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Enige woorden over de ziel

Een ziel heb je nu en dan.
Niemand heeft haar ononderbroken
en voor altijd.

Dagen en dagen,
jaren en jaren
kunnen zonder haar voorbijgaan.

Soms verwijlt ze alleen in het vuur
en de vrees van de kinderjaren
wat langer bij ons.
Soms alleen in de verbazing
dat we oud zijn.

Zelden staat ze ons bij
tijdens slopende bezigheden
als meubels verplaatsen
en koffers tillen
of een weg afleggen op knellende schoenen.

Bij het invullen van formulieren
en het hakken van vlees
heeft ze doorgaans vrij.
Aan een op de duizend gesprekken
neemt ze deel,
maar zelfs dat is niet zeker,
want ze zwijgt liever.

‘Voorwoord’

Wislawa Szymborska (1923-2012)

Dit gedicht werd gelezen op onze nieuwjaarsbijeen-
komst 2017 door Rieke de Vlieger. Volgens mij is er 
een nauw verband tussen dit ‘fenomeen van de ziel’ 
en wat er bedoeld wordt met ‘Bildung’.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82awa_Szymborska
http://nieuws.aeres.nl/nl-NL/Infobox/Nieuwsarchief/Andere-schooljaren/2013-Rieke-de-Vlieger-voorzitter-directie-Vilentum-Hogeschool-en-faculteitsdirecteur-CAH-Vilentum.aspx?id=%7B7C704511-AEB1-4994-B1B6-0D66B07429B3%7D
http://nieuws.aeres.nl/nl-NL/Infobox/Nieuwsarchief/Andere-schooljaren/2013-Rieke-de-Vlieger-voorzitter-directie-Vilentum-Hogeschool-en-faculteitsdirecteur-CAH-Vilentum.aspx?id=%7B7C704511-AEB1-4994-B1B6-0D66B07429B3%7D
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/over/
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Wanneer ons lichaam begint te lijden en lijden,
verlaat ze stilletjes haar post.

Ze is kieskeurig:
ziet ons liever niet in de massa,
walgt van onze strijd om maar te winnen
en van ons wapengekletter.

Vreugde en verdriet
zijn voor haar geen verschillende gevoelens.
Alleen als die twee zijn verbonden,
Is ze bij ons.

We kunnen op haar rekenen
wanneer we nergens zeker van zijn,
maar alles willen weten.

Wat materiële zaken betreft
houdt ze van de klokken met een slinger
en van spiegels, die vlijtig hun werk doen,
ook wanneer niemand kijkt.

Ze vertelt niet waar ze vandaan komt
en wanneer ze van ons verdwijnt,
maar lijkt zulke vragen beslist te verwachten.

Het ziet ernaar uit
dat net als wij haar
zij ons ook
ergens voor nodig heeft.
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Het voorliggende boekje is het resultaat van een persoonlijk ver-
langen om de vormingstraditie van de Aeres Hogeschool te 
Donten te voorzien van een onderbouwing. Deze vormingstradi-
tie dreigde in de vergetelheid te geraken.

Daarnaast is er de roep vanuit de samenleving om ‘Bildung’ 
een serieuze plaats te geven in het hoger onderwijs.

Deze twee impulsen zijn voor mij de aanleiding geweest om 
een voorstel te schrijven aan de directie van onze school om 
daarnaar onderzoek te mogen doen (voorjaar 2016). Het ging 
mij daarbij om een literatuuronderzoek en de ontmoetingen met 
de verschillende geledingen in de school over ‘Bildung’ en ons 
onderwijs.

Het onderzoek en de gesprekken hebben onder andere geresul-
teerd in een lijst van 24 aanbevelingen voor de verankering van 
de persoonsvorming in de hogeschool. (zie ook: 
www.boerenwijsheidsite.wordpress.com)

Het boekje is tevens mijn bijdrage aan de viering van het zestig-
jarige bestaan van onze school. 

Rinie Altena, Dronten, 11 december 2017

Inleiding

http://www.boerenwijsheidsite.wordpress.com
http://www.boerenwijsheidsite.wordpress.com
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Een paar mensen bedank ik vanwege hun bijdrage aan 
de totstandkoming van dit boekje.

In de eerste plaats bedank ik mijn teammanager Lucia 
van der Weij en mijn directeur Rieke de Vlieger voor het 
vertrouwen, dat zij in mij hebben gesteld.

In de tweede plaats bedank ik mijn collega’s Wiggele 
Oosterhoff en Dirk de Groot die vaak als sparringpartner 
hebben gefungeerd de afgelopen twee jaar.

Tot slot gaat mijn grootste dank uit naar mijn collega 
Roel Veen, die alles op stijl- en en spelfouten heeft 
gecorrigeerd en het het boekje van redactionele 
opmerkingen heeft voorzien.

Dankwoord



1 Een poging tot 
omschrijving van het 
fenomeen ‘Bildung’.

Waar hebben we 
het over?



2 Een onderzoek naar de 
impulsen tot ’Bildung’.

De ‘opdracht’ tot 
‘Bildung’



3 Ik merkte dat, voordat ik 
verder zou kunnen gaan, 
de vraag naar ‘wie/wat is de 
mens’ moest gaan 
beanwoorden. Want 
persoonsvorming, als doel 
van ‘Bildung’ gaat toch in 
essentie over 
menswording? Maar waar 
hebben we het dan over?

Intermezzo
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Prolegomena

In hoofdstuk 2 van mijn onderzoek heb ik geconcludeerd dat 
onze hogeschool een 
pedagogische/agogische/maatschappelijke opdracht heeft in de 
menswording van onze studenten: De opdracht tot ‘Bildung’. 
Maar voordat wij met die ‘menswording’ aan de slag kunnen 
gaan, moeten we weten wat ‘een mens’ is. Om die vraag naar 
die ‘menswording’ systematisch te kunnen beantwoorden stel ik 
voorafgaand tweetal vragen:

1 Vanwaar de vraag?
2 Wie mag daar wat over zeggen?

De eerste vraag brengt mij terug naar mijn stu-
dententijd waarin het boek van cultureel antropo-
loog Han Fortmann ‘Wat is er met de mens ge-
beurd?’ zeer populair was. Daarin schetst hij het 
probleem van de Rooms-Katholieke Kerk van die 
tijd, die in haar omgang met de mensen in haar 
pastoraat uitging van een volledig achterhaald 
mensbeeld. Na Sigmund Freud (de mens wordt 
gestuurd door zijn onbewuste) en Karl Marx (de 
mens is bepaald door zijn klassenpositie) moest 
er volgens hem een volledig herzien ‘mensbeeld’ worden gevon-
den. Waar hij met zijn gehele werk een bijdrage aan probeerde 
te geven. Hij was daarin natuurlijk niet de enige, maar wel een 
wegbereider van het opnieuw doordenken van ‘de mens’.

Een standaardwerk uit onze tijd is het boek van Charles Taylor 
‘Bronnen van het zelf‘ waarin hij de geschiedenis schetst van 

Sectie 1

De mens volgens de 
geesteswetenschappen: 
inzichten en schetsen

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/05/27/aeres-dronten-op-zoek-naar-haar-ziel/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/05/27/aeres-dronten-op-zoek-naar-haar-ziel/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/bildung-de-student-als-mens-centraal/
http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/BWN/lemmata/bwn2/fortmann
http://resources.huygens.knaw.nl/socialezekerheid/BWN/lemmata/bwn2/fortmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Taylor_(filosoof)
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zonder-god-lukt-het-niet~a852663/
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het ontstaan van het moderne ‘zelf' (individua-
lisme) maar waarin hij ook een morele analyse 
wil bieden van wat wij als mensen met ons 
‘zelf’ aanmoeten. Het gemeenschappelijke van 
deze twee denkers, en met hen vele anderen, 
is dat wij als mens op elke moment van de ge-
schiedenis voor de uitdaging staan ons ‘zelf’ 
opnieuw uit te vinden. En dat geldt niet alleen 
van ons ‘zelfbeeld’ maar ook van ons wereld-

beeld en godsbeeld (lees voor die allesomvat-
tende driedeling god/mens/wereld Franz Ro-
senzweig zijn ‘De ster van verlossing’, het eer-
ste deel). Dat betekent voor onze studenten 
dat ook zij hun ‘menszijn’, maar ook hun 
gods- en wereldbeeld voor deze tijd en toe-
komst opnieuw moeten zien ‘uit-te-
vinden’. Een ‘derde bewijs’ van ‘de vraag die 

ons menszijn ons stelt’ is de 
hoos aan boeken over le-
venskunst de er de afgelo-
pen jaren zijn verschenen. Tik het woord in op 
Bol.com en je krijgt een lijst van zo’n 2000 ti-
tels. Hoe ons leven vorm en inhoud te geven 
is een fundamentele vraag geworden en 
de antwoorden liggen blijkbaar niet meer voor 
het grijpen als gevolg van onder andere de se-
cularisering.

In het verlengde hiervan kunnen we ook kijken naar de geschie-
denis van het taalgebruik op onze school als het gaat over de 
vorming van onze student/mens. In 1990 was er nog overduide-
lijk sprake van een redelijk orthodox protestants-christelijke 

identiteit met week- en dagopeningen. God, wereld en mens 
werden geduid vanuit een specifiek christelijk perspectief (voor-
al het orthodoxe protestantisme). Of deze ‘heilsvragen’ ook aan 
de orde kwamen in het mentoraat zal per docent verschillend 
zijn geweest. Ook daarin hebben zich fundamentele veranderin-
gen voorgedaan. Een van de gevolgen daarvan is, naar mijn 
diepe overtuiging, de valkuil van de ernstige reductie van de stu-
dent tot zijn ‘eindkwalificaties/ competenties/ persoonlijkheidpro-
fiel’. Deze begrippen ‘framen‘ de werkelijkheid van de student. 
Ze verduidelijken een zaak maar kaderen het daarmee ook. En 
kan tegelijkertijd verrijking maar ook verarming betekenen. Een 
van de kerndoelen in het mentoraat is het ‘leren reflecteren’. 
De vraag is of de studenten daarin hun persoonlijke leven en 
levensvragen herkennen. Daarnaast kunnen we ons ook de 
vraag stellen welk mens-, wereld- en godsbeeld wij onze stu-
denten voorleven.

Dit zijn genoeg aanleidingen om fundamenteel na te denken 
over wat we bedoelen met menswording en onze bijdrage daar-
aan.

De tweede vraag is moeilijker te beantwoorden. Welke weten-
schappen kunnen ons helpen bij de beantwoording van deze 
vraag en wat betekent de beantwoording daarvan voor ons den-
ken en handelen? Hoe kunnen we over de mens  iets weten en 
wie mag het zeggen?

Daarvoor begin ik bij een begrippenpaar van Paul Riceur: ‘de 
eerste en tweede naïviteit’. Ik verbind dat met het onderscheid 
dat de filosoof Kees van Peursen maakt tussen de voorweten-
schappelijke ervaring en het resultaat van de methodisch door-
dachte, empirische ervaring van de wetenschap. Tenslotte on-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-als-wetenschap~a805f1a7/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secularisering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Ric%C5%93ur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Peursen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Peursen
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derscheidt de klinisch pedagoog R. Lubbers de 
‘verwetenschappelijkte menselijke ervaring’. 
Een voorbeeld van het laatste is het gebruik 
van diverse psychologische inzichten in het da-
gelijkse leven. Op deze wijze is er sprake van 
een dialectisch proces van voortschrijdend in-
zicht waarin de nieuwe inzichten gemeengoed 
worden, maar ook steeds weer weerlegd en ge-
transformeerd worden en weer terugkomen in 
het dagelijks leven.  Dat betekent dat ons weten over de mens, 
de wereld en het transcendente een voorlopig resultaat is van 
dagelijks ervaringen, doordrenkt met wetenschappelijke inzich-
ten, maar dat steeds weer geijkt moet worden aan de eventuele 
nieuwe inzichten. Vandaar deze ‘exercitie’ over de mens.

En dan nu een zeer belangrijk onderscheid in 
de wetenschappen. Er is verschil tussen de 
mens-/ cultuurwetenschappen en de natuurwe-
tenschappen. Dat wordt veroorzaakt door de 
aard van de beide objecten: de 
cultuur en de natuur. Daardoor 
is er verschil in de wetenschap-
penlijke methodieken en resul-
taten van hun onderzoek. Er 

zijn gemeenschappelijke kenmerken in de bei-
de wetenschappen, zoals de waarheidsvinding 
en herhaalbaarheid. Maar er zijn ook grote ver-
schillen. Beiden gebruiken empirische metho-
den voor hun onderzoek op maar in de cultuurwetenschappen 
hebben we het over een fenomeen waarin sprake is van regels, 
beleving, betekenis/zin, waarden en belangen. Cultuur is het re-
sultaat van menselijk handelen. We hebben het dan niet over 

natuurwetmatige oorzaak en gevolg verbanden, maar over bete-
kenisvolle samenhangen die door onszelf gemaakt zijn.

