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The worker may help in the clarification of alternatives; 

he may assist in releasing feelings which block the 

consideration and acting upon of certain possible choices 

and he may help to illuminate means-end relationships, but 

in the last analysis it must be the client who determines 

the course of action, the pattern of that life which is 

his to live... (H. Bisno, The philosophy of social work, 

Washington, 1952, biz. 96). 

Dialoog als ontmoeting tussen mensen die zich aan de ge

meenschappelijke taak van leren en handelen hebben gewijd, 

wordt verstoord, wanneer het de deelnemers (of een van hen) 

aan deemoed ontbreekt. (...) Daar waar men elkaar ontmoet, 

zijn geen totaal onwetenden, ook geen volmaakt wijzen -

er zijn alleen mensen die' samen proberen om meer te leren 

dan zij al weten (P. Freiré, Pedagogie van de onderdrukten, 

Baarn, 1972, blz. 74-75). 

Met onze verhalen zetten we ons verleden in elkaar, plaatsen 

we ons in het heden en boetseren we onze hoop voor de 

toekomst (H. Cox, De verleiding van de geest, Bilthoven, 

1973, blz. 9). 
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T E N G E L E I D E 

In deze studie wordt getracht een bijdrage te leveren 

aan de conceptualisering van andragogie en andragologie. 

Andragogie wordt hier primair begrepen als de hulpverle

ning aan volwassenen; andragologie als de wetenschap 

ervan. Onder hulpverleners is het een belangrijk geachte 

pretentie om de cliënt te beschouwen als iemand, die 

vanuit zijn keuzen en opvattingen richting kan geven aan 

zijn bestaan. En daar waar theoretici dienstbaar willen 

zijn aan een praktijk, is het raadzaam dat ze zich niet 

te ver verwijderen van de principes, die practici willen 

volgen. Daarom wordt hier uitgegaan van een voor de hulp

verlening essentieel geachte waarde: het zelfbeschikkings

recht van de cliënt. 

Men kan zich echter afvragen of het zin heeft bij te 

dragen aan een aldus genormeerd concept van andragogie en 

andragologie. Want vooral de laatste jaren wordt benadrukt 

dat het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt veel weg 

heeft van een fictie. Maatschappelijke, institutionele en 

professionele belangen zouden als een onontkoombare ten

dens de pretenties van de andragogie en andragologie per

verteren en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

negeren. Wie bij wil dragen aan een concept van andragogie 

en andragologie, genormeerd door het zelfbeschikkingsrecht 

van de cliënt, dient zich daarom eerst enige theoretische 

ruimte te verschaffen, waardoor een dergelijke onderneming 
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al niet bij voorbaat bestempeld wordt als een gevecht tegen 

windmolens of, nog erger, als een oefening in ideologie. 

In het eerste hoofdstuk worden daarom argumenten gegeven 

voor de stelling dat, ondanks het feit dat sommige vormen 

van andragogie en andragologie het omgekeerde veroorzaken 

van wat ze beogen, dit toch niet tot de conclusie leidt dat 

hulpverlening en de wetenschap ervan grotendeels afgebouwd 

dienen te worden. Na een verheldering van wat in deze stu

die onder andragogie en andragologie begrepen wordt (para

graaf 1.1.), wordt aandacht geschonken aan het principe 

dat de cliënt zelf dient te beslissen over de zaken die 

hem en zijn situatie raken (1.2.). In deze paragraaf wordt 

duidelijk dat dit principe een belangrijke pretentie van 

andragogen is, en dat vormgeving van andragogie - die aan 

dit principe recht wil doen - rekening dient te houden met 

een cliënt die kan handelen, die op basis van zijn redenen 

vorm kan geven aan zijn leven. 

Maar het is eveneens onmiskenbaar dat andragogie en an

dragologie in dit opzicht paradoxaal zijn. In de laatste 

paragraaf van hoofdstuk 1, (1.3.), wordt daarom aandacht 

geschonken aan kritiek op de andrago(lo)gie, die duidelijk 

maakt dat niet altijd de belangen van de cliënt centraal 

staan. Maar het is niet gerechtvaardigd om hieraan conclu

sies te verbinden, die wijzen in de richting van afbouw van 

de geïnstitutionaliseerde andragogie en de andragogische 

wetenschap. Men generaliseert zo ten onrechte van enkele 

voorbeelden naar de gehele andragogie, waardoor te vlug 

voorbijgegaan wordt aan de nood van mensen. Men poneert dan 

ook te gemakkelijk een in oorsprong autonome mens, die 

vooral door het optreden van hulpverleners afhankelijk is 

geworden. Bijdragen aan een concept van andragogie en an

dragologie vanuit het zelfbeschikkingsprincipe blijft nood

zakelijk en is vooralsnog niet onmogelijk. 

Kan in dit denken over helpen en over de wetenschap van 

het helpen aangesloten worden bij bestaande opvattingen? 
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Tenslotte zijn er al enkele belangrijke andragologische 

opvattingen ontwikkeld, die - zo mag men aannemen - recht 

willen doen aan het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. 

In het tweede hoofdstuk worden twee hoofdstromingen in 

ae andragologie onderscheiden, en nagegaan wordt in hoe

verre ze uitgangspunt kunnen vormen voor de gevraagde con

ceptualisering. De bespreking van êén van deze opvattingen 

laat tevens toe te wijzen op de paradigmatische betekenis 

van inzichten uit de wetenschapsfilosofie met behulp waar

van bouwstenen voor de conceptualisering van andragogie en 

andragologie kunnen worden ontwikkeld. Na een korte plaats

bepaling van andragologische opvattingen wordt in de eerste 

paragraaf (2.1.) ingegaan op de sociaal-technologische an

dragologie. Aandacht wordt geschonken aan enkele kenmerken 

van de sociale technologie, aan de kritiek op deze opvat

ting en aan de vooronderstellingen van de empirisch-analy

tische wetenschap die geïmpliceerd worden door dit sociaal-

technologisch denken. Uit deze beschouwingen, waarbij 

vooral de opvattingen van Van Beugen betrokken worden, 

blijkt dat, hoewel er oog is voor de normatieve kanten van 

de andragogie en voor de principiële onvoorspelbaarheid 

van de mens, de sociale technologie gebonden is aan een 

ontwerp van de menselijke werkelijkheid die op wetmatige 

wijze beheersbaar en voorspelbaar zou zijn. Het concept van 

een sociaal-technologische andragogie biedt nauwelijks 

ruimte aan de cliënt als iemand die op grond van zijn 

keuzes en opvattingen kan handelen. Andragogie, genormeerd 

door het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, zal op een 

andere wijze geconceptualiseerd moeten worden. 

In de volgende paragraaf (2.2.) staan enkele andragolo

gische opvattingen, waarin 'handelen' een belangrijke rol 

speelt, centraal. Vooral de opvattingen van Nijk krijgen 

hierbij aandacht. In deze opvatting verwijst 'handelen' 

onder meer naar een bepaald mensontwerp: de mens is een 

subject dat richting kan geven aan zijn leven. Andrago

gische arbeid is dan gericht op het vergroten van de hande-
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lingscompetentie van mensen. Een voordeel van deze opvat

ting is zeker dat aangesloten wordt bij vooronderstellingen 

die ten grondslag liggen aan het zelfbeschikkingsrecht van 

de cliënt. Maar ook in deze opvatting laten zich tendensen 

aanwijzen die het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt be

dreigen: de ontwikkeling van de andragologie in de richting 

van een algemene, reconstructieve handelingswetenschap die 

wil bijdragen aan de vergroting van de handelingscompeten-

tie van de cliënt, en de weinige aandacht voor de mogelijk

heden die de cliënt heeft, kunnen ertoe leiden dat afstand 

genomen wordt van datgene wat de cliënt vraagt. 

De voorgaande opmerkingen leiden dan ook naar de vraag 

of in de conceptualisering van andragogie en andragologie, 

meer dan tot dusver, rekening kan worden gehouden met het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. In de derde paragraaf 

(2.3.) wordt deze vraagstelling geformuleerd en wordt aan

geduid in welke richting het antwoord op deze vraag gezocht 

kan worden. Bij de bespreking van de sociale technologie 

zal namelijk duidelijk worden dat er een samenhang is tus

sen deze andragologie en het empirisch-analytisch denken. 

Men kan dit inzicht veralgemenen en wetenschapsfilosofische 

inzichten beschouwen als van paradigmatische betekenis voor 

de conceptualisering van andragogie en andragologie. Bij de 

bespreking van de opvattingen die zich oriënteren op hande

len is duidelijk geworden dat een dergelijke oriëntatie 

mogelijkheden biedt om bij te dragen aan een begrip van 

andrago(lo)gie, waarin rekening wordt gehouden met het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. Men mag dan ook ver

wachten dat een wetenschapsfilosofische verheldering van 

het paradigma waarin handelen een centrale plaats heeft, 

bouwstenen kan leveren die kunnen bijdragen aan de beant

woording van de eerder geformuleerde vraagstelling. 

Tenslotte wordt in deze paragraaf nog stilgestaan bij de 

pretenties van deze studie. Het is goed om reeds hier iets 

te zeggen over wat wel en niet beoogd wordt met deze studie. 

De voorgaande probleemstelling laat uitkomen dat hier niet 
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getracht wordt een volkomen nieuw concept van andragogie 

te beschrijven. Gepoogd wordt wel om binnen de ruime, op 

handelen georiënteerde conceptualisering van andragogie -

met name op het niveau van de omgang van de andragoog met 

de cliënt -, een optiek aan te geven die tot dusver minder 

aandacht kreeg. In deze optiek wordt getracht vooral te 

kijken naar de vragen, de keuzen en de belangen van de 

cliënt. 

Uit het bovenstaande kan ook blijken dat de vraagstelling 

van deze studie gesitueerd wordt op het niveau van de con

ceptualisering van de andragogische arbeid. Dit houdt onder 

meer in dat de discussie met diverse andragologische opvat

tingen betrekking heeft op de wijze waarop in die opvattin

gen andragogische arbeid wordt geconceptualiseerd. Men 

hoeft niet uit te sluiten dat er op het niveau van de an

dragogie meer overeenstemming te zien is dan op het niveau 

van de andragologie wordt gesuggereerd. Het is te hopen aat 

de hier te formuleren bijdrage aan een concept van andrago

gie beter tot uitdrukking brengt wat allerlei andragogen 

en andragologen (willen) practiseren. 

Men mag aannemen dat de concepten die gebruikt worden om 

andragogie ter sprake te brengen zowel op theoretisch als 

op practisch niveau invloed hebben. Het zijn deze concepten 

die richtinggevend (zullen) zijn voor de ontwikkeling van 

een andragogische methodenleer. Een dergelijke methodologie 

is een zeer belangrijke component van een andragologische 

theorie, maar kan slechts zinvol ontwikkeld worden als dui

delijk is in welke richting gezocht dient te worden. Daarom 

wordt hier, bij wijze van prolegomena, aandacht geschonken 

aan de grondstructuur van de andragogische arbeid. Daarom 

ook is hier gekozen voor een wijsgerige benadering. De 

wijsgerige reflexie op handelen verheldert de grondstruc

tuur die de andrago(lo)og dient te aanvaarden als hij het 

over het handelen van de cliënt heeft en er iets mee wil. 
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In de eerste twee hoofdstukken is de probleemstelling 

verduidelijkt en is de richting aangeduid waarin de opge

worpen vragen beantwoord zullen worden. Een eerste stap in 

die richting is het exploreren van wetenschapsfilosofische 

inzichten die betrekking hebben op handelen en die van para

digmatische betekenis zijn voor de beoogde conceptualisering. 

Een wijsgerige stroming die veel aandacht besteedt aan onder 

meer de vraag hoe handelen te verstaan valt en welke facto

ren dit handelen determineren, is de zogeheten analytische 

handelingsfilosofie (philosophy of action). Vandaar dat in 

het derde hoofdstuk ingegaan wordt op een aantal inzichten 

uit deze filosofie. 

Voorzover in deze studie aandacht wordt geschonken aan 

wijsgerige thema's, gebeurt dit vanuit een andragologische 

vraagstelling. De wijsgerige inzichten functioneren ten 

behoeve van de andragologie. Dit heeft ook consequenties 

voor de behandeling van die wijsgerige inzichten. In de be

spreking van de wijsgerige thema's wordt niet zozeer gepoogd 

bij te dragen aan de oplossing van (wetenschaps-)filoso

fische problemen. Veeleer wordt aansluiting gezocht bij een 

aantal opvattingen die, hoewel niet vrij van problemen noch 

door iedereen aanvaard, toch voldoende filosofische samen

hang en ondersteuning bezitten om er als andragoloog op te 

kunnen bouwen. Dit wil niet zeggen dat er geen filosofische 

argumenten gegeven of onderzocht worden. Maar hier zijn, in 

het kader van deze studie, grenzen aan gesteld: andragologen 

kunnen tenslotte niet wachten tot de filosofen al hun pro

blemen hebben opgelost. 

In het derde hoofdstuk worden dus, zoals gezegd, ver

schillende inzichten uit de handelingsfilosofie aan de orde 

gesteld. Na een korte karakterisering van deze wijsgerige 

opvatting (3.1.), wordt in de volgende paragraaf (3.2.) 

aandacht geschonken aan een eerste belangrijk kenmerk van 

handelen: het regelgeleide karakter ervan. De betekenis van 

handelen kan slechts verduidelijkt worden met behulp van 

regels die de betekenis bepalen. Deze regels hebben een 
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publiek karakter en dit laat toe handelen, dat genormeerd 

is door bepaalde regels, te bekritiseren. 

Verwijst de regelgeleidheid van handelen vooral naar de 

aard van de handeling, de intentionaliteit van de handeling 

heeft betrekking op de reden voor de handeling. In de derde 

paragraaf (3.3.) wordt toegelicht wat onder de intentiona

liteit van handelen wordt begrepen. Intentioneel gedrag 

heeft betrekking op een bepaalde beschrijvingsvorm van dat 

gedrag. In deze paragraaf wordt verder nog aandacht ge

schonken aan aspecten die aan een handeling onderscheiden 

worden en aan de wijze waarop handelingen beschreven kunnen 

worden. 

Vervolgens (3.4.) wordt ingegaan op de verschillende de

terminanten die een rol spelen in de verklaring van hande

lingen, en - in samenhang daarmee - op de verschillende 

verklaringsmodellen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen het intentionalistische en het regulatieve verkla

ringsmodel, waarbij handelingen worden verklaard vanuit 

interne determinanten, respectievelijk externe determinan

ten. Verder wordt enige aandacht besteed aan de determinan

ten van intenties. De behandeling van de verschillende ver

klaringsmodellen laat toe te wijzen op het voor het handelen 

planmatige karakter van een verklaring en op het verbindende 

karakter van deze verklaringen: ze verbinden op zich ogen

schijnlijk heterogene zaken zoals gedrag en intenties met 

elkaar. 

Vooraleer in te gaan op de aard van dit verband, worden 

in de volgende paragraaf (3.5.) enkele belangrijke voor

onderstellingen van dit spreken over handelen verhelderd. 

