg.
Een onderzoek doen naar het werkelijkheidsbeeld van de pscyhologische cultuur (of welzijnscultuur) is dan in eerste instantie een
onderzoek doen naar de symbolische organisatie van deze hulpverle
ningspraktijken en met name van psycho-sociale hulpverleningsprak
tijken waarin de psychische beïnvloeding van cliënten hoofdbestand
deel is van het hulpverleningspakket.
In deze studie maak ik veelvuldig gebruik van noties uit Giddens'
structuratietheorie (Giddens, 1979a, 1979b, 1981a en 1981b). Het
belang van zijn theorie voor de studie is de stelling dat de sym
bolische organisatie plaatsvindt door een specifiek taalgebruik
(de welzijnstaal), die opgevat kan worden als een samenstel van
semantische regels van het zingevingssysteem dat ik het psy-denken
noem. Via een analyse van de welzijnstaal probeer ik haar mensbeeld
te achterhalen; een mensbeeld dat volgens de theorie van het psycomplex op weg is het nieuwe cultuurbeeld van de mens in onze maat
schappij te worden.
De opzet van de studie is als volgt. In Hoofdstuk II zal ik heel in 't
kort ingaan op de psychologische moraal, op de theorie van het psycomplex en op haar schets van de hedendaagse culturele veranderin
gen.
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In Hoofdstuk III probeer ik zicht te krijgen op de regels en normen
van het psy-denken. Mijn analyse richt zich op de psycho-sociale
hulpverlening, waarin (ook historisch gezien) het psy-denken het
meest verankerd ligt. Ik vat het psy denken op als een institutio
neel kennis-conglomeraat, vervat in een eigen rol-specifieke taal/
vocabulair (de maatschappelijk werkerstaai of welzijnstaal), zoals
sociologisch gezien alle 'specialistenkennis' te herleiden is tot
een institutionalisering van arbeidsverdeling in de maatschappij
en daaruit voortvloeiende sociale distributie van kennis of specia
listische kennisvoorraden. Vanuit een algemeen-theoretische analyse
van het structurerend vermogen van taal (en daarmee ook rol-specifieke taal) kom ik in Hoofdstuk IV bij de welzijnstaal als mijn ob
ject van analyse. Ik vat haar op als de rol-specifieke taal bij
uitstek van psycho-sociale hulpverlening en onderzoek met behulp
van het theoretisch kader haar communicatieregels en mensbeeld.
(Structurele analyse van de welzijnstaal.) Hier krijgt het begrip
'autonoom subject' van het psy-denken gestalte. In de bijlagen pro
beer ik het psy-denken en de psy-normering te illustreren met si
tuaties uit een resoclalisatiehuis voor (ex-)verslaafden, een in
stelling voor psycho-sociale hulpverlening bij uitstek.
In Hoofdstuk V ga ik expliciet in op het normerende aspect van de
welzijnstaal. Ook het begrip macht, onlosmakelijk verbonden met
elke vorm van interactie, wordt hier ingevoerd en ik wil laten zien
op welke indirecte wijze macht inspeelt op de ogenschijnlijke machtsvrije communicatievorm die de welzijnstaal pretendeert te zijn. Het
begrip 'dubbele normering' (al geïllustreerd in de bijlagen bij
Hoofdstuk III) komt hier de analyse binnen; een nieuw theoretisch
concept dat ik maar summier kan uitwerken, maar dat m.i. van groot
belang is om de welzijnstaal en het psy-denken in een breder ver
band te plaatsen. In Hoofdstuk VI volgen een tweetal slotopmerkingen.
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II.

HET KADER VAN ONDERZOEK

De nieuwe moraal
In de nieuwe moraal wordt het individu voorgesteld als een in den
ken en beslissen autonoom subject. Ik zou de nieuwe moraal als
volgt willen omschrijven: zij doet een beroep op het individuele
geweten - van het autonome subject - als beslissingsinstantie ten
aanzien van een pluriform aanbod van inwisselbare gedragsmogelijk
heden die zélf een meer perifere positie innemen in het normeringsveld. Wat betekent dit nu? Het eigen geweten, de eigen beleving en
ervaringen van het individu,levert de basis voor te nemen beslis
singen. Deze beslissingen en hun fundering staan centraal; de ge
dragsmogelijkheden over de wenselijkheid waarvan beslist moet wor
den verdwijnen meer in de periferie van het normeringsveld. Immers,
het gaat er niet om wat je kiest als je maar bewust kiest. Daarbij
zijn de gedragsmogelijkheden vanuit het oogpunt van de moraal in
derdaad inwisselbaar: een beslissing om te trouwen bijvoorbeeld,
kan even zo goed zijn als de beslissing om ongehuwd (al dan niet
samenwonend) door het leven te gaan (zie Bijlage 1).
De vraag in hoeverre deze moraal overal is doorgedrongen (zowel wat
betreft lagen en klassen van de bevolking, als hun alledaagse le
venssferen en sectoren) is nog onbeantwoord in de literatuur, men
spreekt van 'de opkomst van' een psychologische moraal en cultuur
en centreert deze in eerste instantie in de middenklassecultuur
(bijv. Abma, 1980). Daarentegen is deze moraal wel in toenemende
mate aanwijsbaar terug te vinden in het officiële maatschappelijke
verkeer, op het niveau van de instituties (bijv. in de wet). Karak
teristiek is dat deze institutionele regels niet meer reguleren
door het opleggen van substantiële richtlijnen waaraan 'zedelijke'
visies ten grondslag liggen (de idee dat het kind hoort bij de moe
der ontbreekt bijvoorbeeld in het wetsvoorstel tot wijziging van de
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voogdij- en omgangsregeling) maar formeel kwalitatieve richtlijnen.
De ouders moeten zelf beslissen bij wie het kind hoort - de formele
kant - maar dit onder begeleiding van een hulpverlener die slechts
zorg draagt voor de voortgang van de communicatie en daarbijbehoren
de wederzijdse bewustwording zodat uiteindelijk de ouders een bewus
te, met het eigen geweten overeenkomende beslissing kunnen nemen de kwalitatieve kant. (De noodzaak hiertoe zou slechts gelden voor
een geschatte 5% aan juridisch niet bemiddelbare echtscheidingsgevallen.) Wet en moraal (in de oude zin van het woord) worden aldus ver
regaand gescheiden zaken. De eerste geldt nog voor iedereen, de tweede
is een particuliere aangelegenheid waarvoor de wet slechts het voor
iedereen geldende (hulpverlenings?)kader aangeeft1^. Een ander voor
beeld is de discussie rond abortus en in de toekomst waarschijnlijk
ook euthanasie. Voorstand(st)ers voor vrije abortus appelleerden op
het vrije beslissingsrecht van de vrouw, omdat zij de enige was die
kon uitmaken of het krijgen van een kind wenselijk was of niet. In
het compromis van de huidige abortusregeling is abortus geen straf
baar feit meer en richtlijnen voor abortus richten zich op de ade
quaatheid van de beslissing in elk individueel geval, dit ter be
oordeling van de arts die o.m. als gewetensbegeleider optreedt.
Deze moraal is ook tot ontwikkeling gekomen in het veld van de re
latie(leef )vormen. Sinds de jaren '60 - "de revolutiejaren m.b.t.
sexualiteit, huwelijk en gezin" (Kooy, 1975) - zijn gevoelsleven,
sexualiteit, publieke en private omgangsvormen en relaties zelf
onderwerp van publiek gesprek geworden èn van veranderende praktij
ken. Het gezin is niet meer de enige erkende 'primaire leefvorm'
maar momenteel een van de vormen onder de meer abstracte noemer:
relatievormen. Er zijn ongehuwd samenwonenden; LAT-relaties; commu
nes en woongroepen, maar ook BOM-vrouwen en meer recent BOV-mannen;
bewust alleenstaanden enz. Sommige van deze relatievormen hebben al
een zekere graad van institutionalisering bereikt. (Denk bijvoor
beeld aan de studies en voorstellen om het ongehuwd samenwonen een
wettelijke basis te geven

2)

of aan artikel 160 BW waarin gesproken

wordt van het samenleven als ware men gehuwd: anderzijds ook de in
gevoerde inkomstenbelastingsregeling voor 'twee-huishoudens'). Je
kunt deze ontwikkelingen kort typeren als een verruiming van de
gedragsmogelijkheden (pluriformiteit) die gepaard gaat met "de
ruimte voor zelfontplooiing, het opkomen van de ideologie van de
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bewustwording, die in de plaats (...) (komen) van de vooral 'be
heersing' en 'intoming' benadrukkende gedragsvoorschriften (van de
traditionele gezinsmoraal em)" (Brinkgreve en Korzec, 1978, p. 114).
De theorie van het psy-complex
Psy-complex theoretici proberen een verband te leggen tussen de op
komst van de nieuwe moraal (door hen psychologische moraal genoemd)
en ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij schet
sen de veranderingen op het gebied van de zielzorg/hulpverlening
van een verzuild sociaal-agogische, moralistische benadering van
de cliënt naar een (effectiever aanpassende) wetenschappelijk psy
chologische, amorele benadering onder invloed van de psycho-analy
se^ (zie Abma, 1982). De zonde is vervangen door het psychologisch
probleem, de biecht door de bekentenis van de cliënt, de priester
door de psycholoog of maatschappelijk werker, met daartussen nog
een overgangsperiode waarin per zuil de kerkelijk-levensbeschouwelijke visie de agogische benadering overheerste. De relatie die de
psycho-analyse legde tussen vroeg-kinderlijke ervaringen en psy
chische stoornis later (die op hun beurt tot uiting komen in een
relationeel dysfunctioneren), wordt ook de legitimatie om het werk
terrein van de geestelijke gezondheidszorg uit te breiden tot over
diverse insitutionele sectoren door het opsporen en begeleiden van
steeds andere probleem- en risicogroepen via preventie-, voorlichtings- en vormingspraktijken in de school, het gezin en het bedrijfs
leven. Psychiater, psycholoog en maatschappelijk werker 'nieuwe
stijl' breiden hun interventieterreinen uit tot over de invloeds
sfeer die traditioneel hoorden bij de priester, de jurist (psychiatrisering van de crimineel), de arts (sexualiteitsvraagstuk),
ouders en familie (opvoeding, relatieproblemen), onderwijzer (psy
chologische tests en onderwijsmethoden), bedrijfsdirectie ('human
relation' problemen).
De invloed van de Franse filosoof Michel Foucault (zie voor een
eerste kennismaking: IJsseling, 1981: 'Denken in Parijs') is in de
ze theorieën onmiskenbaar, men gebruikt zijn militair-strategische
terminologie (vgl. de term 'psy-complex' met typeringen als 'het
militair-industrieel complex!) en ziet het psy-complex als een
'dispositief' - (materiële) maatregelen die het mogelijk maken een
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strategische operatie door te voeren m.b.t. bevolkingspolitiek (Abma, 1982); men spreekt over steeds subtielere én effectievere vor
men van normalisering van de leken/cliënten in het verzuilde/maat
schappelijke leven; over de psychologie en daarbijbehorende sociale
technologie als zelfstandige macht onafhankelijk van de mensen die
de macht hanteren. Als voorbeeld van dit laatste punt noem ik de
aan Foucault 'ontleende stelling van G. van den Brink dat het poli
tieke element van het welzijnswerk niet ligt in het politieke lid
maatschap van de welzijnswerker of zijn politieke 'keuze' voor on
derdrukte groeperingen (het 'linkse' welzijnswerk bijv.). Het poli
tieke daarentegen is vooral gelegen in de welzijnstaal en haar so
ciale technologie (Van den Brink, 1982). Geheel in lijn hiermee
noemt Castel de verschuiving in de geschiedenis van de geestelijke
gezondheidszorg van het behandelen van een relatief klein aantal
gevallen van geestesziekte naar het massaal bevorderen van de gees
telijke (volks)gezondheid een nieuwe machtsstrategie die niet meer
gebaseerd is op autoriteit en dwang maar op overtuiging en manipu
latie. Daarbij lost in z'n algemeenheid genomen deze nieuwe, lach
te' technologie (gekarakteriseerd door de individuele psycho-therapie) de 'harde' (gevangenis, gesticht) niet af, maar beide blijven
in onze tijd naast elkaar bestaan. Het psy-complex staat als orga
niserende instantie voor een nieuw type machtsuitoefening, die ener
zijds nieuwe vormen van sociale controle mogelijk maakt, echter an
derzijds ook de werkelijkheid op een nieuwe wijze articuleert waar
door een nieuwe maatschappelijke consensus (een nieuwe "asociale
sociabiliteit", volgens Castel) mogelijk wordt.
Dit nieuwe type machtsuitoefening wordt niet zonder meer van boven
af aan de bevolking opgedrongen

en afgedwongen door het betreffen

de complex van instellingen en instituties. Er is niet alleen spra
ke van "hoe langer hoe meer" psychologie op 'hoe langer hoe meer'
plekken, volgens Castel, maar op dit moment is er zich een mutatie
aan het voordoen in onze cultuur waarin de psychologie van statuut
verandert. Zij wordt méér dan middel t.b.v. institutionele doelen,
zij wordt a.h.w. doel op zichzelf. Er ontstaat "een psychologiese
massakuituur, gekarakteriseerd door de nadruk op individualiseren
de kodes als interpretatiekaders van de werkelijkheid, technieken
van psychologiese aktie als instrument voor de transformatie van
die werkelijkheid en modellen van persoonlijke ontplooiing als
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ideaal, waarvan het sukses de totale zin van het'menselijk bestaan
gaat uitmaken" (Castel en Le Cerf, 1982, p. 214).
Psy-complex en de reproduktie van de nieuwe moraal
Wat is nu de verbinding die deze institutionele machtsanalyses kun
nen leggen met de opkomst van de nieuwe moraal? Vanuit de theorieën
van het psy-complex (maar ook vanuit de eerder genoemde beschouwing
en over de psychologiseringstendens) is de nieuwe moraal, zoals te
rug te vinden in recente (voorstellen voor) wetsregelingen alsook
in toenemende amte in het beleid en alledaagse praktijken, in feite
een overname van het 'psy-denken' in de geestelijke gezondheidszorg.
Mensen komen in toenemende mate in aanraking (na WO II) met een
groeiend aantal gevarieerde instellingen van de geestelijke gezond
heidszorg en de psycblogiserende manier van denken die hier plaats
vindt. De nieuwe (psychologische) moraal is onderdeel van de benade
ringswijze van de professionele hulpverlening en ingebed in een vi
sie op'cliënten. Dit psy-denken staat 'neutraal' t.a.v. zuil, socia
le klasse of particuliere belangen. Zij is een uniforme, verweten
schappelijkte benadering gericht op het welzijn, de geestelijke ge
zondheid van het individu. De burger wordt binnen het psy-complex
niet meer op een bevoogdende of moralistische wijze benaderd, maar
behandeld als een autonoom denkend en voelend subject (vrijgemaakt
van vanzelfsprekende maatschappelijke en culturele dwang, vanzelf
sprekende onderschikking aan God, kerk of andere gezagsinstituties)
die zelf zijn levensbeslissingen neemt. Als cliënt krijgt hij niet
meer zoals vroeger religieuze en morele gedragsvoorschriften, er
wordt slechts een psychologisch advies gegeven zonder directe ver
oordeling in termen van ondeugden. Via deze 'relationele techniek'
(Abma, 1980) wordt elke formulering van een oordeel over het ge
drag verbonden met een ter discussie stellen ervan, een proces waar
bij van de cliënt wordt verwacht dat deze hieraan actief mee zal
werken; een voortdurend communicatieproces waaraan deskundige en
cliënt zoveel mogelijk als gelijkwaardige partners deel hebben en
dat gestopt wordt als de cliënt zich voldoende bewust geworden is
van zijn autonomie als subject en 'zelfinzicht' gekregen heeft in
zijn probleemsituatie om op eigen kracht verder te gaan.
Voorzover deze .korte schets van het psy-denken adequaat kan zijn is
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de overeenkomst van benadering met die van de wetgeving (bijv. m.b.t.
abortus, omgangsregeling, leefvormen) duidelijk. Geconfronteerd met
een in de laatste decennia toegenomen pluriformiteit aan zingevings
praktijken en met haar eigen taak tot een gestandaardiseerde regu
lering van deze praktijken, is het model van de geleide beslissing
afkomstig uit het psy-complex

het enige overkoepelende model voor

wetgeving en consensus. Daarmee wordt de wetgever een reproduceren
de factor van deze nieuwe moraal, aangezien de wet geldt voor ieder
een. Een andere reproducerende factor vormt, zoals gezegd, het psycomplex zelf door haar hulpverleningspraktijken aan cliënten.
Het begrip ï>sy-complex' is een theoretisch concept en m.i. als zodanig te dif
fuus om haar gelijk te stellen met de hele geestelijke gezondheidszorg, waarvan
het object van zorg zowel het normale milieu als het gestoorde milieu betreft;
de psychisch (niet-)bedreigden als de psychisch gestoorden, waar verpleegkundi
gen, sociaal-pedagogen, psychiatrisch maatschappelijke werkers, maatschappelijke
werkers, praktizerende medici, sociaal geneeskundigen, psychologen en psychia
ters tot de uitvoerders behoren en de ondersteunende wetenschappen bestaan o.a.
uit psycho-therapie, medicamentale therapie, arbeidstherapie, sociale psychia
trie en psychologie, geneeskunde en geestelijke gezondheidsleer (Abma, 1982, p.
193). Voor mij ligt de nadruk op de psycho-sociale hulpverlening als institutio
nele vorm van handelen (als kenmerk terug te vinden in feitelijk alle vormen van
de geestelijke gezondheidszorg), gespecialiseerd op instellingsniveau (MOB, MIP,
e.d.), voor wat de verbreiding van de psychologische moraal betreft. Dit met er
kenning van het 'voorwerk' dat geleverd is door de andere praktijken van en ge
noemde hulpbronnen voor de geestelijke gezondheidszorg.

Tenslotte noemt De Swaan nog een derde vorm van reproduktie: protoprofessionalisering (het bekend raken van individuén met doelstel
ling en aard van de psycho-sociale hulpverlening) en deze zou m.n.
op interactieniveau plaatsvinden en afhankelijk zijn van de socia
le netwerken waarin het individu zich beweegt (De Swaan, 1979), hoe
wel ook de invloed van de media hier deel aan heeft (Brinkgreve en
Korzee, 1978).
Ik wil hier een korte kanttekening bij maken. Ongetwijfeld zijn dit
alle drie vormen van reproduktie, maar de vraag lijkt te'blijven
staan waarom het psy-complex in staat is geweest een monopoliseren
de werkelijkheidsopvatting te leveren, m.a.w. onder welke voorwaar
den deze nieuwe structurering van het maatschappelijk leven zich
kon voortzetten én verbreiden. Voor een verklaring van de verande
ringsprocessen op het gebied van zingeving en moraal is het analy
seren van reproduktieprocessen niet voldoende; de term 'sociale re
produktie' is géén verklarende notie, maar vraagt juist zelf om
een verklaring. "(...) the reproduction of social systems is at
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every moment a contingent phenomenon which requires explanation"
(Giddens, 1981a, p. 64). Het antwoord van de psy-complex theoreti
ci, ontleend aan Foucault, dat elk individu zijn subjectiviteit
ontleent aan maatschappelijk ge(re)produceerde rechtvaardigingsen zingevingsregels die tegenwoordig afkomstig zijn uit de psycho
logische leer i.t.t. de religieuze leer vroeger (Mommaas, 1982)is
dus op zich niet adequaat genoeg als verklaring, wel legt zij de
basis voor een mogelijk verband tussen praktijken van het psy-com
plex en de opkomst van een nieuwe maatschappelijke moraal^'. Hier
bij aansluitend kan men zich afvragen in hoeverre de totaliteitsaanspraak die de theorie van het psy-complex legt op culturele ver
anderingen gerechtvaardigd kan zijn. Op deze vraag naar de onder
linge verhouding tussen diverse zingevings- en handelingsgebieden
(politiek handelen, economisch handelen) en de psychologische mo
raal kom ik in de slotopmerkingen kort terug.
Culturele veranderingen volgens de psy-complex theorie
Waaruit bestaan dan de nieuwe culturele veranderingen? De nieuwe,
psychologische moraal ligt ingebed in een totale psychologische cul
tuur. De subjectiviteit van de mens krijgt hierin een centrale
plaats. Het geloof in authentieke subjectiviteit en keuzevrijheid
fungeert als nieuwe vorm van geestelijke gezondheid en kenmerkt het
nieuwe type subject dat geproduceerd wordt door de praktijken van
- in eerste instantie - het psy-complex. Deze nieuwe benaderings
wijze heeft zo'n grote betekenis gekregen, dat ze grondslag is gaan
vormen van een nieuwe organisatie van het alledaagse leven: de psy
chologische cultuur (relatie cultuur, bewustzijnscultuur). Voort
gang in de communicatie staat centraal en is als organisatieprin
cipe doel op zichzelf geworden: problemen kunnen worden opgelost
door ze bespreekbaar te maken. Ook de kwaliteit van de 'intermense
lijke relaties' wordt doel op zich, nu 'human relations' principes
de traditionele gedragscodes vervangen als structureringsregels in
formele organisaties als onderwijs, het bedrijfsleven en bureaucra
tische instellingen (nieuwe stijl van leiding geven). Maar ook in
de primaire leefvormen staan in deze nieuwe zingeving de kwaliteit
van de relaties centraal en v/ordt ze direct verbonden met het psy
chisch welbevinden van het individu (bijv. niet meer 'overspel' maar
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'langdurige ontwrichting van de huwelijkse relatie' wordt echtschei
dingsgrond. Mommaas, 1982). Levens- en omgangsstijl veranderen, men
sen proberen elkaar voortaan te benaderen als 'authentieke subjec
ten' waarvan de verschillen in maatschappelijke positie e.d. als van
minder belang naar de achtergrond verdwijnen. Met de psychologische mo
raal is een nieuwe consensus aan het ontstaan die de verschillen tussen de tra
ditionele religieuze en politieke groeperingen alsook tussen de verschillende
sociale klassen overstijgt^K
Deze maatschappelijke consensus gaat samen met een psychologiserend
taalgebruik (nieuwe communicatieve patronen) die in haar 'neutrali
teit' onderdeel kan zijn van deze consensus. Deze taal bevat een
heel technisch vocabulair van uitdrukkingsvormen en constructies
die gevoelens en belevingen in patronen onderbrengt en communica
tief maakt. \
Welzijn
Tot zover de culturele veranderingen zoals geschetst door met name
de psy-complex theorieën. Zoals al eerder gezegd is bewegen er zich
meer analyses op dit terrein de laatste jaren. Voor een betere po
sitiebepaling van psy-complex theorieën kan de volgende vergelij
king verhelderend zijn. Vergeleken met Achterhuis' bekende analyse
van het welzijnswerk ('De markt van welzijn en geluk', 1981) kun je
m.i. stellen dat de theorie van het psy-complex een stap verder
gaat dan Achterhuis. Het gaat Achterhuis in zijn institutionele
analyse van het welzijnswerk primair om het professionele wereld
beeld van de welzijnswerkers en de neiging ervan tot steeds meer
welzijnszorg, tot het scheppen van nieuwe behoeften bij (potentië
le) cliënten waardoor individuen willoze slaven dreigen te worden
die hun eigen autonome

behoeften (een uit de marxistische econo

mie geleend begrip, maar m.i. een onmogelijk want onmaatschappe
lijk begrip in de context waarin Achterhuis het gebruikt) inruilen
voor door instellingen gecreëerde, heteronome behoeften.
Ik denk dat de theorie van het psy-complex verder gaat door te stel
len dat deze tendens om het welzijn te organiseren al volledig ge
lukt is: spreekt Achterhuis nog van de fase in de Verzorgingsstaat
waarin alle individuen object van welzijnszorg zijn geworden, vol
gens de psy-complex theorie is nu de fase ingetreden waar welzijn
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ste benoeming van de culturele veranderingen zoals aangegeven in de
theorie van het psy-complex. De heteronome behoeften zouden a.h.w.
autonome behoeften zijn geworden! Dit continue streven naar wel9)
zijn als grondslag en zingeving van het bestaan , als doel op zich,
onder voortdurende begeleiding van agogische en psychologische
technieken met of zonder professionele deskundigen (zelfhulpgroe
pen, praatgroepen en zonder een absoluut eindpunt, is - om het iet
wat boosaardig te zeggen - de droom van de wetenschap van de a-psysocio-gogen die nu verwerkelijkt zou zijn geworden. (De expansie en
inflatie van het welzijnsbegrip viel onlangs nog te constateren. In
september 1982 werd van regeringswege voorgesteld CRM om te dopen
in ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, wat naast een over
heveling van Volksgezondheid impliceerde dat het begrip Welzijn zou
gaan staan voor 't vroegere pakket cultuur, recreatie en maatschap
pelijk werk. Na protesten van o.a. de kunstenaarsbonden is aan deze
benaming tenslotte de term Cultuur, weggelaten wegens haar klaar
blijkelijke welzijnsfunctie, weer toegevoegd.)
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III.