De discussie  is of je de methoden van onderzoek uit de natuur-
wetenschappen kan toepassen in de cultuurwetenschappen. 
Deze fenomenen vragen geheel andere methoden van dan de 
empirische methoden. De fenomenologische methode en de 
hermeneutiek zijn daarbij wel de belangrijkste. Zij proberen de 
zin en samenhang in ons handelen en onze ‘zingeving’ te 
duiden. Zij houden zich bezig met het proces en het resultaat 
van menselijk handelen. Natuurlijk is de mens en de cultuur ook 
door en door natuur, maar door de ‘bepaalde mate’ van vrijheid 
in handelen ontstaat er steeds weer nieuwe cultuur, geschiede-
nis en persoonlijke identiteit. Deze twee soorten wetenschap-
pen vertonen echter overeenkomsten en de nodige overlap. 
Ook in de natuurwetenschappen is er sprake van ‘cultuur’ bij-
voorbeeld in de vorm van ethische vragen; in de cultuur is er 
sprake van natuur onder andere in de vorm van de hersenwe-
tenschappen. Het is zeer belangrijk deze twee alleen uitspra-
ken te laten doen binnen hun eigen vakgebied. Zo dient de theo-
logie zeer terughoudend te zijn als zij zich uitlaat over de evolu-
tie en dient de hersenwetenschapper zich te onthouden van al 
te generaliserende uitspraken over de menselijke wil. Wat ik 
hier vooral wil zeggen is dat de cultuurwetenschappen zich al-
tijd bezighouden met twee perspectieven: dat van ‘Sein und Sol-
len’. Tussen hoe de dingen zijn en hoe ze zouden mogen, kun-
nen en soms zelfs ‘moeten’ zijn. Ons fenomeen ‘ligt niet vast’. 
In de menswetenschappen gaat het er niet alleen om hoe din-
gen ‘zijn’, maar ook over hoe het zou kunnen, mogen en ‘moe-
ten’. En tenslotte natuurlijk hoe we het zouden willen. We zijn in 
de menswetenschappen naast ‘beschrijvend’ ook ‘praktisch’ en 
‘normatief’ bezig.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedagogiek
http://www.denkk.be/?q=node/154
http://www.denkk.be/?q=node/154
http://www.denkk.be/?q=node/154
http://www.denkk.be/?q=node/154
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://bijnaderinzien.org/2017/05/10/self-interpreting-animals-van-charles-taylor/
https://bijnaderinzien.org/2017/05/10/self-interpreting-animals-van-charles-taylor/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeneutiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeneutiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurwetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurwetenschappen
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-vrije-wil-meet-je-niet-met-een-hersenscan~a2907160/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-vrije-wil-meet-je-niet-met-een-hersenscan~a2907160/
https://www.trouw.nl/home/-cultuur-is-een-breinproduct-~ae991a30/
https://www.trouw.nl/home/-cultuur-is-een-breinproduct-~ae991a30/
https://en.wikipedia.org/wiki/Is%E2%80%93ought_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Is%E2%80%93ought_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Is%E2%80%93ought_problem
https://en.wikipedia.org/wiki/Is%E2%80%93ought_problem
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Ik kies hier voor een meer fenomenologische benadering van 
het verschijnsel mens, gelardeerd met empirische wetenschap-
pen. Ik begin niet met een theologische/ christelijke verklaring 
van het verschijnsel mens: de christelijke antropologie. Toch zul 
je haar zo nu en dan wel horen. Voor mij is de theologie, en 
welk ander zinvindingsysteem dan ook, een diepteduiding van 
diezelfde werkelijkheid, een poging tot zingeving. Een creatieve 
en normatieve poging om ons menszijn, onze cultuur vorm, in-
houd en richting te geven. De vragen van ‘waarom’ en ‘waartoe’ 
en dat we misschien ergens toe geroepen zijn, spelen natuurlijk 
voortduren mee in dit alles. Een Stem in het midden van dat al-
les. Zo ook is het scheppingsverhaal in de bijbel voor mij geen 
uitleg van de natuur maar van de betekenis en zin van dat al-
les.

Conclusies tot zover:
1 Ons mens-, wereld- en godsbeeld 

is een dynamisch en cultuur-histo-
risch fenomeen dat steeds weer 
kritisch doordacht moet worden.

2 Daarbij kunnen de geestesweten-
schappen ons helpen, terwijl we 
ons daarbij bewust zijn dat een 
deel van ons ‘zijn’ (tweede) natuur 
is.

3 De vraag blijft open wat we dan 
wel kunnen/ willen/ moeten/ mo-
gen zijn en hoe we daarin verder 
kunnen komen.

--- 

Over ons mens-worden

“… wat is dan de sterveling dat je aan hem denkt, het mensen-
kind dat je naar hem omziet?”    (Psalm 8: 5)

Ik heb het gevoel dat ik voor een bijna onmogelijke opdracht 
sta. Een mensbeeld te schetsen wat ‘bij-de-tijd’ is, inspirerend, 
integraal, het welzijn dient en handvatten aanreikt voor onze 
omgang met de student in school. Beelden die de student niet 
reduceren tot een deelaspect van hun zijn maar die open staat 
voor nieuwe inzichten in de toekomst. En dat in een hoofdstuk/
blog… Voor mij liggen een aantal stapels boe-
ken geordend vanuit een sleutelwoord dat 
naar ons zelf verwijst: mens/ zelf/ identiteit/ le-
venskunst/ narrativiteit/ ziel/ ‘mind’/ persoon/ 
zelfbewustzijn/ antropologie/ … Om het nog 
gecompliceerder te maken hebben ze alle ook 
nog een hun eigen discipline: filosofie/ theolo-
gie/ spiritualiteit/ psychologie/ pedagogiek/ her-
senpsychologie/ cultuurpsychologie/ ontwikke-
lingspsychologie/ psychotherapie/ … Het is 
wel allemaal literatuur waarbij het weten ten 
dienste staat van ons praktisch handelen ge-
richt het welzijn van de mens. Het is ‘the state of the art’ van de 
menswetenschappen. Mijn einddoel is een zodanige omschrij-
ving van ‘de mens’ in woorden en beelden uiteen te zetten dat 
zij inspirerend werkt op onze onze begeleiding van van de stu-
denten. Duidingen die een positief-dynamische interactie tus-
sen onze gods-, mens- en wereldbeelden mogelijk maken.

Ik begin met een aantal omschrijvingen en typeringen van de 
mens ‘op zijn best’. Dat zijn meestal filosofen, psychologen, the-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
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ologen en/of therapeuten. Vervolgens ga ik een aantal deelper-
spectieven beschrijven die voor ons handelen belangrijk zijn.

De mens is …

Bron: Aeres Hogeschool: Perspectief 2020

‘Heel de mens’

Aan het eind van mijn studententijd kreeg ik steeds meer inte-
resse voor ‘heel de mens’. Dat had te maken 
met mijn kennismaking met de cultuurpsycholo-
gie van Han Fortmann maar ook met mijn ge-
boeid zijn door de pastorale psychologie. Beide 
vakgebieden hielden zich zeer nadrukkelijk bezig 
met de vraag naar heil/ heling/ psychische ge-
zondheid van de mens. De traditionele invullin-
gen in de kerken (zonde, schuld, boetedoening/
schuldervaring en vergeving) stonden sterk on-

der druk. De biecht ‘deed het niet meer’. Men ging op zoek 
naar nieuwe inzichten over wat goed was voor de mens. Wat is 
psychische gezondheid? Men ging daarbij vooral te rade bij de 

Rogeriaanse psychologie. Wat mij als jonge stu-
dent met een sterk reformatorische achtergrond 
vooral boeide was het positieve mensbeeld dat 
daarin de boventoon voerde. Een positieve be-
vestiging van ons menszijn en onze vermo-
gens. Het waren overigens ook de laatste da-
gen van het personalisme. Deze zoektocht naar 
‘emotioneel welbevinden’, het goede leven en/
of die geestelijke gezondheid bezielt mij nog 
steeds. Veel daarvan herken ik in de literatuur 

over levenskunst. Een prachtige beschrijving van gezonde 
mens komt uit de humanistische psychologie: ‘The fully functio-
ning person‘ Carl Rogers).  

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/fortmann
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/fortmann
http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Pastorale%20psychologie
http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Pastorale%20psychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_health
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://www.haagsehoogvliegers.nl/je-mag-zijn-wie-je-bent/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Personalisme
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
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De persoon van de student en haar zinvolle toekomst is wat mij 
inspireert in het onderwijs: ‘Bildung’! Steeds ben ik op zoek 
naar inzichten die kunnen bijdragen aan ons handelen als do-
cent/pedagoog in de omgang met de mens/student ten dienste 
van zijn gezonde ontwikkeling/ persoonlijk welzijn.
 

—

De filosofische antropologie  

De wijsgerige antropologie houdt zich bezig met het beantwoor-
den van de vraag naar wie wij zijn en waartoe. Waarbij ons ge-

leefde en beleefde leven via reflectie berede-
neerd wordt. Tot aan de Verlichting ging de 
mens in het westen daarvoor te rade bij de the-
ologie (Thomas van Aquino/ Thomas a Kem-
pis) om iets wezenlijks te weten te komen over 
de mens. Na de Renaissance en de Verlichting 
was dat vooral de filosofie (Desiderius Eras-
mus/ Immanuel Kant/ Friedrich Nietzsche ). De 
Renaissance duidde de mens vanuit ‘schep-
ping’ met sleutelwoorden als lichaam, ziel en 

geest (de geboorte van het humanisme). De 
Verlichting ging (veel meer) uit van de rede en 
de eigenstandigheid van de mens (de geboor-
te van het rationalisme). Een beweging van 
God ‘in het centrum’ naar de (denkende) mens 
in het midden heeft een aantal eeuwen ge-
duurd. Maar al deze denkers poogden ‘god-
mens-wereld’ omvattend de mens in zijn ‘zijn’/
’handelen’ te beschrijven. Dit leverde op den 
duur een verzameling van mensbeelden op die 

allemaal de pretentie hadden, de mens in zijn wezen te beschrij-
ven. Tot het midden van de vorige eeuw nog zaten deze beel-
den allemaal nog verankerd in allerlei verzuilde systemen. Daar-
in is zeer veel veranderd. Je zou kunnen zeggen dat onze huidi-
ge gods-, wereld- en mensbeelden een bricolage zijn van uit-
eenlopende invloeden. Eigenlijk ken ik maar een paar filosofen 
die recent een samenhangend denkwerk over de mens hebben 
geschreven. Maar dat zijn dan gelijk ook de moeilijkste werken 
(o.a. Jacques Derrida, Paul Riceur, Peter Sloterdijk en de al eer-
der genoemde Charles Taylor). Diverse kenmerken van de 
mens die ik bij vrijwel iedereen terugvind:

■ We zijn een ‘Gestalt‘; een samenhan-
gend geheel en niet een een optelsom 
van lichaam, ziel en geest. We zijn li-
chaam / zijn geest / zijn ziel.

■ We hebben een zelfbewustzijn; we kun-
nen over onszelf nadenken en aan ons-
zelf een richting geven. Wij brengen ons-
zelf, god en wereld in cultuur. Wij geven 
betekenisvolle vorm en inhoud, zin aan 
ons leven.

■ Ons zijn is echter ook zelf een cultuurhis-
torisch product; een  voorlopig resultaat 
van de vorige vormgevers.

■ We zijn echter ook door en door natuur.
■ Een mixture van denken, voelen, willen 

en handelen.
■ Bovenstaande elementen leiden echter 

ook tot een innerlijk verdeeld, onsamen-
hangend en complex geheel.

■ We hebben in dat alles een bepaalde ma-
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te van vrijheid.
■ We zijn een open vraag en we zijn ver-

plicht aan onszelf om daaraan vorm te 
geven.

■ Wij zijn onderhevig aan de vraag naar 
het Goede, het Ware en het Schone; de 
ethiek en esthetiek. We zijn morele we-
zens. Waar halen wij onze morele bron-
nen vandaan (Taylor)?

■ De vraag naar het lijden en de tragiek.
■ Bij de meeste denkers blijft de vraag naar 

de rol van het Transcendente / van God in dat alles open.