Handelen veronderstelt een actor, die overeenkomstig zijn 

strevingen en opvattingen zijn gedrag kan richten. Een 

actor heeft weet van zijn handelen en kan aan zichzelf en 

aan anderen predicaten zoals intenties toeschrijven. In dit 

verband komt ook de vraag aan de orde naar de autoriteit 

die de actor heeft met betrekking tot uitspraken over zijn 

intenties. Tenslotte wordt stilgestaan bij het rationali-
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teitspostulaat, dat een constitutieve status voor het 

spreken over handelen heeft. 

In de volgende paragraaf (3.6.) wordt ingegaan op de 

vraag die aan de orde kwam in de vierde paragraaf van dit 

hoofdstuk: wat is de aard van het verband tussen reden en 

handeling? Geargumenteerd wordt dat dit verband noch 

logisch, noch (Hume-iaans) causaal, maar een relatie sui 

generis is: een handeling wordt verklaard door haar te be

grijpen als een passende daad gezien de intenties en de 

opvattingen van de actor en de omstandigheden waarin hij 

zich bevindt. Aandacht wordt verder gegeven aan de samen

hang tussen verklaren en begrijpen, aan de betekenis van de 

sociale werkelijkheid bij het begrijpen van handelen, en 

aan het hermeneutische karakter van de handelingsverkla

ring. Tevens worden het belangrijkste criterium voor een 

adequate verklaring en het principe van de hermeneutische 

cirkel besproken. 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (3.7.) worden 

de belangrijkste inzichten samengevat. Tegen de achtergrond 

van het rationaliteitspostulaat kan gedrag van mensen be

grepen worden als het handelen van rationele personen, die 

weet hebben van wat ze doen, wier handelen verklaard kan 

worden door een verhaal en die mee kunnen praten of be

raadslagen over de adequaatheid van dit verhaal. Het verhaal 

wordt ge(re)construeerd in een dialoog tussen cliënt en 

andragoog. Het verhaal - een begrijpelijke functionele 

ordening van fragmenten die bijvoorbeeld intenties, opvat

tingen en omstandigheden representeren - functioneert zowel 

retrospectief als prospectief voor het handelen van de 

actor. 

Wat betekent deze uiteenzetting voor de conceptualisering 

van andragogie en andragologie? Het antwoord op deze vraag 

is onderwerp van de hoofdstukken 4 tot en met 6. 

In het vierde hoofdstuk wordt bijgedragen aan de concep

tualisering van de andragogische arbeid, waarbij het verhaal 

van de cliënt - die als een rationele persoon wordt gezien -
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centraal staat. Een dergelijk concept veronderstelt dat 

aangesloten wordt bij het eerder vermelde rationaliteits-

postulaat. Dit wordt in de eerste paragraaf (4.1.) toege

licht. Dit postulaat constitueert mede de andragogische 

arbeid, wat onder meer betekent dat de andragoog de cliënt 

als een rationeel persoon dient te beschouwen en te helpen. 

In dezelfde paragraaf komen vervolgens enkele, andragolo-

gisch belangrijke functies van het verhaal van de cliënt 

aan de orde. Op basis van die functies - een presenterende, 

anticiperende en appellerende functie worden onderscheiden -

wordt nader aangegeven wat de taak van de andragoog is. De 

andragoog dient in het verhaal van de cliënt de vraag om 

hulp te begrijpen, en binnen de grenzen aangegeven door die 

vraag, een zodanig verhaal te helpen (re)construeren dat 

duidelijk wordt hoe de situatie van de cliënt is en wat 

zijn (on)mogelijkheden zijn met betrekking tot die vraag. 

Om de taak van de andragoog en de rol van de cliënt ver

der te verduidelijken wordt vervolgens de vraag beantwoord 

of het verhaal in grote lijnen gezien kan worden als een 

diagnose, zoals die in bepaalde praktijktheoretische en 

sociaal-technologische opvattingen wordt beschreven. In 

deze paragraaf (4.2.) zal duidelijk worden dat in het 

diagnostiseren een beslissende rol wordt gespeeld door de 

andragoog en zijn diagnostisch referentiekader. Hij alleen 

beslist over de betekenis van het handelen van de cliënt, 

in termen van zijn theoretische noties. In het verhaal 

daarentegen wordt het handelen van de cliënt begrepen in 

termen van het betekeniskader van de cliënt en heeft de 

cliënt een belangrijke en beslissende rol bij de recon

structie van het verhaal. 

In de volgende paragraaf (4.3.) worden nog enkele opmer

kingen gemaakt over interventie. Er zijn, in de hier be

schreven vorm van andragogie, andragogische interventies 

nodig die voorwaarden scheppen waaronder bijgedragen kan 

worden aan een adequaat verhaal van de cliënt. Deze inter

venties kunnen niet sociaal-technologisch van aard zijn. 
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Geargumenteerd zal worden dat in de toepassing van de an

dragogische methoden de cliënt als persoon aangesproken 

dient te blijven. Deze methoden zullen dan gericht dienen te 

zijn op het handelen van de cliënt en op de realisering van 

een dialoog tussen andragoog en cliënt over het handelen 

van de cliënt. De relatie tussen cliënt en andragoog schept 

dan niet enkel het kader waarbinnen de methoden worden toe

gepast, maar vormt een zeer belangrijk element van de an

dragogische methode zelf. 

In de laatste paragraaf (4.4.) worden enkele terminolo

gische opmerkingen gemaakt en wordt nog verder ingegaan op 

de strekking van de dialogisch-narratieve optiek die in het 

voorgaande beschreven is. 

Zoals gezegd dienen de andragoog en de cliënt te beraad

slagen over het verhaal van de cliënt. Maar als er nu ver

schil van mening bestaat? Het is niet uitgesloten dat de 

andragoog twijfelt aan het verhaal dat de cliënt vertelt. 

Op welke gronden kan hij twijfelen? En wie heeft bij een 

meningsverschil het laatste woord? Het zal duidelijk zijn 

dat hier problemen rijzen waarbij het zelfbeschikkingsrecht 

van de cliënt in het geding is. 

In het vijfde hoofdstuk worden genoemde en aanverwante 

vragen aan de orde gesteld. Dit laat toe de zo te noemen 

kritisch-hermeneutische taak van de andragoog te verduide

lijken. 

Na enkele inleidende opmerkingen over de aard van de 

kritiek, wordt in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 

(5.1.) getracht het principe te verduidelijken waarop de 

kritische taak van de andragoog steunt. Gebruik makend van 

het eerder (in hoofdstuk 3) besproken coherentie-criterium 

en het principe van de hermeneutische cirkel worden basis 

en richting van de andragogische kritiek aangeduid. 

Twee vormen van kritiek worden onderscheiden: interne en 

externe kritiek. In de tweede paragraaf (5.2.) wordt aan-
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dacht besteed aan deze vormen van kritiek in de andragogie 

en aan de grond voor kritiek. Bij interne kritiek blijft de 

andragoog binnen het betekeniskader dat de cliënt gebruikt 

bij het vertellen van zijn verhaal. Dit gedeelde kader vormt 

de grond voor interne kritiek en geeft tevens de cliënt de 

mogelijkheid mee te beraadslagen over zijn verhaal. Bij ex

terne kritiek introduceert de andragoog een ander betekenis

kader dan hetgeen de cliënt gebruikt. De andragoog kan hier 

steunen op de publieke regels die het handelen van de cliënt 

leiden en op een meestal aanwezige basis van gedeelde inter

pretaties. Maar deze gronden verschaffen tevens de cliënt 

de mogelijkheid - net als bij interne kritiek - mee te be

raadslagen over zijn verhaal. In deze paragraaf wordt verder 

nog stilgestaan bij twee aangrijpingspunten voor het zoeken 

naar hypothetische interpretaties en bij de betekenis van 

de sociale context van veel handelingen in het kader van de 

andragogische arbeid. 

In een excurs (5.3.) wordt ingegaan op het ideologische 

karakter van de andragogie en op de vraag of in het geval 

van een fundamenteel verschil in betekeniskader tussen 

cliënt en andragoog, criteria zoals zelfontplooiing en 

zelfbeaming (Nijk), de andragoog behulpzaam kunnen zijn. 

In het laatste hoofdstuk komen enkele aspecten van de 

wetenschap van de andragogie, de andragologie, aan de orde. 

In de vorige hoofdstukken is gesteld dat de andragoog de 

cliënt dient te helpen bij het (re)construeren van het ver

haal van de cliënt. Enerzijds werd geëist dat de andragoog 

zo min mogelijk vooringenomen het handelen van de cliënt 

tracht te begrijpen vanuit het betekeniskader van de cliënt. 

Anderzijds mag ook verwacht worden dat de andragoog over 

een zekere deskundigheid beschikt die hem helpt om ook in

houdelijk bij te dragen aan het verhaal van de cliënt. 

In de eerste paragraaf van dit zesde hoofdstuk (6.1.) 

wordt deze problematiek beschreven. Vervolgens krijgen 

inhoud, functie en selectie van wat andragologisch een re-
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levante theorie geacht wordt, aandacht. Grote waarde wordt 

hierbij gehecht aan zo te noemen narratieve typen: schema's 

die gebruikt kunnen worden bij het zoeken naar rationele 

verbanden en die in verhalen toegepast kunnen worden. Ten 

behoeve van de andragogie zijn veel narratieve typen be

schikbaar. Hierbij ligt er nogal nadruk op narratieve typen 

die geleverd worden door (klinisch-)psychologisch georiën

teerde disciplines. Daartegenover wordt geargumenteerd dat 

het minstens even zinvol is narratieve typen te ontwikkelen 

en te gebruiken in de specifieke situaties waarin andragogen 

werkzaam zijn. 

De bespreking van deze theorie maakt duidelijk dat er ver

wantschap is tussen andragologische theorie en opvattingen 

die mensen hanteren in het leven van alledag. In een tweede 

paragraaf (6.2.) worden enkele overeenkomsten en verschillen 

tussen het zogeheten common sense denken en de hier beschre

ven theorie besproken. 

Een nawoord en een literatuuropgave sluiten deze studie 

af. 

Bij het schrijven van dit boek was het niet altijd gemak

kelijk te bepalen wat wel en wat niet in de tekst en in de 

voetnoten ondergebracht diende te worden. Gekozen is voor 

een opzet waarbij, naast de gewone tekst, passages opgeno

men zijn, gedrukt op één regel afstand. Deze laatste teksten 

bevatten aanvullende informatie en argumentatie, alsmede 

voorbeelden. Een en ander maakt het ook mogelijk de voet

noten tot een minimum te beperken. 

Een literatuurverwijzing gebeurt door het vermelden van 

de (eerste) auteur en het jaar van publicatie. Bij boeken 

wordt over het algemeen naar de desbetreffende bladzijde 

verwezen. Bij artikelen gebeurt dit over het algemeen niet, 

omdat niet zelden de gehele strekking van een artikel aan 
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de orde is. Bij verwijzingen naar het werk van Wittgenstein 

wordt de gewoonte gevolgd om afkortingen van titels te ge

bruiken, gevolgd door het nummer (de nummers) van de para

graaf (paragrafen) of bladzijde(n). In de literatuuropgave 

achteraan vindt men uiteraard meer volledige informatie 

over de gebruikte literatuur. 

Om stilistische redenen is overwegend in de derde persoon 

enkelvoud geschreven, terwijl, om dezelfde reden, overwegend 

gebruik is gemaakt van het mannelijk persoonlijk en bezit-

telijk voornaamwoord. 
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1. OVER НЕТ DILEMMA VAN ANDRAGOGIE EN ANDRAGOLOGIE. 

1.1. Andragogie en andragologie. 

Deze studie handelt over andragogie en andragologie. Het is 

daarom zinvol de betekenis, die deze termen hier krijgen, 

toe te lichten. Deze termen hebben in het kader van deze 

studie een beperktere betekenis dan over het algemeen onder 

andragogie en andragologie wordt begrepen. 

In algemene omschrijvingen wordt de andragogie, ook wel 

andragogische arbeid te noemen, getypeerd als de hulpverle

ning aan en vorming en begeleiding van volwassenen. Men 

spreekt ook over andragogie als het sociaal en cultureel 

welzijnswerk (Van Gent 1982:14). Andragogische arbeid wordt 

uitgevoerd door andragogen, die daartoe meestal een oplei

ding hebben genoten, hetzij een beroepsopleiding, hetzij 

een wetenschappelijke opleiding. 

Andragologie wordt dan omschreven als de wetenschap van 

de andragogie, een wetenschap die gericht is op de ver

schillende vraagstukken en problemen die betrekking hebben 

op de hulpverlening aan en vorming en begeleiding van vol

wassenen. 

De gegeven omschrijvingen verhullen echter de grote di

versiteit die achter de begrippen schuilgaat. In de eerste 

plaats is er niet zoiets als de andragogie of het welzijns

werk. Er zijn wel allerlei activiteiten die via een net van 

overeenkomsten vergelijkbaar zijn, zonder dat er sprake is 
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van een of ander wezenskenmerk (Verbiest 197Э). De proble

men van de cliënten, de aard en het beleid van de instel

lingen, de door andragogen gevolgde werkwijzen en de van 

overheidswege getrokken grenzen waarbinnen ze werkzaam zijn, 

zijn niet alleen erg verschillend maar ook door de tijd 

heen aan verandering onderhevig. De vraagstukken waarop de 

andragologie zich richt zijn dan ook zeer verscheiden. An

dragologie heeft niet alleen betrekking op allerlei aspec

ten van het uitvoerend werk, maar houdt zich bijvoorbeeld 

ook bezig met het overheidsbeleid dat op het welzijn van de 

burgers gericht heet te zijn. 

Bovendien is de andragogische arbeid niet strikt voorbe

houden aan andragogen. Er zijn veel andere beroepsbeoefe

naars die, evenals andragogen, diensten verlenen. Deze 

dienstverlening ligt soms heel dicht in de buurt van wat 

andragogen doen. Leraren, artsen, pastors en nog anderen 

verrichten soms werkzaamheden die overeenkomen met wat an

dragogen doen of waarin andragogische momenten herkenbaar 

zijn (Firet 1969; Ruijgers 1970). 

Daarnaast zijn sommige als andrago(lo)og gekwalificeerde 

beroepsbeoefenaars werkzaam als psychotherapeut, een beroep 

dat meestal niet als typisch andragogische arbeid wordt 

gezien. 

Andragogie of welzijnswerk en de wetenschap ervan zijn 

geen eenduidige activiteiten, maar vormen een bont geheel 

waarin diverse doelstellingen worden nagestreefd, met behulp 

van verschillende werkwijzen, in verschillende institutione

le kaders, door vogels van diverse pluimage. 