DE ANALYSE VAN TAAL

Taal en rol-specifieke taal
De alledaagse werkelijkheid is voor ons een geordende werkelijkheid.
Voor iedere 'nieuwkomer' verschijnt deze werkelijkheid als reeds ge
objectiveerd s de gemeenschappelijke taal voorziet ons in het dage
lijkse leven-Voortdurend in de noodzakelijke objectivaties en legt
de orde aan waarbinnen zij betekenis krijgen en waarbinnen het da
gelijkse leven zinvol wordt (Berger en Luckmann, 1967). De taal
heeft haar oorsprong in de face-to-face situatie, maar kan gemakke
lijk daarvan losgemaakt worden door haar intrinsiek vermogen "to
communicate meanings that are not direct expressions of subjectivi
ty 'here and now'"

(idem, p. 52). Het objectiverend vermogen van

de taal - opgevat als gemeenschappelijk tekensysteem - ervaren wij
als een feitelijkheid die buiten onszelf staat en die een dwingen
de invloed op ons heeft. "Language forces me into its patterns, I
cannot use the rules of German syntax when I speak English; I can
not use words invented by my three-years-old son if I want to com
municate outside the family,* I must take into account prevailing
standards of proper speech for various occasions even if I would
prefering private 'improper ones'" (idem, p. 53).
Deze patronen van de taal fungeren tegelijkertijd ook als zinge
vingspatronen, in die zin dat zingeving door de taal niet alleen
als een doorgeefluik gemedieerd wordt maar ook gestructureerd in
termen van tekens en symbolen. Onder deze structurering of regule
ring door de taal van zingeving vallen zowel de regels die de taal
zelf stelt door haar gebruik als communicatiemedium (bijv. syntac
tische regels), als bepaalde regels die de communicatiecontext
stelt aan het gebruik van taal voor communicatiedoeleinden (regels
om naast de linguïstische betekenissen ook de communicatieve bedoe
lingen te duiden). Taal is daarmee niet slechts een communicatie
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middel tussen actoren om betekenissen of informatie over te brengen,
maar eveneens constituerend kenmerk van de aommunicatieoontext zelf.
In de volgende paragraaf over taal en communicatiecontext zal ik
laten zien dat taal misschien wel het belangrijkste, maar niet het
enige medium is van zingeving en dat zingeving ook anders dan ver
vat in taal vorm kan geven aan de communicatiecontext. Al zal ik
daar uitgaan van een algemene analyse van de produktie en reproduktie van taal (Giddens, 1979a), ik spits de analyse toe op de z.g.
rol-specifieke taal en haar vocabulair. Rol-specifieke taal onder
scheidt zich van taal in het algemeen, doordat ze verkregen wordt
in de secundaire socialisatie van het individu (de internalisatie
van institutionele of daarop gebaseerde sub-werelden, Berger en
Luckmann, 1967, p. 158); anderzijds bouwt deze rol-specifieke taal
voort op het in de primaire socialisatie verworven algemeen taalge
bruik en de daarin opgesloten kennis. In elke maatschappij waarin
georganiseerde arbeidsverdeling plaatsvindt, is er bijgevolg sprake
van sociale distributie van kennis en daarmee ook van secundaire
socialisatie. Rol-specifieke taal of vocabulair kan niet op zich
zelf bestaan als volwaardig medium van zingeving; de geïnternali
seerde sub-werelden zijn partiële realiteiten in tegenstelling tot
de in de primaire socialisatie geconstrueerde 'basis wereld'. Het
structurerend vermogen van de rol-specifieke taal blijft beperkt
tot het betreffende institutionele kader: "secondary socialization
requires the acquisition of rol specific vocabularies, which means,
for one thing, the internalization of semantic fields structuring
routine interpretations and conduct within an institutional area"
(idem, p. 158).
Taal en communicatiecontext
Giddens stelt dat taal in haar produktie en reproduktie bestudeerd
kan worden vanuit drie aspecten: taal (een reeks van spreekhandelingen) als een vaardigheid, taal als medium van communicatie in
interacties en taal als structuur. (Deze laatste zal ik in de vol
gende paragraaf bespreken.)
Gezien als een complexe vaardigheid wordt taal gebruikt om zin voort
te brengen, zonder dat de actor volledige kennis heeft van de ma
niet waarop hij dat doet. De actor gebruikt bijv. allerlei syntac-
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tische 'regels' zonder dit te beseffen of - als hij er naar gevraagd
zou worden - zonder deze onder woorden te kunnen brengen. Taalge
bruik opgevat als medium van ocmmnioatie in interacties betekent het
toepassen van interpretatieschema's, niet alleen ter duiding, van
wat anderen zeggen, maar ook van wat zij bedoelen. Deze 'communica
tieve bedoeling' wordt mede opgepikt doordat de actoren gebruik ma
ken van allerlei contextuele verwijzingen die opgevat worden als
eigenschappen van de spreeksituatie "als integraal onderdeel van
de constitutie en verwerking van betekenissen" (Giddens, 1979a, p.
110). Aldus wordt in een gesprek een intersubjectieve wereld van
wederzijds begrip geconstitueerd; een nooit helemaal vanzelfspre
kende prestatie door deskundige actoren, gebruik makend van hun
vaardigheden om zin voort te brengen. Interpretatieschema's hebben
dus niet alleen een duidende functie in de zin dat ze voorgepro
grammeerde, conventionele betekenissen ontcijferen uit de taal; zij
duiden eveneens en tegelijkertijd de context waarin gesproken wordt.
Om het bovenstaande te verduidelijken is het nodig verder in te
gaan op deze contextuele werking van interpretatieschema's. De com
municatiecontext (en daarmêe de communicatie) krijgt vorm door een
tweetal factoren; een eerste factor is te vinden in de taal zelf
(de surplusbetekenissen van de taal d.w.z. zingevingen die getrans
poneerd worden door de taaltekens naast de linguïstische betekenis
sen), terwijl een tweede binnen het draagvlak van de taal ligt in
de vorm van zogenaamde typen en typificaties. Ik zal ze hier kort
behandelen.
Voor zover de taal zelf als tekensysteem een constituerend kenmerk
van de communicatietext is, ligt dit in de bij-betekenissen (sur
plusbetekenissen; Gouldner, 1972) die de gehanteerde begrippen in
zich hebben. Het verwerven van taal in het socialisatieproces be
tekent niet alleen het leren beheersen van een linguïstische struc
tuur van betekenissen, maar "at the same time 'tacit understandings',
evaluations and affective colorations of (...) semantic fields are
also acquired" (Berger en Luckmann, 1967, p. 158). Surplusbeteke
nissen in rol-specifieke taal verwijzen naar de symbolisch opge
trokken domeinen die gestructureerd

worden door de gehanteerde taal

kundige categorieën. Ik vervang hier de term 'begrip' of 'concept'
door de technische term 'taalkundige categorie'- om duidelijker aan
te geven dat er een analytisch onderscheid bestaat tussen taaltekens

/
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(of -categorieën) en de bijbehorende semantische velden of domei
nen. Zo staat het domein dat opgetrokken wordt door de taalkundige
categorie 'mens' niet alleen voor de denotatieve betekenis van dit
begrip, maar bevat zij ook een surplusbetekenis door haar zogenaam
de domeinveronderstellingen. Deze domeinveronderstellingen kunnen
bijvoorbeeld bestaan uit de neiging te geloven dat de essentie van
de mens ligt in zijn gevoelens en sentimenten; of dat de mens in
wezen irrationeel of egoïstisch is. Dit zijn betekenissen die op
geen enkele wijze in logisch verband staan met de denotatieve be
tekenis zoals terug te vinden in een woordenboek ("het hoogst be
gaafde wezen op aarde", Koenen-Endepols, 1966). In domeinveronder
stellingen is een analytisch

onderscheid te maken tussen de exis

tentiële domeinveronderstellingen en normatieve domeinveronderstel
lingen. Existentiële domeinveronderstellingen geven aan wat de een
heden van een domein verondersteld worden te zijn (bijv. ieder mens
is irrationeel), normatieve domeinveronderstellingen geven aan wat
de morele waarde is van deze eenheden van dit domein in termen van
goed of slecht (zo kan irrationaliteit een defaitistische negatie
ve klank in zich dragen, of juist een positief gewaardeerde, mys
terieuze klank).
Volgens Gouldner (Gouldner, 1972) kunnen domeinveronderstellingen
in een hiërarchische relatie tot elkaar staan, waarmee hij doelt op
de ordening naar reikwijdte van de domeinen. De categorie mens spant
een groter domein op dan de categorie cliënt; de laatste is logisch
erwijs onderdeel van de eerste en zal dan ook verwantschap ermee
vertonen. Hiermee is niet gezegd dat domeinen een deductief geor
dend systeem vormen en als zodanig functioneren in sociale praktij
ken; evenmin dat logische tegenspraken zullen ontbreken in domein
veronderstellingen onderling. Wel is het mijns inziens aannemelijk
dat in meer rol-specifieke taal het typische vocabulair - door haar
institutionele oorsprong en afbakening - een ordening heeft van do
meinen en domeinveronderstellingen die de voor die institutie rele
vante werkelijkheid articuleert en daarmee andere negeert of als
irrelevant neutraliseert. (De institutioneel afgebakende horizon.)
Surplusbetekenissen, nu gekoppeld aan rol-specifieke taal en voca
bulair, zijn aldus zowel deel van de informatieoverdracht in commu
nicatie als deel van de communicatiecontext zelf. Binnen één en
hetzelfde institutionele kader valt het vermogen van actoren om tot
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wederzijds begrip te komen van eikaars gedrag op te vatten als een
kwestie van semantiek, van gemeenschappelijke betekeniskaders, eer
der dan van het 'empathisch1 vermogen van elk van de actoren. An
ders gezegd, men beheerst elkanders taal met inbegrip van de con
text waarin gesproken wordt. Surplusbetekenissen maken op interac
tieniveau deel uit van de interpretatieschema's van de actoren, in
de vorm van 'gedeelde kennis'
Direct in het verlengde hiervan ligt de tweede factor die binnen
het draagvlak van de taal vorm geeft aan de communicatiecontext:
de interpretatieprocedures van de actoren door de constructie van
typen en typificaties. In het 'dagelijkse begrijpen' van het eigen
en andermans gedrag is de prestatie van de produktie van taal meer
omvattend dan het produceren van (surplus-)betekenissen. Kunnen
contextuele verwijzingen vervat liggen in de surplusbetekenis van
de taal en taaluitingen, zij worden pas begrepen als ze 'opgepikt'
kunnen worden als eigenschappen van de spreeksituatie. Ik doel hier
op het "oppikken van 'spraakloze' effecten van taaluitingen" (Gid
dens, 1979a, p. 114) of ruimer geformuleerd: van interactie. De
vaardigheid van actoren om communicatieve bedoelingen te produce
ren en op te pikken berust op de impliciete achtergrondveronderstel
ling dat de interactiepartner een competent lid van de maatschappij
is die de hiervoor vanzelfsprekende kennis bezit, wanneer het woord tot
hem gericht wordt. Bijvoorbeeld in een dialoogsituatie is de uit
spraak: 'ik ga niet mee tennissen, ik moet werken'# een potentieel
adequaat antwoord op de

vraag om te gaan tennissen, omdat niet al

leen wederzijds bij actoren 'bekend' is dat werk doorgaans voorrang
heeft op spel (domeinveronderstellingen), maar ook door de Ttennis'
die bovenstaande taaluitingen opvat als een van het dagelijkse type
'antwoord op een vraag', binnen een als normaal getypificeerde in
teractie-situatie.
Deze typificaties bewerkstelligen dat de bijzondere situatie waarin
de actor zich op een bepaald tijdstip bevindt en de ander of de an
deren tot wie de taaluiting is gericht, te samen voorbeelden leve
ren van een specifiek type omstandigheid waarbinnen het toeschrij
ven van bepaalde vormen van competentie en daarbijbehorende eigen
schappen derhalve gepast is. Zo kan het geven van bovenstaand ant
woordt op een 'typisch' sarcastische toon de betekenis en daarmee
de adequaatheid van het antwoord dubbelzinnig maken. Dit geldt even
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van typificaties integraal onderdeel is van de communicatie.
"Een misprijzende toon of gelaatsuitdrukking kan de denotatie van het letterlijk
uitgesprokene tenietdoen en de interpretatie in zijn tegendeel doen verkeren.
('Piet, het was weer geweldig!' zegt de leraar en geeft de arme jongen een zwaar
onvoldoende repetitie terug. Zijn blik is veelbetekenend." (Van Zoest, 1978, p.
40)

Het gebruik van taal brengt dus een hoeveelheid meestal impliciet
blijvende kennis met zich mee. Deze 'gedeelde kennis' is maatschap
pelijk bepaalde kennis, zowel in formele zin (intersubjectieve ken
nis omdat actoren sociale wezens zijn) als in materiële zin van het
woord (een deel van de gedeelde kennis is specifiek eigendom van een
sociale groep, bijvoorbeeld de institutionele gedeelde kennis van
de rol-specifieke taal). Wat dit laatste betreft, zo zal bovenstaand
antwoord uit de dialoog op z'n minst inadequaat lijken wanneer de
dialoog gevoerd wordt tussen twee professionele tennisspelers; in
de 'gedeelde kennisvoorraad' van deze groep professionals staat
tennis gelijk met werken (domein veronderstellingen). Het zal de
vraagsteller waarschijnlijk niet direct duidelijk zijn wat de commu
nicatieve bedoeling is achter dit antwoord. Hij zal dan ook te rade
gaan bij een aantal hem al beschikbaar staande informatiebronnen,
zoals het thema van gesprek waarin of waarna dit antwoord werd ge
geven (m.a.w., op welke niet-gestelde vraag past dit antwoord?);
misschien ook de biografische situatie van de antwoordende persoon;
andere thema's die buiten het actuele gesprek vallen maar waar de
antwoordende persoon misschien naar verwijst en zo ja waarom dan
enz. Gaat het antwoord vergezeld van een typisch sarcastische toon
en houding van spreken, dan levert dit misschien een extra vinger
wijzing op voor de communicatieve bedoeling.
Typificaties en domeinveronderstellingen veronderstellen elkaar
wederzijds en vormen samen de 'gedeelde kennis' die toegepast wordt
in de vorm van interpretatieschema's waarbij communicatiecontexten
worden geschapen en in stand gehouden. De hier gemaakte analytische
tweedeling in de vanzelfsprekende achtergrondkennis dekt een hoeveel
heid van moeilijk te formuleren kennis die onderdeel is van alle
sociale praktijken. Het omvat Schutz' 'tacit assumptions' van acto
ren over de intersubjectieve wereld (de aanname in de 'natural
attitude' van het bestaan van gemeenschappelijke communicatiesche
ma's; de aanname van de wederkerigheid van perspectieven; de aan-
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werkelijkheid) maar bij

voorbeeld ook de 'regels' die actoren hanteren bij het voeren van
conversaties (Garfinkel's 'rational accountability'; 'formulations';
'the etc. clause' e.d.) (Schwartz en Jacobs, 1979).
Giddens vat de interpretatieschema's samen en stelt dat ze in ana
lytische zin beschouwd kunnen worden als " reeksen van generatieve re
gels voor het oppikken van de 'spraakloze' effecten van taaluitingen"
(Giddens, 1979a, p. 114). In die zin valt de 'gedeelde kennis' ook
onder de definitie van taal als structuur, zoals we verderop nog
zullen zien. De 'gedeelde.kennis' wordt voortdurend in de loop van
de communicatie geactualiseerd en loopt daarmee de kans

geproble

matiseerd te worden (en eventueel gemodificeerd) door de leden van
de maatschappij. Deze actualisering gebeurt routinematig door de
actoren en heeft een vanzelfsprekend karakter, het is praktische
kennis ("weten wat je moet doen") en behoort tot het praktisch
(d.w.z. pre-reflexief) bewustzijn. Om verschillende redenen echter
kan ze in de interactie ontdaan worden van haar onproblematisch
karakter en op reflexief niveau onderwerp van gesprek worden (op
niveau van het discursief bewustzijn, d.w.z. kennis die actoren
kunnen verwoorden) en eventueel aangevochten worden, indien de in
teractiepartners verschillen over de 'juistheid' of 'gepastheid'
van de geactualiseerde elementen. Bijvoorbeeld als het gaat om de
'juiste' toon van spreken tussen baas en ondergeschikte: in feite
een onderhandeling over de mogelijke afwijking van het geïnstitu
tionaliseerde communicatiepatroon 'baas-ondergeschikte'; het aan
gaan van deze onderhandelingen en haar afloop hangen onder meer af
van de machtsbronnen die de actoren kunnen inzetten.
Taal als structuur
Het derde aspect van waaruit taal bestudeerd kan worden in haar produktie en reproduktie is de

taal als structuur. Giddens' structuurbe

grip kan het best geïntroduceerd worden door taal als structuur te
vergelijken met taal als handeling: spraak en dialoog. Op de eerste
Plaats zijn spreekhandelingen in een context gesitueerd, in tijd en
ruimte, terwijl taal als structuur viruteel en buitentijdenjk is.
Op de tweede plaats veronderstelt spraak het bestaan van een sub
ject (een actor), terwijl taal typisch subjectloos is: zij is geen
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schap van sprekers. Op de derde plaats erkent spraak, als medium
van communicatieve bedoelingen, altijd potentieel de aanwezigheid
van de ander, terwijl de taal als structuur geen bewust produkt
van welk subject dan ook is en niet op anderen is georiënteerd.
Zoals we in de vorige paragraaf gezien hebben zijn spraak en dia
loog beide ingewikkelde prestaties waarbij actoren putten uit een
complexe kennisvoorraad over het hoe en wat van haar produktie,
zonder hiervan bewust te hoeven zijn of het vermogen te moeten be
zitten duidelijk te kunnen aangeven wat de voorwaarden zijn die de
produktie ervan mogelijk maken. Evenzo hoeven actoren er
niet van bewust te zijn, welke onbedoelde gevolgen deze produktie
eventueel oproept. Als structuur beschouwd is de (natuurlijke) taal
een voorgaarde voor de voortbrenging van spreekhandelingen en dia
loog, maar tegelijkertijd het onbedoelde gevolg van de produktie
van spreekhandelingen en het tot stand brengen van dialoog. Wan
neer bijvoorbeeld een actor in een interactie-situatie een zin uit
spreekt, doet hij dit met behulp van verscheidene syntactische en
semantische regels van de Nederlandse taal (de voorwaarde voor het
spreken). Maar juist door het gebruik maken van deze regels worden
deze tegelijkertijd gereproduceerd als structurele kenmerken van de
Nederlandse taal als geheel (het onbedoelde gevolg van het spreken).
Taal wordt dus als structuur gereproduceerd in elke act van haar
produktie als spreekhandeling, welke laatste pas mogelijk is onder
voorwaarde van het bestaan van taal als structuur. In feite ken
merkt dit speciale geval van de taal de algemene relatie die Gid
dens legt tussen sociale structuur en handelen: structuren worden
geconstitueerd door menselijk handelen en zijn tegelijkertijd het
medium van deze constitutie (dit dubbelkarakter van structuren wordt
aangeduid met 'dualiteit van structuren', Giddens, 1979a).
Structuren, of beter: structuurelementen, kunnen geanalyseerd wor
den als generatieve regels en hulpbronnen waar actoren uit putten om in
teractie mogelijk te maken. Voor taal als structuur betekent dit dat
zij opgevat kan worden als een abstract geheel van syntactische en
semantische regels en vaardigheden, die op een niet-mechanische
maar generatieve wijze wordt gehanteerd door sprekers die lid zijn
van de taalgemeenschap en tegelijkertijd daardoor als structurele
kenmerken ge(re)constitueerd. Het kan op het eerste gezicht vreemd
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een gelijkwaardige plaats innemen naast 'regels'. Echter, het gaat
hier niet om een definitie van taal als linguïstische structuur;
Giddens vat de (natuurlijke) taal op als in eerste instante een
praktische activiteit, verricht door kundige en 'knowledgeable'
actoren. De actor's taalbeheersing in sociale praktijken bestaat
dan ook niet uit het eenvoudigweg toepassen van strikte en afge
paste regels, zoals bijvoorbeeld de regels van een schaakspel, die
'restloos' gedefinieerd en geformaliseerd kunnen worden. Een kind
dat de Nederlandse taal leert, kent daarmee de regels van het Ne
derlandse taalgebruik; het kind 'weet er mee om te gaan' als een
praktische activiteit in allerlei (nieuwe) situaties en (nieuwe)
contexten. (De.eerder behandelde 'gedeelde kennis' behoort ook tot
deze regels, bijvoorbeeld semantische regels over de relaties tus
sen domeinen.) In deze zin zijn de taalregels dan ook generatief
of transformatief te noemen; zij genereren een oneindig scala van
betekenissen, die alleen in relatie tot deze regels een identiteit
(als gelijksoortige elementen) met elkaar bezitten. Evenzo veron
derstellen taalregels een complex van vaardigheden; het op een
specifiek moment in een specifieke situatie actualiseren van deze
generatieve regels vereist een kundige 'ehtnomethodologische' in
terpretatie van deze regels in de voortgaande stroom van dagelijk
se praktijken.
De term 'ethnomethodologisch' moet hier opgevat worden als de verborgen hulp
bronnen en assumpties (methoden) die mensen in het alledaagse leven kundig han
teren om het sociale leven als een steeds weer terugkerende prestatie mogelijk
te maken. Een van die verrichtingen is taal: "We somehow 'learn' how to produce
and understand an infinite number of sentences, most of which we have never
heard or uttered bèfore and which bear no simple correspondence to anything we
have ever encountered others saying in the past. No theory of learning currently
known can account for how such a skill is acquired" (Schwartz & Jacobs, 1979,
P. 226).