Open vragen daarin zijn dan ook nog de vragen naar de verhou-
ding tussen vrijheid en gedetermineerd zijn, tussen gevoel en 
ratio, dier en mens en natuur en cultuur. Maar ook de bron van 
het morele handelen. En tenslotte natuurlijk of er nog sprake is 
van iets goddelijks in die drieslag van mens-god-wereld en wat 
dat dan is en doet.

De laatste twintig jaar zijn er uit de filosofische 
antropologie niet veel nieuwe perspectieven ge-
komen. Recent las twee Duitse 
publicaties waarin nog wel ex-
pliciet aan antropologie wordt 
gedaan maar dan wel vanuit 
theologisch perspectief. De 
dogmatisch-theologische uit-

gangspunten hebben de regie in het beschrij-
ven en duiden van de menselijke existentie. Ik 
weet dat Lieke van Stekelenburg op het pasto-
raal/antropologische model van Doris Nauer is 

afgestudeerd. Zij doet mede in opdracht van het hbo onderzoek 
naar ‘Bildung’. Haar promotie gaat voorlopig over ‘Ethical Pro-
fessionalism’. Ik ben benieuwd hoe zij die twee gaat combine-
ren.

De bovenstaande perspectieven maakt ons mens-zijn-in-de-we-
reld tot een existentieel geheel wat in de laatste jaren steeds 
meer het karakter krijgt van een levend verhaal (hier kom ik la-
ter op terug)

—

Zelf/Ik/subject/identiteit (meerdere geboorten van het zelf)

Ida Gerhardt Verzamelde Gedichten

https://www.linkedin.com/in/lieke-van-stekelenburg-b9528932/?ppe=1
https://www.linkedin.com/in/lieke-van-stekelenburg-b9528932/?ppe=1
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Na het antropologische perspectief over ons 
menszijn kies is nu voor de kapstok van het 
woord ‘zelf’/‘self’. Als ik naar de hoeveelheid pu-
blicaties die in de titel dit woord gebruiken kijk, 
dan lijkt het dat dit het sleutelwoord is aan de 
hand waarvan denkers/onderzoekers iets over 
ons menszijn proberen te zeggen. Het boeiende 
in dit verband is dat hier ver-
schillende wetenschappelijke 

disciplines samengaan. Ik heb het over (ont-
wikkelings-)psychologie, filosofie en de her-
senwetenschappen. Vooral de hersenweten-
schappers zijn daarvan misschien wel het 
meest bepalend geweest, de laatste twintig 
jaar, met Antonio Damasio als een belangrijke 
woordvoerder. Hij onderscheid in zijn laatste 
boek drie ‘zelven’/ vormen van ‘zijn’ in de we-
reld: het lichamelijke (Protoself), het gevoels- 
(Core consciousness) en het narratieve zelf (Autobiographic 
self). Deze zijn intens met elkaar verweven. Verstoringen in de 
ontwikkeling van het ene zelf leiden oorzakelijk tot verstoringen 

in de andere gebieden/zelven.

De focus van deze denkers en onderzoe-
kers is de vraag naar alles wat te maken 
heeft met het ontstaan en werking van ons 
zelfbewustzijn. De vragen die zij stellen 
gaan over het bestaan van een vrije wil, de 
verhouding tussen geest en lichaam, den-
ken en voelen en de vraag of we een vaste, 
voorgegeven identiteit hebben. En tenslotte 
wat nodig is voor een gezonde menselijke 

ontwikkeling. Er zijn zoveel verschillende disciplines met de 
vraag naar ons zelf bezig dat ik drie verschillende dikke hand-
boeken tegenkwam. Een citaat uit The Oxford Handbook ter illu-
stratie (pag 27):

In het laatste boek van Daniel J. Siegel ‘Mind’ 
beschrijft hij ons bewustzijn als een 
belichaamd en relationeel proces dat ons 
‘zelf’ voortdurend organiseert op basis van 
steeds weer nieuwe inzichten. Hij noemt dat 
‘mind’/ ‘geest’. Dat is een zeer energiek proces 
dat van integratie naar verwarring (disruption/ 
dis-order) naar nieuwe samenhangen (integra-

https://en.wikipedia.org/wiki/Damasio%27s_theory_of_consciousness
https://en.wikipedia.org/wiki/Damasio%27s_theory_of_consciousness
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Siegel
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Siegel
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tion) gaat (Daniel J. Siegel, pag 37). We zijn voortdurend bezig 
om onszelf opnieuw uit te vinden. En dat vin-
den we zelfs heel leuk als we ons redelijk veilig 
voelen. Deze innerlijk tendens was al bekend 
in de filosofie en psychoanalyse als de pros-
pectieve/doelstrevende en integratieve werking 
van de psyche (Hans Meissner). De mens 
zoekt ‘van nature’ naar zin en samenhang. Als 
die toestand er langdurig niet is, wordt/is hij 
ziek.

Van een ‘aangeboren identiteit’ die zich moet verwerkelijken, is 
in deze literatuur nauwelijks meer sprake. Meestal wordt er ge-
sproken van een samenspel van lichamelijke, psychische, cog-
nitieve, morele, sociale, culturele en spirituele beperkingen en 
mogelijkheden. Hierbij zijn de verschillende genoemde perspec-
tieven diep van elkaar doordrongen en nooit ‘los’ te verkrijgen 
zijn: lichaam = voelen = denken = interactie = doen = wereld = 
‘god’.  Een diep van ‘elkaar’ doordrongen, dynamisch geheel. 
Het ‘ware zelf’ komt dan in de sfeer van de mogelijkheden (in-
nerlijk en in de omgeving), verlangen, vrije keuze en authentici-
teit te liggen. Een samenspel tussen een persoon en de omge-
ving.

De verschillende handboeken over dit onderwerp constateren-
wel, dat er eigenlijk (nog) geen samenhangende omschrijvin-
gen zijn van het ‘zelf’/ de identiteit. Een gevolg zijn de sterk ver-
schillende invalshoeken die de verschillende onderzoekers han-
teren zoals filosofisch, sociologisch, psychologisch, pedago-
gisch en hersenonderzoek. Een paar gedeelde inzichten zijn:

■ Het zelf staat het organiserende en 
sturende bewustzijn van zichzelf 
en de wereld; het gaat vooraf aan 
identiteit. Het ik en een woord als 
subject vertonen veel overeenkom-
sten hiermee. Daniel Siegel spreekt 
in dit verband van mind/geest.

■ Dit zelf/ik/subject denkt na over zich-
zelf en de omgeving, maakt keuzes 
en handelt.

■ Dit zelf is door en door relationeel / 
intersubjectief.

■ Je identiteit staat dan veel meer voor de opgebouwde ‘in-
houd’ van de persoon. Het is de inhoud van onze ‘concep-
ten’ over onszelf. Het zelf omvat wel 
de identiteit maar is meer dan dat.

■ Dat geheel van zelf en identiteit is 
zeer dynamisch en ontwikkelt zich 
door de tijd heen als gevolg van ver-
langen, vaardigheden, keuzes, omge-
ving en uitdagingen.

■ Toch is er ook, als het goed is, sprake 
van innerlijke samenhang en conti-
nuïteit.

■ En dat proces van bouwen aan je 
identiteit kent zijn falen (grootheids-
waan en verwarring) en slagen (evenwichtigheid en com-
petentie).

■ Onze identiteit is een voorlopig eindproduct van een inter-
actie tussen persoon en omgeving. We maken onszelf 
maar we worden ook gemaakt.
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—

De mens is een verhaal (leefbaar verhaal & verbinding)

De oplettende lezer zal het woord al een paar keer hebben op-
gemerkt in mijn verhaal. Ik  heb het over het ‘narratieve‘ karak-
ter van onze identiteit, ons persoon zijn. Wij zijn een ‘min of 
meer’ samenhangend verhaal dat wij over onszelf in ons hoofd 

en aan anderen vertellen: wie ben ik, 
wat wil ik zijn, waar kom ik vandaan? 
Dat verhaal heeft het karakter van quees-
te/ zoektocht, een gevecht om de zegen 
of een pelgrimage met hoogte- en diepte-
punten. Elk handboek over ons ‘self/iden-
tity’ dat ik tegen ben gekomen, benoem-
de dit als een belangrijke conclusie waar-

over redelijke consensus is. Naast hechting (zie volgende para-
graaf) is dit een belangrijk thema onder therapeuten geworden. 
Eigenlijk is het heel oud maar na de grote populariteit van de 
humanistische psychologie (1940-1980) en haar cognitieve op-
volger is dit (naast hechting) een nieuw sleutelwoord. Wij zijn 
een verhaal… (pag.99) Centraal in deze verhalen staat de bete-
kenis/ zin van de dingen: making sense. In de context van de 
school zijn dat de vragen over ‘waarom zou ik dit moeten weten 
en/of moeten doen?’ ‘Heeft dit zin voor mij en 
mijn toekomst?’ Gert Biesta noemt dat de subjec-
tivering. Het persoonlijk maken van de dingen.

Narrative identity is the internalized and evol-
ving story of the self that a person constructs to 
make sense and meaning out of his or her life. 
 (Handbook of Identity Theory … pag. 99)

In deze zienswijze, het menselijke zelf als een verhaal, gaan fi-
losofen (Paul Ricoeur), hersenbiologen (An-
tonio Damasio), taalwetenschappers, pasto-
raal) theologen en psychologen (Dan P. 
McAdams/ Hubert Hermans) samen op. Ui-
teraard zijn er de ‘harde kanten’ zoals de li-
chamelijkheid (genetisch bepaald) en de ba-
sale persoonlijkheidstrekken (Big Five) en 
de sociaal-culturele context, maar daarin/
doorheen ontwikkelen zich de competenties 
en, tenslotte, het zeer persoonlijke levens-
verhaal / de persoonlijke identiteit.

Deze indentiteit is geen vastliggende entiteit maar een door 
tijd, situatie en keuzes heen ontwikkelde voorlopige constructie. 
Vooral dit laatste is voor ons werk zeer belangrijk. In de tijd aan 
onze school wordt aan dat verhaal flink ‘gesleuteld’. Het gevaar 
daarbij is dat door illusies, angsten en vooronderstelde begren-
zingen die ontwikkeling misvormd kan worden of te vroeg kan 
worden ‘vastgelegd’. Dit vraagt de nodige wijsheid en pruden-
tie. Echte zelfkennis is een schaars goed. We kunnen elkaar 
vastpinnen op vermeende eigenschappen/ talenten/ persoonlijk-
heidstrekken en/of het ontbreken daarvan (zie het begrip Mind-
set van Dweck). Ook gods- en wereldbeelden kunnen zeer be-
perkend maar ook bevrijdend werken, zoals man-/vrouwrollen 
en nationalisme.  Talentenontwikkeling en persoonlijkheidsont-
wikkeling blijken mede door de maatschappelijke omstandighe-
den/ de culturele omgeving beïnvloed te worden.

Daarom is het van belang om in de begeleiding beelden open 
te houden en zaken ‘voorlopig’ zo te bezien. Om de tijd te ne-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Narratieve_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Narratieve_psychologie
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Queeste_(zoektocht)
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/472/articles/10154
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/472/articles/10154
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistische_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanistische_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_psychologie
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://www.streventijdschrift.be/artikels/98/groot.htm
http://www.streventijdschrift.be/artikels/98/groot.htm
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
http://wapenveldonline.nl/artikel/635/dieper-dan-ik-mijzelf-ooit-ken/
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://www.amazon.com/Dan-P.-McAdams/e/B001IO9RC4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialogisch_zelf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialogisch_zelf
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/the-big-five
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/the-big-five
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
https://wij-leren.nl/mindset-talent.php
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk
http://www.tiggelaar.nl/blogs/524/Hoe-je-persoonlijkheid-verandert-door-je-werk


18

men om op al de gegevenheden en impulsen van buitenaf en 
van binnenuit te reflecteren. Er ontstaat als het ware een 
drieslag van geleefde, vertelde en doordachte identiteit (Filosofi-
sche identiteit Lydia Baan Hofman). Onze rol als gevolg daar-
van is een plek te creëren waar studenten ‘op verhaal’ kunnen 
komen. De studenten bouwen zo aan een persoonlijk verhaal 
hoe zij zichzelf zien in die driehoek van zichzelf, wereld en god. 
En dat uiteraard weer in de context van onze beroepsopleiding. 
Sigmund Freud noemde niet voor niets de psychoanalyse een 
‘talking cure’. In een goed gesprek kan veel goeds gebeuren, 
mits de gesprekspartner aan de eisen voldoet zoals authentici-
teit, empathie en onvoorwaardelijke aanvaarding van wat de 
persoon van zichzelf laat horen en zien.

Het gaat uiteindelijk in dat alles om een leefbaar verhaal, met 
een verleden waarmee je verder kunt leven, een nu waarin mo-
gelijkheden zich voordoen en een toekomst met hoop. Dit 
vraagt om het nodige onderscheidingsvermogen van de docent/
coach/mentor.

"Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. 
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan verande-
ren. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien". 
Franciscus van Assissi (ca. 1181-1226)

Ik beperk mij hier tot een aantal relevante inzichten waarover 
consensus is in/tussen de bovengenoemde disciplines:

■ Er is zeker sprake van een zelfbewustzijn met enige mate 
van handelingsvrijheid/ regie over ons zijn in de wereld 
(zie citaat Siegel aan het eind). Dit zelfbewustzijn gaat 
vooraf aan onze identiteit.

■ Daarbij is onze identiteit een door tijd 
en plaats heen gemaakt innerlijk ver-
haal over wie en wat wij (willen) zijn.

■ Dat verhaal bevat ook de nodige ambi-
valenties (onder andere tussen het ver-
langen naar zelfstandigheid en verbon-
denheid).

■ Dat verhaal kan meer of minder samen-
hangend en consistent zijn door de tijd 
heen, het ligt echter niet vast!

■ Tussen 16-24 jaar wordt onze student(e) steeds meer de 
beheerder van zijn eigen identiteit/verhaal.

■ Het lichaam, denken, voelen en zijn, zijn een elkaar door-
dringend dynamisch geheel.

■ We zijn intersubjectief/ dialogisch; we 
hebben de ander/de ontmoeting nodig 
om aan ons verhaal te werken (Hubert 
Hermans & Martin Buber).

■ Hetgeen ook betekent dat ons zijn ook 
doordrenkt is van de ander en onze 
maatschappelijke omgeving.

■ Het voorlopige eindresultaat van de bo-
venstaande dynamieken kan een ge-
zond maar ook een verziekt geheel zijn 
(zoals autisme, trauma’s, therapie en de 
invloed van een veilig gezin).

■ Dit geheel is levenslang in ontwikkeling.
■ Het ik dat vertelt over zijn identiteit valt niet samen met die 

identiteit en kan daarover nadenken en daaraan verder 
richting geven. Dat ik (subject) is de plaats van vrijheid en 
creativiteit.
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■ In onze situatie hebben we het met onze studenten over 
de ontwikkeling van hun persoonlijke en professionele 
identiteit; en dan het liefst in samenhang met elkaar.

(n.b. Het bovenstaande is evenzeer toepasbaar op  de ‘identi-
teit’ van een organisatie.)

—

De (hersen)psychologie (hechting)

Hoewel John Bolwby zijn eerste theorieën over hechting al in 
1958 publiceerde, heeft zijn werk pas de laatste 25 jaar geleide-
lijk aan de erkenning gekregen die het verdiende. De

essentie van zijn bijdrage aan de psychologie en pedagogiek is 
de noodzaak van de veilige hechting van het kind vanaf de ge-

boorte. Zonder deze veiligheid (safe haven) gaat het kind de we-
reld en zichzelf niet verkennen (safe base) en komt het in de 
modus van (soms traumatiserende) stress terecht. Hersenon-
derzoek van de laatste dertig jaar toont aan dat als gevolg van 
deze mogelijk langdurige stresservaring allerlei hersenfuncties, 
die van essentieel belang 
zijn voor de sociaal emotione-
le ontwikkeling, beschadigd 
kunnen raken of onderontwik-
keld kunnen blijven. Men 
spreekt in dit verband wel 
van ‘modi’ van in de wereld 
zijn. Wij beschikken over een 
fight, flight, freeze, soothing 
 en seeking modus. Deze 
modi sturen niet alleen ons 
gedrag als kind maar ook als volwassene. Deze inzichten zijn 
inmiddels gemeengoed geworden in de opvoeding en de (rela-
tie)therapie. Deze veilige hechting, die alleen onder bepaalde 
voorwaarden kan ontstaan, blijft ons leven lang de essentiële 
voorwaarde voor onze ontwikkeling en ons welzijn.

Deze aandacht voor de kwaliteit van de relatie betekende ook 
een opleving van het dialogisch denken van Martin Buber. Wij 
zijn niet in de eerste plaats een individu maar intersubjectief. 
Mijn persoon bestaat bij de gratie van intieme persoonlijke rela-
ties. Allerlei emotionele en relationele competentie kunnen zich 
alleen ontwikkelen binnen zo’n veilige relatie. Binnen zo’n veili-
ge en dialogische dynamiek kunnen we leren omgaan met je 
eigen emoties (emotie regulatie) en leren we ons in te leven in 
de emotie en gedachten van anderen (mentaliseren en empa-
thie). In deze competenties speelt de prefrontale cortex in de 
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hersenen een essentiële rol. In de le-
vensfase waarin onze studenten zich 
bevinden is deze prefrontale cortex 
nog niet uitontwikkeld. En dat terwijl 
zij in deze periode veel ontwikkelin-
gen doormaken (zelfstandigheid, 

identiteitsvorming en leren omgaan 
met intimiteit).  Ze zijn nog niet volledig in staat om hun heftige 
emoties te reguleren. De student heeft anderen nodig om die 
laatste stappen in de ontwikkeling naar de volwassen zelfregule-
rend te maken. De ander in de relatie moet niet alleen al over 
die competenties beschikken maar daarnaast ook authentiek 
en onvoorwaardelijk aanvaardend zijn voor het ‘zijn’ van de des-
betreffende student. Zijn subjectiviteit, zijn eigenheid kan zich 
alleen manifesteren/kan alleen bestaan in deze veiligheid en ge-
borgenheid. Er is geen samenhangende en leefbare identiteits-
vorming mogelijk zonder deze relationele/ dialogische veilig-
heid. Ook hier kunnen we nu een aantal belangrijke gedachten 
formuleren die essentieel zijn voor onze menswording:

■ Wij bestaan bij de gratie van relaties; 
zonder echte verbinding met andere 
mensen kunnen wij niet. In die verbon-
denheid zijn we met heel ons zijn be-
trokken (lichaam, emoties, gedachten 
en handelen).

■ Wij kunnen niet zonder 
veiligheid. Veiligheid is de voorwaarde 
voor groei, ontwikkeling en exploratie.

■ De voorwaarden voor zo’n verbinding 
zijn een wederzijdse, openheid, on-

voorwaardelijke acceptatie, sensitieve empathie en au-
thenticiteit.

■ In een pedagogische relatie, en daar hebben we het hier 
nog over, zorgt de ‘ouder’ voor deze veiligheid, geborgen-
heid en vrijheid.

■ Mijn persoon zijn/ subject zijn/ identiteit gedijen alleen in 
een omgeving die aan die voorwaarden voldoet.

—

De filosofie van de levenskunst

In de filosofie gaat het om de zoektocht naar 
wijsheid. Toch stond de levenswijsheid zeer 
lange tijd niet meer in het het centrum van 
de belangstelling van de filosofie. Het boek 
van de Fransman Pierre Hadot uit 1981 
bracht deze functie weer onder de aandacht. 
Zijn boeken vormen een introductie in de dis-
cipline van de levenskunst. Ik zeg nadrukke-
lijk discipline omdat het goede leven echt om 
inoefening/ exercities van de geest 
gaat. Joep Dohmen heeft dit thema van de 
levenskunst de afgelopen jaren in Nederland 
geïntroduceerd en de Universiteit voor Huma-
nistiek heeft dit in haar programma aanbod centraal staan. De 
mens wordt daarin een kunstwerk van zichzelf. De mens geeft 
haar eigen levensverhaal, door de tijd heen, vorm en inhoud 
door bezinning, waarden onderzoek, oefening en vriendschap. 
In deze levenskunst is de mens de beeldhouwer van zichzelf. 
Er is wel verschil van inzicht over de mate van vrijheid die we 
daarin hebben en de vraag  naar de plaats van het relationele 
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in de wording van onszelf tussen verschillende denkers. De 
joodse filosofie begint bijvoorbeeld bij de relatie (Buber / Levi-
nas).

Een tweede groep van onderzoekers zijn 
de mensen die zich bezighouden met 
de psychologie van de levenskunst. Hier 
combineert men de inzichten uit de wereld 
van de positieve psychologie met de inzich-
ten die men ontleent aan de omschrijving 
van wat ‘geestelijke (psychische) gezond-
heid’ is. De psychische gezondheid is dan 
het doel van de levenskunst. Het doel is 
dan om in elke levensfase/situatie naar ver-
mogen emotioneel, existentieel, sociaal en 

maatschappelijk welbevinden te realiseren. “… de ervaring van 
persoonlijke groei door te leven naar eigen wensen en mogelijk-
heden in goede relatie met anderen.” (pag91-92) De bijdrage 
van de positieve psychologie is de focus op de positieve kanten 
van de geestelijke gezondheid in de zin van emotioneel welbe-
vinden, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie. De focus 
ligt dus niet op de zieke, negatieve, onbrekende aspecten van 
het leven. Het gaat in dat alles om de identiteitsontwikkeling, de 
zingeving en de constructie van een leefbaar levensverhaal bin-
nen de context van steeds weer veranderende levensfase. In 
de begeleiding op school gaat het ons om de mens/student te 
helpen om te komen tot een zinvol en samenhangend levens-
verhaal in de context van deze levensfase van volwassenwor-
ding (≅ Daniel Siegel & Mind). Het gaat daarin om zin en waar-
denrealisatie; het Goede, Ware en Schone; zinvol leven.

Een derde inzicht dat van belang is voor de le-
venskunst is dat onze vorming om oefening 
vraagt. Vooral Peter Sloterdijk heeft in zijn 
boek ‘Je moet je leven veranderen’ zich hier-
over zeer nadrukkelijk uitgelaten. In onze om-
geving was dat René Gude. De deugden moe-
ten ons eigen worden gemaakt door doen. 
Deugd is een door toewijding verworven goe-
de eigenschap. Dat vraagt discipline. De 
school werd vroeger ook wel de ‘oefenplaats’ 
genoemd. Het woord gymnasium verwijst dan ook naar die oe-
fenplaats (Gymnastiek). De essentie van deze gedachtengang 
is dat wij onze persoonlijkheid en karakter eigen maken door 
het juiste gedrag ‘je eigen te maken’/in-te-oefenen. Het goede 
maken we ons eigen door het goede te doen. Een school 
wordt in dit perspectief een werkplaats/ speelplaats/ oefen-
plaats van het goede karakter en het goede leven. Peter Sloter-
dijk heeft deze noodzakelijke ‘maakbaarheid’ weer onder de 
aandacht gebracht van de filosofie. In de persoonsvorming wer-
ken we aan ons zelf. De filosoof Aristoteles wees al op het be-
lang van gewoontevorming. We hebben het hier over de klassie-
ke karaktervorming,wat niet hetzelfde is als ‘het karakter‘ waar 
de genetische factoren veel meer bepalend in zijn (zie bijvoor-
beeld de Big Five). Een woord dat in onbruik is geraakt maar 
binnen het kader van de deugden nog wel gebruikt wordt.

—

Cultuurpsychologische inzichten

De cultuurpsychologen en filosofen zijn de denkers die de vin-
ger aan de pols van de tijd leggen en een diagnose stellen van 
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hoe het met ons gaat. Zij hebben het karakter van de ‘tijdrede-
naars’ van vroeger. Je kan daarbij denken aan de boeken over 
de gevolgen van smartphones, sociale media en internet op 
ons persoonlijke leven. De boeken van Charles Taylor, Peter 
Sloterdijk en Rene Gude behoren daar ook toe.

Ik begin met twee Belgen die 
in hun dagelijks leven psycho-
therapeut zijn. Paul Verhaeg-
he signaleert de gevolgen van 
de huidige, in zijn ogen neo-li-
berale tijd, op de identiteitsvor-
ming van mensen. Hij ziet een 
cultuur waarin individualisme 
en persoonlijk succes  de bo-

ventoon voeren en waarin 
kwetsbare mensen ‘buiten de boot’ vallen met 
als gevolg een wijdverbreide eenzaamheid. 
Dirk de Wachter beschrijft onze moderne wes-
terse samenleving  als een wereld die ge-
plaagd wordt door het borderlinesyndroom. Ri-
chard Sennet legt de vinger op de flexibilise-
ring van de arbeid die onze identiteit, in de zin 

van morele zelfsturing, zou uit-
hollen. Joep Dohmen en Frits 
de Lange beschrijven in ‘Mo-
derne levens lopen niet van-
zelf’ de valkuilen en bedreigin-
gen in de moderne levensloop. 
De genoemde boeken beschrijven de bedreigin-
gen en ziekmakende dynamieken in onze tijd op 
de persoons-/ identiteitsvorming. De analyses 

van Zygmunt Bauman heb ik hier dan nog 
niet eens genoemd. Wat mij betreft zou elke 
docent aan onze school, vanwege zijn peda-
gogische en persoonsvormende verantwoor-
delijkheid zo’n boek moeten lezen om zijn 
empathie voor de moderne cultuur bij te 
scholen.