Gezien de diversiteit van wat men onder andragogie kan 

begrijpen, is het van belang de werkelijkheid, waarover hier 

gesproken zal worden, wat meer te beschrijven. Op deze wijze 

kan verduidelijkt worden wat hier onder andragogische arbeid 

wordt verstaan. Tevens wordt daarmee de reikwijdte van deze 

studie nader aangegeven: de resultaten ervan hoeven niet 

zonder meer te gelden voor alles wat men andragogie en an-

16 



dragologie noemt. Die resultaten hebben primair betrekking 

op dat gedeelte van andragogie aat grofweg aangeduid kan 

worden met een term als (uitvoerende) hulpverlening. De 

rechtvaardiging voor deze beperking ligt in de diversiteit 

van de andragogie zelf. Zeker waar het gaat om de conceptu

alisering van de andragogische arbeid, waarmee men aan die 

praktijk dienstbaar wil zijn, doet men er goed aan om het 

uitgangspunt niet te zoeken in een geheel van sterk ver

schillende activiteiten, die lopen van bijvoorbeeld indivi

dueel maatschappelijk werk tot organisatie-ontwikkeling en 

vorming en uitvoering van welzijnsbeleid. Doet men dit toch, 

dan ligt het uitgangspunt op een zeer abstract niveau, ver 

verwijderd van de concrete werkelijkheid. In het vervolg 

wordt nog wel over (de) andragogie en (de) andragologie 

gesproken, maar deze woorden hebben dan een specifiekere 

betekenis dan over het algemeen geldt. 

Men kan trachten de andragogische arbeid waaraan hier 

primair wordt gedacht, te verhelderen door die arbeid te 

situeren tussen enerzijds de raadgeving en hulp- en dienst

verlening zoals die plaatsvindt in het leven van alledag, 

tussen bijvoorbeeld gezinsleden, familie, buren, vrienden 

en collega's, en anderzijds de sterk geïnstitutionaliseerde, 

geprofessionaliseerde en verwetenschappelijkte therapeu

tische en iatrische activiteiten. In sommige opzichten komt 

andragogie meer met burenhulp overeen. In andere opzichten 

zijn de grenzen tussen andragogie en therapie niet scherp 

te trekken. In nog andere opzichten onderscheidt andragogie 

zich zowel van burenhulp als van therapie. 

De problemen waarin mensen, in het leven van alledag, 

elkaar helpen zijn meestal zeer divers en kunnen zeer com

plex zijn. Dit geldt ook voor de andragogie. Andragogen 

worden bij problemen betrokken die spelen van voor de wieg 

tot na het graf (Davies 198l:4v). Andragogen adviseren 

over abortus, selecteren pleegouders, staan werklozen bij, 

helpen de bewoners van een buurt in de organisatie van hun 
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protest tegen het gemeentebestuur, organiseren voor de ge

meente de inspraak van buurtbewoners, helpen (ex-)gevangenen, 

trachten diverse instellingen voor hulp- en dienstverlening 

beter op bepaalde hulpvragen af te stemmen, behandelen aan

vragen van ouderen voor opname in een bejaardentehuis, re

gelen de begrafenis van iemand die eenzaam en behoeftig was, 

staan gezinsleden bij na het overlijden van een hen dierbaar 

iemand. De problemen zijn verder dikwijls complex. De hulp

vraag van een ex-gevangene kan slaan op het vinden van werk, 

èn het vinden van onderdak, èn het vinden van financiële 

bijstand, èn het vinden van een nieuwe verhouding tot zijn 

gezinsleden en zijn vrienden. Uit registratieonderzoek in 

het algemeen maatschappelijk werk blijkt dat de problemen, 

die het meest voorkomen (schulden, huisvestingsproblemen, 

huwelijksmoeilijkheden, sociaal isolement, werkloosheid, 

verkrijgen van inkomen of uitkering, gespannenheid, zich 

moeilijk kunnen uiten en opvoedingsproblemen), meestal in 

combinatie optreden en afzonderlijk of in hun samenhang 

worden aangepakt (Menger c.s. 1982). De problemen zijn 

zowel materieel als immaterieel en worden vooral begrepen 

als problemen van de cliënt in en met zijn omgeving, waar

aan diverse aspecten van sociale, psychische, economische, 

juridische aard en nog andere aspecten vastzitten (Kamphuis 

1961:42v.; Hompesch c.s. 1978). Natuurlijk kan iemand ook 

bij een psychotherapeut aankloppen met diverse en complexe 

problemen. Maar in de benadering en behandeling van die 

problemen treedt een grote mate van reductie op. In de 

psychotherapeutische benadering worden problen.en meestal 

teruggebracht tot psychische problemen van een individu 

(Storr 1981:11). 

Met de aard van de problematiek hangt natuurlijk ook het 

antwoord van de hulpverlener samen. Hierbij zijn er zowel 

overeenkomsten als verschillen tussen andragogie enerzijds 

en burenhulp en therapie anderzijds. Holstvoogd (1982:91v), 

die onderzoekt welke activiteiten in de maatschappelijke 

dienstverlening plaatsvinden, komt tot veertien hulpverle-
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ningsmogelijkheden of functies, verdeeld in drie hoofd

groepen: concrete hulpverlening, informatieve hulpverle

ning en procesmatige hulpverlening. Sommige functies zijn 

ook aan te treffen in de burenhulp, bijvoorbeeld het helpen 

aanvragen van bepaalde voorzieningen, of in de psychothera

pie, bijvoorbeeld crisisinterventie. Maar er zijn andere 

functies die eerder specifiek lijken voor de andragogie in 

vergelijking met andere vormen van hulp- en dienstverlening. 

Voorbeelden zijn bemiddeling door contactlegging en belangen

behartiging. In de andragogische arbeid gaat het verder niet 

enkel om de verheldering en verandering van intra-psychische 

factoren van de cliënt. Andragogen dienen ook inlichtingen 

te verschaffen, modellen voor sociale actie te helpen in

voeren, financiële en andere materiële hulpmiddelen toe

gankelijk te maken. Hierbij is niet alleen de cliënt maar 

ook de problematische situatie voorwerp van de andragogische 

aandacht. In de psychotherapie daarentegen staat vooral het 

psychische lijden van de (individuele) cliënt centraal, ook 

al vormt gezinstherapie hierop een uitzondering (Hompesch 

c.s. 1978). 

Ook in methodisch opzicht zijn enkele verschillen aan te 

wijzen tussen hulp- en dienstverlening in het leven van 

alledag, andragogie en psychotherapie. Beide laatstgenoemde 

vormen van hulp onderscheiden zich van de eerste door een 

methodische werkwijze van de hulpverlener. Hulp- en dienst

verlening in het leven van alledag gebeurt eerder intuïtief. 

Maar ook tussen de methodische instelling van de andragoog 

en van de therapeut bestaan verschillen. Met enige voor

zichtigheid kan men stellen dat psychotherapeutische me

thodes meer het handelen van de therapeut vastleggen dan de 

methodes van de andragoog dit doen. Wel dient men hierbij 

te bedenken dat het handelen niet volledig door de theorie 

bepaald wordt. De psychologische theorieën waarop de the

rapeutische methoden steunen, bijvoorbeeld de leertheorie 

of de 'humanistic psychology', omschrijven strikter de re

levante determinanten van het gedrag van de cliënt, de 
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doelen van de therapie en het functioneren van de therapeut. 

In de psychotherapie kan ook gebruik gemaakt worden van min 

of meer wetenschappelijke technieken zoals vragenlijsten, 

projectieve technieken en beloningssystemen. De therapeut 

is hier meestal toe in staat, omdat hij ae cliënt veelal 

ontmoet in een situatie waarin het leven van alledag min of 

meer buitengesloten is. De andragoog werkt weliswaar ook 

methodisch, maar de methoden die andragogen volgen bepalen 

minder strikt het handelen van cliënt en andragoog. Men 

maakt hierbij gebruik van allerlei wetenschappelijke, prak-

tijktheoretische (Van Beugen 1968:91v) en common sense 

inzichten. De andragoog maakt ook nauwelijks gebruik van 

wetenschappelijke technieken zoals tests en werkt niet zel

den in het leven van alledag van de cliënt, bijvoorbeeld 

het gezin of de arbeidsplaats. 

Deze verschillen in methodisch opzicht komen ook tot 

uiting in de rol van de betrokkenen. In het leven van alle

dag liggen de rollen van hulpverlener en hulpontvanger niet 

zo vast en wisselen ze elkaar vaak af. In de andragogische 

arbeid en in therapie is de ene betrokkene de hulpverlener 

die beschikt over deskundigheid, kennis en diensten, de 

andere betrokkene(n) is (zijn) de hulpontvanger(s) of 

cliënt(en). Ook hier geldt dat de rol van de andragoog meer 

speelruimte toelaat dan die van de therapeut. Het functione

ren van deze laatste is door de diverse psychologische en 

psychotherapeutische denkkaders relatief sterk bepaald. Men 

denke bijvoorbeeld aan de non-directieve houding van de 

Rogeriaanse therapeut. Andragogische arbeid is meer geken

merkt door een wederzijds luisteren en spreken (Thiersch 

1977:lOlv) en laat diverse vormen van hulpverlenend hande

len zien: concrete dienstverlening, bemiddeling, proces

matige begeleiding. 

Tenslotte is een ander aspect waarop verschillen tussen 

de diverse vormen van hulpverlening aanwijsbaar zijn de 

gesteldheid van de cliënten. Zowel in het leven van alledag 

als in de andragogische arbeid heeft men vooral te maken 
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met wat Ten Have (1973:65) 'normaal-gezonde' cliënten 

noemt. Er zitten natuurlijk heel wat problemen vast aan het 

gebruik van termen zoals 'normaal' en 'gezond' (zie bv. 

Warmenhoven 1969). Maar hoewel duidelijke indicaties over 

deze begrippen ontbreken, is er wel overeenstemming over 

het feit dat het in de andragogische arbeid niet gaat om 

apert pathologische of 'zware' gevallen die bij de psychia

ter of psychotherapeut thuishoren (Kamphuis 1961:54v.; 

Brinkgreve c.s. 1979:43,57; Nijk 1978:146, 156v.; Thiersch 

197Θ). Misschien kan gezegd worden dat in de andragogie -

in onderscheid met de psychotherapie - over het algemeen 

de cliënten zodanig functioneren dat ze mee kunnen partici

peren in het wederzijds luisteren en spreken en dat ze zon

der veel moeite de handelingsvoorstellen, die in de andra

gogische arbeid ontworpen worden, kunnen realiseren. Dit 

sluit het leren of trainen van bepaalde handelswijzen niet 

uit, maar in het kader van de andragogie zijn hier zeker 

grenzen aan gesteld. 

1.2. Andragogie en het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. 

De opmerkingen over de gesteldheid van de cliënt in de an

dragogische arbeid weerspiegelen al iets van een belangrijk, 

zoniet het belangrijkste principe dat in de andragogische 

arbeid, althans in de bedoelingen van de andragoog, wordt 

aangetroffen: de eerbiediging van het recht van de cliënt 

om in de andragogische arbeid zichzelf te bepalen, zelf te 

beslissen in die zaken die hem en zijn situatie raken. 

In de theorieën over 'social work' wordt expliciet erkend 

dat elk individu het recht heeft om in het proces van hulp

verlening zelf zijn beslissingen te nemen. Hoe meer dit kan 

gebeuren, hoe minder de andragoog deze verantwoordelijkheid 

van de cliënt probeert over te nemen, des te beter (Hollis 

1973:12v.; zie ook Perlman 1957:60; 1965; Kamphuis 1961:40, 

57v.). Weliswaar vinden sommigen (bijvoorbeeld Keith-Lucas 

1963; Whittington 1971; Davies 1981:64) het principe dat de 
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client zichzelf aient te bepalen, in de andragogie achter

haald. Want andragogen zouden door status, functie en po

sitie het handelen van de cliënt toch bepalen. Maar nog 

steeds is er brede instemming met het zelfbeschikkingsrecht 

van de cliënt (Biestek c.s. 1978:183, Walton 1982:88v.; 

Cauwelier 1982:21v.; Timms 1983:Ь6). Het is dan ook bijna 

vanzelfsprekend dat dit zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

als een belangrijk principe opgenomen is in de code voor 

maatschappelijk werkers (N.O.W. 1962; zie verder Yelaya 

1982) . 

Erkenning van dit zelfbeschikkingsrecht is ook terug te 
vinden in andere klassieke werksoorten van de andragogie, 
zoals het vormingswerk en het opbouwwerk. In een onderzoek 
naar de functie en toekomst van dit vormingswerk in Neder
land wordt het zelfbeschikkingsrecht gezien als een kenmerk 
dat steeds meer dit vormingswerk zal karakteriseren (NCVO 
1970:12v, 62; zie verder Roessingh 1970:134v.; Hajer 1981: 
135v.). Ook in opvattingen over het opbouwwerk wordt ge
steld dat de cliënten dienen te participeren in en te be
slissen over de veranderingen die in hun samenleving plaats
vinden (Ross 1967:79, 89v.; Boer 1968:101v.; Van Tienen c.s. 
1972:66; Van der Veen 1982:29v.). 

De brede instemming met het zelfbeschikkingsrecht van de 

cliënt kan echter niet verbergen dat 'zelfbeschikking' of 

het verwante 'zelfbepaling' op verschillende wijzen wordt 

gebruikt. Sommigen (bijvoorbeeld Soyer 1963) gebruiken de 

term 'zelfbepaling' in wat de meer alledaagse betekenis ge

noemd kan worden (McDermott 1975a). Het woord verwijst dan 

naar handelen dat voortkomt uit eigen keuzen en beslissingen 

Anderen echter (Biestek 1961:100v.; Perlman 1965; Bernstein 

1975) hebben de neiging slechts van zelfbepaling te willen 

spreken als het handelen van de cliënt in overeenstemming 

is met bijvoorbeeld sociaal of wettelijk aanvaarde normen. 

Er wordt dan, met andere woorden, slechts van zelfbepaling 

gesproken als een cliënt bepaalde, als aanvaardbaar geziene, 

beslissingen neemt of bepaalde, als aanvaardbaar geziene, 

handelingen uitvoert. Hanteert men echter het zelfbeschik

kingsrecht overeenkomstig de laatstgenoemde betekenis van 
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'zelfbepaling', dan komt het in strijd met het principe 

waarbij 'zelfbepaling' in de meer alledaagse betekenis 

wordt gebruikt. Wil men slechts van zelfbepaald handelen 

spreken als dit handelen voldoet aan bepaalde, door de an-

dragoog aanvaarde criteria, dan wordt het handelen - dat 

wel voortkomt uit eigen beslissingen, maar niet aan die 

criteria van de andragoog voldoet - niet als zelfbepaald 

handelen beschouwd. De andragoog is dan de autoriteit die 

beslist of er van zelfbepaald handelen sprake is (Plant 

1970:27v.). McDermott (1975b) keert zich tegen het gebruik 

van zelfbepaling in de tweede betekenis omdat hierdoor, 

onder het mom van zelfbepaling in de alledaagse betekenis, 

een ander ideaal - dat overeenkomt met de criteria die de 

andragoog heeft voor zelfbepaald handelen - wordt nage

streefd. Een dergelijk ideaal hoeft niet verwerpelijk te 

zijn. Maar het nastreven van een dergelijk ideaal is wat 

anders dan de erkenning van het recht op zelfbepaling in de 

gewone betekenis van het woord. Het werkt bovendien mislei

dend om de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de 

cliënt (in de gewone betekenis van 'zelfbepaling') en het 

nastreven van een inhoudelijk nader bepaald ideaal met de

zelfde term te benoemen. 