Als structuurelementen zijn regel en regelgebruik twee aspecten van
dezelfde zaak.
Giddens' atructuurbegrip wordt via het dualiteitskenmerk van structuur verbonden
met het handelingsbegrip. In het voorbeeld van de taal zien we dat struc
turen geen patronen zijn - in ruimte en tijd vastgelegd - van empi
risch gelijksoortige elementen (zoals het structuurbegrip in het
structureel-functionalisme), maar virtuele en buitentijdelijke ele
menten die in elke handeling (in dit geval snraakhandeling) geactua-
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liseerd en gereproduceerd worden: structuur en handeling veronderstellen
elkaar wederzijds. Met dualiteit van structuren worden produktie en
reproduktie van het sociale leven met elkaar verbonden.
Terugkomend op de taal, is het mogelijk nu een samenvattende uit
spraak te doen over haar structurerend vermogen. Taal, opgevat als
praktische activiteit, structureert zingeving niet alleen door ons
objectivaties van de (natuurlijke of sociale) wereld te leveren in
de vorm van betekeniskaders; zij is meer dan een medium van moge
lijke beschrijvingen. Want daarnaast intervenieert taal in de con
stitutie van die wereld, door in de loon van voortgaande sociale
interacties te interveniëren in de constitutie van de betekeniska
ders zelf s taal is een medium van sociale praktijken. Dat is haar werke
lijk structurerend vermogen, taal constitueert én reguleert tege
lijkertijd 'zin' als intersubjectieve schepping van wederzijds begrip.
Op deze wijze wordt een gemeenschappelijk beeld van de werkelijk
heid opgebouwd en in stand gehouden, wordt een heel scala van van
zelfsprekende kennis telkens met de taal geactualiseerd en gere
produceerd. Vanuit de semiotiek wordt cultuur dan ook omschreven
als een door een groep gedeelde vaardigheid om op gelijke wijze
tekens te herkennen, te interpreteren en te produceren, met taal
als belangrijkste tekensysteem (Van Zoest, 1977. p. 53).
Bovenstaande analyse van het sociaal functioneren van alledaags
taalgebruik geldt mutatis mutandis ook voor rol-specifieke taal.
Rol-specifieke taal en vocabulair bemiddelen echter rol-specifieke
praktijken, binnen een institutioneel afgebakende horizon van bete
kenissen en legitimaties. In het volgende hoofdstuk ga ik over tot
een analyse van zo'n rol-specifieke taal, het maatschappelijk wer
kersjargon of de welzijnstaal, als voertaal van de institutionele
psycho-sociale hulpverleningspraktijk. Dit zal een structurele analyse
worden, d.w.z. het gaat hier om de beelden en allegorieën die in de
vorm van structurele elementen (volgens semantische regels en hulp
middelen of technieken) telkens via psycho-sociale hulpverlenings
praktijken gereproduceerd worden als institutionele kenmerken. In
de Bijlagen

over een resoclalisatiehuis van (ex-)verslaafden zal

ik summier d.m.v. een interactionele analyse gaan kijken naar de psycho
sociale hulpverleningspraktijk op interactieniveau; dan gaat het
erom te onderzoeken hoe actoren in interactiesettings putten uit
structurele elementen om de interactie vorm te geven en te sturen.
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mogelijk door het dualiteitskenmerk van structuren (Giddens, 1979b,
p. 80).
De alledaagse kennisvoorraad
Wat gebeurt er als wij een geschreven tekst lezen? Lezen vereist
een hele inspanning, er wordt heel wat werk verzet. Wij decoderen
de woorden met behulp van syntactische en semantische regels van de
taal tot begrijpelijke gehelen, zinnen en thema's. Deze decodering
is een vanzelfsprekend proces van routinematig, handelen, maar geens
zins een kwestie van het eenduidig 'aflezen' van conventioneel 'ge
bonden' informatie. Lezen en luisteren (schrijven en spreken) zijn
een kwestie van improviseren, waarbij actoren op vaardige wijze
'tussen de regels door lezen', raden, ad hoe nieuwe betekenissen
en conventies bedenken, informatie een voorlopige status geven om
even af te wachten wat er bedoeld kan zijn, uit mogelijke beteke
nissen dât selecteren wat plausibel lijkt, taaluitingen ontmante
len als overdreven of mooipraterij, stukken overslaan als nul-in
formatie, enz. Bij het gesproken woord in face-to-face situaties
zijn deze processen nog levendiger en meeromvattend vanwege de
meervoudige informatiebronnen waaruit geput kan worden (lichaams
taal, fysieke en biografische contexten e.d.). In de vorige para
graaf heb ik deze procedures benoemd als de interpretatieprocedu
res van het praktisch bewustzijn van de actor en toegespitst op
taal in de vorming van typen en typificaties, als vaardigheden
om 'spraakloze' effecten van taaluitingen op te pikken waaronder
ook de surplus-betekenissen van taaltekens. Deze 'gedeelde kennis'
wordt voortdurend in de vorm van interpretatieschema's gebruikt
"to fill in the gaps in messages, to pass back and forth from what
is being said to what is meant" (Schwartz en Jacobs, 1979, p. 228).
Ik stelde al dat de voor taalgebruik onmisbare 'gedeelde kennis'
maatschappelijk bepaalde kennis was en tegelijk ook kennis over
de maatschappij, waardoor iedere actor 'weet wat er is en wat te
doen' als praktische kennis van sociale instituties. Het wordt nu
tijd om hier iets verder op in te gaan, alvorens ons te richten op
de maatschappelijke werkerstaai en haar kanmerken. De praktische
'gedeelde kennis' is onderdeel van wat Schutz de "social stock-of
knowledge" heeft genoemd, de alledaagse kennisvoorraad (Schutz, 1973).
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Giddens onderscheidt binnen deze alledaagse kennisvoorraad naast de
'gedeelde kennis' ook het 'gezonde verstand' (common sense). Zoals
we al zagen staat 'gedeelde kennis' voor al die vanzelfsprekende
kennis die actoren bij anderen veronderstellen als zij competente
leden zijn van de maatschappij en waaruit zij putten om de communi
catie in de interactie in stand te houden (Giddens, 1979a, p. 114).
Onder 'gezond verstand' kunnen we verstaan "een min of meer gearti
culeerd geheel van theoretische kennis waaruit geput kan worden wan
neer men wil verklaren waarom de dingen zijn zoals ze zijn, of ge
beuren zoals zij gebeuren, zowel in de natuurlijke als in de socia
le wereld" (Giddens, 1979a, p. 122). De 'gedeelde kennis' is op een
fundamentele manier afhankelijk van het gezonde verstand; de ratio
nalisaties en legitimaties van het handelen (en daarmee de bespreek
baarheid en mogelijke bekritisering ervan) vindt plaats via het ge
zonder verstand, dat op zijn beurt noodzakelijkerwijs gegrond is op
een grote hoeveelheid onproblematisch veronderstelde, intersubjec
tieve stand van zaken. "In order to treat rationally the 1/lOth of
his situation that, like an iceberg, appears above the water, (the
actor) must be able to treat 9/10ths that lies below as an unques
tioned and, even more interestingly, as an unquestionable background
of matters that are demonstrably relevant to his calculation, but
which appears without being noticed" (Garfinkel, 1974, p. 72). Met
de rationalisaties van het gezonde verstand wordt dus routinematig
bepaalde 'gedeelde kennis' aangedragen en geactualiseerd en daar
mee als kenmerken van een intersubjectief bestaande werkelijkheid
gereproduceerd en geconsolideerd. Gezond-verstand-regels bevatten
óp het niveau van het discursief bewustzijn alle lekenwijsheid, vi
sies en meningen over de werkelijkheid, die onder andere in popu
laire vorm afgeleid zijn van de specialistenkennis van deskundigen.
In dit licht gezien is het gezonde verstand dan ook corrigeerbare
kennis. De voorwaarde waardoor actoren in de loop van hun dagelijk
se activiteiten in staat zijn eikaars handelingen, overwegingen,
aspiraties, gevoelend e.d. te herkennen bestaat uit de 'gedeelde
kennis', terwijl het gezonde verstand ervoor de rationalisaties
levert om het te kwalificeren als redelijk, normaal, legitiem, be
grijpelijk en realistisch.
Het rationalisatie-begrip kan op twee manieren worden opgevat. In de psychologie
maar ook in het dagelijks spraakgebruik verstaat men onder 'rationalisatie' het
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geven van onjuiste redenen na afloop van gedrag. Een meer fundamentele betekenis
krijgt het begrip rationalisatie in Giddens" handelingstheorie, waar rationali
satie vein het handelen (het geven van redenen) staat voor het onderbreken van de
pre-reflexieve handelingsstroom en het begripsmatig isoleren van typen doelge
richt handelen alsook het aangeven van de 'logische' verbinding ertussen en de
'empirische' fundering hiervan (Giddens, 1979a). Zowel het logische als empi
rische karakter van de redenen die actoren geven is afhankelijk van de conven
tionele kennis die het gezond verstand levert. Omdat het geven van redenden de
actore verplicht tot een verbale uiteenzetting vari datgene wat tot dan toe een
•impliciete richtlijn was van zijn gedrag, loopt er slechts een vage grenslijn
tussen beide betekenissen van het begrip rationalisatie. "What is reason for
one man is rationalization for another" (Mills, 1940, p. 910). Mills stelt dat
dit afhankelijk is van de verschillende, maatschappelijk gesitueerde "vocabu
laries of motive" waaruit actoren putten; ik benoem dit als verschillen in
common sense-taal, gekoppeld aan sociale milieus of levensvormen.

In het eerder aangehaalde voorbeeld van het tennissen is de verbin
ding tussen de vraag 'ga je mee tennissen' en de repliek 'ik moet
werken' alleen begrijpelijk voor die mensen die de kennis delen dat
dit een potentieel adequaat antwoord is op de gestelde vraag, maar
in hoeverre ze erkend wordt als een afdoende antwoord is afhanke
lijk van een veelheid van omstandigheden die specifiek zijn voor
de situatie waarin de vraag gesteld werd. Deze erkenning is echter
- op een ander niveau van analyse - ook afhankelijk van de overeen
komst tussen de impliciet veronderstelde of expliciet uitgesproken
reden om niet te tennissen en datgene wat in het specifieke sociale
milieu van beide gesprekspartners algemeen wordt erkend als 'rede
lijk' gedrag. Bijvoorbeeld de (al dan niet impliciet blijvende)
common sense-regel dat werk altijd voorgaat op spel, al is 't op
een vrije zondagmiddag, omdat een dergelijke instelling ten aanzien
van werk de enige en juiste manier is om hogerop te komen in het
leven. In het antwoord wordt een common sense-regel gereproduceerd
als structureel kenmerk van de cognitieve orde van het specifieke
sociale milieu; waarmee nog niet gezegd is dat het antwoord van de
gesprekspartner bevredigend zal zijn. Deze kan er teleurgesteld
over zijn dat zijn spelletje tennis hem (weer) door de neus geboord
wordt bijvoorbeeld. In de discussie of misschien ruzie die hierop
volgt blijft echter de gereproduceerde common sense-regel als regel
onaangetast: het blijft in dit milieu of sociaal netwerk een legi
tieme reden om niet te gaan tennissen, los van het feit of het re
sultaat van de onderhandelingen die beide gesprekspartners voeren
in dit specifieke geval nu zullen leiden tot wel of geen partijtje
tennis.
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Hier aangekomen kunnen we terugkeren naar het eigenlijke punt van
analyse, de welzijnstaal. Als rol-specifieke taal structureert zij
binnen het institutionele vlak van psycho-sociale hulpverlening
routine-interpretaties en gedrag, die daarmee een vanzelfsprekend :
karakter krijgen. Anders gezegd, deze rol-specifieke taal en dit
vocabulair functioneren in de context van hulpverleningspraktijken
die georganiseerd zijn door haar eigen common sense-regels en stil
zwijgende veronderstellingen (interpretatieschema's). De vraag is
dan hoe deze organisatie eruit ziet. Ik moet hierbij opmerken dat
het mij niet gaat om de rol-specifieke kennis als pure theoretische
kennis, d.w.z. kennis die geabstraheerd is van het praktische dage
lijkse handelen in hulpverleningspraktijken (psychologische theo
rieën, pscyho-therapeutische theorieën, social casework methodieken
e.d.). Het gaat mij daarentegen om de symbolische organisatie van
de dagelijkse hulpverleningspraktijk, opgevat door de hulpverlener
als een praktische bezigheid binnen het institutionele kader van
zijn professie. Dit betekent dat in de hulpverleningspraktijk - net
als in het alledaagse leven - het zogenaamde pragmatisch motief
overheerst, 'recept-kennis' (kennis die gebonden blijft aan prag
matische competentie in routine-problemen) is een belangrijk onderr
deel van de sociale kennisvoorraad van de psycho-sociale huloverleV

"

ning. Deze recept-kennis om routine-problemen op te lossen verschilt
natuurlijk van de algemene^ sociale kennisvoorraad door haar specia
listisch karakter.
Ik zal me in het volgende hoofdstuk bezig gaan houden met dit spe
cialistisch karakter, door op basis van de specifieke common sense
kennis een structurele

analyse uit te voeren varç het semantische

veld of de zingevingszone die door de welzijnstaal wordt gerepro
duceerd.
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IV.

STRUCTURELE ANALYSE VAN DE WELZIJNSTAAL

Welzijnstaal en psycho-soclale hulpverlening
Tot nu toe heb ik de welzijnstaal verbonden met psvcho-sociale
hulpverlening, zonder deze laatste te omschrijven (en dus overge
laten aan de common sense uitleg van de lezer!). Ook op deze plaats
wil ik niet overgaan tot het geven van een definitie die zo nauw
keurig mogelijk het professionele psycho-sociale werkterrein pro
beert af te bakenen. Niet zozeer omdat dit al een hachelijke onder
neming is in het complexe werkveld van specialismen zoals psycho
therapie, groepstherapie, sociatrie, andragogie, sociale psycholo
gie, enz., maar juist gezien de nadruk die ik leg op praktijken^.
Het taalgebruik dat ik wil analyseren is empirisch gezien niet ge
koppeld aan specifieke vormen van hulpverlening of specialisaties
in de geestelijke gezondheidszorg, maar het oorspronkelijke 'eigen
dom' van de hele geestelijke gezondheidszorg als taalgemeenschap.
Het is de voertaal in de dagelijkse praktijk van welzijnswerkers,
een common sense taal en op te vatten als een kenmerk van de pro
fessionalisering van het welzijnswerk die in de jaren '60 op gang
kwam (Aalders, 1977). Als ik stel dat de maatschanpeijk werkerstaal of welzijnstaal psycho-sociale hulpverlening structureert als
een sociale praktijk (gereguleerd type van handelen, gesitueerd in
tijd en ruimte, Giddens, 1979b) dan vallen alle

praktijken van he

dendaagse professionele hulpverlening (andragogische, psychothera
peutische enz.) tot op zekere hoogte onder de noemer van 'psycho
sociale hulpverlening'. Het taalgebruik is voor mij het criterium,
niet de beleidsmatige afbakening in werkterreinen, doelgroepen of
specialismen.
In de hulpverlening van alledag - overheerst door het pragmatisch
motief - zal het trouwens de hulpverlener een zorg zijn of hij zich
op een bepaalde moment, in een gegeven situatie, gedraagt als (des
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kundigheden reproduceert van) een psycholoog, een andragoog, een
klusjesman, of allen tegelijk; de specifieke eigen deskundigheden
die hij ontwikkelt in de praxis van zijn beroepsuitoefening volgen
niet de systematische indelingen van wetenschappen of spécialisa8ï
ties . Een van die deskundigheden bestaat uit het hanteren van de
gemeenschappelijke welzijnstaal als bindend moment tussen welzijns
werkers onderling en hun cliënten, tevens als reproduktiefactor
van een gedeelde intersubjectieve werkelijkheids een psy(cho-sociale)-werkelijkheid.
Kenmerkend voor een psy(cho-sociale)-benadering van cliënten acht
ik de systematische nadruk van behandeling/beïnvloeding op het
individu. Object van de psycho-sociale praktijk is de transforma
tie van deze subjectieve realiteit en met name van de achterlig
gende psychische 'mechanismen' die verantwoordelijk worden geacht
voor de produktie ervan (bijvoorbeeld in termen van persoonlijk
heidskenmerken; of zelf-kennis; of attituden; of doorleefde erva
ringen e . d . ) .
De oommniaatieregela
Met het voorgaande in gedachten stel ik dat communicatie het belang
rijkste medium is voor psycho-sociale hulpverleningspraktijken, die
op hun beurt een belangrijk instrument zijn om diverse eigentijdse
hulpverleningsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken (lopend van
het afkicken van verslaafden, het opvangen van WAO'ers tot aan bij
voorbeeld bejaardenzorg). Deze communicatie in welzijnstaal kenmerkt
zich doordat zij een communicatieve ruimte opspant die gevrijwaard
lijkt te zijn van maatschappelijk bestaande machtsstructuren en on
gelijkheden en waarin alle deelnemers aan de communicatie een
nieuwe positie ten opzichte van elkaar gaan innemen. In dit soort
communicatie wordt een mensbeeld verwoord "van de zichzelf vrije
lijk uitsprekende, met anderen op basis van gelijkwaardigheid com
municerende en daardoor zichzelf emanciperende of groeiende mens"
(Van den Brink, 1982)^. In deze communicatieruimte lijkt een
'ideale spreeksituatie' gerealiseerd te worden, een machtsvrije com
municatie van iedereen met iedereen. We zullen deze ruimte in vier
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Het autonome subject spreekt zich uit (A) (zie bijlage 2a)
Er zijn in de taal van het welzijnswerk talloze uitdrukkingen waar
in de subjectiviteit voorop wordt gesteld. Er wordt van het subject
verwacht dat het autonoom en mondig is, dat het een eigen mening
bezit en deze ook geeft. Het is bijvoorbeeld slecht om 'jezelf door
anderen te laten bepalen' en het gaat erom 'voor jezelf op te komen'.
Belangrijk is ook altijd 'ergens voor kiezen' of 'je sterk voor iets
maken'. Paternalisme is uit den boze ('dat is jouw probleem') en
een ieder is 'verantwoordelijk' voor wat hij of zij doet, zegt,
voelt, etc.
Bij nader toezien blijkt dat het niet zomaar de hele subjectiviteit
is die onder woorden moet worden gebracht maar bij voorkeur bepaal
de lagen daarin. Met name zijn het steeds de gevoelsmatige aspecten
van het subject die tot uitdrukking moeten worden gebracht. De we
reld van 'authentieke' gevoelens en belevingen vormt het domein
waarin het individu geacht wordt een autonoom subject of 'zichzelf'
te zijn. Het is van belang 'verwachtingen duidelijk te krijgen' of
iemands 'motivatie op tafel te krijgen'. Als iemand zich terugtrekt
of geïntimideerd voelt is dat niet goed, als hij/zij zegt dat hij/
zij door de ander 'wordt geblokkeerd' of hem/haar 'als bedreigend
ervaart' echter wel. Ik moet vertellen over 'mijn eigen ervaringen',
wat het 'voor mij persoonlijk betekent', of hoe iets of iemand 'op
mij overkomt'. Als jij daar 'behoefte aan hebt' dan vind ik dat
natuurlijk 'een goede zaak' ofschoon het wel 'bespreekbaar' moet
blijven.
Het is niet altijd mogelijk of nodig om je eigen gevoelens precies
onder woorden te brengen maar dat hoeft geen probleem te zijn als
je er bij de ander maar in slaagt over te brengen wat jij daarbij
voelt. Je kunt dan met normale uitdrukkingen volstaan en die uit
spreken op een bijzonder intense manier. Je kunt zeggen dat je een
'fantastische' film gezien hebt of een 'ontzSttend' lullige ervaring
hebt gehad waarbij de beklemtoonde lettergreep met veel exixtentiële nood moet worden uitgesproken. A vindt iets 'hSrtstikke' rót
voor B terwijl C een 'hêêl fijn'gesprek heeft gehad met D.
Kortom - want een dergelijke verzameling kan eindeloos uitgebreid
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ringen en verwachtingen. Het is daarin wat men noemt 'assertief',
het poneert zichzelf en wordt verondersteld niet door anderen te
zijn bepaald (zie bijlage 2b).
Er wordt gecomnuniceerd (B)
Een subject spreekt zich natuurlijk niet voor niets uit, het doet
dat om met andere subjecten te communiceren. Het gaat om een pro
ces van uitwisseling en participatie dat zich in een groep, dan wel tus
sen twee personen kan voordoen. Een dergelijk proces loopt volgens
geïnstitutionaliseerde communicatiepatronen die bepalen welke zin
gevingszone(s) of semantische velden op welke wijze als onderwerp
van gesprek (dus als object van discursief bewustzijn) geactuali
seerd mogen/moeten worden. Ten grondslag aan de 'zin' van deze pa
tronen liggen de syntactische en semantische regels die aangeven
wat elk domein of (het) semantische veld bestrijkt en welke rela
ties zij onderling hebben.
Fundamenteel in dit proces van uitwisseling en participatie is de
'gelijkwaardigheid' van degenen die communiceren. Heel belangrijk
is ook dat zij 'elkaar ruimte geven' respectievelijk voor zichzelf
'ruimte nemen'. Participatie houdt bovendien in dat een ieder weet
dat hij/zij niet de gehele waarheid bezit maar slechts een stukje
ervan. Het zijn immers vooral de subjectieve ervaringen of gevoe
lens die uitgewisseld worden en daarin respecteer je elkaar. De
andere mag dus nooit gebruskeerd worden. Daarom moet je, als je
iets naar voren wilt brengen, dat telkens weer afzwakken door er
'of zo'

aan toe te voegen of 'best wel'. Je vindt iets niet

moeilijk, je vindt iets 'best wel moeilijk'. Zeker als je iets
negatiefs te melden hebt is een dergelijke afzwakking steeds op
zijn plaats. Je zit bijvoorbeeld in een 'crisisachtige situatie'
en niet in een crisis. Je 'hebt het gevoel' dat 'je niets kunt met'
de opmerking die iemand maakt en je zegt niet dat hij in het lucht
ledige praat. Vandaar die paradoxale beweging die voor veel welzijnstaal zo kenmerkend is: enerzijds moeten er rottige dingen te
gen de ander gezegd kunnen worden (het subject spreek zich immers
uit), anderzijds worden negatieve uitspraken ontdaan van hun kracht
(er moet immers gecommuniceerd blijven worden).
Het participatie-karakter van deze communicatiepatronen wordt door
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als kenmerk. Er wordt gesproken van iemands 'inbreng' in de groep of
het gesprek, je moet bereid zijn 'jouw eigen aandeel' daarin onder
ogen te zien. Je gaat 'de groep in' oni daarna 'uit de groep' te
komen. Er wordt altijd wel ergens 'een stuk' onvrede gesignaleerd
of 'een stuk' warmte gegeven. Alles speelt zich af in fragmenten.
Het groepsproces is veel meer dan de som van zijn delen. Het is
daarom heel erg fout de communicatie of participatie van anderen
onmogelijk te maken, want anders komt de 'groep als groep' niet
verder. Je mag je niet 'afsluiten van iemand', je behoort 'open'
te zijn. Je mag ook niet te veel 'polariseren'. 'Confronterend be
zig zijn' of 'iets doorprikken' daarentegen is goed, mits het niet
te agressief gaat.
De communicatie is geslaagd als men zich 'herkent' in elkaar. Je
hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met elkaar, als je maar wel
kunt voorstellen 'hoe de ander dat voelt', als je iets kunt 'invoe
len' en de ander kunt 'aanvoelen'. Het gaat erom een stuk 'betrok
kenheid' te realiseren, 'warmte te geven' en/of te krijgen. Je moet
kunnen 'meedenken met'. Als je zelf iets zegt, let er dan op dat
het ook bij de andere 'overkomt'. Een van de meest interessante
technieken bij dit soort communicatie is het gebruik van lege woorden
d.w.z. algemene termen die niet langer naar een concreet beeld ver
wijzen. Erg nuttig daartoe zijn uitdrukkingen als 'zinvol bezig
zijn' (zonder een bepaalde activiteit te vermelden: bijvoorbeeld
'het gevoel hebben zinvol bezig te zijn'), of 'mensen' (zonder speci
ficatievan welke categorie mensen) of 'werken aan' (zonder te zeg
gen in welke richting er wordt gewerkt) of 'het gevoel hebben dat'
(zonder dat hetgeen volgt door de feiten ter discussie kan worden
gesteld). Want hoe meer je van dergelijke nietszeggende woorden ge
bruikt, des te beter herkennen de anderen zich daarin, omdat ze er
de meest uiteenlopende verwachtingen, gevoelens, eigen ervaringen
en dergelijke op kunnen projecteren (zie bijlage 2c).
De groei van het subjeot (C)
Wat is het belang van individuen om deel te nemen aan dit type com
municatie? Het subject moet erdoor kunnen 'groeien'. (Een kernbegrip
uit de humanistische psychologie en Rogeriaanse therapie, waar men
sen in een therapeutische relatie elkaar 'ontmoeten' als twee - of
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te ontwikkelen. Jensen, 1975)