Het zijn vooral deze boeken (en zie de over-
eenkomsten met de boeken van Han Fort-
mann uit mijn studententijd) die mij de nood-
zaak van ‘Bildung’ voor onze studenten heb-
ben doen inzien. Overigens is het boek van Kees Boele met 

zijn roep om de liefde voor de wijsheid in het on-
derwijs uit exact hetzelfde hout gesneden. Een 
zeer recent boek is van de columnist uit Trouw 
Stevo Akkerman waarin hij allerlei denkers en 
doeners benadert met de vraag naar de moraal 
in het maatschappelijk handelen. Daarin is ook 
een gesprek te vinden met de pedagoog Gert 
Biesta . Sleutelwoorden die Biesta tegenover 
het huidig curriculum gerichte onderwijs stelt 
zijn: ontmoeting, bevestiging, zorg, ecologie, 

vorming en de docent als pedagoog. Het Nederlandse onder-
wijssysteem is verarmd, verengd en alleen maar op prestatie 
gericht in plaats van op menswording/volwassenwording.

—

De pedagogiek en de ontwikkelingspsychologie
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Vanuit de ontwikkelingspsychologie en de pedagogiek gezien 
legt de student in deze levensfase (17-24 jaar) zijn laatste tra-
ject af naar de sociale en maatschappelijke volwassenheid. Hij 
maakt de eerste keuzes op het gebied van loopbaan, levensbe-
schouwingen relaties en bepaald ‘voorlopig’ zijn koers. Men 
spreekt wel van meerdere ‘geboortes’ die wij in ons leven door-
maken: De lichamelijke geboorte op de eer-
ste dag en vervolgens in de eerste acht tot 
twaalf maanden vindt de psychologische ge-
boorte plaats en daarmee ontstaat een eerste 
basale vorm van zelfbewustzijn.  De meer nar-
ratieve geboorte vindt volgens sommigen 
plaats rond het twaalfde levensjaar (zie daar-
voor het prachtige boek van de pedagoog 
Dolph Kohnstam). Veel later zou je kunnen 
spreken van de ‘geboorte’ van de volwassen professional. Er 
zijn diverse noodzakelijke voorwaarden aan het goede verloop 
dit proces (zie de paragraaf over hechting) en de een doet er 
veel langer over dan de ander. Het  voorlaatst genoemde pro-

ces van de persoonlijke geboorte, dat 
ook wel individuatie wordt genoemd, is 
misschien wel een levenslang proces. 
Maar waar het hier om gaat is, dat de stu-
dent in die vier tot vijf jaar aan onze hoge-
school, naast de opleiding, ook bezig is 
met mens-/ zelf-/ volwassenwording op 
allerlei kerngebieden van zijn leven. ‘Het 
zelf wordt zichzelf’ op allerlei gebieden. 
We hebben dan over de existentiële, so-
ciale, maatschappelijke, morele, politie-
ke, culturele en spirituele dimensies. In 
en rond de school vinden deze transities 

plaats. Het ‘zelf’ tot aan de middelbare school is nog ingebed in 
het gezin/de familie en de directe sociaal-culturele omgeving. 
Wel speelt op de middelbare school de vriendengroep al een 
belangrijkere rol. Op het hbo wordt die peergroup/tribe nog be-
langrijker in de laatste stap naar volwassenheid. Studentenvere-
nigingen, raden, jongerengroepen en vriendengroepen spelen 
een sleutelrol in deze tijd (Harmen van Wijnen). Maar er is ze-
ker ook een rol weggelegd voor de mentor in deze processen. 
Als het goed is, wordt in deze tijd een eerste balans gevonden 
tussen verbinding en subjectiviteit (zie: intersubjectiviteit), tus-
sen autonomie en verbondenheid. De omgeving van de student 
(vrienden / school / stage / docent / mentor) kan deze subtiel 
ontluikende processen afschrikken en de kop indrukken of als 
vroedvrouw fungeren van deze prachtige ‘geboorteprocessen’ 
van de persoon. We hebben het hier over het ontstaan van het 
subtiele evenwicht tussen autonomie en verbondenheid/verant-
woordlijkheid.

Eerder heb ik het al gehad over ontwikkelingspychologische 
levenstaken waarvoor onze studenten staan. De tijd waarin zij 
bij ons op school zijn, kenmerken zich door drie levensfasen 
met elk hun eigen levenseisen en begeleidingsvragen. 

(Ik roep hier weer in herinnering de treffende typering van Nata-
scha Spaargaren: “.... We zijn afwisselend politie agent, moe-
der en gids afhankelijk van de gemoedstoestand waar de stu-
dent in zit. Het zijn net mensen. En die verschillende rollen zijn 
misschien allemaal wel nodig voor die vorming. En misschien is 
dat niet strak te programmeren...”)    

In deze fasen maken de studenten zich los van thuis en gaan 
zij allerlei voorlopige keuzes maken als het gaat om sexualiteit, 
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geloof, politiek partner en 
loopbaan. Niet altijd even na-
drukkelijk maar de eigen ver-
antwoordelijkheid wordt door 
de tijd van vier jaar heen 
steeds meer gevoeld. Rond-
om een mogelijke bedrijfs-
overname kan dat soms op 
allerlei gebieden extra span-
nend zij. Vooral de persoonlij-
ke (voorlopige) identiteitsvorming en, vanuit die subjective-
ring, het herdefiniëren van 
relaties en intimiteit staat in 
deze tijd. Wie wil, kan en 
mag ik zijn op al deze le-
vensgebieden als politiek, 
geloof, relaties, loopbaan en 
seksualiteit? Hier wordt voor 
het eerst, door het 
zelf, vorm en inhoud gege-
ven aan het eigen levensver-
haal.

Deze transities, de overgangen naar volwassenheid, hebben 
het karakter van een ‘crisis’ met aspecten van rouw voor het 
verlaten van de (hopelijk) veilige thuiswereld. Een belangrijk rol 
speelt hier, naast de transities in alle levensthema’s, het eventu-
ele tekort in de zelfregulering en mentaliseren van het nog na-
puberend brein. In deze context vindt ook de (eerste) voorlopi-
ge vorming van de (professionele) identiteit een rol (Je bin-
nenste buiten Terinzage 1 2). Dit is de derde fase. Dit vraagt ex-
tra begeleiding en het daarbij nodige geduld. Bij die identiteits-

vorming komt de macro 
omgeving weer in beeld 
als gevolg van afwezig-
heid van ‘vanzelfspre-
kende’ voorbeelden van 
reeds volwassen men-
sen. De dynamieken in 
de (wereld-) samenle-
ving vragen om nieuwe 
identificatiefiguren. Man-
nen en vrouwen die pas-
sen bij de nieuwe ‘global 
village’. Denk daarbij aan de globalisering, secularisatie en de 
migratie van mensen met een Afrikaanse en/of Arabische(Is-
lam) achtergrond. Vanuit dit pedagogisch en ontwikkelingspsy-
chologisch perspectief trek ik de volgende conclusies:

■ In deze levensfase staan voorlopige identiteitsvorming en 
het verbindingen aangaan heel centraal.

■ Deze transitie kan kan gepaard gaan met min of meer hef-
tige crisis ervaringen en identiteitsverwarring.

■ Die min of meer eindigen in een voorlopige persoonlijke 
en professionele volwassenheid.

—

Conclusies

Het zijn echt andere mensen als studenten onze school verla-
ten. Ik weet niet of de ‘mens’ centraal de juiste uitdrukking is 
voor een van de kernkwaliteiten van onze school is (naast het 
groene/ agrarische/ onderzoekende en praktijkgerichte karak-
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ter) of dat het woord ‘persoon’ moet zijn. Maar de hele persoon-
lijke ontwikkeling van de student stellen wij centraal stellen in 
onze school. Woorden als competentieontwikkeling, morele vor-
ming, burgerschapsvorming en eindkwalificaties dekken deze 
lading niet. En dat hebben altijd al gedaan. Maar als we dat wil-
len zijn en blijven, dan zullen wij -op basis van de bovenstaan-
de (recente)  inzichten uit de menswetenschappen- ons bewust 
moeten zijn van een aantal zaken:

■ De mens heeft een natuurlijke drang naar zin en samen-
hang.

■ In onze school willen we de 
mens en zijn wording centraal 
stellen en dat maakt ons tot een 
plaats van menswording. Dat is 
niet iets wat los van al het ande-
re staat, maar is een ‘smaakma-
ker’ in alles als een zuurdesem.

■ Het ‘zelf’ / zelfbewustzijn / zelf-
sturing van de student dient 
daarbij centraal te staan.

■ In deze levensfase is de vorming 
van een leefbare/levensvatbare/weerbare identiteit en het 
in verbinding leven met anderen en de wereld een hoofd-
taak. In ons geval gaat het daarbij ook om de vorming van 
een professionele identiteit.

■ Ons ‘zelf’ heeft hechting, veiligheid en verbinding/dia-
loog, nodig om te kunnen werken aan zijn identiteit.

■ Het gaat om een leefbare identiteit (=welbevinden) en dat 
is een hele kunst.

■ In een context/ samenleving/ cultuur die een bedreiging 
kan zijn voor een gezonde identiteitsvorming.

■ In de positieve zin vindt hier een eerste volwassenwording 
plaats op allerlei existentiële, sociale, maatschappelij-
ke, politieke en culturele gebieden.

■ Dat betekent dat de student al doende, vertellend en reflec-
terend zijn eigen verhaal gaat schrijven.

■ En dat is een zeer dynamisch en interactief proces van 
vrijheid en creativiteit maar niet niet zonder gevaar.

■ Dat maakt dat er altijd een verschil/spanningsveld in ons 
bestaat tussen hoe we zijn (geworden) ‘identiteit’ en wat 
we zouden verlangen/willen en nog kunnen worden.

■ De eigen verantwoordelijkheid speelt daarbij steeds 
meer een rol (= vrijheid en verantwoordelijkheid).

■ En dat vraagt de nodige wijsheid en levenskunst.
■ En daarin speelt het transcendente / God absoluut een rol. 

Hoe dan ook, wij zijn op de een of andere wijze een open 
vraag die om een antwoord vraagt: waartoe ben ik hier?

■ Er is daarop geen pasklaar antwoord; wij moeten en mo-
gen onszelf steeds weer opnieuw uitvinden.

—

De pedagoog / levensbegeleider

Waarom ben jij niet Susja geweest?
De wijze Rabbi Bunam zei eens op hoge ouder-
dom, toen hij al blind was: “Ik zou niet met vader 
Abraham willen ruilen. Wat zou God er aan heb-
ben, indien aartsvader Abraham” gelijk aan de 
blinde Bunam zou worden en de blind Bunam 
gelijk Abraham? En met nog grotere kracht is 
hetzelfde naar voren gebracht door Rabbi Sus-
ja, toen deze kort voor zijn dood zei: “In het toe-
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komende Rijk zal mij niet gevraagd worden: ‘Waarom ben jij 
niet Mozes geweest?’. Mij zal gevraagd worden: ‘Waarom ben 
jij niet Susja geweest'”.

Uit: De weg van de mens Martin Buber

Heb ik nu gevonden wat ik zocht? Een beeld van ‘heel de 
mens’ / de persoon / jij-jouw? Ja, ik ben op zoek naar taal en 
beelden waarin de docent en de student hun leven, hun verlan-
gen, hun lijden en hun hoop een beter leven voor ons allemaal, 

in herkennen. Ik ben bang dat ik in deel-
perspectieven, aspecten en/of thema’s 
ben blijven hangen net als deze losse pa-
ragrafen. Misschien was het beter ge-
weest als ik met een sprookje, een my-
the, het scheppingsverhaal en of een 
chassidische vertelling 

was begonnen. Of met een kunstwerk van 
Chagall of van Vincent van Gogh. Is dit mis-
schien een van de redenen dat er weer filoso-
fen zijn die een pleidooi voeren dat, als we 
het over de mens hebben, we (weer) gebruik 

maken van het woord ziel? 
Herman De Dijn vindt het, 
als het om mensen gaat in 
onderwijs en zorg, een noodzakelijk woord. 
Dat woord zou dan moeten staan voor die ele-
menten die ons tot een unieke soort maken? 
Dan hebben we het over woorden als vrijheid, 
zingeving, creativiteit, waarden, betekenis, ge-
luk (in de zin van welbevinden), hoop en lief-
de. Vaak wordt er in dat verband ook over de 

mens als geest gesproken. We bevinden ons 
dan op het gebied van de levensvragen die 
een geheel eigen taalspel kennen waarin het 
samen verstillen/zwijgen een essentiële rol 
kan spelen. De ziel spreekt in de taal van fei-
ten en definities maar in symbooltaal. Dit is 
het wat het ‘Waardenspel’ van Wiggele Oos-
terhof tot zulke ontroerende ontmoetingen 
maakt. In dat ‘spel’ komt de ziel ‘ter sprake’, 
komt de ziel ‘boven tafel’.