McDermott (1975b) wijst er verder op dat het principe van 

zelfbepaling (in zijn gewone betekenis) de ontkenning in

houdt dat het handelen van de cliënt bepaald wordt door 

iemand anders. Dit betekent echter niet dat het handelen 

niet bepaald is. In het geval van zelfbepaald handelen 

dienen de handelingen van de cliënt richting en doel te 

hebben. Dit veronderstelt een zekere mate van rationaliteit: 

namelijk de rationaliteit die besloten ligt in het kiezen 

van middelen voor doelen en in het kunnen geven van redenen 

voor eigen handelingen in termen van eigen opvattingen en 

belangen. Zelfbepaling verwijst naar het hebben van een 

eigen wil en doelen, en naar het kunnen beantwoorden van 

situaties in termen van eigen waarden en belangen. Aanvaardt 
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men het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, op basis van 

deze opvatting van zelfbepaling, als een principe of pre

tentie van de andragogische arbeid, dan moet men ook de 

cliënt aanvaarden als iemand die kan handelen, als een 

actor of persoon. Men aanvaardt dan tevens dat de andrago

gische arbeid meer betrekking heeft op de redenen van de 

cliënt voor zijn handelen, dan op krachten die op een de

terministische wijze de cliënt beïnvloeden (Timms с.s. 

1977:186). 

Een dergelijke opvatting over andragogie sluit niet uit 

dat de cliënt geholpen wordt met informatie, overwegingen, 

adviezen aangaande zijn motieven, zijn doelen en middelen, 

zijn handelen en de voorwaarden en gevolgen van dit hande

len. Ten onrechte stellen sommigen (bijvoorbeeld Whitting-

ton 1971) zelfbepaling gelijk met afwezigheid van iedere 

vorm van beïnvloeding, op grond waarvan dan zelfbepaling 

als een onhoudbaar principe voor de andragogische arbeid 

wordt gezien. De keuze voor zelfbepaling als een centraal 

principe voor andragogische arbeid betekent niet dat de 

andragoog slaafs de wensen van de cliënt dient te volgen, 

noch dat de andragoog geen rekening moet houden met de 

waardigheid en de belangen van derden. Het principe van 

zelfbepaling houdt wel in dat de cliënt door de andragoog 

niet gedwongen of verleid mag worden tot beslissingen die 

hij zelf niet wil nemen. Principes zoals eerbied voor het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt functioneren niet als 

onaantastbare imperatieven voor het andragogisch handelen. 

Wel als zeer belangrijke argumenten die de andragoog in 

zijn overwegingen over zijn handelen moet betrekken. Slechts 

bij hoge uitzondering, onder aanwezigheid van nog belang

rijkere tegenargumenten, kan van dit principe worden afge

weken. Wie onder aanvaarding van dit principe wil nadenken 

over conceptualisering van andragogische arbeid, dient re

kening te houden met de cliënt als iemand die kan handelen, 

als iemand die vanuit zijn keuzes en opvattingen een ant

woord kan geven op de vragen en eisen die hem gesteld worden. 
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1.3. Andragogie en andragologie: een dilemma? 

In de vorige paragraaf is gewezen op een centrale waarde 

voor de andragogie en andragologie: andrago(lo)gen voeren 

de pretentie dat ze het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

in hun werkzaamheden zullen eerbiedigen. 

Maar wie het woord neemt om pretenties van de andrago(lo)-

gie nader aan te geven, lijkt bij voorbaat pretentieus te 

zijn. Immers, vooral in de afgelopen jaren is het welzijns

werk en de andragogie bekritiseerd. Wetenschapsbeoefenaars 

en filosofen, maar ook journalisten en columnisten die -

soms lijkt het in ieder geval zo - gemakkelijke slachtoffers 

zoeken, verwijten de andrago(lo)gen misleidende en opgebla

zen beloften over welzijn en geluk op de markt te brengen. 

Is het daarom niet aanmatigend om, met het hoongelach nog 

in de oren, opnieuw te willen spreken over pretenties van 

de andrago(lo)gie? Men zou erop kunnen wijzen dat, nu de 

verzorgingsstaat als gevolg van de economische crisis 

barsten vertoont, de kritiek vooral tot functie heeft het 

falen van politici en economen te verdoezelen en tegelijk 

een klimaat te scheppen waardoor bezuinigingen op het 'dure' 

welzijnswerk en de sociale voorzieningen aanvaardbaar worden 

gemaakt. Een dergelijke reactie is begrijpelijk. Maar ze 

mag er niet toe leiden dat men geen aandacht meer besteedt 

aan serieuze pogingen de functie van andragogie en andra

gologie te onderzoeken. 

Eén punt van kritiek op de andrago(lo)gie houdt in dat 

deze activiteiten het omgekeerde zouden veroorzaken van wat 

ze beogen. Hulp maakt hulpelozer, de wetenschap is geen 

dienares maar heerseres. Andragogie en andragologie zouden 

lippendienst bewijzen aan het streven naar welzijn en auto

nomie van cliënten, maar in feite cliënten in hun welzijn 

en onafhankelijkneid beperken (Illich 1978; Achterhuis 

1980). Daarnaast is ook kritiek op de andrago(lo)gie merk

baar in die benaderingen die het 'dubbel karakter' van de 
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andragogische arbeid aan de orde stellen en duidelijk maken 

dat andrago(lo)gie niet alleen hulp in nood of zorg voor 

het welzijn is. Andragogie en andragologie zouden niet 

enkel een belang van de arbeidersklasse zijn, maar ook een 

functie vervullen ten behoeve van het kapitalisme (Michielse 

1977; Van Damme 1982). Dit wil niet zeggen dat andragogische 

arbeid als deel van de 'bovenbouw' louter bepaald is door 

de economische Onderbouw'. De relaties tussen andragogie 

en verzorgingsstaat liggen veel complexer, waarbij de an

dragogische arbeid een relatieve autonomie behoudt (Höhnisch 

1982:lv., 44v.). 

De kritiek op de andragogie is niet van de laatste tijd. 

Andragogen en andragologen zijn zich meestal wel bewust van 

het feit dat zij zich bewegen in het spanningsveld van be

heersing en emancipatie (Nijk 1972a; Warmenhoven 1973:22v.). 

De laatste jaren valt er echter een opleving te zien van de 

kritiek waarbij vooral de professionalisering en verweten

schappelijking van andragogie en andragologie veel aandacht 

krijgen. In de rest van deze paragraaf wordt ingegaan op 

het eerstgenoemde punt van kritiek, omdat juist daar de pre

tentie van de andrago(lo)gen - dat ze het zelfbeschikkings

recht van de cliënt eerbiedigen - meer dan ooit als fictie 

verschijnt. 

1.3.1. Problematische hulp. 

Vooral Achterhuis (1980), geïnspireerd door Illich, oefent 

scherpe kritiek uit op de andragogie. Andragogische arbeid 

zou niet alleen weinig positief resultaat opleveren, maar 

zelfs schadelijke effecten veroorzaken. Andragogie zou bo

vendien de cliënt afhankelijk maken van de andragoog: de 

mens wordt een object van zorg, die niet meer voor zichzelf 

kan zorgen en in het bewustzijn leeft dat voor ieder pro

bleem een deskundige klaar staat. Nog een ander aspect van 

de kritiek houdt in dat andragogie behoeften creëert. Doel

einden van andragogische arbeid zoals Optimalisering van 
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het menselijk welzijn' openen de mogelijkheid dat steeds 

nieuwe tekortkomingen kunnen worden geconstateerd, die 

professioneel verholpen moeten worden. 

Brinkgreve c.s. (1979:12v.) en De Swaan (1979:2Öv.) 

wijzen erop dat de opkomst van de verzorgende beroepen er

toe leidt dat leken zich de grondhouding en basisbegrippen 

van professionele hulpverleners meer en meer toeëigenen. 

Dit proces van 'protoprofessionalisering' heeft als gevolg 

dat leken hun diffuse levensmoeilijkheden vertalen als pro

blemen waarvoor een professionele oplossing denkbaar is. 

Als gevolg hiervan zou de afhankelijkheid van professionele 

hulpverleners toenemen. 

Hertens c.s. (1981) hebben het over niet minder dan de 

'gruwel van de hulpverlening'. Cliënten formuleren aan

vankelijk hun problemen vanuit eigen ervaringen en gevoelens 

in hun taal. Hulpverleners zouden dit echter vertalen in 

wetenschappelijke termen die de professionele aanpak van 

problemen mogelijk zouden maken. Hulpverleners nemen mensen 

hun problemen af: er is sprake van probleemonteigening. 

Bovendien zou de hulpverlener de cliënt zodanig discipline

ren dat deze laatste de probleemformulering van de hulp

verlener overneemt. 

Deze ontwikkelingen in de andragogie worden vooral in ver

band gebracht met processen van professionalisering. Dit 

kan al blijken uit de opvattingen van Brinkgreve c.s. en 

De Swaan. Zij stellen de vormende en wervende werking van 

de beroepsgroep op leken centraal. Vorming van een clien

tèle is een belangrijk effect van beroepsvorming. 

Achterhuis (1980:109v.) meent dat een professie niet zo

zeer gekarakteriseerd wordt door een specifieke deskundig

heid maar door macht, zelfstandigheid en vrijheid van de 

professionele werkers. Hierdoor is er weinig controle op 

deze werkers, terwijl de professie de mogelijkheid - en, 

uit eigenbelang, de noodzaak - heeft nieuwe behoeften te 

creëren en vervolgens te bepalen dat alleen via de profes

sionele werker bevrediging gevonden kan worden. Hij pleit 
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dan ook voor het in sterke mate terugdringen van de pro

fessionele zorg. De arbeidsdeling tussen helpers en de 

geholpenen dient doorbroken te worden. Leken dienen hun lot 

meer in eigen handen te nemen (Achterhuis 1930:82v., 134v., 

228v.). 

Het lijkt erop dat professionele hulp mensen inderdaad 

hulpelozer en machtelozer maakt en eerder problemen creëert 

dan oplost. Het principe van zelfbepaling, deze belangrijke 

pretentie van de andragogische arbeid, lijkt, door ontwik

kelingen in de andragogie zelf, meer dan ooit onder druk 

te staan. 

1.3.2. Beheersing en andragologie. 

Niet alleen de andragogie, ook de andragologie wordt bekri

tiseerd omdat ze niet trouw blijft aan haar pretentie. 

Enkele eerder genoemde critici van de andragogie (Achter

huis 1980:17üv., 190v.; Mertens c.s. 1981) verklaren de 

beroepshouding van de werkers uit het, in de westerse cul

tuur overheersende, (natuur-)wetenschappelijke denkkader, 

dat ook in de andragologie opgeld zou doen. In de medische 

wetenschap werd, onder invloed van een dualistisch mens

beeld, het menselijk lichaam als een machine gezien. Niet 

meer de mens met zijn subjectieve ervaring, maar de ziekte 

werd centrum van medische aandacht en kon op technische 

wijze bestudeerd en behandeld worden. Ook in de welzijns

zorg zouden problemen, noden en behoeften vaak los van 

mensen beschouwd worden en als oplosbaar gezien worden door 

toepassing van een sociale technologie, buiten de betrokke

nen om. Hierbij zou men echter vergeten dat de menselijke 

werkelijkheid (minstens gedeeltelijk) door definities en 

handelingen van mensen zelf geschapen wordt. Naar analogie 

van een natuurwetenschappelijke benadering zou de andrago

logie, evenals vele andere menswetenschappen, het model 

hanteren van een objectief vaststaande werkelijkheid, die 

men met behulp van de wetenschap zou kunnen kennen en be-
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heersen. Dit zou dan de opstelling van de deskundige legi

timeren. Deze zou, op grond van wetenschappelijk onderzoek, 

weten wat de behoeften, problemen en mogelijkheden van de 

cliënt zijn en op welke wijze hieraan tegemoet kan worden 

gekomen. 

De menswetenschappen hebben, volgens Achterhuis (1980:214), 

sinds hun ontstaan nieuwe vormen van macht geschapen. Door 

een oriëntatie op een natuurwetenschappelijk kennisideaal 

zouden wetenschappelijke kennis en beheersingsmacht onont

warbaar verstrengeld zijn. Wil men de problemen, die aan 

deze verstrengeling van wetenschap en beheersing verbonden 

zijn, vermijden dan zou, aldus Achterhuis, gezocht moeten 

worden naar nieuwe vormen van kennis. Deze kennis zal op 

belangrijke punten afwijken van wat nu (mens-)wetenschap 

heet, en dient ook niet te vlug als 'wetenschap' benoemd 

te worden. 

1.3.3. (N)iets doen? 

Hoe dient deze toch wel forse kritiek beoordeeld te worden? 

Erkend moet worden dat de kritiek op de andragogie, in 

ieder geval in sommige situaties, terecht is. Voorbeelden 

zijn te vinden bij Achterhuis zowel als bij anderen 

(Hageman-Smit 1976 bijvoorbeeld). Niet iedere vorm van an

dragogische arbeid heeft evenveel bestaansrecht; er zijn 

inderdaad hulpverlenende activiteiten die vooral de hulp

verleners helpen. 

En ook de kritiek op de andragologie kan niet zonder meer 

ontkend worden. In het volgende hoofdstuk zal gewezen worden 

op de samenhang die bestaat tussen bepaalde opvattingen van 

wetenschap en methoden om het handelen van de cliënt te be

heersen, terwijl in die benadering het zelfbeschikkingsrecht 

van de cliënt geen systematische plaats heeft. 

In de erkenning van een deel van deze kritiek ligt ook de 

grond om te spreken van het dubbelzinnige (Nijk 1972a) of 

het paradoxale (Jansen 1981) karakter of het dilemma 
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(Kraemer 1981) dat inherent lijkt te zijn aan de andra-

go(lo)gie. Professies en wetenschap zetten zich, in ieder 

geval deels, autonoom door en scheppen in de praktijk van 

de andragogische arbeid afhankelijkheden, terwijl ze juist 

de pretentie voeren dat ze het zelfbeschikkingsrecht van 

de cliënt eerbiedigen. 