De communicatie is geen einddoel op

zich: het gaat erom dat het subject er op een of andere manier be
ter van wordt, dat het iets leert of dat het zich bewust wordt van
iets. Nogal wat uitdrukkingen hebben dit groei-aspect op het oog.
Door communicatie met anderen wordt je geacht met iets 'verder te
komen' of 'klaar te komen'. Je moet 'inzicht krijgen' in de manier
waarop je zelf 'functioneert', 'daar helder over worden', je moet
met bepaalde gevoelens 'om leren gaan'. Het is daarom goed 'aar» je
zelf te werken' zodat je 'er iets mee kunt'. In dat licht is het
ook goed soms 'jezelf tegen te komen' of tegen een bepaald soort
probleem 'aan te lopen'.
Kortom: het leerproces is van belang. Vanzelfsprekend is een derge
lijk leerproces niet altijd even gemakkelijk of plezierig. Daarom
moeten de voordelen en nadelen van de communicatie steeds goed wor
den afgewogen. Je communiceert tenslotte om er zelf beter van te
worden (of er als hulpverlener voor te zorgen dat het andere sub
ject er beter van wordt; het liefst natuurlijk zonder te veel 'je
zelf als mens tekort te doen in de relatie' (zie bijlage 2a). Als
jij bereid bent 'ergens energie in te stoppen' is het redelijk te
verwachten dat je 'van de ander iets terug krijgt'. Je moet het ge
sprek wel 'zien zitten' en proberen met elkaar 'zinvol bezig te
zijn'. De omgang met elkaar wordt dus in sterke mate geëconomiseerd:
men is bereid om in elkaar te 'investeren' maar de communicatie moet
wel 'iets opleveren'. Als het subject niet op een of andere manier
groeit of emancipeert is de communicatie mislukt.
De meta-oonrninioatie (D)
De drie tot nu toe genoemde elementen maken - zoals ook blijkt uit
het diagram op p. 44 - deel uit van een cyclische beweging: het auto
nome subject spreekt zich uit, gaat met andere autonome subjecten
communicatie aan, krijgt daardoor meer inzicht in zichzelf (en in
anderen), waardoor het zich n6g beter kan uitspreken, enz.
Er is echter nog een belangrijk vierde element: het proces van com
municatie en interactie wordt namelijk permanent bewaakt. De ge
ringste storingen worden onmiddellijk gesignaleerd. Wanneer een van
de participanten onvoldoende'openheid naar de anderen toont, wordt
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dat meteen aan de orde gesteld. Ook als hij/zij de eigen motivatie
onvoldoende duidelijk maakt, een ander niet genoeg ruimte geeft en
dergelijke. En zeker bespiedt elk.van de betrokkenen nauwkeurig
zichzelf en zijn gevoelens om vast te stellen of de communicatie
wel het vereiste effect opgeleverd heeft, of hij/zij er wel iets
mee kan, of hij/zij niet door iemand wordt geblokkeerd, of bij de
anderen wel overkomt wat hij/zij bedoelt enz. Met andere woorden:
het communicatieproces zelf is object geworden van een onafgebroken
controle en signalering. Daartoe is ook een heel specifiek vocabulair tot ontwikkeling gebracht dat de betrokkenen in staat stelt
over hun aonmuniaatie te ccmmmiceren. Het welzijnssubject neemt aan com
municatie èn aan meta-communicatie deel.'
Zegswijzen waarin deze meta-communicatie verloopt zijn er legio.
Een van de voornaamste technieken betaat eruit het groepsproces
voortdurend te 'evalueren'. Problemen die zich eventueel voordoen
worden 'bespreekbaar' gemaakt. Moeilijkheden kunnen verminderd wor
den of zelfs worden voorkomen door de 'aandachtspunten' in de gaten
te houden, regelmatig bestaande 'rolpatronen' ter discussie te stel
len en de verwachtingen van anderen juist 'in te schatten'. Ook kan
veel narigheid worden vermeden door elkaar op tijd de nodige 'feed
back' te geven, moeilijkheden 'helder te krijgen', 'duidelijk te
krijgen' ('het plaatje helder te krijgen' kan ook) en met elkaar
'afspraken te maken'.
Gewezen moet worden op de bijzondere functie die de meta-communica
tie vervult. Zij is de uiteindelijke garantie dat het communicatie
proces daadwerkelijk cyclisch verloopt. Doen zich immers problemen
voor dan kunnen die worden gesignaleerd en gecorrigeerd. Maar ook:
dreigt er een breuk dan kan in elk geval dât nog bespreekbaar wor
den gemaakt. Je kunt altijd communiceren over de vraag waarom de
communicatie niet lukt (waarom de afspraken die gemaakt zijn door
de groep om de communicatie te 'bewaken', niet nageleefd worden,
bijvoorbeeld), hoe je dan wèl zou willen communiceren (het bespreek
baar maken van de onwil om iets bespreekbaar te maken) enz.(zie
bijlage 2d).
Een samenvattend diagram
De bovenstaande (karikaturale) weergave van de taal van het welzijns-
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werk kan samengevat worden in een diagram (van den Brink, 1982, p.
10).

s2

Het cyclische karakter van de communicatie (in het vervolg aange
duid met: de Open Communicatie) blijkt uit de rechter helft van het
diagram. Sj is het subject dat ons uitgangspunt vormt. (A) is de
als eerste genoemde beweging: het subject spreekt zich uit. S2 is
een ander subject dat met Sx communicatie aangaat. Komt deze op
gang dan krijgen we de tweede beweging: zij herkennen zich in el
kaar (B). Daardoor wordt de derde stap mogelijk gemaakt. Door de
communicatie maakt het oorspronkelijke subject een groei of emanci
patie door, getekend als de beweging van

naar S^. De overgang

van Sj naar Sj, vormt de onder (C) genoemde beweging. Vanuit deze
nieuwe positie kan

de cyclus weer starten, zichzelf opnieuw

uitspreken (A') enz. In de linker helft van het diagram is de bewe
ging van de meta-communicatie (D) afgebeeld. Zij staat dwars op de
rechterhelft en houdt deze als het ware permanent onder schot. (Hoe
wel dit ten behoeve van de duidelijkheid niet weergegeven is in het
diagram, gelden voor S2 dezelfde regels als voor S1.) Hier blijkt
het oorspronkelijk subject in werkelijkheid een gespleten subject
te zijn; het ironische is evenwel dat het juist daardoor zichzelf
als een eenheid en identiteit ervaart.
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In het bovenstaande zagen we een mensbeeld verwoord van de autono
me mens die zich vrijelijk uitspreekt, op basis van gelijkwaardig
heid communiceert met anderen en daardoor zichzelf emancipeert.
Deze analyse is gebaseerd op zegswijzen die als common sense ratio
nalisaties dagelijks gebruikt worden in de welzijnspraktijk of be
ter: in de psycho-sociale hulpverleningspraktijk. In het begin van
deze paragraaf heb ik de maatschappelijk

werkerstaai of welzijns-

taal gekoppeld aan psycho-sociale hulpverlening. Ik vat dan ook
het mensbeeld van de welzijnstaal op als ten grondslag liggend aan
deze psycho-sociale beïnvloedingspraktijk. Hoe moet dit begrepen
worden?
Een mensbeeld is de symbolische representatie van één (of meer)
12)

principieel aan de mens toegeschreven karakteristiek(en)

. De

psycho-sociale hulpverlening gaat uit van een in principe autonoom,
zich vrij in de Open Communicatie uitsprekend subject dat zich on
der bepaalde voorwaarden ontplooit, zich verwerkelijkt. Deze ge
dachte is typerend voor de humanistische psychologie. "Met (het be
grip 'groei') wordt een bepaalde visie op de menselijke ontwikke
ling getoond, namelijk dat deze in hoge mate een verwerkelijking
van de in de mens aanwezige, karakteristieke mogelijkheden is en
moet zijn, die, als zij teveel van buitenaf wordt gestuurd, geremd
of verwrongen wordt." (Jensen, 1975,

p. 72). Een van de voorwaar

den voor persoonlijke groei en verwerkelijking van de eigen poten
tiële mogelijkheden is dus het opheffen van invloeden van buitenaf.
Daarvoor in de plaats komt het oriënteren op de 'binnenwereld', de
eigen belevingswereld dat - wederom - in principe een autonoom ge
bied behoort te zijn, wil het subject überhaupt in staat zijn om de
eigen potentiële mogelijkheden te ontdekken. Autonomie in deze con
text is dus een normatieve imperatief met een wetenschappelijk-psychologische rechtvaardiging. We zien dat in deze redenering een
tegenstelling gemaakt wordt tussen een buitenwereld en een binnen
wereld van het subject, tussen heteronomie (door anderen bepaald
13)
worden) en autonomie (zelfbepaling)
Een andere karakteristiek van de welzijnsmens in dit mensbeeld is
de specifieke wijze waarop het subject deze negatieve 'invloeden
van buitenaf', die hun eventuele verlengstuk hebben in de binnen
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wereld van het subject: frustraties, remmingen e.d. probeert op te
heffen. Het subject moet dergelijke invloeden niet negeren maar
juist proberen zich deze bewust te laten worden. Zelf-inzicht, zelf
kennis, bewustwording en dergelijke begrippen verwijzen naar dit
proces. Persoonlijke groei betekent niet alleen het ontdekken van
(verborgen) eigen mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook van de
heteronome factoren die het verwerkelijken ervan belemmeren. Pas
nadat bewustwording van barrières voor zelfbepaling heeft plaatsge
vonden kan er wat gedaan worden aan deze barrières; 'je eerst be
wust worden van een probleem' om er vervolgens 'aan te gaan werken'
totdat 'je het geaccepteerd en verwerkt hebt' en je 'er goed mee
kunt omgaan'.
Corrrminiaatie met andeven en jezelf krijgt in dit mensbeeld een centrale plaats.
Bewustwording vindt plaats in de Open Communicatie en daarmee is
het subject voor zijn groei en zelfontplooiing fundamenteel afhankelijk van
anderen geworden. Deze communicatie zelf wordt hulpverleningsinstrument.
Het subject moet zich dan volledig 'uitspreken' - als voorwaar
de voor optimaal efficiënt gebruik van de communicatie - over zijn
ervaringen in de wereld, over de eigen angsten, remmingen en onvermogens die het ervaart in z'n leven of in een bepaalde situatie
wat onderwerp van gesprek is of in dit gesprek zelf. De scheiding
tussen binnenwereld en buitenwereld kenmerkt de Open Communicatie.
Dit type communicatie en haar communicatieregels zijn gebaseerd op
de verwoording van de innerlijke belevingswereld van het subject
en worden gelegitimeerd zoals we zagen in termen van zelfverwerke
lijking en ontplooiing. We komen hier uit bij een specifieke visie
op de relatie individu-maatschappij die ten grondslag ligt aan en
uitdrukking krijgt in de welzijnstaal. De maatschappij wordt door
het welzijnssubject ervaren als een buitenwereld waarin machtsver
houdingen, normen en ideologieën hun dwingende en sturende kracht
uitoefenen op het individu als 'geleefd object' en waartegenover
het subject positie moet bepalen door zich bewust te worden van
z'n eigen situatie, z'n eigen gedetermineerdheid door deze tot dan
toe vanzelfsprekende heteronome krachten. Natuurlijk, bij de profes
sionele hulpverlening (het psy-complex) wordt volmondig erkend dat
individu en maatschappij geen paar apart zijn, dat het individu
een sociaal bepaald wezen is' en anderzijds de maatschappij een ver14 )
anderbare, sociale constructie is van collectiviteiten
. Maar
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daarboven (of misschien beter beeldend gezegds daaronder, onder de
laag van de officiële 'discours' die gevoerd wordt in het welzijns
werk door erkende deskundigen) wordt in de psycho-sociale hulpverleningspraktijkt deze dialectische relatie individu-maatschappij
teruggeworpen in de schoot van het welzijnssubject als slechts een
feitelijk gegeven, als een startpunt van zijn individueel bewust
wordingsproces en vrije, individuele

zelf-realisering

die hier

op moet volgen. De dialectische relatie wordt dus als het ware stil15)
gezet op het moment van bewustwording
. Het individu moet zich
op deze momenten als autonoom subject terugtrekken uit het leven
van alledag en deze alsook z'n eigen functioneren erin objective
ren tot een heteronoom bolwerk; de marges van z'n individuele vrij
heid liggen nu in het gebied dat gedacht kan worden tussen zichzelf
als 'geleefd object' en als autonoom en bewust subject, ('kies ik
hiervoor'; 'wil ik dit wel'; 'past mij deze manier van doen'; 'wel
ke norm bepaalt mijn gedrag'.) Met de scheiding tussen binnen- en buiten
wereld staan dus ook individu-maatschappij in de welsijnstaal uiteindelijk te
genover elkaar. Als sociaal wezen wordt het individu bepaald door he
teronome factoren; als autonoom en bewust subject is hij volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn levensverloop en de
'keuzen' die hij erin (ge)maakt (heeft), omdat hij ten alle tijde
verandering kan brengen in zijn eigen sociaal bepaalde situatie,
is het niet in materiële dan zeker in immateriële zin, door het
veranderen van zijn subjectieve realiteit (via het volgen van een
therapie, bijv.). Brengt hij geen verandering in z'n levensverloop
dan is dat ook een 'keuze', waarvoor hij verantwoordelijk is.
Het leven wordt zo een aaneenschakeling van beslissingsmomenten waar
bewust in gekozen moet worden, met afweging van alle alternatieven
(bijvoorbeeld in een twee-relatie kiezen voor een full-time baan
tegenover gezamenlijk als paar (even)veel tijd besteden aan de op
voeding van kinderen; kiezen voor je woonomgeving of voor je werk
e.d.). Oude vanzelfsprekende leefpatronen met hun interne koppe
lingen van instituties (huwelijk-arbeid van de echtgenoot-woonomgeving-gezin-huishoudelijke arbeid en opvoedingstaak van de echtge
note enz.) worden geproblematiseerd en krijgen hun alternatieven
door loskoppeling en verzelfstandiging van deze instituties waar
door nieuwe combinaties en ook nieuwe institutionele verbanden mo
gelijk worden (een maatschappelijke pluriformiteit aan inwisselbare
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gedragsmogelijkheden). Steeds meer facetten van het leven kunnen en moeten
gedacht, verwoord en onderling gewogen worden door het individu als keuzemomen
ten die vergaande consequenties kunnen hebben voor z'n eigen levensprojeat1 ®^.
Dus ook steeds meer facetten van het leven verschijnen op discur
sief bewustzijnsniveau als onderwerp van gesprek en daarmee als on
derwerp van regulering (dit is hier voor mijn hoofdstuk van belang)
en - volgens de psy-complextheorieën - als object van staatsinter
venties en controle. Beperk ik me tot het eerste, dan zien we hier
dat de welzijnstaal een belangrijke functie kan vervullen voor het
individu. Immers, in de psycho-sociale hulpverleningspraktijk kun
nen -idealiter! - twee of meer individuen elkaar 'ontmoeten', als
principieel

vrije en zelfbepalende, bewuste subjecten, die elkaar

mogen bevragen over hun leven als zelf-realiseringsproject. De wel
zijnstaal schept hiervoor de nodige communicatieve ruimte, die, ge
reguleerd door haar communicatie-regels, vrij is van machtsbelangen
(het gaat immers om zelf-realisering van per definitie autnonome sub
jecten) en vrij van directe morele veroordelingen van het gedrag
of andere heteronome vormen van dwang (het gaat immers om de vrije
uitwisseling van autonome gedragsbeleving).
De welzijnscommunicatie, die tot nu toe centraal stond in dit hoofd
stuk, vormt natuurlijk slechts een relatief klein onderdeel van de
dagelijkse communicatiepraktijk (ook in het welzijnswerk), waarin
zoveel andere praktische handelingen verricht worden die buiten het
veld van de Open Communicatie en haar regels liggen. (Zo vertoont
bijvoorbeeld het communicatiepatroon met een buschauffeur bij wie
ik een kaartje koop geen kenmerken van de Open Communicatie!) Maar
in feite zeg ik hier niets anders dan dat er klaarblijkelijk insti
tutioneel bepaalde grenzen zijn aan het bereik van de Open Communi
catie als communicatievorm; haar kennisvoorraad vormt zelf en be
weegt zich binnen, een specifiek "eindig betekenisveld" (finite
provinces of meaning; Schutz, 1973, p. 23) of psy-werkelijkheid.
Ik ga ervan uit dat deze kennisvoorraad - althans in de welzijnswereld - een
onderdeel is van de totale kennisvoorraad van actoren. Schutz onderscheidt in
de totale sociale kennisvoorraad meerdere 'finite provinces of meaning' of
'multiple realities' (meervoudige werkelijkheden) die ieder een eigen sociale
sfeer opspannen en geleidelijk in elkaar overgaan. (De utilitaristische sfeer
van de arbeid; de sfeer van de droom; de sfeer van het sacrale; de sfeer van
sport en spel e.d.) Ik voeg hier dus de sfeer van de Open Communicatie aan toe.
Zoals al eerder gezegd zijn kennisvoorraden pragmatisch van karakter en beschikt
de actor in het dagelijkse sociale leven derhalve over talloze 'recepten' (in
terpretatieschema's) om het gedrag van anderen te typlficeren en erop te reageren.
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hoort bij de normale competentie van de actor om te kunnen pendelen tussen derge
lijke betekenisvelden, hoewel dit doorgaans door hem ervaren wordt als een
'schok': een "sprong over de kloof tussen verschillende werelden" (Giddens, 1979a,
p. 33).

Het opsporen van het bereik van dit betekenisveld is een empirische
kwestie en een zaak van onderzoek. Zo zou ik raar staan te kijken,
maar niet van te voren kunnen uitsluiten dat het communicatiepatroon
tussen de buschauffeur en mij plots wèl kenmerken van de Open Commu
nicatie gaat vertonen: "Bent u wel voldoende bij uzelf nagegaan of
u er echt voor kiest om met de bus te gaan en wel met mij als chauf
feur?" (zie bijlage 2e).
Het gespleten subject
De welzijnstaal doet meer dan het scheppen van een specifieke com
municatieve ruimte alleen.•Daarbinnen schept het een heel scala van
uitdrukkingsvormen van beleving en ervaringen en levert het tech
nieken om deze 'innerlijke huishouding' communiceerbaar te maken
en te houden. In deze paragraaf ga ik in op de symbolische organi
satie van deze binnenwereld van het subject, zoals verwoord via de
welzijnstaal.
Het paradoxale van welzijnstaal(gebruik) is dat zij zich enerzijds
legitimeert met een streven naar individuele bevrijding, zelfbepa
ling of groei van de mens en anderzijds als taal in sterke mate uit
drukking geeft aan het object-karakter van de mens (de mens als be
werkbaar object) teneinde dit doel te bereiken. De welzijnstaal bezit
een ingebouwde 'distantie'. Deztï distantie is een gevolg van het sterk
reflexief karakter van de taal zelf, immers men is voortdurend be
zig de eigen pre-reflexieve handelingsstroom te benoemen en te ver
baliseren - te rationaliseren dus (zie p. 34) - en onderhoudt in
dit communicatieve handelen ook nog een meta-communicatie ter stu
ring van de communicatie. Het welzijnsvocabulair benadrukt deze dis
tantie ook voortdurend. 'Omgaan met iets' (een net bewust geworden
probleem, of je gevoel); 'lekker in je lijf zitten'; 'een stuk on
vrede/warmte/eenzaamheid'; 'gaan werken aan'; 'ruimte geven aan je
zelf'; 'dichter bij mezelf komen'; 'bij iemand wat kunnen halen'
(warmte, steun); 'de eigen situatie kunnen hanteren'; 'welzijn ge
ven aan'; 'opgaan in je gevoel'; 'energie steken in een relatie';
'kiezen voor een relatie/je gevoel/jezelf1 enz. Al deze zegswijzen
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waar iets mee gedaan kan worden, veruiterlijkte zaken waar mee ge
manipuleerd kan worden en die een eigen verzelfstandigd bestaan
verkrijgen. (Er is een 'ik' dat moet leren omgaan met 'zijn gevoel'
oE met 'zichzelf'.)
In deze verzelfstandiging vinden we een fundamentele subject-dualiteit
terug die de welzijnstaal schept en die nooit werkelijk overbrugbaar
lijkt te zijn. Deze dualiteit is niet overal in de welzijnstaal con
sequent op dezelfde wijze georganiseerd, verschillende tegenstel
lingen (het 'ik' en het 'zelf'; verstand en gevoel; geest en li17 )
chaam) worden als synoniem van elkaar gehanteerd
. Kijken we naar
het begrip zelf-ontplooiing dan roept dit

de vraag op wat nu pre

cies dit 'zelf' is dat ontplooid moet worden. Binnen de welzijns
taal kan hierover geen duidelijkheid verkregen worden zonder in
tautologieën te vervallen, bijvoorbeeld 'zelf-ontplooiing betekent
in toenemende mate jezelf zijn'. Toch drukken deze zegswijzen een
dualiteit uit die ik voorlopig wil omschrijven als een tegenstel
ling tussen een 'ik' als wetende en reflexieve instantie versus
het 'zelf' als pre-refexieve en deels onkenbare bron van gevoelens,
beleving en gedrag. ('Hoe ga ik met mezelf om?'; 'ik moet proberen
bij mezelf te blijven'; 'dichter bij mezelf komen'.) Het is vooral
dit 'zelf' van het welzijnssubject dat gevormd en ontwikkeld moet
worden in en döór de interactie en communicatie met anderen. Het
'ik' blijft dan niet onveranderd maar groeit mee. (Vergelijk de
veelgehoorde oplossing voor iemands persoonlijke problematiek: 'ver
andering van het negatieve zelfbeeld', d.w.z. van het beeld dat het
'ik' heeft van het 'zelf'.)
Het 'ik' staat in de welzijnstaal ook vaak synoniem voor het domein
van het 'verstand', het rationele van de mens, als tegenstelling
tot het 'gevoel' dat staat voor de essentie van het 'zelf'. In wel
zijnstaal worden beide (verstand en gevoel) opgeworpen als afzon
derlijke entiteiten van de mens waarvan het gevoel de belangrijkste
en ook meest complexe is (\nijn gevoel zegt me dat ...'; 'ik voél
dat er hier in de groep iets niet goed zit'; ik heb er een warm/
goed gevoel over'; 'je moet op je gevoel afgaan' d.e.). Het ver
stand of het verstandelijke wordt daarentegen permanent gewantrouwd,
het is de instantie die lijnrecht tegenover het gevoelsleven staat
en 'gevoelens wegrationaliseert'; 'gevoelsblokkades opwerpt'; 'de
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gevoelens verhult'. 'Je gevoel laten spreken' behoort dan ook het
liefst plaats te vinden op 'non-verbaal niveau', opdat storingen
en vervormingen van het verstand (het 'wegpraten' van wat je eigenlijk wilt uiten) kan worden voorkomen

I O\

Deze tweespalt heeft in welzijnstaal vaak onproblematisch zijn
synoniem in de dualiteit van lichaam-geest. 'Hoe zit je in je eigen
lijf'; of beter: 'je lekker in je eigen lijf voelen' is bijvoorbeeld
de vraag naar of het teken van eenheid tussen gevoel en verstand,
waarbij de persoon in kwestie geen last heeft van minderwaardigheids
gevoel of van zelfverwijtende reflecties over een derde instantie,
het eigen lichaam. Anderzijds worden vaak gevoelens en lichaam in
de taal samengebracht tot één geheel omdat gevoelens gelokaliseerd
kunnen worden in het lichaam: de taal van het lichaam is de taal
van het gevoelsleven. Opgetrokken schouders verraden emotionele
spanningen, evenals een zwaar gevoel op de buik of andere al dan
niet zichtbare uitingen van 'hoe je erbij zit'. "De taal van het
lichaam omvat iedere bewuste of onbewuste beweging van het lichaam,
of van een deel daarvan, waarmee iemand een emotionele boodschap
wil overbrengen naar zijn omgeving" (Fast, iy80, p. 10). De persoon
kan door anderen geholpen worden zich 'bewust te worden' van de
boodschap die zijn gevoel uitzendt en van de onderliggende redenen
ervan, waardoor zijn zelfkennis vergroot wordt.
Kortom, in de welzijnstaal zijn gevoel

en verstand als het ware bei

de verzelfstandigde bronnen van zingeving geworden die in een permanen
te spanningsrelatie staan tot elkaar. Deze spanningsrelatie tussen
gevoels- en verstandszone wordt opgevat als een fundamenteel mense
lijk probleem en het is de complexe taak van het welsijnssubject
om hierin telkens een evenwicht te vinden en in stand te houden.
De gespletenheid van het subject zit dus niet alleen in het gelijk
tijdig onderhouden van communicatie en meta-communicatie met ande
ren, maar heeft z'n verlengstuk in de interne communicatie én metacommunicatie die het subject met zichzelf moet voeren; (zie bijlage
2f ).
De subject-dualiteit wordt dus daarom onoverbrugbaar voor het individu, omdat
zij een ingebouwd Btruatureel kenmerk ia van de welzijnstaal en daarmee losstaat
van de graad van bewustwording of
subjeot.