Als we het dan (weer) over de ziel hebben (en ik daarover lees) 
kom ik deze typeringen tegen:

■ het diepste en ware zelf;
■ mysterie / geheim;
■ het belichaamde, gevoelde en gedachte 

zelf;
■ existentieel;
■ uniek, persoonlijk, open vraag;
■ authentiek;
■ creatief, dynamisch, scheppend;
■ verlangen;
■ verbonden, relationeel.

Als er geen ruimte is voor de ontmoeting en het gesprek voor 
‘deze’ zaken dan wordt de mens ziek. Als de persoonlijke zinge-
ving buiten beeld blijft, verarmen wij. Onze westerse cultuur lijdt 
aan reductionisme en/of verwetenschappelijking van het mense-
lijk leven. Daarbij speelt de secularisering ook een grote rol. Re-
ligie is vanouds de plek van de zorg voor de ziel. Maar ook dat 
wordt door veel mensen niet meer zo ervaren. Vermoedelijk om-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
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dat in veel kerken taal en beelden worden ge-
bruikt die door mensen niet meer als daarvoor 
bedoeld worden herkend. Toch kunnen we niet 
zonder deze taal van beelden en symbolen. 
Zelfs de Universiteit van Humanistiek (UvH) 
raakte de laatste jaren daar-
van doordrongen. Allerlei 
promoties aan de UvH vor-
men/zijn een pleidooi voor 
de terugkeer van ‘spirituali-

teit’ in het werk mensen die zich bezighou-
den met het vormen en begeleiden van men-
sen. Kees Boele ‘scoort’ met zijn boek ‘On-

derwijsheid’ in dit verband 
uitstekend. Een school 
waarin de zoektocht naar 
wijsheid bovenaan de agen-
da staat; daar teken ik voor. Maar waarom dan 
niet liefde? Of is dat te hoog gegrepen?

Een laatste existentieel thema mag hier natuur-
lijk niet ontbreken en dat is het lijden, het tragi-
sche. Het leven is kwetsbaar. Ik denk dat ik 
per jaar wel het overlijden van een student en/

of recent oud-student heb meegemaakt. Ouders en broers en 
zussen van studenten overlijden in de tijd dat studenten bij ons 
op school zijn, zelfmoord veraf of dichtbij. Ernstige crises op het 
bedrijf thuis door faillissement en/of bedrijfsbeëindiging. Onver-
vulde verlangens en verstoorde dromen. Handicaps. Er is zeer 
veel in het leven om verdriet van te hebben. Het leven heeft al-
tijd een ‘verlieskant’ en elke volwassene zal moeten leren leven 
met verlies. En lang niet alles is maakbaar. Ook dat moet een 

plaats hebben als de school het volle leven 
van de student wil meenemen in haar zijn. 
Vooral in de coaching en het mentoraat kan 
dat, als het goed is, aan de orde komen.

In het verlengde hiervan ligt ook de vraag 
naar ‘goed en kwaad’. Vanwege de valkuil 
van het empirisme is de ethiek in veel cul-

tuurwetenschappen (zoals 
in de economie) buiten 
beeld geraakt. Maar dat is 
letterlijk en figuurlijk le-
vensgevaarlijk. Iedereen is het over eens dat 
wij morele wezens zijn en dat al ons handelen 
een vraag naar goed en kwaad kent. Ik ga 
hier niet apart in op de ethiek, omdat ik vind 
dat dit een voldoende plaats heeft in ons on-
derwijs.

Vanuit dit laatste (het tragische) en alle bovenstaande perspec-
tieven wordt een medewerker aan onze school naast vakdocent 
of medewerker een pedagoog/levensbegeleider. Wij helpen 
de student tijdens zijn transitie naar volwassen burger. Dat 
vraagt van de gemiddelde medewerker aan onze school, als we 
blijven kiezen voor dit brede perspectief op de persoon/mens/
student, een meer dan gewoon oog, oor en hart voor de per-
soon van de student. Een bedacht zijn op zijn welbevinden, vei-
ligheid en volwassenwording in de volle breedte van deze we-
reld. Op de bezieling en inspiratie ga ik in een apart blog in. In 
dat laatste verband is de uitspraak van een bischop uit de twee-
de eeuw een prachtige.

https://eburon.nl/product/in_wetenschap_van_de_ziel/
https://eburon.nl/product/in_wetenschap_van_de_ziel/
https://eburon.nl/product/in_wetenschap_van_de_ziel/
https://eburon.nl/product/in_wetenschap_van_de_ziel/
https://minervaria.wordpress.com/2005/09/12/noodzakelijk-verlies/
https://minervaria.wordpress.com/2005/09/12/noodzakelijk-verlies/
https://minervaria.wordpress.com/2005/09/12/noodzakelijk-verlies/
https://minervaria.wordpress.com/2005/09/12/noodzakelijk-verlies/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-is-doen-maar-ook-laten~aa36213d/
https://www.trouw.nl/home/levenskunst-is-doen-maar-ook-laten~aa36213d/
http://www.deschoolvoortransitie.nl/cursussen/secure-base-docentschap/
http://www.deschoolvoortransitie.nl/cursussen/secure-base-docentschap/
http://www.deschoolvoortransitie.nl/cursussen/secure-base-docentschap/
http://www.deschoolvoortransitie.nl/cursussen/secure-base-docentschap/
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“The glory of God is man fully alive…”    St Irenaeus (130-202)

Vincent van Gogh 1888

https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
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Mijn tijd aan school vanaf 1990 zou ik in drie fasen kunnen inde-
len. Toen ik kwam, de eerste fase, waren de grote mannen 
‘van den beginne’ de directeuren en de teamleiders. Op de staf-
meerdaagsen werd de visie 
van Van Harten, het concept 
van wonen, werken en leren 
en de christelijke traditie, 
steeds weer centraal gesteld. 
De dagen van de student be-
gonnen met dagopeningen uit 
de bijbel en de docenten hiel-
den samen weekopeningen 
met een vergelijkbaar karakter. 
De selectie bij de sollicitatie was streng. 
In de tweede fase, van na 2000, begon er een kentering te ko-
men in veel van deze zaken. De weekopeningen verdwenen en 
of elke docent nog de dag begon met gebed weet ik niet meer. 
In de selectie was kerkelijke meelevendheid inmiddels niet 
meer verplicht. De nadruk op de stafdagen kwam ook steeds 
meer te liggen op de onderwijsvernieuwingen: modulair, integra-
tie, competentiegericht en allerlei nieuwe opleidingen werden 
gestart (deeltijd, internationaal, hippisch en techniek). De laat-

ste ‘CAH ID’ was nog een serieuze po-
ging de identiteit christelijk te verwoor-
den. Maar toen waren we nog de CAH 
te Dronten met een prachtig symbool 
van een levensboom… De derde fase 
zou ik als de ‘Aeresperiode’ willen type-
ren. Vanwege de fusie van allerlei ver-
schillende soorten scholen is de chris-

Sectie 2

Bildung: De student als 
persoon centraal
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telijke identiteit op de achtergrond geraakt. De CAH ID wordt dit 
jaar (2018) aangepast aan de Aeresnaam maar kan mogelijk 
ook inhoudelijk, op punten, anders geformuleerd worden. Te-
vens komt van buitenaf de uitdaging om het fenomeen ‘Bildung’ 
een plaats te geven in onze 
school. Volgens mij is dat een 
goed moment om in Dronten 
opnieuw de bezieling van de 
school te formuleren. En dan 
bedoel ik, in het verband van 
de ‘Bildung’, vooral ons vor-
mingsperspectief en onze 
christelijke traditie. De kern van mijn voorstel is om de ‘de 
vorming van de student als persoon’ centraal te stellen. 
Daarmee staan we zeer nadrukkelijk in de Van-Harten-traditie 
van deze school. Ik zeg eigenlijk niet iets nieuws. Ook het docu-
ment van de Aeres Hogeschool Perspectief 2020 zet de ‘de 
mens’ centraal. Op basis van mijn onderzoek naar ‘de mens’ 
zet ik een aantal conclusie over onze student op een rij.

Onze student is in de eerste plaats een persoon/ mens
 
Het ‘persoon’ zijn en de vorming van die persoon staat centraal 
in ons onderwijs. Dit is geen verbrede visie op onze werkwijze 
en doelen maar het uitgangspunt. De professionele vorming 
wordt daarin meegenomen. Dat betekent een inbedding van 
de competentieontwikkeling en de eindkwalificaties in een per-
soon die zich bewust is van zijn plaats in deze wereld. Zij geeft, 
na de opleiding, op een zeer persoonlijke wijze gestalte aan 
de agrarische professional.

Onze student maakt de ontwikkeling door van puber naar 
volwassenheid

Gedurende de tijd aan onze school 
maken de studenten grote verande-
ringen door. De weg van puber 
(vaak nog thuis) naar volwassen 
professional is in allerlei opzichten 
een zeer grote stap. Ik ga hier de 
ontwikkelingspsychologische inzich-
ten niet herhalen maar lichamelijk, 
emotioneel, sociaal, moreel, op het 
gebied van competenties en in ken-
nis staat er een andere student aan 
het eind van de opleiding. Als het 
goed is, heeft hij zich leren inleven 
in mensen, kan hij zijn eigen emo-
ties mede besturen en ‘staat hij zijn 
mens’ in de wereldsamenleving. Hij weet beter wie hij is, wat hij 
kan en wil zijn.

Onze student als een ‘levend verhaal’

Aan de hand van de sleutelwoorden persoon en identiteit zien 
wij de student als iemand actief 
bezig is zijn leven vorm, inhoud 
en richting te geven. Er is in ons 
een verlangend zoeken naar ver-
binding en creativiteit. We willen 
iets met ons leven. In de vier jaar 
aan onze school werkt hij aan zijn 
eigen levensverhaal. In het vertel-

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/25/een-dynamische-wereld-samenleving-roept-om-bildung/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/29/de-opdracht-vanuit-de-identiteit-van-onze-school-macro-2/
https://www.aereshogeschool.nl/-/media/Aeres-Hogeschool/AH-Algemeen/Files/Aeres-instellingsplan-spreads.ashx?la=nl-NL
https://www.aereshogeschool.nl/-/media/Aeres-Hogeschool/AH-Algemeen/Files/Aeres-instellingsplan-spreads.ashx?la=nl-NL
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
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len laat de student horen hoe hij over ‘zichzelf’ denkt en hij zich-
zelf zichzelf positioneert ten opzichte van ‘god’ en ‘de wereld’. 
Is hij daarin medespeler of is hij slachtoffer en/of machteloos. 
Hoe praat zij over zichzelf? Vertelt zij een leefbaar en hoopvol 
verhaal? Soms moeten wij helpen iemands eigen verhaal 
(weer) leefbaar te maken. Al vertellend en handelend maakt zij 
in de loop van de tijd allerlei keuzes die haar koers op het ge-
bied van relaties, werk, politiek, levensovertuiging en loopbaan 
voorlopig zullen gaan bepalen. Daarin is zij fundamenteel vrij 
volgens de rechten van de mens. Dat er in de die vrijheid ook 
sprake is van allerlei bepaaldheden (genen/achtergrond/maat-
schappij) en verantwoordelijkheden en relaties is vanzelfspre-
kend. Als het goed is, ontwikkelt hij in de tijd aan school een sta-
biel en sterk zelf(bewustzijn). Daarbij dienen we ons bewust te 
zijn dat dit soort keuzes altijd voorlopig zijn en aan verandering, 
-op basis van wederwaardigheden en keuzes-, onderhevig zijn. 
Wij stimuleren de student om bewust ‘mee te schijven aan het 
verhaal van zijn leven’. De student leert niet alleen reflecteren 
op zijn professionele competenties maar vooral op zichzelf en 
zijn wereld om hem heen. Een sterk voorbeeld daarvan is de 
ethiek module in het laatste jaar.