Maar moet deze dubbelzinnigheid ook uitlopen op de voor 

de andrago(lo)og verlammende conclusie dat niets doen beter 

is dan iets doen? Voor deze conclusie zijn geen voldoende 

gronden aanwezig. Het pleidooi voor de afschaffing of 

rigoureuze terugdringing van de geïnstitutionaliseerde an-

dragogie gaat te gemakkelijk voorbij aan het feitelijk 

bestaan en zelfs toenemen van allerlei problemen en hulp

vragen. ¿o is het aantal cliënten (hulpeenheden) waarmee 

het algemeen maatschappelijk werk contact had, in 1979 en 

in 1980 telkens met tien procent gestegen (1). Opheffing 

of terugdringing van de hulpverlening doet de problemen en 

vragen niet verdwijnen. Ook al droeg de ontwikkeling van 

de hulpverlenende beroepen bij tot het ontstaan van een 

terminologie en een oriëntatie die de verwoording en de 

beleving van diffuse moeilijkheden beïnvloedden, dit wil nog 

niet zeggen dat zonder deze hulpverlenende beroepen mensen 

geen problemen zouden hebben (De Swaan 1979:31v.). Boven

dien, ook al zijn er voorbeelden van problematische hulp, 

dat wil geenszins zeggen dat alle andragogische arbeid op 

die wijze gekarakteriseerd kan worden. De andragogische 

arbeid is zeer divers en de aangedragen voorbeelden zijn te 

gebrekkig om als bewijs tegen alle andragogie te gelden 

(zie bijvoorbeeld Noyon 1981; De Turck 1961). 

Ook het potentieel van mensen om zichzelf te helpen wordt 

niet vanzelfsprekend verhoogd door reductie van het wel

zijnswerk. Een dergelijke gedachtengang doet een beroep op 

een twijfelachtig romantisch vervreemdingsbegrip, dat in be

paalde marxistische opvattingen nogal eens voorkomt. Men 

(1) Bron: Welzijnsweekblad 19 november 1982, blz. 23. 
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gaat er dan van uit dat de oorspronkelijk autonome mens van 

zichzelf vervreemd is, maar onder bepaalde voorwaarden zijn 

autonomie kan terugwinnen. De utopie is al eens gereali

seerd, de autonome mens dient slechts te worden her-ontdekt 

(Nauta 1961). Het is een te gemakkelijk geuite veronder

stelling dat de professionalisering van de hulpverlening 

verantwoordelijk is voor de verafhankelijking van een aan

vankelijk autonome, zichzelf bepalende mens (zie ook Stuur

man 19Ы, Van den Brink 1982). 

Tenslotte kan nog een opmerking gemaakt worden over het 

verband tussen wetenschap en beheersing. Er bestaat, zoals 

eerder aangeduid, een samenhang tussen bepaalde opvattingen 

van wetenschap en methoden om het handelen van cliënten te 

beheersen, zonder het zelfbeschikkingsrecht van deze 

laatsten systematisch te erkennen. Maar dit hoeft niet voor 

alle wetenschapsopvattingen in gelijke mate op te gaan. 

Gooit men het andragologische kind met het (neo-)positivis

tische badwater weg, dan resten slechts vage intuïties, 

waarmee men andragoog en cliënt geen dienst bewijst. 

Andrago(lo)gen doen er goed aan om de vanzelfsprekend

heid van de stelling, dat hulp helpt, kritisch te benaderen. 

Ze doen er verder goea aan sceptisch te staan tegenover de 

pretentie dat modellen en methoden van de natuurwetenschap 

de problemen van de mens kunnen oplossen. De aangehaalde 

kritiek dient zeker een gewetensfunctie te hebben. Ze dient 

andragologen te stimuleren tot bijvoorbeeld onderzoek naar 

de werking van professies, naar de invloed ervan op de 

relatie tussen professionele hulpverlener en zijn cliënt, 

en naar strategieën aie de nadelige gevolgen van professio

nalisering kunnen terugdringen (zie bijvoorbeeld Van Dijck 

1982). 

Maar hoezeer ook de opvatting dat hulp hulpelozer kan 

maken en dat wetenschap beheersend kan zijn, als waar

schuwend geluid de andrago(lo)og voortdurend dient te 

begeleiden, het is geen oplossing te pleiten voor afschaf

fing of sterke vermindering van de geïnstitutionaliseerde 
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andragogie of voor afwijzing van een wetenschappelijke 

ondersteuning van de andragogische arbeid. 

Ondanks de in de andragogie en andragologie merkbare 

tendensen die deze tot zelf-tegenstrijdige ondernemingen 

dreigen te maken, blijft de mogelijkheid èn de noodzaak 

aanwezig bij te dragen aan een conceptualisering van andra

gogie waarin de vraag van de cliënt serieus genomen wordt 

en zijn werkelijkheidservaring niet op voorhand door de 

andragoog wordt getransformeerd. Een dergelijke conceptua

lisering lijkt mogelijk zolang niet aangetoond is dat die 

tendensen de pretenties van de andragoog volkomen neutra

liseren. Een dergelijke conceptualisering is ook noodzake

lijk opdat het de andragoog blijft herinneren aan wat hem 

voor ogen stond. Evenzo blijft het mogelijk en noodzakelijk 

te zoeken naar vormen van wetenschapsbeoefening die dienst

baar kunnen zijn aan de pretenties van de andragoog. Moge

lijk, omdat niet iedere vorm van wetenschapsbeoefening op 

beheersing van de cliënt hoeft uit te lopen. Noodzakelijk, 

omdat andragogie te belangrijk is om ze aan de goede be

doelingen en vage intuïties van de hulpverlener over te 

laten. 
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2. SOCIALE TECHNOLOGIE EN HANDELEN 

Denken over andragogie en andragologie hoeft gelukkig niet 

op een nulpunt te beginnen. De andragologie is weliswaar 

als erkende wetenschap zeer jong. Toch zijn er al diverse 

opvattingen over andragogie ontwikkeld, terwijl er tevens 

verschillende pogingen zijn geweest die opvattingen in 

kaart te brengen. 

Zo onderscheidt Nijk (1974a) een vijftal opvattingen in 
de andragologie: een technologisch-instrumentele opvatting, 
een kritisch-rationalistische opvatting, de opvatting van 
Ten Have, een emancipatorische en een marxistische opvat
ting. Frissen (1974) groepeert de eerste drie door Nijk 
genoemde opvattingen onder de empirische andragologie. 
Daarnaast onderscheidt hij nog andragologieën die uitgaan 
van volwassenenvorming (bijvoorbeeld bij Hajer) en het 
maatschappelijk werk (bijvoorbeeld bij Kamphuis), een 
maatschappijkritische andragologie (Nijk) en een dialogische 
andragologie (Warmenhoven). 
Later komt Nijk (1978:43v.) tot een beschrijving van een 

zevental typen van andragologisch denken. Naast de eerder 
door hem onderscheiden opvattingen noemt Nijk nog de feno-
menologisch-dialogische opvatting van Warmenhoven en de 
pragmatische andragologie zoals die door De Zeeuw wordt 
ontwikkeld. Nijk benadrukt ook de verwantschap tussen de 
eerste drie genoemde opvattingen. 
Van Enckevort (1979) gaat uit van de volwasseneneducatie 

en komt tot vier scholen, ook wel - in navolging van Kuhn -
paradigma's genoemd. Het eerste paradigma benadrukt het 
gemeenschappelijke van vorming en hulpverlening, accentueert 
de verschillen tussen kinderen en volwassenen en definieert 
de anaragogie als een gefaseerd interactie- of beïnvloedings
proces. In dit paradigma tracht men een sociale technologie 
te ontwikkelen. Het grootste deel van de Nederlandse andra-
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gologie, evenals de Amerikaanse 'planned change' theorie 
zou onder ait paradigma vallen. Het tweede paradigma, 
nog in ontwikkeling, bedient zich meer van de term 'han
delen' dan van 'interventie'. Andragologen als Nijk, De 
Zeeuw en Dibbits zouden hierin gesitueerd kunnen worden. 
Van Enckevort typeert ook nog de derde en vierde benadering, 
waar op dat moment nog weinig aandacht aan geschonken was. 
De derde benadering zou, aansluitend bij de tweede, gefor
muleerd dienen te worden in termen van georganiseerde leer
processen. De vierde benadering zou zich vooral moeten 
richten op de institutionele kaders van de andragogie. 
Van Gent (1982:73v.) onderscheidt zes opvattingen: Ten 

Have's andragologie, de sociale technologie (Van Beugen 
19btì), de kritisch-rationalistische andragologie (Van Gent 
1978), de kritische andragologie (Nijk 1972a, Van Beugen 
1970), de marxistische andragologie (Michielse 1977) en de 
andragologie als theorie van het handelen waar De Zeeuw 
en Nijk. vorm aan geven. 

Legt men niet teveel nadruk op allerlei verfijningen die 

tot onderscheidingen in nieuwe opvattingen leiden, en zoekt 

men meer fundamentele concepties die enigszins ontwikkeld 

zijn, dan kan men een tweetal hoofdstromingen in de Neder

landse andragologie onderscheiden. De termen sociale tech

nologie respectievelijk handelen kunnen hierbij als sleutel

begrippen gebruikt worden om beide opvattingen te typeren. 

In de sociaal-technologische andragogie tracht de andragoog 

üe cliënt te beïnvloeden, met behulp van op empirische 

regelmatigheden steunende sociale technieken, in de richting 

van een beter functioneren van de cliënt. In de andragogie, 

die zich oriënteert op het handelen, wordt de nadruk gelegd 

op de cliënt als iemand die kan handelen, die op basis van 

eigen beslissingen vorm kan geven aan zijn leven. De an

dragoog helpt dan bij het opheffen van stagnaties in het 

handelen van de cliënt. 

2.1. Sociale technologie. 

De andragologische opvatting, die hier aangeduid wordt met 

ae term 'sociale technologie', kan als volgt worden gekarak

teriseerd: 
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De andragogische arbeid wordt opgevat als het beïnvloeden 

van een cliënt(-systeem) door een andragoog, terwijl in 

dit beïnvloedingsproces diverse fasen worden onderschei

den (Ten Have 1968; 1971; 1973:103v.; Van Beugen 1968: 

14v.,24v.,59v.; 1978:142v.; Van Gent 1978:20; 1982: 

115v.)· De aanvankelijk eenvoudige fasenmodellen zijn 

in de loop van de tijd uitgedijd tot meer complexe 

modellen, bijvoorbeeld tot het tienfasenmodel van Ten 

Have. 

Hoofdmomenten in dit gefaseerd beïnvloedingsproces zijn: 

voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de andrago

gische arbeid. De diverse fasenmodellen zijn hiertoe 

te herleiden (Van Beugen 1968:14). In de voorbereiding 

staan het vaststellen van de gewenste eindsituatie en 

de diagnose van ae uitgangssituatie centraal. De uit

voering betekent het interveniëren in het cliëntsysteem 

met het oog op het implementeren van de gewenste ver

andering. In de evaluatie worden werkwijze en effecten 

gewaardeerd (zie ook Van Gent 1982:115v.). 

De verschillende fasen in de andragogie zijn uitgangs

punt voor evenzovele bestanddelen van de andragologie 

(Ten Have 1968:34; 1973:175v.; Van Beugen 1968:Ь9 . ) . 

Lo kan men bijvoorbeeld spreken van de leer van de 

diagnose. 

In aeze andragologie zoekt men naar verklaringen van 

het 'als... dan...'-type. Deze leveren dan de andragoog 

de mogelijkheid tot interventies. Men tracht dan ook de 

andragologie te bedrijven als een empirisch-analytische 

wetenschap. Een dergelijke wetenschap levert, ideaal 

gezien, wetmatige afhankelijkheidsrelaties tussen 

variabelen (De Boer 1980:19). In de sociaal-technolo

gische andragogie beoogt men door kennis en toepassing 

van oorzaak-gevolg relaties de cliënt(-systemen) zodanig 

te beïnvloeden dat een wenselijk geachte wijziging ont

staat in die cliënt(-systemen). Hierbij gaat men ervan 

uit dat als gevolg van de interventies van de andragoog 
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voorspelbare gedragingen bij de cliënt(-systemen) zullen 

optreaen. De werkingssfeer van de sociale technieken is 

het gedrag van de cliënt dat empirische regelmatigheden 

vertoont. 

Deze karakterisering van de sociale technologie - die 
sterk beïnvloed is door de vooral in de Verenigde Staten 
ontwikkelde 'planned change'-theorie (Lippit c.s. 1958; 
Bennis c.s. 1961,1969; zie ook Van Beugen 196b:13v.) -
kan met onderstaande citaten geïllustreerd worden: 

"Alleen op deze wijze zal de andragologie in staat zijn 
oplossingen aan te geven voor de problemen waarvoor zij 
zich geplaatst ziet: het onderzoeken van de voorwaarden 
die het bereiken van de gestelde doeleinden mogelijk maken. 
In dit opzicht kan men de andragologie met een beladen 
term als technologie aanduiden; het gaat hierbij om vragen 
van het type 'als dit... dan dat'. Een technologie geeft 
alleen antwoord op de vraag: wat kunnen wij doen?" (Van 
Gent 1978:54). 

"Gedrag van de mens (...) vertoont wel degelijk empirische 
regelmatigheden en een zekere mate van voorspelbaarheid. 
Hier ligt ook de werkingssfeer van sociale technieken, die 
immers berusten op voorspelbare gevolgen bij interventies 
in veranderingsprocessen bij mensen." (Van Beugen 1972a: 
270) . 
"Zonder ook maar ëën ogenblik de illusie te koesteren 

van een toekomst waarin veranderkundigen kunnen bouwen op 
objectief-wetenschappelijke methoden van gedragsbeïnvloeding, 
achten wij goede gronden aanwezig om aan te nemen dat goed 
opgeleide Gogen en Logen (sic) als regel m staat zullen 
zijn tot redelijke schattingen te komen van het gedrag van 
cliënten, van het effect ook van zijn (sic) interventies. 
Deze schattingen, menen wij, zullen méér opleveren dan 
toevalstreffers, méér dan ervaring en een klinische 
intuïtie - en vooral méér dan het 'gezonde verstand' van 
leken. Met behulp van sociaal-wetenschappelijke studies 
vinden we dan weliswaar niet de objectieve wetmatigheden 
van sociale structuren en sociale processen, van relaties 
en menselijk gedrag, maar wèl leren we regelmatigheden 
ontdekken m sociale situaties.(...) Weliswaar kan ae mens 
er zich 'in principe' wel aan onttrekken maar 'm feite' 
houdt hij zich dan toch meestal aan het verwachte en voor
spelbare gedragspatroon." (Van Beugen 1976:l4v.). 

Uit deze karakterisering van de sociale technologie blijkt 

dat hier 'sociale technologie' in een specifieke betekenis 

wordt gebruikt, namelijk als aanduiding voor een bepaald 

concept van andragogie. Weliswaar zou men kunnen opmerken 
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dat sociale technologie slechts een onderdeel is van een 

andragogische wetenschap, namelijk voorzover zij betrekking 

heeft op het instrumentele aspect van de andragogische 

arbeid (Van Beugen 1968:57v.;109v.). Waar het hier om gaat 

is dat in deze theoretische optiek ae grondstructuur van 

het andragogisch handelen van de andragoog met de cliënt 

geconceptualiseerd wordt. Een sociaal-technologische bena

dering legt de kern van de wijze van omgang van andragoog 

met cliënt vast (zie ook Van Beugen 1968:9,58). 