zelfontplooiing van het individuele welzijns-
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Bewustwording en taal
We zijn met bovenstaande slotopmerking weer aangekomen op het theo
retisch niveau van de taalanalyse en kunnen nu een verband gaan
leggen tussen taal en het begrip bewustwording. We leggen dan een verband
dat niet erkend wordt of terug te vinden is in de welzijnstaal
(zij is immers een praktische common sense taal), maar dat gelegd
kan worden vanuit mijn eerdere sociologische analyse van taal en
taalgebruik.
Ik heb al gewezen op het belang dat in het mensbeeld van de welzijns
taal (en psycho-sociale hulpverleningspraktijk) gehecht wordt aan
het proces van individuele bewustwording, als voorwaarde tot en
onderdeel van de persoonlijke groei of emancipatie van het subject.
We zagen ook dat het typerend is voor dit mensbeeld te veronder
stellen dat het subject hiervoor fundamenteel afhankelijk is van
de communicatie met anderen maar ook met zichzelf (de Open Communi
catie als hulpverleningsinstrument). Mijn kennis-sociologische rela
tivering van het bewustwordingsbegrip van de welzijnstaal is nu
dat, hoe emotioneel intens en uniek en authentiek deze verandering
van de subjectieve realiteit ook ervaren wordt door het individu,
zowel bewustwording als elke doorleefde ervaring in feite altijd
een act van reflectie is die bemiddeld wordt door een gemeenschap
pelijke taal; taal die typisch subjectloos is en eigendom is van
een gemeenschap van sprekers. Bewustwording is altijd het toekennen
van betekenissen achteraf, een reflexieve categorisering van het
handelen: "het 'toekennen' van betekenis aan ervaringen impliceert
een terugblik op de handeling door de handelende persoon of door an
deven

(curs, em) en kan alleen post festum plaatsvinden, ten aanzien

van handelingen die reeds zijn volvoerd" (Giddens, 1979a, p. 31).
Het begrijpen van het eigen gedrag wordt slechts mogelijk gemaakt
door het begrijpen, d.w.z. het vermogen om te begrijpen van wat
anderen aan het doen zijn en andersom. In mijn taalanalyse heb ik
al gezegd dat dit vermogen meer een kwestie is van semantiek, bin
nen een bepaalde syntax van tekens, dan van

een of ander speciaal

en uniek empathisch vermogen dat sommigen meer zouden hebben dan an
deren; reflexiviteit is nauw verweven met en integraal afhankelijk
19 )
van het sociale karakter van taal en haar kennisvoorraad
. Het
autonome welzijnssubject zit dus als het ware gevangen in het se-
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zijnstaal (met name haar semiotische syntaxis en semantiek, die ik
in termen van een mensbeeld analyseer) zijn het a priori van wat er
in kan worden uitgedrukt. Centrale begrippen uit de welzijnstaal,
die vanuit zichzelf een a-historische en universeel menselijk sta
tus lijken te bezitten, zoals bewustwording, zelf-inzicht, gevoels
beleving, zelf-ontdekking en emancipatie staan dus in feite voor
zingevingsprocessen die bemiddeld worden door het structurerend
vermogen van de welzijnstaal en haar kennisvoorraad, d.w.z. door
structurele kenmerken als de communicatieregels, de binnen- en bui
tenwereld en de subject-dualiteit. Uit deze door de welzijnstaal aange
boden zingevingszone ontlenen haar begrippen en zegswijzen hun surplus-betekenis;
tegelijkertijd is het onbedoeld gevolg van elke welzijnstaaluiting dat deze zin
gevingszone in haar totaliteit wordt gereproduceerd.
We zien hier dat geïnstitutionaliseerd taalgebruik meer is dan een
middel tot overdracht van 'beschrijvingen'. Ik beschouw de welzijns
taal als uitdrukking van een eigen levensvorm waarin elke nieuw lid
gesocialiseerd moet worden: de welzijnstaal is een medium van psycho-sociale praktijken met een dwingende en tegelijkertijd mogelijk
heid scheppende invloed op elk lid van haar taalgemeenschap.
Een typisch voorbeeld hiervan levert de Gestalt-therapeutische setting. Een groot
deel van de groeps-therapie techniek is gebaseerd op het met fysieke middelen
uitdrukken van een emotioneel probleem, d.w.z. in lichaamstaal vertalen wat in
emotionele termen al bestaat. Nadat dit is gebeurd (bij bijv. het mishandelen
van een kussen om uiting te geven van woede en haat jegens een bepaald persoon)
volgt het zelf-inzicht niet automatisch; een voorwaarde is dat de cliënt op het
niveau van het discursieve (én praktische) bewustzijn een therapeutische taal
leert waarin zijn gedrag geaccepteerd, uitgelegd en verwerkt kan worden. (Dit
leerproces heeft vaak dezelfde intensiteit als primaire socialisatieprocessen
door haar radicale werkelijkheidsveranderende waarde: re-socialisatie. Berger
en Luckman, 1967, p. 176)

Wat voor de sociologische onderzoeker geldt, geldt zeker ook voor
elke andere participant in een levensvorm: "To know a form of life
is to know a language, but in the context of the practices that
are organised through the 'common sense' of tacit pre suppositions
against the background of which discourse is carried on." (Giddens,
1979b, p. 251) (zie bijlage 2g).
Samenvatting
Tot zover mijn poging om een structurele analyse te geven van de
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hier kort samenvatten en aanscherpen.
»

Communicatie is het belangrijkste medium voor psycho-sociale hulp
verleningspraktijken. Verandering van de subjectieve realiteit
staat hierin centraal. Het semantische veld van de taal van de psy
cho-sociale hulpverlening, de welzijnstaal, spant een specifieke
communicatieruimte op waarin de machtsvrije Open Communicatie plaats
vindt en actualiseert daarmee een 'finite province of meaning' of
psy-werkelijkheid. In dit semantische veld is het individu een au
tonoom subject dat volgens bepaalde communicatieregels de Open Com
municatie voert met andere autonome subjecten en zich daarin ver
werkelijkt, groeit of emancipeert. Bewustwording door middel van
communicatie speelt een belangrijke rol in deze emancipatie en is
in de welzijnstaal met name gericht op de eigen autonome gevoels
beleving van het subject. Deze ziet zich in z'n leven voortdurend
geconfronteerd met keuze- en beslissingsmomenten en bij elke keuze
zal hij bij zichzelf te rade moeten gaan om een gevçelsmatig én
verstandelijk afgewogen beslissing te nemen, rekening houdend met
alle mogelijke consequenties. Het subject beslist .over zijn eigen
welzijn en is uiteindelijk alléén verantwoordelijk voor zijn levens
project. Zelf-kennis (het zichzelf begrijpen en ontdekken als auto
noom subject) is daarmee een belangrijk instrument voor het subject
dat zichzelf bepaald in een voortdurend innerlijk spanningsveld
tussen het onbewuste en/of onderdrukte authentieke gevoelsleven en
het rationele verstand.
Als structurele elementen van de welzijnstaal (die ik niet benoemd
heb als semantische regels maar in termen van hun mensbeeld) noem
ik de aormuniaatieregels, de binnen- en buitenwereld en de dualiteit van het
subject. Analytisch gezien worden op interactieniveau deze structu
rele elementen bij elke taaluiting in hun geheel gereproduceerd;
op structuurniveau scheppen deze structurele elementen (opgevat nu
als generatieve regels en hulpbronnen, zie p. 30 e.v.) een oneindig
scale van betekenissen binnen het 'eindig betekenisveld' (finite
province of meaning) van de Open Communicatie. Ik vat dit betekenis
veld op als een zingevingskader voor de leden van de welzijnstaalgemeenschap. Het behoort tot de normale competentie van het welzijnssubject om in de dagelijkse levenspraktijk te kunnen pendelen
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nisvoorraad vormen en het betekenisveld van de Open Communicatie
is er hier één van.
Ik heb de welzijnstaal tot dusver opgevat als een common sense taal
en ook gezegd dat zij eigen common sense-regels heeft voor de ra
tionalisatie (en legitimatie) van het handelen. Alle 'typische'
taaluitingen van deze taal kunnen alleen begrepen worden (zowel
door de interactiepartners als door 'derden') door in te zien dat
zij ingebed liggen in 'gedeelde kennis' (kortweg: het mensbeeld)
en dat zij deze 'gedeelde kennis' telkens reproduceren als rele
vante maar stilzwijgende kennis. Ik heb me tot nu toe vooral be
ziggehouden met deze stilzwijgende, vanzelfsprekend veronderstelde
kennis van de kennisvoorraad. In het volgende wil ik aandacht be
steden aan een ander aspect van de welzijnstaal, een aspect dat
in bovenstaande analyse al impliciet aan de orde kwam, namelijk
het normerende en sanctionerende karakter van de taal.
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V.

PSY-NORMERING

Inleiding
In de paragraaf over taal concludeerde ik dat taal een medium is
van sociale praktijken; taal constitueert ën reguleert tegelijker
tijd 'zin' als intersubjectieve schepping van wederzijds begrip.
Taal en haar gedeelde kennis (de interpretatieschema's) maken het
mogelijk dat actoren een gemeenschappelijke werkelijkheid kunnen
opbouwen en instandhouden. Maar taal doet meer dan dat. De vanzelf
sprekende en stilzwijgende conventies van de gedeelde kennis hebben
naast hun communicatieve aspect ook

een normatief aspect (zie het ana

lytisch onderscheid tussen existentiële en normatieve domeinveron
derstellingen van taalkundige categorieën, p. 26 ). In de structu
rele analyse van de welzijnstaal ging mijn aandacht uit naar haar
betekenissen, haar cognitieve orde, die ik in termen van een mens
beeld probeerde weer te geven. Nu wil ik overgaan naar een andere
kant van dezelfde zaak, namelijk haar normatieve orde.
Psy-normering en macht
"The giving of 'accounts' of conduct is intimately tied into being
'accountable' for them, as the normative component of the rational
ization of action" (Giddens, 1979b, p. 85). De welzijnstaal legt
een claim op het bespreekbaar maken van belevingen, ervaringen,
verwachtingen en problemen. We zagen ook dat de welzijnstaal als
een afzonderlijke 'finite province of meaning' in princpe op elk
moment van het dagelijkse interactieverloop geactualiseerd kan
worden door leden van haar taalgemeenschap. Dus alledaagse inter
actiepraktijken kunnen plotseling onderbroken worden waarbij de
actoren elkaar in de sfeer van de Open Communicatie kunnen bevra
gen over hun eigen belevingen en ervaringen ten aanzien van hande-
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lingen en thema's die net daarvoor nog onderdeel waren van de alle
daagse levenssfeer en communicatie. Want niet zozeer zijn de erva
ringen en de

belevingen van het subject van belang om bespreekbaar

te maken en uitgewisseld te worden (behalve in het zuivere psycho1therapeutische hulpverleningsgesprek) maar ervaringen en belevingen
gericht op telkens een specifiek thema of gebeurtenis. Zo probeert
bijvoorbeeld de drugshulpverlener bij een intake-gesprek 'de moti
vatie op tafel te krijgen' van de potentiële cliënt om er achter
te komen of diens 'hulpvraag' wel past in de visie en werkwijze van
de hulpverleningsinstantie. Voor een afkickcentrum is het niet vol
doende dat de potentiële cliënt zegt te willen afkicken; hij zal,
z'n motivatie op vele manieren moeten kunnen 'bewijzen' (bijvoor
beeld op commando roepen: "help, ik wil geholpen worden") vóórdat
hij toegelaten wordt en één belangrijk maar impliciet blijvend toe
latingscriterium is dat de probleemdefiniëring van de verslaafde
overeenkomt met die van de hulpverleningsinstantie (dit is wat De
Swaan meer algemeen aanduidt met 'protoprofessionalisering'). In
hoeverre in deze situaties de afgegeven probleemdefiniëringen waar
achtig zijn of berusten op bedrog en veinzerij is voor mijn betoog
hier niet van belang

201

Wat wordt er genormeerd in de welzijnstaal? Het antwoord hierop ligt deels
al besloten in het bovenstaande voorbeeld. In de strikte zin van
het woord als regulering, worden de eigen belevingen

ervaringen

en verwachtingen van het individu gestandaardiseerd (psy-normering).
De welzijnstaal constitueert én reguleert 'zin' en bepaalt daarmee
ook wat wel en wat niet relevant is in de wereld, in de Open Commu
nicatie en in de verwijzingen naar de Open Communicatie vanuit de
alledaagse levenssfeer wordt benadrukt dat je je gevoelens en angst
en moet uitspreken, conflicten bespreekbaar moet maken, verwachting
en duidelijk moet maken enz. Dat wil zeggen dat het individu op het
moment dat hij aangesproken wordt als welzijnssubject gedwongen
wordt zijn reflexiviteit (die niet beperkt blijft tot het vlak van
identiteits-beleving of "self-"identity", Goffmann, 1963, p. 107)
te herstructureren naar het perspectief van de welzijnstaal, naar
intermenselijke conflicten en verwoordbare verwachtingen en zijn
(meta-)communicabele gevoelsleven

21)

.' Deze herstructurering blijft

- in termen van mijn taalanalyse - een 'desHundige prestatie' van
de actor, ongeacht zijn geroutineerdheid hierin en trouwens ook
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Geen normering zonder santionering. Deze standaardisering gaat gepaard
met santioneringsprocessen die het proces van standaardisering be
waken en veilig stellen. Je moet je eigen gevoelens en ervaringen
over iets uitspreken (ja, maar wat vind jij er nu zélf van?) en
bereid maar ook in staat zijn (!) hen tot onderwerp van communica
tie te maken ('blijf bij je gevoel'). Dus niet jezelf terugtrekken,
je moet open zijn, aandacht geven aan de ander maar deze ook willen
krijgen, een bewust of geëmancipeerd mens zijn, niet te agressief
zijn ('hou het op het communicatieve vlak') of anderszins de com
municatie eenzijdig dreigen te laten stokken (enz., zie: communicatieregels, p. 38 e.V.). Kortom, je 'mag jezelf zijn' in de Open
Communicatie maar dan wel binnen het kader van bepaalde communicatieregels en overschrijding van deze regels kan worden gesanctio
neerd door de interactiepartner(s) (of natuurlijk ook door de actor
zélf). In interactiesituaties is de respons van de ander een poten
tiële sanctie op de handelingen van de eerste en vice versa. Deze
sancties volgen niet automatisch vanzelf, als een onvermijdelijk
natuurgebeuren, maar zijn reacties van mensen zodat er ook een ze
kere mate van 'ruimte' voor de overtreder bestaat om te onderhande
len over de aard van de sanctie die zal volgen. "Dit is een van de
manieren waarop de produktie van een normatieve orde verweven is
met de produktie van 'zin'; waaruit de overtreding precies bestaat
is potentieel onderwerp van onderhandeling en de manier waarop zij
wordt gekarakteriseerd of benoemd (een zingevende actie! - em) is
van invloed op de sancties waaraan zij wordt onderworpen" (Giddens,
1979a, p. 116). Er bestaat dus altijd een 'speelruimte' tussen nor
matieve voorschriften en de adequate actualisering ervan, wat op
interactieniveau resulteert in een voortdurend

proces van onder

handeling tussen actoren over de 'juistheid' van de geactualiseer
de normen, gezien de specifieke situatie, met die specifieke voor
geschiedenis enz. De consequentie hiervan is dat in de constitutie van
interactie als een zingevings- én normatieve orde er tegelijkertijd ook altijd
sprake zal zijn van een machtsorde. Machtsbronnen zijn te beschouwen als
hulpmiddelen om de uitkomst van de onderhandelingen te sturen; om
gekeerd zijn normatieve sancties te beschouwen als een (generatief)
type hulpbron/hulpmiddel die-ingeschakeld kan worden in machtsrela
ties. "Power is expressed in the capabilities of actors to make

- 59 -

certain 'accounts count' and to enact or resist sanctioning pro
cesses" (Giddens, 1979b, p. 83). Deze macht zal ongelijk verdeeld
zijn over de actoren en is rechtstreeks afhankelijk van de bestaan
de geïnstitutionaliseerde "heerschappijstructuur" (structure of
domination) in een sociaal netwerk en de bijbehorende posities van
de actoren hierin. (Bijvoorbeeld de positie van hulpverlener en de
positie van cliënt in de professionele hulpverlening.)
Heerschappij wordt hier gebruikt in de zin van: beheersing geven over andere
personen en over hun materiële wereld (Giddens, 1981a). Het verband tussen macht
als structuur en macht als handelingsbegrip is als volgt. Een heerschappijstruc
tuur staat voor de structurele asymmetrie van hulpbronnen waaruit actoren (via
het dualiteitskenmerk van structuur, zie p. 30) kunnen putten in machtsrelaties
op interactieniveau. In de korte behandeling van macht in de volgende paragraaf
laat ik zien dat het begrip heerschappijstructuur m.i. tevens de handelingsalter
natieven van actoren vastlegt; een gegeven dat als 'hulpbron' ingeschakeld kan
worden in machtsrelaties op interactieniveau.

Ik wil hier nu met betrekking tot de Open Communicatie een onder
scheid maken tussen twee soorten normatieve sanoti.es: sancties waarvan de
hulpmiddelen die worden gemobiliseerd om de sanctie voort te brengen
rechtstreeks komen uit het veld van de Open Communicatie en haar re
gels en sancties waarvan de hulpmiddelen extern hieraan zijn. Via
dit onderscheid zien we duidelijker hoe machtsrelaties en verhou
dingen hun intrede doen in psy-normering. Uit het veld van de Open
Communicatie komen al de normerende zegswijzen die als hulpmiddel
gebruikt kunnen worden om afwijking van de communicatieregels te
sanctioneren of het blijven volgen van de regels te consolideren
('blijf bij je gevoel'; 'je rationaliseert het weg'; 'kom toch voor
jezelf op'; 'je moet het zien als een keuze', enz.). De conforme
rende en consoliderende werking van deze sancties kan in positieve
zin steunen op hun appèl op de morele betrokkenheid van de actor
bij het 'geestelijk gezonde welzijnssubject'; in negatieve zin
steunen op angst, ongerustheid of schuldgevoelens. Externe sancties
daarentegen putten uit kenmerken buiten de Open Communicatie.en
haar communicatiecontext. Het vermogen van de actor om machtsbron
nen in te schakelen als hulpmiddel om sancties voort te brengen en
daarmee het communicatieverloop te sturen is hier van groot belang.
De welzijnstaal reproduceert het beeld van een interactievorm 'tus
sen gelijken' (de z.g. 'machtsvrije' communicatie, een interactie
vorm die vanuit theoretisch oogpunt ook kan worden getypeerd als
een symmetrische machtsrelatie

22)

, waarin de interactiepartners
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opzichte van elkaar komen te staan. Echter, alle Open Communicaties
vinden plaats in de context van andere ge(re)produceerde sociale
praktijken waar altijd geïnstitutionaliseerde machts- en zingevings23 )
. Deze asymmetri'eën leveren

asymmetrie'en aan ten grondslag liggen

de actoren potentiële mogelijkheden om externe sancties te actuali
seren en daarmee het verloop van de Open Communicatie te sturen. Zo
speelt in het op gang brengen en in het impliciet sturen van de Open
Communicatie macht een grote rol: het is legitiem voor een hulpver
lener om op ieder door hem gewenst tijdstip een Open Communicatie met
een cliënt af te dwingen met behulp van 'externe' sancties (opzeg
gen van de hulpverleningsrelatie; weigeren van materiële dienstver
lening) en hem daarin te bevragen naar z'n beleving en motieven,
met andere woorden te dwingen zich te verantwoorden en te laten
controleren. En voor elke afgegeven verantwoording kan de hulpver
lener een nieuwe verantwoording vragen etc.; deze spiraalgang van
psy-normering en -sanctionering vindt plaats tegen de effectieve
achtergrond van potentiële externe sancties waarvan de actualiseringsmogelijkheden afhankelijk zijn van de institutionele machts
posities van hulpverlener-cliënt (zie bijlage 2e).
Psy-normering, zo wil ik stellen, is op te vatten als een formeelkwalitatief normeringsproces dat per definitie als sociale praktijk
ingebed ligt in andere effectieve normeringskaders ( dubbele normering).
Met de formele kant van het proces doel ik op het ontbreken van sub
stantiële gedragslijnen in de psy-normering: het doet er bijvoor
beeld niet toe wat je kiest, als je maar bewust zelf kiest. Daaren
tegen bevat het wel gedragslijnen die als zingevingen fungeren
(bijv.: je moet kiezen), maar deze blijven formeel van karakter en
gebonden aan een bepaalde kwaliteit van het individu: zijn subjec
tieve ervaring en beleving (de kwalitatieve kant van het proces).
Dubbele normering
Dubbele normering geeft als concept aan dat 'psy-denken' - als zelf
standig zingevings- en legitimatiekader - in haar consequenties uit
stijgt boven haar formele termen en gereguleerd wordt door substan
tiële morele opvattingen, machtsrelaties

en belangen, alsook zin

gevingsperspectieven die buiten het directe psy-normeringsveld vallen.
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Juist het abstracte en formeel-kwalitatieve karakter van psy-normering leent
haar zo goed voor allerlei uiteenlopende legitimatiedoeleinden. Wélke praktijken
ermee gelegitimeerd worden hangt af van de 'dubbele normering'. Zo opgevat zal
het psy-denken nooit de totale zin van het menselijk bestaan kunnen gaan uitma
ken, zoals Castel voorziet (zie p. 17).
Castel 'overschat' hier m.i. de kwa
liteit van het gedragsbepalend vermogen van de nieuwe (formele!) psy-normen,
(onderschat daarmee de dubbele normering) én klapt daarbij normen, handelings
motieven en gedrag van actoren op elkaar (de z.g. internaliseringsthese).