Onze student leeft in een zeer dynamische cultuurhistori-
sche context

Zoals we eerder gezien hebben wordt in de publicaties over ‘Bil-
dung’  bij een aantal denkers het woord burgerschapsvorming 
gebruikt. De cultuurhistorische context waarin onze studenten 
opgroeien, vraagt om een grondige bestudering op zijn gezon-
de en ongezonde; zelfs gevaarlijke ontwikkelingen. Denk daar-
bij aan de sociaal-economische tegenstellingen en het milieu. 
We hebben ook gezien dat de persoonsvorming onder druk 

staat als gevolg van de individualisering 
en de werkdruk. De toekomst van de we-
reld vraagt een antal fundamentele keu-
zes. Dat betekent dat in ons onderwijs niet 
alleen de persoon maar ook de wereld 
waarin hij opgroeit centraal dient te staan. 
Het kritisch leren luisteren/kijken naar 
trends, de media en dergelijke hoort daar 
zeker bij. Waarheidsvinding, het goede 
zoeken en bedacht zijn op het schoone in 
de context van de wereld hoort bij volwas-
senheid.

Onze student kan zich niet ontwikkelen zonder veiligheid/
verbinding

Voor de bovenstaande ontwikkeling is verbinding met andere 
mensen nodig én een beleefde veiligheid en vrijheid. De mens 
is niet alleen individu maar ook 
een door en door sociaal we-
zen. Dit maakt de school, het 
wonen, de verenigingen, vriend-
schappen en de klas zeer be-
langrijk. Maar ook de kwaliteit 
van interactie met de docent, 
mentor en coaches zijn daarin 
essentieel. Zij zijn mede voor-
waarden voor die veiligheid en 
geborgenheid. Het gezien, gehoord en bevestigd worden in 
deze gemeenschap zijn van levensbelang.
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Dit vraagt van onze medewerkers/docenten pedagogische/
agogische kwaliteiten

Dit vraagt nogal wat van ons als docent, mentor, coach en me-
dewerker. Hart, oog en oor hebben voor ‘het zelf’/ de ziel van 
de student is geen eenvoudige opgave. Een leefbare, stimule-
rende en gezonde omgeving voor deze zichzelf wordende stu-
dent vraagt de nodige, humor, empa-
thie, aanvaarding en bevestigende 
kwaliteiten. Maar ik denk dat dit de 
diepste passie is van een iedereen 
die in het onderwijs werkt. De valkuil 
van elke pedagoog en agoog is het 
maken van mensen naar je eigen 
beeld en gelijkenis; naar wat jij denkt 
wat de student zou moeten zijn. En 
het vraagt van de docent ook verder 
te kijken dan de vakkennis en/of com-
petenties. Vakkennis en competen-
ties dienen ingebed te zijn in de hele persoon van de student. 
Je zou kunnen zeggen dat het gaat om persoonlijke professio-
nalisering. Daar maakt de normatieve professionaliteit een we-
zenlijk onderdeel van uit maar is nog niet alles. We zijn niet al-
leen gericht op zijn professionaliteit maar op zijn psychische ge-
zondheid / zijn welbevinden; heel de mens. Een “fully functio-
ning person” zoals Carl Rogers dat noemt En dat is meer dan 
didactiek… Je wordt dan vroedvrouw van het goede leven.

En onze christelijke identiteit?

Daar ga ik in een volgend blog op in maar dat zal het boven-
staande verhaal niet ontkennen. Over het bovenstaande be-

staat een redelijke consensus in de menswetenschappen. Al-
leen is er verschil in de spanbreedte van de visie op de inhoud 
van de vorming. Niet alles is onomstreden maar toch… Aan bo-
venstaande willen we niets afdoen, hoogstens verdiepend toe-
voegen. Een nadruk op heel de persoon in zijn ontwikkeling 
naar volwassenheid. En dan zijn we toch weer een beetje terug 
bij ‘wonen, werken en leren’.

https://kiind.nl/softe-ouder-soft-kind/
https://kiind.nl/softe-ouder-soft-kind/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://psychologydictionary.org/fully-functioning-person/
https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html
https://www.simplypsychology.org/carl-rogers.html
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/09/05/de-student-in-spiritueel-perspectief/
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“He not busy being born is busy dying”  Bob Dylan

Toen een collega mijn eerste deel over de mens zag, keek hij 
mijn werk vluchtig en door vroeg verbaasd: “Maar waar is de 
christelijke visie?”. Dat brengt mij bij de laatste overdenking van 
de mens. De mens in spiritueel perspectief. Maar ook hier, net 
als bij de verhalen over ‘Bildung’, kom ik niet eerst met een ex-
clusief ‘christelijke’ visie, maar met een 
filosofische en godsdienstwetenschappe-
lijke benadering van spiritualiteit. Ik begin 
daarbij weer bij het model van Franz Ro-
senzweig; de driehoek van mens, god 
en wereld. Sommigen verdelen de dimen-

sie van wereld in de an-
der en de natuur. Voor 
mijn verhaal staan de an-
der, de natuur en de cul-
tuur voor ‘de wereld’. 
Waar het mij hier om 
gaat is dat die werkelijk-
heid van wereld, god en mens kleur, zin en be-
tekenis wordt gegeven in een levensbeschou-
wing. We bevinden ons dan in de wereld van 

de filosofie, godsdienst, religie, overtuiging, geloof, spiritualiteit 
en levensbeschouwing. Ik plaats nadrukkelijk ook de niet-theïsti-
sche en atheïstische levensbeschouwingen in deze rij. Elke le-
vensbeschouwing geeft een uitleg, een invulling en een inkleu-
ring aan die driehoek. Alle vertellen ze een verhaal over het 
doel, de zin, de dynamiek en de samenhang van onze werkelijk-

Sectie 3

De student in spiritueel 
perspectief

https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/10/12/intermezzo-de-mens/
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non-the%C3%AFstische_religiositeit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme
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heid; het waarom en het waartoe. Ik bedoel 
hier dat ‘totaalplaatje’ van god, mens en we-
reld. Elke levensbeschouwing organiseert 
zich in grotere en/of kleinere groepen rond-
om denkers/heilige mythische figuren, heili-
ge boeken en of standaardwerken en ze be-
schikken over allerlei symbolen, rituelen en 
voorschriften. Op persoonlijk ni-
veau wordt dat spiritualiteit, persoonlijk ge-
loof of persoonlijke levensovertuigingen ge-
noemd. Het persoonlijke verhaal over zich-
zelf, god en wereld maakt door de tijd en 
het leven heen een ontwikkeling door. Gods-, mens- en wereld-
beelden veranderen door de tijd heen. Op het niveau van een 
geloofstraditie is dat een collectief verhaal waaraan soms eeu-
wenlang gewerkt is. En de huidige vorm en inhoud van zo’n ge-
loofstraditie is het gevolg van een lange wordingsgeschiedenis.

Wij hebben allemaal zo’n levenbeschouwelijk verhaal/ persoon-
lijk geloof. De vorm en inhoud daarvan is het resultaat van erva-
ringen, opvoeding, vorming, de omringende cultuur, keuzes en 
mede beïnvloed door onze grondstemmingen en eventuele trau-
matiserende ervaringen. Daarin is ook vervorming aanwezig als 
gevolg van ervaringen, cultuur en relaties met voor die per-
soon ‘belangrijke mensen’.
Op die manier wordt mijn geloofsverhaal niet ‘het verhaal’ over 
God maar mijn belevingsbeeld daarvan op basis van mijn le-
vensweg. Spiritualiteit is altijd de subjectieve kant van geloven, 
zoals het vorm en inhoud heeft gekregen in mijn persoonlijk le-
ven. Het geeft kleur aan alles van mijn leven. Iemands spirituali-
teit kan echter ook ‘ziekmakers’ of gevaarlijke elementen bevat-
ten zoals een kritiekloos fundamentalisme of van narcistische 

trekjes zijn voorzien. Hoewel velen denken 
dat hun groepje en persoonlijke overtuigin-
gen het pure, zuivere en ware is, is er meest-
al sprake van een blend/mengeling van aller-
lei overtuigingen. 
In die vier jaar die de student bij ons aan 
school is vinden op dit gebied belangrijke ver-
anderingen plaats. Van volgzaam beleefde 
spiritualiteit naar een persoonlijke gemaakte 
geleefde spiritualiteit, een persoonlijke levens-
visie. Hij gaat zelf onderscheid maken tussen 

inzichten die hij voorlopig wel wil meenemen op zijn weg en wat 
niet.

Vanuit de godsdienstpsychologie in combinatie met ontwikke-
lingspsychologie is er ook nog wel het een en ander over ‘de 
spiritualiteit’ in deze levensfase van de student te zeggen. De 
godsdienstpsycholoog James Fowler gebruikt voor deze le-
vensfase van onze studenten twee typeringen als het gaat om 
hun wijze van omgaan met levensbeschouwingen. Een eerste 
inzicht van hem gaat er over dat er aan de ene kant de neiging 
is tot traditioneel en eenduidig denken (een behoefte aan een-
voud en duidelijkheid) en aan de andere kant wordt ‘het geloof’ 
gepersonaliseerd en verinnerlijkt. Een tweede belangrijke con-
clusie vanuit deze ontwikkelingspsychologie is dat deze fasen 
niet tot dogma moeten worden gemaakt wat namelijk de verde-
re ontwikkeling van het ‘geloofsleven’ in de weg zou kunnen 
staan. Alsof het geloof uit die tijd de enige ware geloofsvorm 
zou kunnen zijn. Het zijn stadia op weg naar een volwassener 
levensovertuiging.

Zie hier zijn typeringen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality
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·       “Stage 3 – “Synthetic-Conventional” faith (arising in 
adolescence; aged 12 to adulthood) characterized 
by conformity to authority and the religious development of 
a personal identity. Any conflicts with one’s beliefs are 
ignored at this stage due to the fear of threat from 
inconsistencies.

·       Stage 4 – “Individuative-Reflective” faith (usually mid-
twenties to late thirties) a stage of angst and struggle. The 
individual takes personal responsibility for his or 
her beliefs and feelings. As one is able to reflect on one’s 
own beliefs, there is an openness to a new complexity of 
faith, but this also increases the awareness of conflicts in 
one’s belief.” (bron Wikipedia)

De peergroup is in deze levensfase van essentieel belang voor 
de persoonlijke ontwikkeling als het gaat om die ‘innerlijkheid’/ 
‘binnenkant’ van de student. Liefde en 
sexualiteit, spiritualiteit en levenskeuzes 
worden in de vriendengroep doordacht. 
In de sociologie spreekt men wel van de 
tribale trekjes van dat soort groepen. Za-
ken worden ontdekt, onderzocht en uitge-
probeerd. Wat overigens ook geld voor 
zelfkennis en het ontdekken van de ei-
gen talenten en ambities. De ziel leeft op 
in relaties. In ons verband denk ik dan 
aan het (levens-)belang van onze studen-
tenverenigingen en de bar. Ik sprak al 
eerder in dit verband over de ‘spiritual tri-

be’. Ik reken daartoe overigens ook de jongere actiegroepen op 
het gebied van milieu en vluchtelingen.

Voordat ik verder ga heb ik nog twee dingen te zeggen. In de 
eerste plaats komen een groot deel onze studenten niet meer 
van christelijke huize en als dat wel zo is komen ze voort uit ver-
schillende denominaties. Zoals de Islam zijn soennieten, sji-
ieten en salafisten kent zo hebben wij onze evangelischen, or-
thodoxen en rooms-katholieken. De verschillende groepen kleu-
ren dat verhaal over God, mens en wereld allemaal anders in. 
Zo schreef een student dat hij wel gelovig was maar nog niet 
wist of hij wel uitverkoren was. Ditzelfde verhaal kan ik houden 
over onze docenten en medewerkers. De percentages zijn, 
vermoed ik, wel verschillend. Zelfs het benoemen van God als 
Schepper in de CAH ID roept dan al weerstand en discussie bij 
bepaalde collega’s op. Deze diversiteit/ pluriformiteit stelt ons 
voor een uitdaging. Dat geldt niet alleen voor de klas maar ook 
onder collega’s. Kan er een gesprek en/of bezinning mogelijk 
zijn op dit gebied zonder dat we gaan heersen over elkaars ge-
loof? Zonder de waarheid te claimen?

De ziel van de student/ docent/ school centraal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peergroup_(psychologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peergroup_(psychologie)
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Er zijn denkers en schrijvers die pleiten voor 
de terugkeer van het woord ziel. Ziel staat 
dan voor het domein van de diepste bezie-
ling, drijfveren, inspiratie, zinvinding, uniciteit, 
authenticiteit, vrijheid, creativiteit, verantwoor-
delijkheid; het ‘ware zelf’. Voor de liefdevolle 
verbondenheid met elkaar en de wereld. Voor 
het verhaal over mijn oorsprong, roeping en 
bestemming. Over de ‘waarom’-vragen rond-
om het lijden en het kwaad. De ziel staat dan 

voor de ultieme woorden 
en het geheim van ons zijn. Zou dit het zijn 
wat de ontmoetingen van de intervisiegroe-
pen bij de module Ethiek in het laatste jaar 
tot zulke ontroerende ontmoetingen maakt? 
Omdat daar die ziel daar nadrukkelijk aan 
het woord komt? Dat is alleen mogelijk in 
een omgeving van non-directiviteit, onvoor-
waardelijke aanvaarding en oprecht res-
pect. Want de ziel is 
zeer kwetsbaar en licht-
geraakt.