Wieringa (1980) gebruikt 'sociale technologie' als een 

verzamelterm voor een veelheid van methoden en technieken 

in de andragogie. Op etymologische gronden meent Wieringa 

'sociale technologie' te kunnen begrijpen als het zinvol 

en kunstzinnig omgaan met de mensen en de samenleving. 

'Sociale technologie' is dan geen aanduiding van een be

paalde andragologische opvatting; elke andragologie heeft 

dan zijn eigen sociale technologie. 

Hoewel men stipulatief op deze wijze sociale technologie 

kan definiëren, zijn bij een dergelijke benadering wel een 

paar kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats slaat 

de etymologische verkenning op het antieke begrip van 

techniek; sindsdien is de techniek van karakter veranderd 

(Heidegger 1962). De verbinding met 'sociaal' is een achteraf 

gemaakte constructie, toen 'techniek' reeds zijn moderne 

betekenis had, waarbij de nadruk ligt op systematische werk

wijzen en generaliseerbare oplossingen (Van Beugen 1968: 

43v.;104v.;zie ook Jonker 1981). In de tweede plaats gaat 

een dergelijke interpretatie van 'sociale technologie' 

voorbij aan een wezenlijke ontwikkeling in het andragologisch 

denken. Zoals zal blijken, wordt in de andragologische op

vatting die hier met de term 'sociale technologie' wordt 

aangeduid, de andragogische arbeid op een zeer bepaalde 

wijze - namelijk overeenkomstig de postulaten van de 

empirisch-analytische wetenschap - geconceptualiseerd. 

Deze argumenten mogen voldoende zijn om hier 'sociale 

technologie' te gebruiken als naam voor een bepaalde, be-
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langrijke andragologische opvatting, ook al sluit dat niet 

uit dat anderen, ook zij die zich sociaal-technologen 

noemen, de term 'sociale technologie' op een andere wijze 

(kunnen) gebruiken. 

2.1.1. Kritiek op de sociale technologie. 

De sociale technologie heeft grote invloed op het andrago-

logisch denken in Nederland. De pretenties van de 'planned 

change'-theorie - op wetenschappelijke basis de problemen 

van mensen en samenlevingen helpen oplossen (Bennis c.s. 

1969:2) - zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. Dat wil 

niet zeggen dat de sociale technologie onbesproken is ge

bleven (Warmenhoven 1969,1972,1973; Nijk 1974b; Michielse 

1977:246v.; Dibbits 1977; De Zeeuw 1976,1977a,b). 

De belangrijkste kritiek richt zich op het instrumentele, 

technische karakter van deze andrago(lo)gie, waardoor deze 

als een beheerswetenschap en -praktijk zou verschijnen. 

Warmenhoven (1973:79v.,91v.,103) stelt dat in het concept 

van de sociale technologie de cliënt overgeleverd is aan 

de 'goede' bedoelingen van de andrago(lo)og, die met 'gevulde 

welzijnsbegrippen' reageert op wisselende gebeurtenissen en 

verschijnselen waarmee hij te maken heeft. Nijk (1974b) 

meent dat een technologisch geconcipieerde andragologie 

zichzelf bij voorbaat uitgeleverd heeft aan de omvattende 

kaders, de heersende mening of de dominante ideologie, aan 

wie de grootste macht heeft of het meeste bezit. 

Critici van de sociale technologie wijzen verder op een 

eenzijdige gerichtheid van de sociale technologie. Veel 

nadruk zou liggen op het instrumentele aspect van het an

dragogisch handelen. Men zou zich minder bekommeren om de 

richting waarin de andragogische arbeid zich dient te be

wegen. Andragologie staat zo voor allerlei wisselende doel

einden (Warmenhoven 1973:103). Eenzijdige gerichtheid op 

het instrumentele aspect betekent ook dat men de wijsgerige 

kaders zou missen die nodig zijn voor het analyseren van 
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probleemsituaties en handelingsalternatieven (Nijk 1974b). 

Daarnaast is er nog kritiek op de toepasbaarheid van 

het sociaal-technologisch denkschema. Dit zou ontoereikend 

zijn omdat uit gevonden regelmatigheden nog niet duidelijk 

is hoe deze kunnen worden toegepast. Bovendien zou dat 

schema een juiste probleemidentificatie vereisen, wat 

welhaast onmogelijk - vanwege de tijdsdruk - en, voor de 

andragologie, verkeerd zou zijn. Want weten wat er mis is 

zou, ten onrechte, uitgaan van een a priori vastgesteld 

einddoel, waardoor andere mogelijkheden uitgesloten zouden 

worden (De Zeeuw 1976, 1977a,b). 

Men kan zich afvragen of de kritiek op deze andragologie, 

met name de kritiek die zich richt op het beheersingskarak-

ter van de sociale technologie, terecht is. Sociaal-techno

logisch georiënteerde andragologen zullen bijna vanzelf

sprekend deze kritiek van de hand wijzen. Tenslotte beoogt 

men met de andragogische arbeid het vergroten van het 

welzijn van de cliënt, niet het beheersen van de cliënt. 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag moet ingegaan wor

den op het empirisch-analytisch denken dat aan deze sociale 

technologie ten grondslag ligt. Immers, in de wetenschap 

bestaat er een verband tussen kennisideaal, kennismethode 

en kennisobject. Aanvaarding van een kennisideaal leidt 

tot aanvaarding van bepaalde methoden en daardoor tot een 

bepaalde wetenschapsopvatting. Een bepaalde wetenschaps

opvatting brengt bepaalde methoden met zich mee, die beper

kingen opleggen aan het kennisideaal. Wezenlijk voor deze 

samenhang is de stellingname van de wetenschapsbeoefenaar 

in de opbouw van het conceptuele systeem. De onderzochte 

'werkelijkheid' heeft dezelfde oorsprong als het conceptuele 

systeem: het menselijk denken (Van Schilfgaarde 1970) . Voor 

de menswetenschappen - zoals de andragologie - betekent dit 

dat de aanvaarding van een bepaalde methode ook een bepaald 

mensbeeld met zich meebrengt (De Boer 1980:13; Hollis 1977). 

Spiecker (1974:79) spreekt in dit verband van een mensont-
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werp: een aantal stipulaties betreffende de mens, waar 

iedere menswetenschap vanuit dient te gaan. De verheldering 

van enkele vooronderstellingen van het empirisch-analytisch 

denken kan dan ook duidelijk maken welke vooronderstellingen 

de op het empirisch-analytische denken gebaseerde sociale 

technologie noodzakelijkerwijs heeft. 

2.1.2. Empirisch-analytische wetenschap en sociale tech

nologie. 

In de empirisch-analytische wetenschap worden met behulp 

van het deductief-nomologisch model gebeurtenissen verklaard 

door ze af te leiden uit algemene wetten en relevante rand

voorwaarden (Hempel 1965:335v.; Popper 1972:59v.). Men 

baseert zich hierbij op een begrip van oorzaak of causali

teit waarbij de oorzaak van een gebeurtenis logisch onafhan

kelijk is van die gebeurtenis, terwijl er tevens een wetmatig 

verband bestaat tussen oorzaak en gevolg. Dit wetmatig ver

band houdt in dat - ceteris paribus - als er een gebeurtenis 

(A) plaatsvindt, die behoort tot het type gebeurtenis waar

toe de oorzaak behoort, er een gebeurtenis (fl) zal plaats

vinden van het type waartoe het gevolg behoort. Sommigen 

zijn bovendien van mening dat een wetmatig verband meer 

inhoudt dan het louter feitelijk constant samengaan van 

oorzaak en gevolg: een natuurwet drukt dan ook een fysisch 

noodzakelijke relatie uit tussen oorzaak en gevolg. Dit wil 

zeggen dat de uitdrukking van een natuurwet ook de contra-

factische veronderstelling inhoudt dat in die situaties 

waarin A niet het geval is, В zou optreden als A was op

getreden (Von Wright 1971:18v.,37v.,71; Van den Beid 1982: 

47v.). 

De Boer (1980:19v.) concludeert dat de empirisch-analy

tische methode van twee fundamentele vooronderstellingen 

of postulaten uitgaat: het postulaat van de analyseerbaar

heid en het postulaat van de wetmatigheid. Het eerste pos

tulaat houdt in dat in het empirisch-analytisch denken de 
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(menselijke) werkelijkheid getransformeerd wordt tot een 

complex van logisch onafhankelijke factoren. Het tweede 

postulaat drukt uit dat die factoren in wetmatige oorzaak -

gevolg verbanden beschreven kunnen worden. 

Men kan zich afvragen of kennis die in het kader van de 

empirisch-analytische wetenschap wordt verkregen tegelijk 

ook kennis levert van manipuleerbare factoren. Is manipu

leerbaarheid ook een postulaat van de empirisch-analytische 

wetenschap? Sommigen menen tussen de empirisch-analytische 

wetenschap en de techniek een principiële eenheid te kunnen 

aangeven. Gehlen (1957:12; zie ook Schelsky 1961) wijst op 

de nauwe verbondenheid van de experimentele wetenschap en 

de techniek. Niet zelden vereist de uitvoering van een 

experiment de aanwending van technische kennis. Bovendien 

ligt de kern van het experiment in de systematische obser

vatie van manipuleerbare variabelen om algemene verbanden 

tussen die variabelen te kunnen opstellen. Het experiment -

dat is manipulatie of techniek - is zo de basis en de kern 

van de wetenschappelijke kennis (1). 

Von Wright (1971:64v.; 1974) spreekt van een interventio

nistische causaliteitsopvatting. Causale wetmatigheden tus

sen variabelen kunnen slechts aangetoond worden als men met 

een variabele kan manipuleren. Het experiment of de manipula

tie is een vere'iste voor het kunnen spreken van een wetmatige 

relatie. De Boer (1980:34) merkt weliswaar hierbij op dat 

experimenten niet altijd mogelijk zijn, terwijl er toch van 

een deductief-nomologische verklaring sprake is, bijvoor

beeld in de astronomie. Maar Von Wright zou hier tegenin 

kunnen brengen dat men in deze situaties wel kan aannemen 

dat er een causale relatie, zoals eerder beschreven, aan

wezig is, maar dat toetsing van het fysisch noodzakelijke 

karakter van die relatie manipulatie van variabelen vraagt 

(1) 'Manipulatie', 'manipuleren', enzovoort, heeft hier de 
betekenis van 'hanteren', 'hantering', enzovoort; niet 
de pejoratieve betekenis van 'slinks of op bedrieglijke 
wijze iets of iemand bewerken om zijn doel te bereiken'. 
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(Von Wright 1976a:382). Een ander bezwaar dat De Boer in

brengt tegen de stelling dat alle verklaringen ook manipu

leerbare factoren leveren, houdt in dat een experiment op 

zichzelf, zonder theorie, nauwelijks iets zegt. Het toetsen 

van de wetmatigheid van een verband vooronderstelt het con

cept van een dergelijk verband. Pas in het kader van een 

theorie biedt een geslaagd experiment een basis voor de 

manipulatie van de desbetreffende variabelen. Maar dit 

sluit niet uit dat gevonden wetmatige relaties tussen oor

zaak en gevolg in principe - als de mogelijkheden er zijn -

gemanipuleerd kunnen worden. Indien de wetmatige relatie 

'Als A dan B' geldt, dan geldt ook 'Als iemand A tot stand 

brengt, zal, ceteris paribus, В optreden'. 

Samenvattend kan gezegd worden dat het empirisch-analytisch 

denken in zijn benadering van het kennisobject gekarakteri

seerd kan worden door analyseerbaarheid, wetmatigheid en 

principiële manipuleerbaarheid. 

Dit komt ook tot uitdrukking in het mensontwerp van de 

menswetenschappen die stoelen op de empirisch-analytische 

wetenschapsopvatting. Hollis (1977) beschrijft dit mens-

ontwerp. De mens verschijnt in de empirisch-analytische 

opvatting als onderworpen aan de natuurwetten. Hij gedraagt 

zich voorspelbaar in gegeven omstandigheden en kan gemani

puleerd worden als men de relevante omstandigheden aan

brengt. De uniciteit van de mens bestaat slechts in de voor 

het individu typische combinatie van oorzakelijke factoren 

en omstandigheden. De transitiviteit van de causale ver

banden verplaatst de oorzaken van het gedrag en de verant

woordelijkheid van de mens voor dit gedrag tot ver terug 

in het verleden. De mens in de empirisch-analytische weten

schapsopvatting is natuur in een wereld van oorzaak en 

gevolg. Ook De Boer (1980:44v.) gaat expliciet in op het 

mensontwerp van de empirisch-analytische wetenschapsopvat

ting. Uit het postulaat van de analyseerbaarheid volgt dat 

er geen plaats is voor interne samenhangen, bijvoorbeeld 
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tussen een handeling en een intentie voor die handeling. 

Het postulaat van de wetmatigheid zet de vrijheid en de 

uniciteit tussen haakjes. Vrijheid is niet verenigbaar met 

de bepaaldheid door omstandigheden en uniciteit gaat niet 

samen met een conditionele bepaaldheid die uitgedrukt wordt 

in algemene wetten. 

Als de hiervoor gegeven analyse van de empirisch-analy

tische wetenschap en haar vooronderstellingen juist is, 

en als de sociaal-technologische andragologie een em

pirisch-analytische wetenschap is, dan kan de conclusie 

moeilijk anders zijn dan dat in die andragologie de cliënt 

opgevat wordt als een in zijn gedrag in principe voorspel

baar, manipuleerbaar en beheersbaar schepsel. In de sociale 

technologie wordt uitgegaan van een aan wetten gehoorzamende 

(menselijke) werkelijkheid die beheerst kan worden als in de 

geëigende omstandigheden dat wat als 'oorzaak' functioneert, 

kan worden geïdentificeerd en gemanipuleerd. Menselijke ver

schijnselen worden verklaard, voorspeld, opgeroepen of on

derdrukt door toepassing van inzichten in het wetmatige 

verloop van die werkelijkheid. De praktijk van de sociaal-

technologische andragogie is de identificatie en manipulatie 

van onafhankelijke variabelen om bepaalde doelen te bereiken. 

2.1.3. Sociale technologie en de kritiek. 

Vooraleer enkele concluderende opmerkingen te maken over 

de sociale technologie dient te worden ingegaan op een paar 

mogelijke bezwaren tegen de hier gepresenteerde weergave 

van dit concept. 

Een eerste bezwaar dat ingebracht zou kunnen worden, is 

dat een dergelijk concept geen adequate beschrijving is 

van andragogische arbeid en dat dus de kritiek op dat con

cept de andragogische arbeid niet raakt. Maar hierbij kan 

opgemerkt worden dat dit bezwaar niet slaat op de hier 

gegeven beschrijving van de sociale technologie. Of de 

sociale technologie nu wel of niet een adequate verwoording 
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is van hetgeen andragogen doen, doet niets af aan het feit 

dat er, minstens onder andragologen, een invloedrijk 

sociaal-technologisch concept van andragogie bestaat. In 

feite keert dit bezwaar zich tegen de sociaal-technologische 

conceptualisering van de andragogie: als erkend wordt dat 

de sociaal-technologische conceptualisering geen adequate 

beschrijving is van andragogische arbeid, dan vraagt men 

ook naar een gehele of gedeeltelijke herziening van dat 

sociaal-technologisch concept. 