Deze dubbele normering kan een bewuste daad van een actor of van ac
toren zijn, maar ligt vaak ook in het vlak van de ongekende voorwaargaat dan - in ieder geval in eerste instantie - buiten het bewust
zijn van de actor om, maar is daarmee niet minder effectief. Bij
voorbeeld, een hulpverlener hoeft zich niet bewust te zijn van
zijn machtspositie om er toch gebruik van te maken en daarbij is
het ook mogelijk dat hij zijn 'macht' anders definieert dan de
macht die hij in feite reproduceert in zijn handelen. Hetzelfde
geldt voor morele opvattingen en aanspraken. In de hedendaagse pro
fessionele hulpverlening staat veelal de "niet-moraliserende bena
dering van de cliënt" voorop(Abma, 1982, p. 165), wat ook een ver
andering in terminologie, in probleemdefinities met zich meebrengt:
in plaats van 'morele deficiëntie' of 'onmaatschappelijkheid' van
een cliënt gaat het nu over 'emotionele instabiliteit' of 'psycho
logisch onaangepastheid' e.d. Echter onder dit meer 'neutrale' vocabulair schuilt nog steeds een moralistische aanpak en bemoeienis
van cliënten, hoewel minder uitgepsroken (psy-normeringI) en ondoor
zichtig verweven met andere vormen van structurering (samengevat
als: dubbele normering). In het voorbeeld van het resocialisatiehuis (zie o.a. bijlage 2e) kunnen we schematisch zien dat de Open
Communicatie en haar psy-normering een belangrijk, zo niet de be
langrijkste behandelingsmethodiek is voor de resocialisatiepraktijk.
Het levert de werkers een algemene ingang om op ieder tijdstip hun
interventiepraktijken als hulpverleners te continueren of uit te
breiden: de Open Communicatie als instrument voor het uitoefenen van sociale
controle en beheersing. De psy-normering staat niet op zichzelf maar
opereert tegen de achtergrond van de institutionele hulpverleningskenmerken en -doelstelling. In de praktijk van een resocialisatiehuis liggen in feite professionele belangen en ethische opvattingen
ten grondslag aan begrippen als geestelijke gezondheid en normaal
gedrag en opvoedkundige opvattingen aan wat en hoe verslaafden
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organisatie, die continu onder handelingsdruk staat, spelen ook
macht en de beschikbaarheid van haar hulpbronnen via de dubbele
normering een grote rol in de besluitvorming en het al dan niet
naleven ervan. Dit geldt zeker voor de werkers gezien hun formeel
gelijkwaardige positie; binnen de gedeelde institutionele zinge
vingsstructuur (kortheidshalve: de welzijnstaal) en haar normering
en consensus moet voortdurend onderhandeld worden over de juiste
behandelingsmethoden en bejegening van bewoners en over beleids
zaken, maar moet er bijvoorbeeld ook geoordeeld worden over eikaars
functioneren als hulpverlener. Morele opvattingen en machtskenmerken vormen als een "verborgen leerplan" de impliciete richtlijnen
waarlangs de psy-normering verloopt, zonder dat de betrokkenen hier
van volledig op de hoogte hoeven te zijn.
Het verhüllende en ideologiserende karakter van de welzijnstaal bestaat hier
in dat ze dit hele complexe structureringsveld negeert en onzicht
baar maakt en daarmee haar autonome subjecten des te afhankelijker
ervan.
Macht, heerschappij en sociale reproduktie
Aan de hand van het begrip dubbele normering heb ik willen aange
ven dat machtasymmetrieën een bepalende rol spelen in de Open Com
municatie, voor wat de professionele hulpverlening betreft. Zonder
normatieve betrokkenheid als een handelingsmotief en reproduktiefaktor uit te sluiten, benadruk ik dat in de routinematige sociale
reproduktie van praktijken - ook psycho-sociale hulpverlenings
praktijken - zowel macht als 'strategische' of 'manipulatieve'
attituden ten aanzien van de normatieve orde en haar sancties een
belangrijke rol spelen.
Wat het laatste betreft, elke actor is een 'knowledgeable' lid van
de maatschappij en als zodanig bekend met zijn sociale wereld en
haar regels, ook al kan hij ze niet allemaal formuleren (zie p. 33).
Sociale normen en sancties zijn ten dele bekend en, gegeven een be
paalde situering, voorspelbaar en deze kennis zal de actor (op dis
cursief bewustzijnsniveau) meenemen in zijn handelens hij kan met
opzet handelen conform een sociale norm in afweging van de te ver
wachten sancties bijvoorbeeld, of juist om andermans (te verwachten)
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gedrag zelf te sanctioneren.
Als we macht (zoals in het bovenstaande geval) een rol laten spe
len in de sociale reproduktie van praktijken, moeten wij haar niet
opvatten als louter een individualistisch handelingsbegrip. Het
machtsbegrip mag niet alléén maar een handelingsbegrip zijn waarin
het ene individu macht kan uitoefenen over een ander door het toe
passen van dwingende middelen. In navolging van Weber's definitie
24)
van macht
zouden we de macht van een actor in eerste instantie
kunnen omschrijven als zijn beschikking over middelen waarmee hij
een beslissingsbekwaam (competent) subject kan dwingen, hetzij door
het dreigen met sancties, door overreding, of door een bepaalde
manipulatie van handelingsalternatieven (Habermas, 1976), (met
name de eerste twee machtsvormen zijn in mijn scriptie aan de orde
geweest). Deze omschrijving van macht is mijns inziens echter nog
op een tweetal punten onvolledig. Ten eerste ligt aan deze omschrij
ving een doel-rationeel handelingsmodel ten grondslag; macht zou
dan alleen voorbehouden blijven aan handelingen op discursief be
wustzijnsniveau. Een dergelijk model nu is in tegenspraak met het
veelal 'onder-bewuste' (of: praktisch bewustzijns)karakter van
routinematig handelen. Ten tweede, en mijns inziens ook een conse
quentie van een doel-rationeel handelingsmodel, wordt macht hier
gedefinieerd op het niveau van de uitoefening van macht waardoor het
meer anonieme aspect van heerschappij structuren buiten de horizon
van deze omschrijving vallen. Anderzijds levert ze wel een vinger
wijzing naar de verbreding van het machtsbegrip, als heerschappij,
op het niveau van de institutionele analyse. Zo is het inderdaad
een vorm van individuele machtsuitoefening als de professionele
hulpverlener dreigt met het opzeggen van zijn hulpverleningsactivi
teiten ten aanzien van een cliënt (macht als handelingsbegrip) wan
neer deze niet voldoet of wil voldoen aan de hem opgelegde hulpverleningsvoorwaarden. Maar het machtsmiddel is hier niet alleen het
'hulpverleningscontract' met alle erbijhorende accommodaties die
de cliënt ermee geboden word. Het opzeggen van een hulpverleningsaontraat
is namelijk pas een sanctie, krijgt pas betekenis als dwangmiddel, tegen
de achtergrond, van de handelingsalternatieven van de cliënt. In het geval
van de drugscliënt liggen de kaarten duidelijk op tafel: zijn enige
handelingsalternatief bestaat slechts uit het terugkeren tot het
leven van een drugsverslaafde, een praktijk die illegaal verklaard
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is en daardoor met hoge drugsprijzen gepaard gaat, met illegale
inkomensverwerving, kortom een gemarginaliseerde levensstijl. Dat
wil zeggen dat evenzo goed het juridische bestaan van de Opiumwet
een onderdeel is van de macht van drugshulpverlening. Precieser ge
formuleerd: de macht waar drugshulpverlening gebruik van kan maken
heeft zijn basis in algmene heerschappijstructuren die zijn vastge
legd in de Wet en in politieke instituties. Immers, deze bepalen
de maatschappijke (en marginale) positie van de drugsverslaafde
en daarmee ook zijn handelingsvrijheid {handelingsalternatieven)
als cliënt van drugshulpverlening. Via deze maatschappelijke posi
tie verkrijgt de cliënt zijn afhankelijkheid van het hulpverlenings
apparaat, dat op haar beurt hierdoor een maximum aan controlemoge
lijkheden verwerft.
Pas tegen deze achtergrond van institutionele regels is mijns in
ziens het begrip macht adequaat te vatten: macht omvat dan niet
alleen dwingende middelen en hulpbronnen die actoren kunnen inzetten
om een vooraf gesteld doel te bereiken,

maar eveneens het poten

tieel aan handelingsalternatieven die voor hen vastgelegd zijn in
de institutionele maatschappelijke orde (politieke, juridische,
economische en zingevingsinstituties), in termen van heerschappij
structuren. Deze institutionele machtsverhoudingen gaan vooraf aan
elke vorm van handelen en hebben desondanks een dwingende invloed
door het inperken of vergroten van handelingsalternatieven. Dit is
het institutionele kader waarbinnen actoren kunnen handelen en
waarvan zij,

als competente actoren, meer of minder expliciet ken

nis hebben; deze kennis behoort tot de algemeen gedeelde kennis
voorraad waar routinematig uit wordt geput en die meegenomen wordt
in het handelen van de actoren (bijvoorbeeld de verslaafde als
actor).
Deze aanvullende omschrijving van het machtsbegrip komt tegemoet
aan mijn twee eerder genoemde bezwaren. Macht is niet meer uitslui
tend gekoppeld aan directe machtsuitoefening van een (doel-rationeel handelende) actor ten opzichte van een ander'; evenmin aan han
delen überhaupt. In de reproduktie van sociale praktijken vormen
heerschappijstructuren veelal de (ongekende) voorwaarden van het hande
len

door het vastleggen van de potentiële handelingsmogelijkheden

van de actoren. In het geval van de drugsverslaafde is dit duide
lijk te zien; de 'kans' (vergelijk Weber's "chance" in zijn omschrij
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ving van macht

23)
), dat een verslaafde in aanraking.zal moeten ko

men met de psycho-sociale hulpverleningspraktijk is bijzonder groot
en daarmee ook de 'kans' dat deze praktijk zich reproduceert.
Op dit punt aangekomen, wil ik nog de volgende kritische opmerking
maken. Het psy-denken, opgevat als een zingevings- en legitimatie
systeem, met haar personalistische nadruk op individuele groei,
keuzes, autonomie, verantwoording en vrijheid kan op gespannen voet
staan met de maatschappelijk bepaalde mogelijkheden van haar sub
jecten. Zeker in die vormen van professionele hulpverlening die
zich

richten op de 'maatschappelijke kansarmen' als doelgroep (ver

slaafden, werklozen, AOW-ers, etnische minderheden, e.d.). Want,
paradoxaal genoeg, juist deze sociale groepen die gekenmerkt zijn
door hun institutioneel beperkte handelingsalternatieven krijgen
in het psy-denken en haar psycho-sociale hulpverleningspraktijken
een bevrijdings- en bewustzijnideologie voorgeschoteld van mense
lijke groei en autonomie en 'hoe je daar mee om moet gaan'.
Het psy-denken staat dan in schril contrast tot en is in (ideolo
gische) tegenspraak met de.bestaande institutionele machtsverhou
dingen en tegelijkertijd reproduceert ze deze zelfde machtsverhou
dingen: het autonome subject blijkt alleen maar autonoom te kunnen zijn binnen
het voorafgegeven institutionele kader van handelingsmogelijkheden. Binnen dit
institutionele kader bijvoorbeeld is het de eigen, persoonlijke
vrije keuze en verantwoording van de drugsverslaafde of hij bij
een hulpverleningsinstantie wil afkicken öf verslaafd wil blijven;
hoewel hij noch.de hulpverleningsvoorwaarden en eisen, noch de be
staansvoorwaarden (denk aan de Opiumwet) van het leven als verslaaf
de zelf kan bepalen. En evenzo is het de eigen persoonlijke keuze
van de werkloze om onbetaald 'aan de slag te gaan met zichzelf en
vóór zichzelf' via werklozenprojecten, vrijwilligerswerk en andere
onbetaalde vormen van arbeid; hoewel hij noch iets aan zijn werk
loosheid kan veranderen, noch aan de bureaucratische reguleringen
van zijn tijdsbesteding als werkloze.
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VI.

SLOTOPMERKINGEN

Het onderwerp en de opzet van deze studie zijn mijns inziens van
dien aard, dat de verplichte slotopmerkingen zowel kort en bondig
kunnen zijn (namelijk wat de afgeperkte probleemstelling betreft)
als breed uitgesponnen

kunnen worden (namelijk gezien de brede

context van 'culturele veranderingen' waarin dezelfde probleemstel
ling staat). Ik zal wijselijk een middenweg bewandelen en wil vol
staan met de volgende opmerkingen.
De eerste betreft de probleemstelling van deze studie: 'wat kunnen
we verstaan onder psy-normering'. Deze heb ik via een algemene taal
analyse beantwoord door de welzijnstaal te analyseren als een uit
drukking van een levensvorm en dit geïllustreerd met situaties uit
een resocialisatiehuis voor (ex-)verslaafden. Psy-normering blijkt
opgevat te kunnen worden als een formeel-kwalitatief normeringspro
ces dat altijd ingebed ligt in andere normerings- en structurerings
kaders: achter het formeel-abstracte karakter van psy-normen liggen
in tweede instantie meer substantiële richtlijnen voor het gedrag.
Voor zover deze substantiële richtlijnen meer moreel van aard zijn
past de benaming 'dubbele normering'. Een ander structureringskader
dat leverancier kan zijn van richtlijnen voor het gedrag (als me
dium van zingeving) bestaat uit de institutioneel vastgelegde han
delingsalternatieven van het individu; niet iedereen heeft hetzelf
de arsenaal aan hulpmiddelen (bijv. geld!) ter beschikking om 'je25)
zelf te zijn'
.We zien in de bijlagen hoe in het resocialisatie
huis via dit dubbele normeringsconcept gewerkt wordt: dubbele nor
mering vond plaats door het scheppen van formele normen (de psynormen zoals beslissingen kunnen nemen, zelf-zorg, zelf-verwerkelijking etc., de zogenaamde 'immorele moraal' van de therapeut) én
het meestal impliciet waarderen en sturen van de gedragsuitkomsten
die de cliënten kiezen op ba?is van deze psy-normen.
Zo beschouwd is psy-normering een verhulde, maar daarom wellicht
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Een tweede opmerking betreft de culturele veranderingen en haar
theoretische analyse, waarvan ik in het begin van de studie melding
heb gemaakt. De analyse van de welzijnstaal kan alleen iets preten
deren te zeggen over de huidige relatiecultuur op basis van de ver
onderstelling van de psy-complex theorie dat de blauwdruk van een

•

nieuwe opkomende massacultuur te vinden zou zijn in de benaderings
wijze van het geheel van instellingen en instituten van de geeste
lijke gezondheidszorg. Mijn analyse van de welzijnstaal laat dus
niet toe hierover een gefundeerd oordeel te geven; niet de theorie
van het psy-complex maar het (aan haar ontleende) begrip psy-normering was mijn object van onderzoek. Verder zal het duidelijk zijn
dat ik me niet bezig gehouden heb met culturele of morele verandering
en per sê maar met de veronderstelde uitkomst ervan. Een toestandsbe
schrijving, waarin de welzijnstaal en haar functioneren centraal
stond. Dit betekent dat daarmee nog geenszins een verklaring gegeven
is voor de culturele (en sociaal-economische) veranderingen waarvan
zij onderdeel zou zijn. Zoals ik al eerder heb gezegd over de theorie
van het psy-complex is zij, behalve in globale termen, niet in staat
een dergelijke verklaring te geven (p. 19). Evenens ontbreekt in de
theorie van het psy-complex een kritische analyse van de reikwijdte
van de door haar geconstateerde psychologiseringstendens..
Allereerst valt van Castei's totaliteitsaanspraak op huidige cultu
rele veranderingen zeker wat af te dingen. Ik heb geprobeerd duide
lijk te maken dat psy-normering door haar formele aard in staat is
te fungeren als een overkoepelende zingevingsstructuur en ultieme
legitimatiestructuur, waardoor zij ook doordringen kan tot diverse
zingevingsgebieden zoals b.v. het economische, politieke en reli
gieuze handelen. Maar het is van belang hier nogmaals te benadruk
ken dat dit formele karakter tegelijkertijd ook grenzen stelt aan
de psycho-sociale werkelijkheidsopvatting en aan de invloed van
de psy-normering. Het psy-denken zal nooit de totale zin van het
menselijke bestaan kunnen gaan uitmaken (zie p. 61) , zoals Castel
veronderstelt. Mijn concept 'dubbele normering' (hier op te vatten
als zingevingsstructuur) is de theoretische consequentie van deze
constatering. Wel kunnen, empirisch

gezien, b.v. religieuze
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inspiraties tot handelen hun ultieme legitimatie krijgen in indi
vidualistische psychologiserende termen die verwijzen naar de psy
cho-sociale werkelijkheidsopvatting. En in deze zin vervangt de
psychologische leer onderdaad de vroegere religieuze leer steeds
meer (zie p.

20) als zingevingssysteem. (De toenemende individua

lisering van religie überhaupt loopt hier parallel aan.) Echter
religieuziteit zelf is niet te reduceren tot een psychologisch
mechanisme of model, maar behoort tot een zelfstandig zingevings
systeem. Dat er een wisselwerking zal bestaan tussen beide zinge
vingssystemen (het religieuze en het psychologische) is duidelijk en
ook dat hun articulaties deels afhankelijk zullen zijn van maat
schappelijke politiek-economische condities. Het belang van een
taalanalyse is dat zij de eindarticulaties van deze complexe proces
sen tot studieobject neemt

en als communicatieve en intersubjec

tieve rationalisaties van het gedrag analyseert. De aldus opgebouw
de communicatieschema's scheppen op hun heurt een intersubjectieve
wereld die (in fenomenologische zin) een objectieve betekenis bezit
en op dwingende wijze subjectieve zingevingsprocessen structureert.
Meer in het algemeen zou een studie naar de hedendaagse articula
ties van zingevingssystemen én naar de werking op de moraal van
vakjargon-talen zoals de medische, de welzijns- en b.v. de bureau
cratische taal op zijn plaats zijn. Dan kan wellicht inzichtelijk
gemaakt worden in hoeverre de normering van de welzijnstaal er éën
is onder andere en kan ook haar overkoepelende functie beter geana
lyseerd en daarmee afgebakend worden.
Ook vanuit een andere invalshoek is Castei's analyse van culturele
veranderingen naar een psychologische 'massa'-cultuur onvolledig
te noemen. De psychologiseringstendens zal niet alleen gebonden zijn
aan de middenklassecultuur (p. 14), maar ook aan generaties en daar
binnen zullen niet alle groepen even intensief in contact komen met
het psy-denken. Dit is zelfs niet het geval wanneer het aanbod uni
form is, zoals b.v. het geval zou zijn bij een verplicht leervak
als 'omgangskunde' of iets dergelijks op scholen. Immers uit socio
logische onderzoeken naar het instituut school - dat typisch geënt
is op middenklasse-waarden en -normen - is al voldoende bekend hoe
zeer milieuverschillen (sociale klasse b.v.) van invloed zijn op
de voor de school vereiste prestaties en gedragsconformiteit van
leerlingen (zie in het bijzonder Willis, 1978; over klasse-interne
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verschillen m.b.t. de ontwikkeling van een anti-school tegencultuur.
De waarde van de theorie van het psy-complex ligt in ieder geval
in het aangeven van nieuwe beheersingsvormen en machtsuitoefening,
die zij vooral op het niveau van de Staat analyseert en die ik
het voorbeeld van de welzijnstaal heb willen terugvinden.
In de welzijnstaal poneert zich een naar autonomie strevend sub
ject, wiens autonomie-beleving betaald wordt met een nieuwe afhan
kelijkheid van een markt van steeds wisselende psycho-sociale be
ïnvloedingstechnieken en hulp van deskundigen. Dat deze technieken
de basis en legitimatie leveren voor enerzijds individuele bevrij
ding en een nieuwe groepssolidariteit, anderzijds voor een grenze
loze bemoeienis van maatschappelijke instellingen en instanties
met het innerlijke leven van datzelfde individu, lijkt een wrange
paradox. Het welzijnssubject kan proberen zich ook hier weer van
bewust te worden, teneinde zijn (zo kwetsbare) autonomie veilig te
stellen. Zoals we al gezien hebben is deze beweging inherent aan
het mensbeeld van de welzijnstaal en is zij een geijkte strategie;
tegelijkertijd echter ook een cirkelgang zonder einde.
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NOTEN
1)

Verdergaand in dit verband is prof. G.P. Hoefnagels' pleidooi voor schei
dingsbemiddeling. Deze "geïntegreerde psychologisch-juridische scheidings
bemiddeling" moet volgens hem plaatsvinden op het advocatenkantoor en
standaard worden voor alle gevallen van echtscheiding (Hoefnagels, dec.
1982).

2)

Op 5-11-'82 werd in Utrecht een door de Nederlandse Gezinsraad georgani
seerde studiedag gehouden over 'tweerelaties', waarin o.a. gepleit werd
voor dezelfde rechten en rechtsgevolgen voor samenwonende homofielen als
voor gehuwden, zoals m.b.t. de ouderlijke macht (Volkskrant, 6-ll-'82).
Denk ook aan de (eerste) kerkelijke inzegening van het 'huwelijk' van
twee lesbiennes in de RK kerk, Groningen, maart '83.

3)

Het begrip 'a-moreel' moet hier gelezen worden tegen de achtergrond van
het moraliteitsbegrip van de traditionele gedragsmoraal. In het theore
tisch vocabulair van psy-theoretici komt het woord 'moraal' nauwelijks
voor: zij spreken bij voorkeur over normerende instanties e.d., waarvan
morele regels er één vormen. De oude moraal wordt dus heden ten dage af
gewisseld door de nieuwe, 'a-morele' moraal, d.w.z. door nieuwe norme
ringsprocessen.

4)

Vanaf dit punt lopen de theorie van het psy-complex en andere beschouwin
gen over de psychologisering van de cultuur uit elkaar. Met name Castel
ziet in psychologisering een nieuwe disciplinaire macht, die "haast per
definitie de ervaringen (structureert) van degenen die daaraan onderge
schikt worden" (Mommaas, 1982, p. 16, noot 23). Castei's verklaringsschema
voor het recentelijk opkomen van juist deze disciplinaire macht is zijn
functionalistisch uitgangspunt dat onze liberale contract-maatschappij in
haar ontwikkeling steeds subtielere en meeromvattende beheersingsvormen
moet produceren waarin machtsverhoudingen bedekt kunnen blijven en norma
liseringspraktijken door blijven gaan zonder dat haar ideologische tegen
spraken te duidelijk zichtbaar worden (Castel, 1976).

5)

In de agogiek zien we de blauwdruk van deze bejegening. Gesteld wordt dat
agoog en cliënt een principieel-gelijke positie en symmetrische relatie
hebben, met als argumentatie dat immers beiden volwassenen zijn. Evenzo
koppelt de agogiek in haar doelstellingen expliciet de mens los van zijn
milieu, zij stelt 'mensgericht' te willen zijn. Tenslotte moet de volwas
sene gezien worden als een onafhankelijk, zichzelf bepalend wezen (Ten
Have, 1973, p. 4/5).

6)

In 1973 stelde Ten Have al dat "het hanteren van het begrip welzijn stoelt
op de psychologische hypothese dat ieder mens van nature streeft naar wel
zijn, uiteraard zoals door hemzelf subjectief ervaren en begrepen" (Ten
Have, 1973, p. 71).
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7)

Zie bijvoorbeeld Ten Have's poging om andragogie definitoir af te bakenen
van verwante psychische "belnvloedingswetenschappen" of methoden (Ten Have,
1973, p. 65 e.V.). Het kenmerk waardoor agogie zich onderscheidt van thera
pie en psychiatrie is volgens Ten Have dat agogie zich bezighoudt met nor
maal-gezonde personen i.p.v. zieken. De grens tussen geestelijk gezond en
geestelijk ziek legt hij in de criteria 'aanspreekbaarheid' en 'verstaan
baarheid' van de cliënt; alleen aanspreekbare en verstaanbare personen
zijn potentiële cliënten voor agogische beïnvloeding en praktijk. Dergelij
ke definitoire afbakeningen zijn onbruikbaar voor mijn eventuele definitie
van psycho-sociale hulpverlening, omdat juist de gehanteerde criteria ele
menten zijn van de taal die ik wil analyseren! Immers, Ten Have bedoelt
hier met 'aanspreekbaarheid' als criterium niet of de cliënt al dan niet
een persoon is waar je tegen kunt praten; evenmin met 'verstaanbaarheid'
of deze al dan niet duidelijk verbaal kan articuleren. Beide begrippen
horen in een andersoortig semantisch veld, dat alleen begrepen kan worden
in de context van de 'maatschappelijk werkerstaai'.

8)

Wat niet uitsluit dat hij desgevraagd zijn handelen zal legitimeren in
termen van wetenschappelijke criteria en perspectieven.

9)

De sterke nadruk in deze benadering op de psychische aard van problemen
blijkt bijv. uit een algemeen erkende definitie van psychotherapie (Blan
kenstein), waarin gesteld wordt dat onder psychische problemen ook gedrags
moeilijkheden vallen (Mommaas, 1981, p. 50).

10)

De welzljnstaal kenmerkt zich door specifieke zegswijzen, uitdrukkingen,
tussenvoegsels en z.g. paralinguïstische kenmerken (stemintonaties e.d.).
Deze verzameling van tekens vormen als een verzameling van specifieke ken
merken de syntaxis van de welzijnstaal (Van Zoest, 1978), terwijl.de seman
tiek de relaties tussen tekens en hun interpretaties betreft, binnen een
gegeven syntaxis van tekens. (Een syntactische en semantische analyse zijn
dus nooit volledig te scheiden van elkaar.) De syntactische en semantische
regels geven aan resp. welke elementen behoren tot de welzijnstaal en welke
betekenis deze elementen krijg;en in relatie tot hun contextuele elementen.
Een structurele analyse van de welzijnstaal 'bevriest' als het ware de han
delingscontext van het spreken en vat alle structurerende elementen van de
taal (de syntactische en semantische regels en de hulpmiddelen of technie
ken) te samen als één geheel. Zou vanuit een semiotische interesse de na
druk liggen op het opsporen en expliciet formuleren van deze regels, als
socioloog ben ik geïnteresseerd in het formuleren van de semantische 'uit
komst' van deze specifieke combinatie van regels (de gegenereerde betekenis
sen) in termen van het mensbeeld dat via al deze taaluitingen in surplusbetekenissen en typen getransponeerd wordt. De hierna volgende analyse van
de communicatie-regels is gebaseerd op - en vaak een letterlijke weergave
van - een deel van het artikel van Gabriël van den Brink (1982).