De ziel en ‘Bildung’

In de bovenstaande paragraaf hebben wij 
onze blik op ‘heel de mens’ tot op de ziel 
verdiept. De filosofe Renée van Riessen 
hield een paar jaar geleden een sterk plei-
dooi voor de terugkeer van de ziel in het on-
derwijs. De ziel staat dan voor woorden als 
verlangen, innerlijkheid en het diepere zelf 

dat op een unieke persoonlijke wijze in relatie/dialoog treedt 
met de wereld om zich heen. Het is niet meer ‘ik denk dus ik 
ben’ maar een doorleefd/ beleefd / gevoeld in betrekking staan 
tot de wereld. En met ‘doorleefd’ bedoel ik een door en door li-
chamelijk, sociaal-emotioneel zelfbewust bestaan in verbinding 
met de Ander/ de Werkelijkheid. Die wijze van zijn-in-de-wereld 
moeten we steeds opnieuw op onszelf heroveren omdat die ver-
houding naar binnen en naar buiten toe zeer kwetsbaar is en 
gemakkelijk ‘verdwaalt’.

                                   Bron: Trouw 30 sept 2017: 

Onderwijs wordt dan mensen bij die 
les/ de ziel houden. Je kan je ziel 
per ongeluk verkopen aan de duivel. 
Ik heb geen principiële behoefte om 
het woord ziel hiervoor te gebruiken 
als we maar werkvormen en mo-
ment vinden om deze thema’s aan 
bod/ ter sprake kunnen laten komen. 
Laat de student verhalen vertellen 
over wat/wie hem bezielt/ inspireert 
en hoe hij of zij over zichzelf en de 
wereld denkt. Hoe zij of hij zich wil 
verhouden tot de werkelijkheid. Wel-
ke plaats/ rol heeft God/ het goddelij-
ke/ iets/ niets in dat alles/ Hoe kijkt 
hij tegen de multiculturele wereld en 
de andere levensbeschouwingen 
aan? En dat natuurlijk vooral in de 
context van de agribusiness. Het 
boeit mij niet zozeer welk verhaal 

http://www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Filosofie/titels/9789047705581/Waar%20blijft%20de%20ziel
http://www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Filosofie/titels/9789047705581/Waar%20blijft%20de%20ziel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_van_Riessen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9e_van_Riessen
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waar is maar wel of de verhalen leefbaar zijn voor jezelf en de 
ander/wereld. Of het verhalen zijn die hoop geven en tot liefde 
en verantwoordelijkheid inspireren; of het verhalen zijn die ver-
binden. Er zijn, zoals ik al eerder zei, gevaarlijke en ongezonde 
levensbeschouwingen zoals fundamentalisme, seksisme, racis-
me, facisme, kapitalisme en kolonialisme. Er zijn verhalen van 

een te dik ik maar ook verhalen 
waarin de persoon te klein en onvrij 
wordt gemaakt. Of verhalen waarin 
de eigen identiteit/karakter te abso-
luut wordt vastgelegd. Het luistert 
inderdaad nauw. Er is verschil tus-
sen je ware en je ‘onechte zelf’. In 
dat soort gesprekken spelen beel-
den, poëzie, verhalen, foto’s of 
soms zelf een ding wat aan iemand 

herinnert een belangrijke rol. Ik verwijs in dit verband nog een 
keer naar het WaardeNspel van Wiggele Oosterhoff. De taal 
van de ziel is misschien nog wel het meest de taal van de poë-
zie.

De docenten en medewerkers moeten natuurlijk niet met hun 
ziel ‘te koop lopen’ maar op het moment dat een docent een fo-
to van de bergen laat zien waarin hij gewandeld heeft en zijn 
verwondering over zulke schoonheid komt ter sprake dan is de 
ziel aan het woord. Maar ook de vraag naar wat ons heilig is, 
behoort tot het gebied van de ziel.

In de klas, in de coaching, in het mentoraat maar ook in de 
gang bij een terloopse ontmoeting kunnen deze thema’s, kan 
de ziel aan het licht komen.

Christelijk geïnspireerde denkers en doeners over mens, 
wereld en (agri)bussines

Ik denk hierbij aan Jan Huijgen en Martine 
Vonk  en aan het boek van Anselm Grün 
‘Boerenwijsheid’. In exposities en jaarlijkse 
prijzen kunnen we bezielde initiatieven en 
denkers centraal stellen. Laat studenten on-
derzoek doen naar het wereld, mens en 
godsbeeld wat een bedrijf bezielt. Wel mens-

beeld staat centraal in HRM? 
Hoe komt het dat die reforma-
torische mannen die Chicken-
friend runden in zo’n verschrik-
kelijke valkuil terecht konden komen? Ik denk hier-
bij ook weer aan het eerder genoemde prachtige 
boek van Stevo Akkerman ‘Het klopt wel maar het 
deugt niet’.

Liefde?

Een collega vertelde mij in gang over haar 
gefilmde onderzoek over een collega die af-
scheid nam van de school. En dat ze vond 
dat de studenten zo liefdevol over hem spra-
ken en wat ze vervolgens ook tegen hen zei. 
Waarop zij spontaan zeiden; Ja, maar zo 
was hij ook tegen ons: liefdevol”. Ik wil God 
niet gebruiken om te overtuigen want dat 
vind ik oneigenlijk gebruik van De Naam. 
Maar hoe je het ook wendt of keert, het is 
een sleutelwoord in de christelijke traditie/ bij-

https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://www.trouw.nl/home/de-man-die-het-dikke-ik-introduceerde-in-de-politiek~ace9742b/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/04/12/levensverhalen-door-wiggele/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
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bel. Het is een typering van God en de liefde wordt het belang-
rijkste in het leven genoemd. Ik huiver om dat woord te gebrui-
ken omdat ik het zo essentieel en tegelijk zo kwetsbaar vind. 
En misschien wel te pretentieus voor een school om het als 
woord te gebruiken. En te moeilijk om het ‘waar te maken’. 
Maar gaat het in de christelijke traditie, in navolging van haar 
God, niet om de genade- en liefdevolle omgang met onszelf en 
de wereld? Dus nog een keer:

“The glory of God is man fully alive….”    Irenaeus (130-202)

Conclusie

Hiermee voeg ik nog een laatst type-
ring toe aan mijn samenvatting over 
de mens: de mens is ook ziel. Klas-
siek gesproken is de mens misschien 
wel ten diepste ziel. Maar dan niet in 
de oude zin dat we een ziel zouden 
hebben, een soort los iets in ons, 
maar als het meest kernachtig en ty-
perende aan ons. Woorden die ik 
dan tegenkom in de literatuur zijn: on-
doorgrondelijk, mystieke ‘kern’, vrij-
heid, open, maar niet grijpbaar, onbe-
paald, het raadsel van onze individu-
aliteit, ons diepste zijn, ons ware zijn, 
werkelijke (inter)subjectiviteit. Ieder-
een weet er van en voelt het aan 
maar kan het niet benoemen. Lees 
het prachtige gedicht van Wislawa Szymborska ‘Enige woorden 
over de ziel’ dat Rieke de Vlieger aan ons voorlas op een sta-

fontmoeting. Wij dienen in ons werk de ziel van de student de 
ruimte te bieden en aan het licht te laten komen. De student op 
zijn unieke weg te bemoedigen en te laten ontluiken. De stu-
dent zien in dat spirituele perspectief. Moge dát het unieke zijn 
aan onze school. Dan wordt de tijd aan onze school tot een on-
vergetelijke ‘geboortetijd’ tot volwassenheid en een creatieve 
vindplaats van een eigen identiteit. Een plek waaraan de stu-
dent met dankbaarheid terugdenkt. Misschien is dat wel de 
meest unieke kans die de roep om ‘Bildung’ ons biedt: onze 
aandacht opnieuw richten op ‘het echte zijn’ en de hele mens-
wording van de student. Ik gebruikte al eerder het woord ‘vroed-
vrouw’ voor die bezigheid… Dat vraagt wel om een zeer veilige 
en liefdevolle omgeving. En wie weet wordt de dan ook nog 
eens geraakt door dat liefdevolle en hoopvolle christelijke ver-
haal over onszelf en onze wereld.

https://www.taize.fr/en_article6431.html
https://www.taize.fr/en_article6431.html
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http://www.gtmvisser.nl/
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https://boerenwijsheidsite.wordpress.com/2017/01/10/eerste-blogbericht/
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Voordat ik overga naar de aanbevelingen voor onze school vat 
ik hier samen wat het onderzoek naar ‘de mens’ heeft opgele-
verd. De vraag naar ‘de mens’ kwam naar voren omdat de uitda-
ging van ‘Bildung’ nadrukkelijk 
vraagt om een verbrede kijk op 
de professionele vorming in 
ons hoger onderwijs. De sub-
jectivering zoals Gert Biesta 
dat noemt. Ik bewandel hier de 
omgekeerde weg en zal de pro-
fessionele vorming inbedden 
‘in ‘het-persoon-zijn’ en de per-
soonsvorming. Daarover gin-
gen mijn vorige drie blogs: de 
mens, de student en de ziel. Dat betekent dat we niet beginnen 
met het ‘wat’ (= de doelen) en ‘hoe’ (= de didactiek) maar met 
het ‘waarom’ en ‘waartoe’ (= de zingevingsvraag) en het ‘wie’. 
De vraag: “Wat willen wij met onszelf en deze wereld?”. Uiter-
aard doen wij dat hier in de agrarische context en zijn beroeps-
vorming op hbo-niveau.

De mens centraal

Wij mensen zijn in de eerste plaats 
een dynamisch mens-in-de-wereld, 
onderweg onder een open hemel. 
Wij vinden onszelf steeds opnieuw 
uit. Elke nieuwe tijd vraagt dat van 
ons maar ook de steeds weer nieuwe 
situaties en levensfasen. Wij staan 
daarbij niet op onszelf maar in voort-

Sectie 4

Tussenbalans III
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durende dialoog/ interactie/ verbinding met de mensen en de 
wereld om ons heen. We hebben daarbij een zelfbewustzijn en 
maken voortdurend keuzes naar aanleiding van deze uitdaging.

Volwassenwording

Onze studenten bevinden zich in de overgangsjaren van adoles-
centie naar volwassenheid. De student wordt steeds meer ver-
antwoordelijk voor zijn ‘zijn’ en ‘worden’. In deze transitie werkt 
de student aan de volwassenwording op alle levensgebieden:
■ de persoonlijke identiteit (wie wil, moet, kan en mag ik 

zijn?);
■ de volwassenheid;
■ sociaal-emotioneel (de inter-

ne en externe emotionele in-
telligentie);

■ relationeel (verbondenheid/ 
vriendschap);

■ moreel (o.a. de ethiek);
■ maatschappelijk (burger-

schap);
■ cultureel (esthetiek);
■ existentieel (levenskunst);
■ spiritueel / levensbeschouwelijk (‘de ziel’);
■ professioneel ( competent handelen in een specifieke be-

roepscontext op hbo-niveau).

Ik pleit ervoor deze vorming (’Bildung’) niet tot een van deze ge-
bieden ‘verengen’. Het gaat altijd om meer dan ‘normatieve’ vor-
ming, burgerschapsvorming en/of levenskunst. Hoewel de bena-
dering vanuit de levenskunst wel dicht in de buurt komt bij wat 
ik bedoel: een zo breed mogelijke en integrale/holistische visie 

op vor-

ming.
De opdracht

Ons hoger onderwijs is een van de plaatsen waar dit menszijn 
en deze vorming moet plaatsvinden. Wij hebben de histori-
sche, pedagogische, morele en maatschappelijk opdracht om 
dit te doen. We weten nu wat ons te doen staat en waarom dat 
zo is: Maar nu hoe? Hoe kunnen we als school zo’n plaats zijn 
waar royaal aandacht en ruimte is voor de persoonlijke ontwik-
keling? Dat wordt mijn laatste deel.
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4 In dit deel werk ik mijn 
slotvisie en aanbevelingen 
aan de Aeres Hogeschool 
Dronten uit.

Ik wil dat we een school 
blijven waar ‘heel de mens’ 
centraal staat.

De student als 
persoon centraal