Een tweede, en het belangrijkste bezwaar, betreft de weer

gave van de sociaal-technologische andragologie zelf. Wordt 

deze opvatting hier wel juist weergegeven? Is hier geen 

sprake van een (enigszins) karikaturale voorstelling omdat 

de sociaal-technologische andragologie als niets anders 

dan een op empirische regelmatigheden berustende beïnvloe

ding wordt beschreven? Wordt er door andragologen als Van 

Beugen, Ten Have en Van Gent wel een zo zwaar beroep gedaan 

op de empirisch-analytische wetenschap? 

Het is vooral Van Beugen (1970, 1Э72Ь, 1978) geweest, 

die getracht heeft op kritische wijze bij te dragen aan 

de sociaal-technologische andragologie. Het dient gezegd 

te worden Van Beugen niet blind is voor het waardengebon

den karakter van de sociale technologie, noch voor de 

beheersingstendensen van een sociaal-technologische be

nadering. Dat wil niet zeggen dat Van Beugen de eerder aan

gehaalde kritiek op de sociale technologie zonder meer 

deelt. Die kritiek - waarbij de sociale technologie gelijk

gesteld wordt met kritiekloze steun aan de bestaande maat

schappelijke orde - is volgens Van Beugen dikwijls te ge

makkelijk, emotioneel en ideologisch. Van Beugen meent dat 

zonder een op waarden berustende mens- en maatschappijvisie 

problemen gedefinieerd noch veranderkundig (andragogisch) 

aangepakt kunnen worden. De persoonlijke keuze van Van Beu

gen komt neer op een rol voor de andrago(lo)og die de toets 

aan een emancipatorisch criterium moet kunnen doorstaan 
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(Van Beugen 1970; 1978:225v.)(1). Van Beugen erkent uit

drukkelijk dat de cliënt en de andragoog 'medespelers' zijn: 

mensen die niet in de eerste plaats technologisch te mani

puleren beïnvloedingsobjecten zijn. Dit komt onder meer tot 

uitdrukking in de kritiek van Van Beugen op de 'planned 

change'-theorie van Bennis c.s. (1969, 1976). Van Beugen 

mist in de laatstgenoemde benadering de erkenning dat de 

mens niet valt te herleiden tot interactionele variabelen 

zonder dat hiermee het communicatieproces en daarmee de 

kern van de humaniteit beschadigd wordt (Van Beugen 1978: 

103v.). 

Bij Van Beugen is verder veel zorg merkbaar voor de 

effectiviteit van de andragogische arbeid. Niet de goede 

bedoelingen van de andragoog tellen, wel zijn observeerbare, 

concrete professionele handelen (Van Beugen 1978:21). 

Daarom is het noodzakelijk de rationaliteit, dit wil zeggen 

de voorspelbaarheid van het handelen te vergroten (Van 

Beugen 1978:109, zie verder ook blz. 9,19,37,148,155). De 

communicatieprocessen zijn weliswaar in principe ingewikkeld, 

bijna onoverzienbaar en grotendeels onvoorspelbaar (Van 

Beugen 1978:14,130). Maar dit wil niet zeggen dat de andra

goog machteloos is. Ondanks de principiële onvoorspelbaar

heid van hun handelen houden mensen zich meestal aan voor

spelbare gedragspatronen. De basis voor de voorspelbaarheid 

van veranderkundig ingrijpen wordt gevormd door de systema

tische studie van menselijke situaties in hun regelmatig

heden (Van Beugen 1978:15,37). Instrumenteel-technische 

kennis kan ingeschakeld worden in of toegevoegd worden aan 

de menselijke communicatieve mogelijkheden om anderen te 

helpen (Van Beugen 1978:16). 

(1) Aanvankelijk formuleerde Van Beugen (1970) deze keuze 
in aansluiting op het denken van Habermas en Hofmann. 
Later tracht Van Beugen (1978:81v.) deze op emancipatie 
gerichte andragologie te verbinden met het denken van 
Dewey en Lewin. 
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Het handelen van de andragoog wordt door Van Beugen verder 
beschreven met behulp van het begrip 'strategie' (Van Beugen 
1978:121v.). Een basisstrategie is een samenhangend geheel 
van beïnvloedingsactiviteiten, gericht op het bewerkstelli
gen van veranderingen in de cliënt-situatie, waarbij geanti
cipeerd wordt op responsies die de interventies zullen op
roepen bij het te beïnvloeden systeem en zijn omgeving. Van 
Beugen (1978:123v.) merkt op dat toepassing van het strate
giebegrip op menselijke relaties nogal wat weerstand ontmoet. 
Voorspelbaarheid wordt vaak als een kenmerk gezien van uit
sluitend natuurwetenschappelijke verschijnselen. Het mense
lijk handelen zou niet te voorspellen zijn en voorspelbaar
heid zou op gespannen voet staan met veronderstelde mense
lijke eigenschappen als creativiteit en humaniteit. In aan
sluiting op Haseloff stelt Van Beugen echter dat strategisch 
denken en handelen slechts voortzetting en perfectionering 
beoogt van processen die zich in het dagelijks leven voor
doen in de vorm van verwachtingen, prognoses, taxaties, 
risicoschattingen, enzovoort. Op basis van deze reactie
patronen, bijvoorbeeld gespecificeerd naar sociale klasse, 
kan dan de waarschijnlijkheid van een bepaalde reactie -
en dus van het effect van een bepaalde interventie - berekend 
worden. Er is dus geen sprake van volledige voorspelbaarheid, 
maar men tracht aoor waarschijnlijkheidsberekeningen de 
'speelruimte' van de logische mogelijkheden zo klein mogelijk 
te maken. 

Kan deze door Van Beugen geformuleerde andragologie gezien 

worden als het evenbeeld van het empirisch-analytisch denken, 

een andragologie die de cliënt als een aan wetmatigheden 

onderhevig en te beheersen schepsel doet verschijnen? Hoewel 

Van Beugen zich niet expliciet uitspreekt voor een empirisch

analytische wetenschapsopvatting, kan toch worden aangenomen 

dat hij voor het verkrijgen van zo 'exact mogelijke gekwan

tificeerde waarschijnlijkheden' (Van Beugen 1978:124), zal 

steunen op die wetenschapsopvatting. Die wetenschapsopvatting 

kan blijken uit het hiervoor gestelde. Ze komt ook tot 

uiting in de door Van Beugen (1978:80v.) genoemde criteria 

voor een sociaal-technologische theorie, welke onder meer 

inhouden dat hypothesen over veranderkundig ingrijpen 

empirisch getoetst moeten worden. Met Van Beugen kan erkend 

worden dat mensen ondanks een principiële onvoorspelbaarheid 

zich dikwijls voorspelbaar gedragen. Zo bescnouwd zou er 

geen tegenstrijdigheid zijn tussen aanvaarding van een 
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mensontwerp waarin de mens als een principieel onvoorspel

bare medespeler wordt gezien ën de nadruk op voorspellingen 

als basis van veranderkundig ingrijpen. Maar hierbij dient 

te worden opgemerkt dat deze andragologie, en dus ook deze 

andragogie, slechts wil steunen op de voorspelbaarheid van 

het handelen van de cliënt. Men wil de voorspelbaarheid van 

het handelen van de cliënt zo groot mogelijk maken (Van 

Beugen 1978:16,123v.). De mogelijkheid dat de cliënt op 

niet-voorspelbare wijze handelt, is in deze conceptie van 

andragogie en andragologie een te minimaliseren iets. Dat 

mensen zich dikwijls volgens een regelmatig patroon gedra

gen, leidt in deze andragologie en andragogie slechts tot 

het zoeken naar en gebruik maken van - in technische zin -

die regelmatigheden. 

Van Gent (1976, 1962:89v.) is nog het meest expliciet 
over zijn wetenschapstheoretische achtergrond. Op basis van 
het door Popper beschreven kritisch-rationalisme vat hij de 
andragologie op als een theoretisch-empirische wetenschap. 
De andragologie dient met behulp van theorieën de gebeurte
nissen te beschrijven, te verklaren en hierdoor zo mogelijk 
te voorspellen; de uitspraken dienen niet alleen logisch 
consistent te zijn, maar ook toetsbaar aan de empirie 
(Van Gent 1982:89; 1978:54,94). En hoewel strikt genomen 
het empirisch-analytisch denken niet identiek is aan het 
kritisch-rationalisme, kan toch gesteld worden dat Van 
Gent - door zijn eis van empirische toetsbaarheid - de 
belangrijkste kenmerken en vooronderstellingen van het 
empirisch-analytisch denken overneemt. 
Ten Have, die zich beschouwt als leerling van Heymans 

en Brugmans, meent dat niet alleen ervaringsfeiten van de 
andragogische arbeid, maar ook waarde-oordelen als em
pirische gegevens onderzocht moeten worden (Ten Have 1973: 
54v.,149v.). Wetenschap vereist dat de wetenschapsbeoefenaar 
zichzelf zuivert van vooringenomenheden en zich opstelt als 
een kennend subject (Ten Have 1973:46). Hoewel Ten Have 
hierin niet altijd even duidelijk is, kan toch gezegd worden 
dat in dit zuiveringsproces de 'gebruikelijke empirisch-
wetenschappelijke methodes' (Ten Have 1973:169) een hoofdrol 
spelen. Ook Ten Have eist falsificatie van verklarende en 
voorspellende uitspraken, herhaalbare empirische toetsing 
van wetenschappelijke onderzoeksresultaten en empirisch 
onderzoek dat gericht is op de ordenende analyse en op het 
opsporen van regelmatigheden en wettelijkheden in de werke
lijkheid van de andragogische arbeid (Ten Have 1973:54v., 
196). Volgens Ten Have is er dan ook geen principieel 
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verschil tussen gedrags-, maatschappij- en cultuurweten
schappen enerzijds en de natuurwetenschappen anderzijds 
(Ten Have 19 74). 
Zowel Van Gent als Ten Have hebben - evenals Van Beugen -

oog voor de normatieve context waarin de andragogie zich 
afspeelt. In deze benaderingen is er ruimte voor kritiek 
op beslissingen die gebaseerd zijn op waarde-oordelen. 
Hierdoor wordt de mogelijke eenzijdige gerichtheid op het 
louter instrumentele aspect van de sociaal-technologische 
andragologie doorbroken. 

2.1.4. Beperkingen van de sociaal-technologische andra-

go(lo)gie. 

Hoe dient nu de sociaal-technologische andrago(lo)gie be

oordeeld te worden? Voorop kan gesteld worden dat niet alle 

kritiek even terecht is. Het bezwaar, dat in deze andrago

logie geen aandacht zou zijn voor de richting waarin de 

andragogie zich dient te bewegen, gaat niet op. Uit het 

hiervoor gestelde blijkt dat men de andragogische arbeid 

wel degelijk in een normatieve context geplaatst ziet, die 

voorwerp kan zijn van onderzoek en kritiek, en de andra-

go(lo)og tot expliciete keuzes verplicht. Een sociaal-

technologische andragologie sluit niet uit dat men gebruik 

maakt van wijsgerige benaderingen ten behoeve van een dis

cussie over de doelen van de andragogie. Het is bovendien 

overdreven te stellen dat een sociaal-technologische 

andrago(lo)gie zich bij voorbaat uitgeleverd heeft aan de 

dominante ideologie of heersende macht. Voorzover andrago-

logen en andragogen afstand nemen van die ideologie is in 

principe de weg vrij voor de aanwending van die sociale 

technologie ten behoeve van doelstellingen die anders 

of zelfs tegengesteld zijn aan de doelstellingen van de 

heersende macht. 

Toch kleven er aan ae sociaal-technologische andragologie 

enkele belangrijke beperkingen. Deze beperkingen hangen 

samen met de principes waarop de sociale technologie berust. 

Krachtens deze principes is de andragologie gebonden aan een 
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(menselijke) werkelijkheid die op wetmatige wijze beheers

baar en voorspelbaar is. 

Een eerste beperking heeft dan betrekking op de gedragingen 

van de cliënt als gevolg van de andragogische arbeid. Door 

manipulatie van bepaalde variabelen tracht de andragoog die 

gedragingen bij de cliënt te reproduceren, die voorheen -

statistisch gezien - het meest voorkwamen als reactie op 

de manipulatie met die variabelen. In de sociaal-technolo

gische andragologie verschijnt de toekomst als het geëxtra

poleerde verleden. De sociaal-technologische andrago(lo)gie 

is beperkt omdat in dit concept de ruimte voor handelingen 

van de cliënt, die niet het gevolg zijn van het ingrijpen 

van de andragoog, zo klein mogelijk wordt gehouden. 

Een tweede beperking die voortvloeit uit de sociaal-

technologische principes is dat in een op deze wijze gemo

delleerde andragogie de cliënt niet de mogelijkheid heeft 

mee te spreken en te beslissen over de doelstellingen en de 

richting van de andragogische arbeid. Weliswaar kan er onder 

andrago(lo)gen sprake zijn van een discussie over de bedoe

lingen en richting die men nastreeft met het sociaal-tech

nologisch ingrijpen. Maar een dergelijke discussie met de 

cliënt die zich onder de werkingssfeer van de sociale 

technieken bevindt, krijgt in het sociaal-technologische 

concept geen plaats. In dit concept eist het vaststellen 

van de gewenste richting van de verandering op voorhand, 

dit wil zeggen voor het inschakelen van sociale technieken, 

een beslissing. Maar als de andragogie begrepen wordt als 

bestaande uit het toepassen van sociale technieken, dan 

wordt dit beslissingsproces buiten de andragogische arbeid 

geconceptualiseerd. 

Deze kritiek op het sociaal-technologische concept van 

andragogie wordt niet aangetast door die andragogie zonder 

meer te verbinden met doelstellingen als bijvoorbeeld eman

cipatie. Zoals gezegd zoekt Van Beugen (1978) aansluiting 

bij de waardenoriëntatie van figuren als Dewey en Lewin, 

die grote invloed hebben gehad op de 'planned change'-
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theorieën. Dewey streefde ernaar dat in de samenleving 

voorwaarden geschapen zouden worden waaronder de indi

viduen vrij zouden kunnen denken en handelen; hij was van 

mening dat dit bereikt kon worden door toepassing van de 

experimenteel-wetenschappelijke methode op levensproblemen 

(Van Beugen 1978:181v.). Lewin legde de nadruk op het 

respect van de keuzevrijheid van cliënten (Lewin с.s. 1961) . 

Bovendien doorbrak Lewin op stoutmoedige wijze geldende 

wetenschappelijke canons en verving deze door nieuwe 

theoretische en methodologische benaderingen (Benne 19 76; 

Van Beugen 1978:185v.). Blijkt hier nu niet - vooral uit 

het werk van Lewin - dat keuzevrijheid, samenwerking tussen 

andragoog en cliënt en een andere dan de empirisch-analy

tische wetenschapsopvatting, als belangrijk worden geacht 

in het sociaal-technologisch denken? 