11)

Vergelijk Garfinkel's 'etcetera clause' (zoals genoemd op p. 29).

12)

Mijn omschrijving van het begrip mensbeeld gaat niet zover dat het alleen
voorstellingen over het wezen van de mens, de ware aard/natuur e.d. in
sluit. Mensbeelden kunnen dit fundamentele of 'ontologische' niveau wel
bereiken (zie bijv. De Jager, 1974), maar sluiten dan m.i. de mogelijkheid
uit om de z.g. Homo Economicus, Homo Sociologicus en dergelijke beelden te
scharen onder het begrip mensbeeld. Onder mijn omschrijving vallen ook de
beelden zoals die vervat zitten in korte uitspraken als: 'er zullen altijd
winnaars en verliezers zijn onder mensen', en die niet noodzakelijkerwijs
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hoeven te verwijzen naar kenmerken in de mens maar ook opgevat kunnen wor
den als kenmerken van het menselijk samenleven, van onveranderbare mense
lijke praktijken.
13)

In Hoofdstuk I heb ik erop gewezen dat in Achterhuis' kritiek op het ge
professionaliseerde welzijnswerk deze tegenstelling centraal staat. In
zijn alternatief ziet Achterhuis een autonoom subject dat zelf gaat werken
aan zijn problemen; d.w.z. Achterhuis neemt het geprofessionaliseerde taal
gebruik van het welzijnswerk over.

14)

Berger en Luckmann leggen deze dialectische relatie tussen individu-maat
schappij uit in een drietal dialectische momenten: "Society is a human
product. Society is an objective reality. Man is a social product." (Ber
ger en Luckmann, 1967, p. 79).

15)

"In de psycho-therapie, het door persoonlijke communicatie beïnvloeden van
de client, wordt ervan uitgegaan, dat de mens zelf verantwoordelijk is en
zijn leven kan en zal bepalen (...). Zonder dit uitgangspunt zou de psycho
therapie die het wegnemen van belemmeringen (in het individu) voor vrij
heid en zelfbeschikking beoogt een tegenspraak in zichzelf zijn." (Leenen,
geciteerd in Moinmaas, 1981, p. 60).

16)

Natuurlijk lang niet alle vanzelfsprekende institutionele koppelingen ver
dwijnen of worden geproblematiseerd. Wat wel~en niet bevraagd wordt in een
sociale groep zal o.a. afhangen van ideologische factoren of anders gezegd:
van de cognitieve orde van de sociale groep. Hier stuiten we al op de gren
zen van het individu als 'autonoom' subject) zie verderop: dubbele norme
ring.

17)

In dit zo symbolisch en associatief taalgebruik zitten misschien onderling
deels tegenstrijdige elementen uit verschillende psychologische denktradi
ties (psycho-analyse, met haar nadruk op onbewuste conflicten tussen ego,
id en super-ego; existentieel-fenomenologische psychologie, met haar nadruk
op bewustzijnsverschijnselen) en oosterse sofistische leren (accent op het
ongereflecteerd voelen). Deze versmelting in de welzijnstaal is dan wel
licht te herleiden tot haar oorsprong, die volgens Abma ligt in de tegenculturele hippie beweging van de jaren '60 (Abma, 1980).

18)

Deze gedachte vinden we terug in de Gestalt-therapie: "De grondmethode van
de Gnstalt-therapie berust (...) niet op het uitleggen van de problemen
aan de patiënt maar het scheppen van een mogelijkheid voor de patiënt om
zichzelf te begrijpen en te ontdekken. Hierover zegt dr. Perls (grondleg
ger van de Gestalt-therapie, em): 'ik sla weinig acht op wat de patiënt
zegt en concentreer me voornamelijk op het woordenloze vlak, omdat dat het
enige is waarop zelfbedrog vrijwel onmogelijk is"' (Fast, 1980, p. 148)
(met het woordenloze vlak wordt hier de lichaamstaal bedoeld).

19)

"De mensen drukken hun gedachten uit in woorden die ze niet baas zijn, of
ze dringen ze in verbale vormen waarvan de historische afmetingen hun ont
gaan, en daardoor menen ze dat die woorden aan hén gehoorzamen - ze weten
niet eens dat zijzelf zich aan die woorden onderschikken. De grammaticale
regels van een taal zijn het a priori van wat erin kan worden uitgedrukt."
(Foucault, 1966, p. 323).

20)

In het resocialisatiehuis werd het intakegesprek wel eens getypeerd als een
'sollicitatiegesprek'; de sollicitant probeert zo goed mogelijk voor de dag
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te komen en in de juiste taal - de welzijnstaal - de gewenst geachte ant
woorden te geven. (Zie ook de paragraaf over dubbele normering)
21)

Niet iedereen is in staat dit perspectief te hanteren, m.a.w. niet ieder
een is voldoende geprotoprofessionaliseerd. Trimbos, een belangrijk voor
vechter van de hedendaagse geestelijke gezondheidszorg, stelt dit als
volgt: "vele kinderen en ouders (zijn) niet 'rijp' voor de persoonlijke,
directe benadering van hun problematiek, zoals het ingewikkeld ra.a.b.apparaat deze aanpakt". Wat aan deze situatie veranderd moet worden - óf
de m.o.b. aanpak veranderen öf de potentiële cliënten - is voor Trimbos
geen vraag meer, het m.o.b. moet "meewerken aan een algemene mentaliteits
verandering die aanleiding zal kunnen zijn tot betere en meer aangepaste
ouder-kind-relaties" (Trimbos, in: Abma, 1982, p. 191).

22)

Op theoretische gronden is macht op te vatten als onlosmakelijk onderdeel
van elke interactievorm. "Het begrip handelen is, zo wil ik stellen, ty
pisch gebonden aan het begrip macht (...). Handelen houdt de toepassing
van 'middelen* in om bepaalde uitkomsten te bereiken (...), macht is het
vermogen van de actor om hulpmiddelen te mobiliseren zodat deze 'middelen'
worden voortgebracht. In de2e meest algemene zin des woords verwijst
'macht' naar het transformatieve vermogen van het menselijk handelen."
(Giddens, 1979a, p. 117/118).

23)

"It is practices, not roles, which (via the duality of structure) have to
be regarded as the 'points of articulation' between actors and structures."
(Giddens, 1979b, p. 117).

24)

"Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eige
nen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen."

25)

Het begrip 'dubbele structurering' zou wellicht een beter overkoepelend
begrip zijn geweest dan 'dubbele normering' ware het niet dat structurering
al zo'n abstracte term is, laat staan 'dubbele' structurering.

26)

Daarbij beschikt een hulpverlener in een 'total institution' steeds over
méér informatie van elke cliënt en zijn gedrag (een informatiesurplus, via
dienstoverdrachten, bewonersevaluaties in teambesprekingen, logboeken en
ander schriftelijk bronnenmateriaal) dan normaliter via zijn eigen persoon
lijk contact en participatie mogelijk zou zijn.

27)

Gebruiken = drugs gebruiken.
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BIJLAGE 1

De nieuwe moraal
Ik geef hier een tweetal illustratieve citaten uit 'Margriet weet raad' (Brinkgreve en Korzec, 1978), een onderzoek naar veranderingen (tussen 1938-1978) in
adviezen aan lezeressen en lezers van de gelijknamige rubriek uit de Margriet.
Een goed voorbeeld van de richtlijnen in gedragsvoorschriften is het volgende
citaat uit 1966. "Een vrouw schrijft verliefd te zijn op een ander. Ze beschrijft
dit als een ramp: 'ik schaam me zo diep, zó vreselijk, dat ik zelfs bijna niet
in de spiegel durf te kijken (...) Ik kan U niet beschrijven door welk een hel
ik ga, en soms zou ik willen dat mijn man niet zo goed, zo rechtschapen was; dat
ik niet zo van hem hiéld. Dat is juist het vreemde, ik houd nog steeds van mijn
man (...) En dan zijn er weer momenten waarop ik serieus overweeg mijn huidige
leven overboord te gooien en me te storten in een geluk dat - ik weet het zeker
- volmaakt kan zijn. (...) (1966)
Margriet stelt haar gerust dat ze veel brieven krijgt van rustige gewone vrouwen

zoals zij die op slag hun hart verloren aan een ander. Ze (Margriet -em) waarschuw
voor de ontgoocheling als je 'met een ander in zee gaat': als het nieuwtje er af
is merk je immers dat die ander ook zijn vervelende gewoonten heeft. Deze vrouw
krijgt bovendien nog een aantal gericht waarschuwingen: '(...) vermijd absoluut
een alleen-zijn met hem (de andere man -em), want àls de muur der reserve eenmaal
wordt doorbroken, zouden er wel eens

onherstelbare dingen kunnen gebeuren. Boven

dien kunnen in het leven veel dingen beter ongezegd, onuitgesproken blijven; dan
is er naderhand geen gêne en berouw. (...) Beslist nooit - nu niet en later even

min - aan uw man vertellen wat er nu aan de hand is. Proberen afleiding te vinden,
uw gedachten een andere kant op te dwingen. Dus studeren of een liefhebberij op
vatten. Zo mogelijk snel alleen met uw man op vakantie gaan. Samen in een berg
dorpje gaan zitten of in een romantisch oord aan een schilderachtig meer. Vaak
immers ontstaan bij vrouwen zulke gevoelens door een verlangen naar romantiek,
dat bij ons veel sterker is ontwikkeld dan bij mannen. Wordt daaraan tegemoet ge
komen, dan kan dit een puur geneesmiddel zijn. Tenslotte wil ik U nog even wijzen
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op iets dat in soortgelijke omstandigheden bij mij heel zwaar zou wegen, namelijk
de belofte van trouw welke U tegenover elkaar hebt afgelegd toen U trouwde. Gron
dige redenen om die belofte te breken zijn er voor U niet, Uw man is goed, U
houdt van hem. U zoudt alleen voor Uzelf, voor Uw eigen egoistische ik, die an
der willen volgen. Laat liever Uw betere ik in dezen de overwinning behalen (...)'
(1966)
(...) Het hierboven weergegeven advies is gesteld in termen van roes en berouw,
termen uit de sfeer van de zonde. Mensen moeten hun gevoelens de baas worden,
hun emoties dwingen. Als dat niet lukt gebeuren er vreselijke dingen. Het praten over die emoties is al gevaarlijk, en waar nu aangeraden zou worden om deze din
gen vooral grondig met elkaar te bespreken, wordt hier op het hart gedrukt te
zwijgen, te doen of er niets aan de hand is. Het ideaal van bespreekbaarheid, de
gedachte dat je problemen kunt oplossen door er over te praten, blijkt iets van
de laatste jaren te zijn. (...)"(Brinkgreve en Korzec, 1978, p. 87-89)
Het advies dat tegenwoordig gegeven zou worden is de raad alles zorgvuldig af te
wegen. De vrouw zou niet gemaand worden haar man trouw te blijven. Een tweede
citaat, nu uit 1977: "(...) een andere vrouw die Margriet het probleem voorlegt
dat ze moet kiezen tussen haar man (die zich begraven heeft in zijn werk en koel
en afstandelijk is tegen haar) en haar vriend (met wie ze wél contact heeft)
krijgt geen duidelijke richtlijnen voor gedrag, maar wel een hele reeks psycholo
gische vragen: '(...) Wat is uw huwelijk nog waard? Houdt u nog van uw man of
niet? En omgekeerd: houdt hij nog van u? Is uw huwelijk in feite gebroken en is
scheiding een kwestie van tijd? Ik weet het niet, u künt het te weten komen. U
zult tot een zelfonderzoek moeten komen en in ieder geval openhartig moeten pra
ten met uw man. Dan komen vanzelf nog meer vragen: uw man kiest voor zijn werk,
maar waarom? Koestert hij een wrok tegen u, of niet? Hoeveel moeite heeft hij er
zelf voor over om uw huwelijk te redden? (...) Waarom bent u die relatie aange
gaan met die vriend? Was u verliefd? Of wilde u uw man "straffen"? Verveelde u
zich? Hoe zat het met de sexuele verhouding met uw man en hoe ging u met uw vriend
om? Wat heeft uw vriend zelf te bieden? Voelt u zich door de omstandigheden alleen
bang en schuldig? Zou u met hem willen trouwen of samenwonen? En hoe zit het met
de kinderen? Hebben die ook een stem in het kapitel?

zou u uw vriend helemaal

laten schieten, als uw man wat meer aandacht voor u toonde? Op âl die vragen moet
een antwoord komen. Desnoods schrijft u ze op en werkt ze stuk voor stuk af. Op
die manier krijgt u een helder inzicht in de tweeslachtige situatie waarin u ver
zeild bent geraakt. De antwoorden zullen u tot een afdoende beslissing moeten
brengen.' (1977)"(Brinkgreve en Korzec, 1978, p. 84)
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Brinkgreve en Korzec trekken uit hun onderzoeksmateriaal de volgende conclusies
"(

) Het grote verschil met vroegere jaren is niet alleen gelegen in het

feit dat hier niet van een grof staaltje van plichtsverzaking wordt gesproken.
Ook de verschuiving in de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen laat zich
aan dit conflict goed aflezen: het is een man die er op wordt gewezen dat aan
de verlangens van zijn vrouw misschien niet voldoende recht is gedaan. Er wordt
minder volstaan met directe praktische adviezen; nu wordt ook naar de oorzaak
van het probleem gezocht. (...) Er wordt minder veroordeeld (...) Er wordt niet
meer gepraat in termen van zonde, schuld of moreel tekort, maar van psychologi
sche eigenschappen. Het is het doordringen van psychologische termen, van psycho-therapeutische noties, dat de adviezen van de jaren zeventig kenmerkt. Tot
eind jaren zestig werd geadviseerd vele gevoelens te 'onderdrukken' die strij
dig waren met de heersende moraal (...) Nu is men juist bang voor die gelaten
heid. Nu wordt geadviseerd om al je gevoelens goed te onderkennen. Nu wordt be
nadrukt dat, wat je ook beslist in zaken van buitenechtelijke passie, het pijn
lijk zal zijn en moeilijk (...)" (Brinkgreven en "Korzec, 1978, p. 85/86).
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BIJLAGE 2a

De hulpverlener - cliënt relatie
De hulpverlener - cliënt situatie wijkt in de praktijk af van de Open Communica
tie vanwege de asymmetrische relatie tussen hulpverlener en cliënt: 1) (indien
de cliënt in een opvanghuis of soortgelijke "total institution" woont:) De hulp
verlener heeft na z'n werktijd buiten de instelling een eigen privé leven, de
cliënt heeft nauwelijks privacy; la) In een "total institution" heeft de hulp
verlener formeel de macht om het gedrag van de cliënt te sanctioneren: terwijl
bij inzet van dezefde machts-hulpbronnen (b.v. de exit-optie in de hulpverlenings
relatie) de cliënt het onderspit delft (cliënt moet alle accomodaties die het op
vanghuis biedt opgeven en vertrekken, de hulpverlener daarentegen heeft tijdelijk
een cliënt minder tot zorg); 2) De hulpverlener wordt op grond van z'n positie
(idealiter gebaseerd op deskundigheid) geacht te weten wat goed is voor de cliënt,
terwijl de cliënt niet geacht wordt te weten wat goed is voor de hulpverlener;
3) Hiermee hangt samen een derde asymmetrie, namelijk m.b.t. de communicatie: de
cliënt wordt geacht zich te openbaren, zich 'bloot te geven', zich te 'laten'
begeleiden terwijl de hulpverlener de informatie die hij aan de cliënt wil ver
strekken doseert, dat wil zeggen hij houdt van allerlei achter dat hij of als
niet relevant beschouwd, of als (nog) niet geschikt, respectievelijk potentieel
schadelijk voor de cliënt

26)

.Dit alles in het eigen belang van de cliënt, (zie

Duijker, 1982).
Betekent dit dan

niet dat er in feite geen sprake meer kan zijn van een Open

Communicatie? Nee, de innerlijke logica van de Open Communicatie blijft hiermee
overeind staan (bewustwording en groei van een zich vrijelijk uitsprekend en op
basis van gelijkwaardigheid communicerende autonome cliënt). De Open Communica
tie in een hulpverleningsrelatie is immers een 'ontmoeting' van 2 als mens gelijk
waardige individuen (Rogers, in : Jensen, 1975), die andragogisch gezien juist
in een 'symmetrische relatie' tot elkaar zouden staan vanwege hun "principieelgelijke positie als volwassenen" (Ten Have, 1973, p.4). Vanuit deze visie, die
in haar formele nadruk op een geabstraheerde menselijke gelijkwaardigheid doet
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denken aan een christelijke ethiek, blijft gelijkwaardigheid gewaarborgd in een
relatie hulpverlener-cliënt, ook al is deze eenzijdig gericht op de groei van de
cliënt. Natuurlijk ontkent de hulpverlener zijn machtspositie niet, maar in de
logica van de Open Communicatie kan deze als een heteronome factor geëlimineerd
worden doordat de hulpverlener zich voortdurend bewust blijft van deze machts
positie en haar, indien het communicatieverloop dit vereist, bespreekbaar zal
maken met de cliënt. (Waarmee natuurlijk de machtsverhoudingen zelf nog niet
verdwijnen -em).
Zijn deskundigheid brengt de hulpverlever in de Open Communicatie als zijnde
een dosis 'ervaring' (in 'intermenselijke relaties', in 'procesbegeleiding'),
eventueel als gezaghebbende kennis/ervaring: "een gezaghebbend persoon heeft
het niet voor het zeggen, maar heeft op een bepaald gebied iets te zeggen. De
vorm waarin hij/zij dit doet, hoeft niet autoritair te zijn; dat hangt af van

de manier waarop deze in het (communicatieverloop -em) past; als hij wordt opge
drongen, is hij autoritair, als hij de vervulling is van de wens om een bekwaam

iemand zieh te horen uitspreken over een bepaald onderwerp (...) is hij niet
autoritair" (Jensen, 1975, p.133, cursivering em).

Met andere woorden, het

moet de eigen wens gaan worden van de cliënt, de wens van een autonoom en zelfbeschikkend subject, om gebruik te maken van de bekwaamheden van de hulpverlener.
Tenslotte, het gaat er de hulpverlener om dat hij authentiek is in zijn relatie
met cliënten. (Een onderdeel van de voorgeschreven 'grondhouding' van de hulpver
lener: "Echtheid is een vaardigheid om helemaal zichzelf te zijn in een relatie
met een ander persoon. Eerst ligt de nadruk in de hulpverlening op het niet on
echt zijn. Later ligt de nadruk op het zo echt mogelijk zijn van de helper. Hij
is werkelijk zichzelf"; Bouwkamp, geciteerd in Achterhuis, 1981, p.118/119).
De hulpverlener is 'echt' in z'n contact, niet defensief en draagt geen beroepsof ander masker. Hij speelt géén rol, maar is zichzelf.
We zien hoe in al deze formuleringen machtsverschillen en andere asymmetrieën tus
sen hulpverlener en cliënt geneutraliseerd worden als irrelevant voor het hulp
verleningsproces. We zien ook op welke wijze dit gebeurt: de asymmetrieën worden
geherdefinieerd in termen uit de welzijnstaal, in termen van de Open Communicatie.
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BIJLAGE 2b
Het subject spreekt zich uit
Er zijn talloze voorbeelden te geven van het subject dat zich uitspreekt. Dan
blijkt dat deze communicatieregel als generatieve regel een veelvoud van uiteen
lopende betekenisdragers kent (een veelvoud van operationalisaties) wiens gemeen
schappelijkheid ligt in hun surplus-betekenis, die verwijst naar de Open Communi
catie en haar betekenisveld.
In het resocialisatiehuis neemt de Open Communicatie een centrale plaats in in
de symbolische organisatie van een resocialisatiepraktijk. Het is hulpverlenings
instrument en verbindingsstuk tussen de vrij schaarse praktische aktiviteiten
van de bewoners, zoals bv. doktersbezoek, de dagelijkse methadonverstrekking el
ders in R'dam of in Dordrecht, het bezoeken van reclassering of advokaat, het
dagelijkse corvee in huis, eten kopen en bereiden ed. Naast de vaste groepsge
sprekken - waarin bewoners elkaar moeten informeren over hun eigen'voortgangssituatie'd.w.z. hun ervaringen, moeilijkheden en alles wat hen bezighoudt - pro
beren werkers en idealiter ook bewoners ruimtes te creëren waarin het subject
aan zichzelf kan werken. De werkers houden het gedrag van de bewoners in de ga
ten op het moment dat daar een

1

leerpunt' voor de betrokkene uit te halen valt.

Individuele afspraken met de bewoners (in de vorm van klusjes, opdrachten, het
bijhouden van een dagboek, het schrijven van een levensverhaal ed.) die daaruit
volgen creëren weer nieuwe ruimtes in het dagelijkse leefpatroon waarin het sub
ject aan zichzelf kan werken. Een voorbeeld:
Bewoner B heeft samen met vrijwilligster V het avondeten klaargemaakt voor
11 personen. Na het eten zijn beiden een van de eersten die van tafel op
staan om in de huiskamer te gaan zitten. Geen van de eters maakt aanstalten
om te gaan afwassen. De werker W wijst B op zijn "a-sociaal" gedrag door
zo demonstratief te tonen niet te hoeven afwassen. B is verontwaardigd en
zegt dat hij gekookt heeft en dus niet hoeft af te wassen. De andere bewo
ners, waarvan nog steeds niemand aanstalten maakt om af te wassen, vallen
B bij en vinden dat W "onterecht bezig is". Er wordt over en weer gepraat
en er ontstaat een geladen sfeer in huis. W zegt zodadelijk even te willen
praten met B en gaat dan zelf afwassen, samen met V.' (V zegt later zich geen
raad te hebben geweten met deze situatie omdat ze het eigenlijk eens was met
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B, maar tegelijkertijd W als werker niet wilde afvallen en tegen haar zin
in toch maar is gaan afwassen). Naderhand vertelt W in de teamvergadering
zo gehandeld te hebben t.a.v. B omdat deze i.h.a. een "drukkersrol" in
neemt: "hij doet alles minimaal en niet vanuit een meer algemene sociale
houding zonder zich meteen af te vragen wat zijn rechten en plichten zijn".
Over het gesprek onder vier ogen dat na het afwassen volgde vertelt W dat
B eerst geen zin had omdat hij t.v. wilde zien. B: "ik zei, kom op maat,
jij maakte je net nog zo druk om mij en is dat nu ineens voorbij? Vertel
maar waarom jij je zo kwaad maakte en ik vertel je waarom ik zo deed". In
het daarop volgende gesprek tussen W en B maakt B zich bijzonder kwaad
over het woord "a-sociaal". B zegt zich daardoor als een junk te voelen
aangesproken en dat W zich op deze manier boven hem stelt als een beter
persoon, als een werker die omgaat met een stelletje tuig. W maakt zijn
excuses over het woordt "a-sociaal" en nodigt B uit zich verder uit te
spreken. Het gesprek duurt meer dan een uur. In de teamvergadering con
cludeert W: "Het was een goed gesprek, ik heb B zijn algemene houding voor
gespiegeld, waar hij het eerst niet mee eens was. B voelde zich lullig,
sprak mij erop aan altijd zo'n regeltjesfiguur te zijn en nu ineens in
zijn geval niet meer aan regeltjes te denken. Ik heb hem er op gewezen dat
hij vroeger thuis ook altijd de kantjes eraf liep, een negatieve houding
t.o.v. zijn omgeving en vooral t.o.v. zijn moeder, hoe begrijpelijk dat
ook was in zijn situatie. En dat zijn "geen zin hebben" om zich nu uit te
spreken daar ook een bekend voorbeeld van was. B herkende dat eerst niet,
maar bekende zichzelf wel lui te vinden en makkelijk ingesteld te zijn.
Misschien wel te makkelijk, zei hijzelf. We hebben de afspraak gemaakt dat
B deze week nog lx kookt en lx afwast en dat hij met mij er verder op door
gaat over zijn gemakzuchtig gedrag en de consequenties daarvan voor hemzelf.
Daarna zijn we gaan ping-pongen".
Concrete alledaagse gebeurtenissen kunnen dus aanleiding zijn tot een bespreek
baar maken van het gedrag van een bewoner dat in een breder en algemeen autobio
grafische context geplaatst wordt en waarin de bewoner als subject zich kan uit
spreken en verantwoorden moet. De concrete aanleiding hoeft alleen te fungeren
als startpunt van de Open Communicatie, die daarna verloopt volgens haar eigen
communicatieregels. De communicatie vindt dan plaats in het algemene vocabulair
van de welzijnstaal en er worden vervolgens "leerpunten" getrokken die terugge
koppeld kunnen worden naar de alledaagse leefsituatie van de bewoner in huis en
die een opening waarborgen voor verdere communicatie.
Het subject spreekt zich uit en moet zich uitspreken. Toch kent deze communica
tie haar grenzen:
B:

"Ik vind het vaak wel goed, hoor, dat ze zeggen dat je je gevoel moet tonen
en moet uiten en overal over moet praten. Anders vreet je jezelf maar op
enzo. Maar soms denk ik dat die werkers er zelf ook niet in geloven, want
als ik nou bv. om vijf voor vijf met mijn auto in een garage kom want hij
is kapot, dan heb ik er toch niks aan om tegen zo'n monteur mijn gevoelens
te laten zien en te vertellen hoe ik er mee zit, dat ik ervan flip, dat ik
die auto nodig heb voor mijzelf omdat ik die avond uit wil gaan, of zo?
Da's jouw probleem zegt-ie dan. Nee, ik moet zo'n vent kunnen overdonderen,
uitstappen en met een stalen gezicht eisen dat de auto gemaakt moet worden,
ik moet 'n onder druk kunnen zetten of zo, ja, 'manipuleren'. "Dat mag niet",
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zeggen de werkers altijd, "manipuleren". Maar zo gaat het toch in de maat
schappij als je iets gedaan wilt krijgen?"
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BIJLAGE 2c
Er wordt gecommuniceerd
De overgang van mijn eigen dagelijkse leefwereld naar die van het resocialisatiehuis was abrupt. Ik lees in mijn dagboek hierover het volgende:
"Het is hier een andere wereld in het opvanghuis lijkt het wel. Als je hier
binnen stapt gaat er een knop in je hoofd om. Het lijkt wel alsof je een
extra zintuig erbij krijgt die steeds meer ontwikkeld wordt. Een zintuig
voor het voelen van de verschillende soorten spanning die er in het huis
heersen (je komt binnen en voelt "het gaat goed", of "er is iets aan het
broeien"); een dubbel oor om te horen wat niet gezegd maar eigenlijk be
doeld wordt in het praten; een stem die voorzichtig polsend vraagt en zich
inleeft, inleeft enz. enz.; ogen die alles in de gaten houden (vooral via
de ooghoeken) en opbergen, want wat nu nog irrelevant is kan zometeen in
eens heel relevant blijken te zijn geweest. Dus ook al doe je niks en drink
je je zoveelste kop koffie, toch ben je vreselijk druk bezig: je staat con
tinu onder spanning".
Uitwisseling en participatie kenmerken de gevoerde communicatie, een proces dat
(eveneens een kenmerk) dóór moet gaan. Door uitwisseling en participatie in ge
sprekken met bewoners ben je bezig een vertrouwensband te creëren. Je zegt er
eigenlijk mee "ik ben net als jij, alleen sta ik toevallig aan de andere kant
van de streep die tussen ons getrokken is: jij bent verslaafde en ik ben werker".
Dat bewoners en werkers (en ieder ander mens) in feite eikaars gelijken zijn is
een werkelijkheidshypothese die, m.n. vanuit werkersperspectief, bevestigd wordt
in het veld van de "ontmoeting" tussen 2 of meer mensen. In die ontmoeting blij
ken we allemaal facades te hebben waarachter we ons verschuilen, allemaal ang

sten te hebben en vooral de angst om afgewezen te worden door anderen, allemaal dag
dromen te hebben over onszelf en de wereld die als wel of niet vijandig verschijnt
enz. In de ontmoeting blijkt dat we "in wezen" als mensen gelijk zijn aan elkaar.
Maar ieder heeft zijn of haar eigen levensproject om aan te werken, niet in ter
men van maatschappelijke carrière maar in termen van "menselijke groei" en "zelf
verwerkelijking". Dit is, met zoveel woorden, de rode draad waarlangs de typische
communicatiepatronen verlopen. Een draad die altijd ondergronds de dagelijkse
communicatiepraktijken vergezelt en - op soms heel moralistische wijze - ten
alle tijden opgepikt kan worden:
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B:
W:
B:

W:

"(...) Ik zou een berg geld willen hebben, flink uitgaan en vrouwen ver
sieren, een groot huis en een dikke BMW onder m'n kont..."
"...nou, dàn ben je gelukkig" (ironische toon)
"...(lacht)..."
"Jongen, die gasten lopen toch allemaal met zure gezichten rond op den duur
en gaan op hun vijftigste dood aan een hartkwaal. Die hebben niets om voor
te leven, dat is zo voorbij".

Bedoeld of onbedoeld, alle gespreksthema's die zich buiten de direkte versla
vingsproblematiek afspelen krijgen door de participerende werkers een wending
in de-richting van het "geestelijk gezonde welzijnssubjekt", zoals ik dat noem.
(Zie Bijlage 2e). Eén resocialisatiehuis heeft de mogelijkheden van een zgn.
"total insitution", en de hier genoemde "monopolisering van het werkelijkheidsperspektief" "door de werkers is daar een kenmerkend gebruik van.
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BIJLAGE 2d
De meta-communicatie
Meta-communicatie speelt een erg belangrijke rol in de behandèlingsmethodiek
van het resocialisatiehuis.

Het voeren van meta-communicatie is niet alleen

een routinematig onderdeel van de levensvorm waarvan de welzijnstaal de uitdruk
king is; tegelijkertijd dient zij de werkers (maar ook de bewoners) als instru
ment voor sociale controle. Via meta-commünicatie kunnen storingen in het pro
ces van communicatie en interactie worden gesignaleerd en publiekelijk bespreek
baar worden gemaakt. Het cruciale punt is hier natuurlijk wat als 'storingen'
wordt gedefinieerd (en wie dat definieert). Van de bewoners wordt verwacht dat
zij zich 'open opstellen' naar elkaar toe maar zeker naar de werkers toe. In elk
contact tussen werker en bewoner kan de werker nu een tekort aan openheid bij
de bewoner signaleren en legitiem onderwerp van gesprek maken:
W:
B:
W:

B:
W:

B:
W:
enz.

"Ik heb het gevoel dat jij je afzijdig houdt van de groep en alles wat er
gebeurt hier in 't huis. Je drukt je teveel, geeft jezelf niet écht..."
"...Dat weet ik niet..."
"Als wij met elkaar praten ook, ik krijg niet echt contact met je. Er is
iets..., iets wat het blokkeert. Een soort van 'tot zover, en niet verder'
zeg je me eigenlijk in je houding".
"Ik hoef toch ook niet alles duidelijk te maken aan iedere werker in huis.
Elke dag zijn er weer anderen..."
"Ja, maar... Kijk, nu ook weer geef je een algemeen antwoord dat wel klopt
of zo, maar het gaat langs dat heen wat ik eigenlijk bedoel
Voel jij
je hier op je gemak in huis, echt met een soort van vrij gevoel?"
"...nou, niet altijd...niet echt misschièn wel. Ik voel me wel opgesloten
hier, drukkend..."
"Hoezo?"

We zien dat hier in dit voorbeeld de meta-communicatie overloopt in een mogelijk
hulpverleningsgesprek over het probleem van de bewoner, dat op haar beurt weer
begeleid en bewaakt

zal worden door een proces van meta-communicatie. De wel

zijnstaal biedt zo voortdurend openingen om te signaleren en te controleren; en
het zal duidelijk zijn dat er in deze context van een drugshulpverleningsprak
tijk impliciet méér gecontroleerd wordt dan het communicatieproces 'an sich'
tussen 2 gelijkwaardige en elkaar bevragende individuen.

- 87 -

BIJLAGE 2e
De binnen- en buitenwereld
"De maatschappij heeft je volgestopt met normen over wat moet en wat mag.
Je wordt geleefd door je omgeving, je opvoeding en omdat je erbij wilde
horen. Het gaat er nu om bij jezelf na te gaan wat eigenlijk bij jou past,
wat jij wilt en hoe jij wilt leven."
Dit is zeker geen pleidooi om maar raak te leven. De bewoner leert zich deze vra
gen te stellen als begin van zijn bewustwordingsproces. De werkers houden nauw
keurig in de gaten wat wel en wat niet legitieme opvattingen zijn over levens
praktijken, en treden sturend op als de bewoner buiten deze paden treedt door
z'n opvattingen telkens ter discussie te stellen. Hieraan ligt een dubbele nor
mering ten grondslag (zie p.60). Deze kenmerkt zich doordat ze niet in uitdruk
kelijke morele termen is gegoten, maar in termen van het geestelijk gezonde Wel-

zijnssubject. Het junk-leven wordt niet afgekeurd als immoreel, maar in psycho
logische zin als een negatieve manier van omgaan met jezelf, als een levenswijze
waarin je je niet als mens kunt verwezenlijken: "als' verslaafde kun je niet om
gaan met je gevoelens, je spuit ze weg". "Je bent afhankelijk en kunt geen vrije
keuzes meer maken omdat heroïne alle facetten van je leven beheerst, je kunt
geen werk houden, geen relaties opbouwen, geen toekomst opbouwen." Tegenover dit
beeld wordt dat van het geestelijk gezonde welzijnssubject geplaatst.
Binnen de logica van het kunnen 'kiezen' voor het soort van leven dat je wilt
leiden (bijv. als junk of als niet-verslaafde) hoort ook het tegenover elkaar
zetten van en onderhandelen over de voor- en nadelen van beide levensstijlen.
Immers, keuzes kunnen alleen gemaakt worden door de kosten en de baten af te we
gen voor elke beslissing, waarbij de werkers er voor zorgen dat dit gebeurt te
gen de normatieve achtergrond van 'geestelijke gezondheid' als referentiepunt.
In het resocialisatiehuis werd er vaak door de bewoners en werkers op deze ma
nier gepraat, zowel over verslaving als over andere problemen:
B:
W:

"Ik ben blij dat ik nu hier zit. Gebruiken, dat doe ik niet meer, daar
baal ik zo van."
"Ja, dan hoef je straks ook niet meer bang te zijn'op straat om schuldei
sers tegen te komen, geen politie meer, geen toestanden meer thuis, niet
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meer zwerven. Als junk kom je nergens aan toe, je kunt je niet bezighouden
met dingen die je echt leuk vindt en nodig hebt."
Of bij ruzie:
W:

"Ga nu maar met hem praten. Jullie lopen nu allebei hier opgefokt rond,
daar heb je alleen jezelf mee. Praat het uit, dan ben je het tenminste
kwijt. Nu zit je er zelf mee. Krop het niet op, dat heb je al genoeg ge
daan in je leven."

Het steeds terugkerend motief dat in de gesprekken wordt aangeboden is dat 'je
er zelf verder mee komt', waarbij de techniek van het bespreekbaar maken het be
langrijkste middel is om ergens 'verder mee te komen'. Je moet je ervaringen uit
spreken door communicatie aan te gaan. De energie die je moet steken in deze keu
ze om te communiceren komt jezelf ten goede, d.w.z. komt je eigen ontwikkeling
en groei ten goede. De voor- en nadelen van het bespreekbaar maken worden dus
altijd (impliciet) gelegitimeerd in termen van het geestelijk gezonde welzijnssubject.
Voor de werkers levert dit klimaat van openheid en bespreekbaarheid een mogelijk
heid tot controle en beïnvloeding van het gedrag van de bewoners. Deze gedrags
beïnvloeding loopt niet rechtstreeks door het opleggen van rigide gedragsregels
(die al dan niet overschreden kunnen worden), maar via regulering en normering
van de beleving en bewustwordingsprocessen van de bewoner. D.w.z. dat de bewoner
geleerd wordt zich te identificeren met het "geestelijk gezonde welzijnssubject"
(psy-normering), waarbij de werkers (en medebewoners) indirect bepalen wat gees
telijk gezonde opvattingen en praktijken zijn en wat niet. (Dubbele normering).
B:
W:
B:

W:

"Ik ben klaar hier. Ik ben nu 4 maanden clean en ik leer niets meer. Ik
wil een huisje zoeken en zwart gaan werken."
"Is dat alles wat je je voorstelt van je toekomst?"
"Ja, gewoon leven van dag tot dag, en veel geld verdienen. Een goede baan
krijg ik niet, er is overal werkloosheid, en zeker niet als ze weten dat
ik verslaafd ben geweest. En dan nog, dan zou ik alleen maar iets achter
de lopende band kunnen krijgen. Zo'n grijs leven wil ik niet. Dââr kies
ik in ieder geval niet voor. En met zwart werken kun je je eigen tijd ook
nog zelf indelen."
"Ja, het is jouw keuze, maar het is geen start maken, zwart werken, veel
te onzeker. En ik hoor er iets in als: "ik zie wel, ik kijk niet vooruit,
ik doe maar wat." Is dat nu wat je allemaal geleerd hebt?"

In het vervolg van het gesprek blijft de werker het standpunt van de bewoner ter
discussie stellen (te normeren) in termen van diens motivatie en eigen-verant

woordelijkheid, Naar aanleiding van dit gesprek wordt later in het team besloten
(hoewel niet unaniem) dat bewoners niet aangemoedigd moeten worden om zwart te
gaan werken, omdat dit geen acceptabel onderdeel kan zijn van het beleid van een
officiële hulpverleningsinstantie. De
het

behoorlijk felle

discussie hierover in

team wordt gevoerd in termen van moraal en ethiek, maar de formulering van

de slotconclusie is neutraal en slaat terug op de risico-positie van de ex-ver
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slaafde in de maatschappij: zwart werken is een illegale praktijk die (in Rot
terdam) deels georganiseerd is door minder bonafide "werkgevers" en koppelbazen,
een milieu waar de ex-verslaafde voor eens en altijd uit moet.
Ten aanzien van de bewoner in kwestie besluit een van de werkers met hem een'con
fronterend gesprek aan te gaan', omdat hij er blijk van geeft nog niet realistisch
genoeg bezig te zijn met z'n toekomstverwachtingen....
We zien in dit voorbeeld dat we onder dubbele normering geenszins alleen maar .
morele opvattingen en overtuigingen moeten verstaan. In dit geval speelt natuur
lijk ook het belang van het resocialisatiehuis (en van de werkers) mee om de
subsidiegelden niet in gevaar te brengen door openlijk illegale praktijken van
bewoners te stimuleren. (Dit werd overigens ook als een van de argumenten in de
discussie naar voren gebracht).
Ik gebruik 'dubbele normering' dan ook als een soort 'container-begrip' dat tel
kens als welzijnstaalgebruik optreedt op zich een eigen analyse nodig zal hebben.
Op dit moment gaat het mij er alleen om aan te geven dàt er zoiets als een twee
de structurering, een dubbele normering bestaat onder die van de welzljnstaal.
(zie verder Hoofdstuk 5).
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BIJLAGE 2f
Het gevoel
Wanneer weet je nu of je je ware gevoel te pakken hebt? Dit is een van de nieuwe
categorie van vragen die het individu cds weIzijnssubject moet gaan beantwoorden.
Juist omdat dit zo'n moeilijke en ambivalente kwestie is, ligt hier een heel veld
van interventiemogelijkheden voor deskundige helpers.
De hulpverlener moet in staat zijn om rationalisaties te ontmaskeren als schijn
redenen. Als bijvoorbeeld een drugsverslaafde het gevoel heeft te moeten gaan
27 )
gebruiken
, dan is dat volgens de hulpverlener niet z'n 'echte' gevoel; inte
gendeel, het is een afzet tegen je ware verlangens en behoeften.
B:
W:
B:
W:
B:

W:
B:

W:

B:
W:
B:

W:

B:
W:

"Ik heb zo'n onrust in me de laatste dagen."
"Ben je bang om te gaan gebruiken?"
"...ja, misschien wel." (schouderophalend)
"Waarom zou je?"
"Weet ik niet, ik ben alles nagegaan van binnen om te kijken waar ik bang
voor was, maar ik kan niets vinden, ik weet 't gewoon niet meer...het is
me hier in 't huis allemaal te druk."
"Heb je het gevoel alleen te staan?"
"Nou...nee, ik kan het nu goed vinden met Rob en met Kees (2 bewoners) en
we doen veel samen, maar 's avonds wil ik rust hebben, op m'n kamer zitten
en dat kan dan weer niet want Jan slaapt hier ook...en met Jan kan ik 't
ook best wel vinden hoor, daar gaat 't niet om (B deelt zijn kamer met Jan).
Ik ben gewoon bang om te gaan gebruiken, en dat wil ik niet meer."
"Maal je daarover? Over gebruiken? Als ik jou zo de hele dag bezig zie in
huis, dan denk ik: hij loopt maar wat rond en doet mee maar is er niet
echt bij betrokken..."
"Dat ben ik wèl, anders zou ik dat toch merken? Zoiets voel je meteen."
"Nou..."
"Goed, ik denk misschien wel eens aan gebruik ja, de laatste dagen. Maar
daarvóór nooit hoor...ach, het is altijd hetzelfde, gebruik, gebruik, ge
bruik. Altijd dat gebruiken. Je bent een junk en je blijft een junk, zo
gaat dat."
"Ja, maar toch wil je er vanaf. Toch houd je het al drie weken vol. Je
wilt het, en je voelt ook dat je het nu kunt maken. Als je gaat gebruiken
dan loop je weer weg van je problemen, van alles waar je eerst nog door
héén moet, waar je eerst nog aan moet werken."
"
het is hier te druk
"
"Dat is een verhaal van jou. Ook dat moet je leren kennen en mee om leren
gaan. Zoek je onvrede eerst eens bij jezelf op, blijf dicht bij je gevoel
en vraag je af: wat zit me dwars? Jij alleen bent degene die jezelf kan
helpen..."
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BIJLAGE 2g
Socialisatie ln een levensvorm
Hieronder volgen twee voorbeelden van het leerproces dat nodig is om te begrij
pen waar de uitdrukkingen van de welzijnstaal (die op 't eerste gezicht misschien
leeg en zinledig lijken te zijn) voor staan of kunnen staan. Welzijnstaaluitdrukkingen staan voor de leden van haar taalgemeenschap veelal voor een massief ge
heel van diepgaande en strikt persoonlijke emoties en belevingen. De kracht van
de welzijnstaal is dat zij enerzijds het subject een kader biedt om deze emoties
te organiseren en te duiden, anderzijds het legitiem maakt deze emoties en bele
vingen publiekelijk kenbaar te maken, als een op zichzelf staande waarde. Van
beide aspecten wordt in de psycho-sociale hulpverlening dankbaar (en sturend.')
gebruik gemaakt:
W:
B:
W:
B:
W:

"Hoe is het de afgelopen weken gegaan?"
"Nou, eh, het ging wel...Ik...,ja, ik...het ging wel rustig allemaal."
(kijkt afwachtend)
"Dus er gebeurde niks bijzonders...gewoon goed."
"Ja, best wel..."
"
»

B:
W:
B:

"Alleen vanochtend werd ik heel kwaad..."
"Hoezo?"
"Nou, ik las een heel klein berichtje in de krant, over Amsterdam, dat
daar een brand was geweest in een opvanghuis voor surinamers, en dat toen
er een verkoold lijk werd buitengedragen op een draagbaar de mensen in de
buurt begonnen te klappen, te applaudiseren! En..."
W:
"Vreselijk."
B:
"Ja, vreselijk vind ik dat, dat zoiets in onze maatschappij kan gebeuren,
met die rassenhaat die steeds meer toeneemt en agressie tegen verslaafden.
Het klopt precies in het beeld: surinamers, die hier komen en natuurlijk
verslaafd zijn en jatten... 't Is zo'n discriminatie..." (is geëmotioneerd)
W:
"Waarin word jij gediscrimineerd?"
M ••••• tl
B
•
W:

B:
W:

"Ja. Jij wordt zó kwaad van dit krantenbericht, je herkent onrecht, hoor
ik je zeggen. Wat is jouw pijn hierin, waarin hebben ze jou gediscrimineerd
vroeger? Waarin hebben ze jou geslagen en geschopt?"
"...nou...geslagen en geschopt, zo was dat niet."
"Nee, en gekleurd en verslaafd was je toen ook niet, maar ze hebben jou
pijn gedaan. Ze hebben je dus op een bepaalde manier ook "gediscrimineerd".
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B:

"

W:

"Jij moest eruit? Jij hoorde nergens bij?"

ja

(kijkt ineens strak voor zich uit)

eruit

"

B:

"(knikt) Ja, ik had 't gevoel er niet bij te horen, nooit ergens bij, al
tijd die afstand..."
(Gesprek gaat verder over het probleem van de bewoner).

We zien hier in het gesprek een plotselinge

wending plaatsvinden. B vertelt en

becommentarieert iets wat hem aangreep. Een gebeurtenis die hij gaat koppelen
aan een algemene tendens in de maatschappij. W grijpt in en vraagt naar wat B's
'eigen deel is in het verhaal', en koppelt de gebeurtenis helemaal aan B's per
soonlijk leven. Wat stroef begon in het hulpverleningsgesprek, mondt uit in een
duidelijke ingang voor de werker om op door te gaan. Een dergelijke wending in
het gesprek gaat gepaard met een soort 'ervaringsschok' voor de hulpvrager. Het
is een overgang zoals Schutz beschrijft wanneer we overgaan van één 'province of
meaning' (het alledaags gesprek) naar een andere (de psycho-sociale hulpverle
ning). B weet dan ook in eerste instantie niet te reageren. Maar dan legt hij de
noodzakelijke relatie tussen beide sferen zie ook p. 48).
vanaf dit moment hoe hij zelf een associatief

In feite leert B

verband kan leggen tussen oorde

len over "gebeurtenissen in de wereld" die voor hem tot dan toe misschien in
termen van leefprincipes, mensenrechten of direct: walging, gegoten zijn én zijn
eigen problematische levensgeschiedenis. Zijn walging jegens het gebeurde berust
vanaf nu m.n. op zijn eigen jeugdervaringen. B kent vanaf nu één concrete bete
kenis van 'het bij jezelf zoeken', hij leert nu wat 'zijn eigen deel is in zijn
agressie' jegens een gebeurtenis die buiten hemzelf ligt.

Een tweede voorbeeld:
B:

"Ik maak niet zo snel en makkelijk contact met andere mensen, ik...ben nog
al gesloten geloof ik...nooit echt spontaan..."

W:

"Spontaniteit kun je leren terug te krijgen. Ieder mens is in wezen spon
taan en open maar kan door allerlei omstandigheden geleerd hebben dit te
beheersen en weg te stoppen. Bijvoorbeeld als je vroeger niet geaccepteerd
werd in je spontaniteit, als je 't gevoel had daarop afgewezen te worden..."
"
(zucht diep)
"

B:
W:

"Je zucht...weet je wat dat betekent? Je zucht je spanning weg. Je dacht
even aan iets wat je meteen weer wegdrukte. Wat voel je nu?"

B:

"

ik krijg nu lichte steken in m'n hoofd, geloof ik (zucht weer)...ja,

ik voel me alleen staan, door dat afgewezen worden zoals je net zei..."
De bewoner kan in deze gesprekken leren anders met 'zichzelf om te gaan'. Hij
leert te letten op lichaamsignalen die hem vertellen wanneer hij zijn gevoelens
wegstopt, leert vervolgens 'bij zichzelf stil te staan' en zich af te vragen wat
de betekenis ervan is.
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