Men kan zich, in de eerste plaats, afvragen of in de op

vattingen van Lewin с.s. inderdaad sprake is van op eman

cipatie gerichte educatie (Nijkerk 1974), of dat die op

vattingen in de eerste plaats gericht waren op de verhoging 

van de industriële productiviteit (Michielse 1977:264v.). 

In deze laatste optiek wordt er de nadruk op gelegd dat het 

handelen van de cliënt functioneel ingeschakeld wordt ten 

behoeve van de doeleinden van de andragoog. In de tweede 

plaats kan opgemerkt worden dat - ook al is men van mening 

dat het werk van Lewin с.s. doortrokken is van democratische 

waarden en dat men daarin gebruik maakt van andere weten

schapsopvattingen dan de empirisch-analytische opvatting -

dit niets afdoet aan het feit dat de hier besproken con

ceptualisering van andragogie steunt op het empirisch

analytisch denken en aan de principes van die denkwijze 

gebonden is. Het bezwaar dat de sociale technologie hier 

eenzijdig wordt voorgesteld keert zich dus tegen die sociaal-

technologische conceptualisering zelf. Door de conceptuali

sering van de andragogische arbeid op basis van de prin

cipes van het empirisch-analytisch denken worden andere, 

oorspronkelijke motieven in deze benadering - respect voor 
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de keuzevrijheid, samenwerking tussen cliënt en andragoog -

buiten de andragogie geconceptualiseerd. Anders gezegd, er 

is een discrepantie tussen datgene wat men blijkbaar in de 

andragogische arbeid nastreeft enerzijds en de sociaal-

technologische conceptualisering ervan anderzijds. Het 

recht op zelfbeschikking van de cliënt is dan wellicht 

herkenbaar in de motieven van de hier besproken andragolo-

gen, maar eist een andere dan de op het empirisch-analy

tische denken steunende sociaal-technologische concep

tualisering. 

Dit alles leidt ertoe dat moeilijk valt in te zien hoe 

in dit concept van andragogie rekening gehouden kan worden 

met het principe van zelfbepaling. De sociaal-technologische 

andragologie biedt geen systematische plaats aan de cliënt 

als iemand die kan handelen op grond van zijn keuzes, 

belangen en opvattingen. Wil men dat de andrago (lo)gie 

zich laat normeren door het fundamentele recht op zelfbe

schikking, dan zal gezocht moeten worden naar een ander 

concept van andragogie. 

Of een sociaal-technologische benadering in een dergelijk 

ander concept nog een rol kan spelen is de vraag. Men zou 

kunnen opmerken dat men ook in een ander concept van andra

go (lo) gie kan blijven steunen op empirische regelmatigheden. 

Nadat de cliënt, eventueel in overleg met de andragoog, een 

beslissing heeft genomen over de richting van het verande

ringsproces, zou de andragoog, steunende op die regelmatig

heden, het veranderingsproces kunnen bewerkstelligen. Het 

gebruik van sociale technieken betekent echter ook hier dat 

de empirische regelmatigheden, waarop gesteund wordt, slechts 

technologisch toegepast en gehandhaafd blijven (zie ook 

blz. 108 en 200) . 

Bovendien blijft in een dergelijk concept de spanning aan

wezig tussen de verschillende vooronderstellingen die inge

voerd worden. Een doelstelling als het bevorderen van 

sociale emancipatie en het maatschappelijk-creatief gedrag 

van enkelingen en personen (Van Beugen 1978:225v.) lijkt 
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moeilijk bereikt te kunnen worden als gevolg van andrago

gische arbeid waarbij de cliënt als beheersbaar, voorspel

baar en passief wordt gezien. Deze spanning wordt niet op

gelost, maar integendeel juist geschapen, door een bepaalde 

verhouding aan te brengen in de mate waarin de cliënt als 

medespeler respectievelijk als beïnvloedingsobject benaderd 

wordt (zie Van Beugen 1978:129v.). 

Van Beugen is er dus, vooralsnog, niet volledig in ge
slaagd de door hemzelf gesignaleerde spanning tussen de 
voorspelbaarheid en onvoorspelbaarneid van het menselijk 
nandelen op andragologisch niveau op te lossen. Onaanks 
aandacht voor het probleem, ondanks de kritiek op sociaal-
technologen die geen oog hebben voor de cliënt als 'mede
speler', ondanks de uitspraak dat de cliënt geen 'object' 
is, maar in een 'dialogische' verhouding staat tot de 
veranderkunaige (Van Beugen 1978:135), blijft de tegen
strijdigheid aanwezig. 
Wellicht speelt hierin mee dat Van Beugen de problemen 

die ook hij aan de sociale technologie ziet kleven, vooral 
opvat als problemen van de waarden waarop die sociale 
technologie gericht is. Van Beugen, die aanvankelijk (1968) 
de problematiek van waarden en doeleinden tussen haakjes 
had geplaatst, komt onder invloed van Habermas (1968) tot 
een nadere analyse. Van Beugen (1970, 1972b) tracnt dan de 
beperkingen van de sociale technologie op te heffen door 
die sociale technologie dienstbaar te maken aan bepaalde 
doelstellingen zoals emancipatie. Warmenhoven (1970; 1973: 
12b) heeft er reeds op gewezen dat Van Beugen op dit punt 
Habermas verkeerd begrepen heeft. Het ging Habermas om het 
terugdringen van de overheersende positie van het techno
logisch denken in de menselijke werkelijkheid. Het alterna
tief was niet de technologie met een bepaalde oriëntatie 
verbinden; het alternatief had betrekking op een andere 
structuur van handelen: symbolisch tot stand gebrachte 
interactie. 
Van Beugen impliceert met zijn benadering de neutraliteit 

van de sociale technologie (ondanks ontkenning - zie Van 
Beugen 1972b:voorwoord - maar vergelijk met Van Beugen 
1978:200). Dit kan ook blijken uit het feit dat de relevante 
passages over de sociale technologie in zijn publicatie 
uit 19 68 niet noemenswaardig veranderd terugkeren in de 
studie uit 1973, waarin hij de sociale technologie kritisch 
benadert en verbindt met doelen als emancipatie (vlg. Van 
Beugen 1968:129v. met 1978:121v.). Ook in laatstgenoemde 
studie worden de problemen van de sociale technologie buiten 
die sociale technologie gezocht en verbonden met de waarden
oriëntatie van die technologie. Er is weinig aandacht voor 
de waarden die het sociaal-technologisch denken en handelen 
zelf impliceren (zie ook Van der Vegt 1973:241v.). 
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2.2. Andragogie en handelen. 

In het verlengde van de kritiek op de sociale technologie 

kwam de tweede hoofdstroom in de andragologie tot ontwikke

ling. In deze hoofdstroom speelt het begrip 'handelen' een 

centrale rol. In vergelijking met de sociaal-technologische 

opvatting is hier minder eenheid in het denken over andra

gogie en andragologie. Daarom worden hier niet, zoals in 

de vorige paragraaf, de belangrijkste kenmerken van de 

andragologie gegeven, maar worden enkele conceptualiseringen 

van andragogie, waarin 'handelen' een rol speelt, besproken. 

Warmenhoven (1973) schetst als eerste de prolegomena van 

een andragologie die, meer impliciet dan expliciet, gebruik 

maakt van de notie 'handelen'. Daarvoor had Nijk (1970), in 

het kader van een bijdrage aan de theorie van het vormings

werk, gebruik gemaakt van het begrip 'handelen'. In die 

bijdrage werd een mens- en maatschappijvisie voor het vor

mingswerk ontwikkeld, waarin handelen als wezenskenmerk van 

de mens werd gezien. Later (Nijk 19 78) wordt 'handelen' een 

centrale notie in de andragologische opvattingen van Nijk 

(1). Vooral de opvattingen van Nijk, die het verst ontwik

keld zijn, komen hier aan de orde. Enige aandacht wordt 

ook gegeven aan de opvattingen van Warmenhoven, De Zeeuw 

en Van Stegeren. 

2.2.1. Dialogische andragologie. 

Warmenhoven (1973) wil met de term 'handelen' zijn concept 

van andragogie karakteriseren en afgrenzen van de sociale 

(1) Het is onjuist, zoals Baart (1983) beweert, om Nijk als 
de eerste andragoloog te beschouwen, die het oppergezag 
van de (empirische) methodologie doorbreekt en daarvoor 
in de plaats het gesprek als methodische grondvorm aan
reikt, het "asiel waar techneuten en drammers in naam 
van de humaniteit worden buitengesloten". Een dergelijke 
typering geldt meer voor Warmenhoven, een constatering 
waar Nijk het zelf mee eens kan zijn (Nijk 1978:46). 
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technologie. Deze laatste vorm van andragologie is te 

typeren met het begrip 'vervaardigen'. De sociale tech

nologie werkt ergens naar toe, produceert iets. Volgens 

Warmenhoven dient de andragogie niet naar iets toe te 

werken, maar vanuit iets: vanuit de hulpvraag van de cliënt 

die inhoudt dat deze niet langer alleen wil zijn. Niet 

zozeer het product van de andragogische arbeid, als wel 

de wijze van omgang tussen andragoog en cliënt staat 

centraal. In de dialoog die de andragoog met de cliënt 

aangaat, dient hij de cliënt te verstaan, hem als een ander 

aan te spreken en hem tot zijn recht te doen komen. In deze 

andragologie wordt er verder vanuit gegaan dat handelen een 

fundamentele menselijke activiteit is. Warmenhoven verwijst 

hiervoor naar Arendt (1968). In het handelen, aldus Arendt, 

onthult de mens zijn unieke persoonlijkheid. Daarom kan van 

de mens ook het onverwachte worden verwacht. In wetenschaps

filosofisch opzicht wordt een empirische denkwijze afgewezen 

en zijn er fenomenologische, hermeneutische en geschied

filosofische invloeden merkbaar. 

2.2.2. Verbeteren van handelen. 

Het begrip 'handelen' speelt in de opvattingen van Nijk een 

sleutelrol. Het kan gebruikt worden om verschillende as

pecten van Nijk's denken over andrago(lo)gie te typeren. 

Een eerste aspect is dat de andrago(lo)gie wijsgerig-

antropologisch gefundeerd wordt. Dit is ook niet verwon

derlijk: in de kritiek op de sociale technologie werden 

vooral de vooronderstellingen over de cliënt bekritiseerd. 

De notie 'handelen' verwijst dan naar een bepaald mens-

ontwerp. In verschillende publicaties werkt Nijk (1970, 

1978) dit mensontwerp uit. Typerend voor handelen is voor

eerst het verband tussen handelen en subject. Handelen is 

meer dan guasi-automatisch gedrag; degene die handelt is 

oorzaak van dat handelen. Subject zijn van handelen wil 

ook zeggen dat men zich in zijn handelen ontplooit. Handelen 
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is vervolgens intentioneel: het is zinvolle dingen doen, 

waarover men een verhaal kan vertellen, waarin de strekking 

van dat handelen begrijpelijk wordt. Handelen betekent ten

slotte ook variaties bedenken en toepassen in de interactie 

met de omgeving. Belangrijke aspecten van handelen zijn dan, 

volgens Nijk, bevinding, verhaal en inventie. Handelen wordt 

door Nijk begrepen als specifiek menselijk en derhalve (sic) 

als meer gewenst dan louter gedrag (Nijk 1978:136v.,25). 

In de tweede plaats wordt 'handelen' ook gebruikt om de 

andragogische arbeid te karakteriseren. Andragogie dient 

aan te knopen bij impasses in het handelen van mensen en 

gericht te worden op het bevorderen van de handelingsbekwaam

heid (Nijk 1978:27v.). Zowel de aard van de problematiek 

waarmee de andragoog wordt geconfronteerd als de doelstel

ling van de andragogische arbeid worden met behulp van 

'handelen' verduidelijkt. Nijk structureert de andrago

gische arbeid volgens een (kritisch-)hermeneutisch en een 

pragmatisch aspect. De cliënt, wiens handelen stagneert of 

dreigt te stagneren, is aangewezen op het gesprek met de 

andragoog. Deze dient het handelen van de cliënt (kritisch) 

te begrijpen en te helpen zoeken naar mogelijkheden om 

stagnaties in het handelen op te heffen. 

In wetenschapstheoretisch opzicht wijst Nijk (1978:39) 

op de onvruchtbaarheid van het nomologisch denken in de 

andragologie tot dan toe. Dit leidt Nijk aanvankelijk tot 

een hermeneutische zienswijze. Onder invloed van Habermas 

(1976) tendeert Nijk naar een wetenschapsopvatting die niet 

nomologisch, noch uitsluitend hermeneutisch, maar vooral 

reconstructief van aard zou zijn (1). 

Volgens Habermas (1976; zie ook 1973:412v.) is de re
constructieve wetenschapsopvatting karakteristiek voor die 
wetenschappen die een voortheoretisch weten systematisch 

(1) Vergelijk de lezing van Nijk op congres '10 jaar andra
gologie', Utrecht, november 19Э0; zie ook Nijk 
1978:11. 
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reconstrueren. Habermas maakt een onderscheid tussen de 
waarneembare realiteit en de symbolisch voorgestructureerde 
werkelijkheid. In het eerste geval is er sprake van be
schrijving via waarneming en van verklaring via causale 
hypothesen. In het tweede geval is er sprake van het expli
citeren van betekenis via begrijpen en betekenisverheldering 
(Bedeutungsexplikation). Habermas onderscheidt twee niveaus 
van betekenisverheldering. Op het eerste niveau wordt de 
semantische inhoud van een symbolische vorm verhelderd; op 
het tweede niveau wordt de generatieve structuur verhelderd: 
de regels die de symboolvorming leiden worden gerecon
strueerd. In een terminologie, ontleend aan Ryle (1949), 
stelt Habermas dat in een reconstructieve wetenschap het 
intuïtieve regelbewustzijn of 'weten hoe' gereconstrueerd 
wordt in een 'weten dat'; gepoogd wordt de regelsystemen 
te verhelderen die aan de basis liggen van de fundamentele 
competenties van subjecten. 
Habermas onderscheidt tussen horizontale en verticale re

constructies. Horizontale reconstructies reconstrueren com
petenties zonder rekening te houden met de genese van die 
competenties. Dit laatste gebeurt wel in de verticale re
constructies waar ontogenetisch of fylogenetisch de logica 
van de ontwikkeling van de competenties onder empirische 
voorwaarden verhelderd wordt. Horizontale reconstructies 
leveren een normatief begrip van bijvoorbeeld niet-geblok-
keerde communicatie en zijn in die zin relevant voor kri
tische wetenschappen: ze verschaffen het criterium voor 
kritiek (Habermas 1973:411v.). Verticale reconstructies 
kunnen de empirische voorwaarden aangeven waaronder (nieuwe) 
fasen in de ontwikkeling van competenties kunnen optreden 
(Habermas с.s. 1971:173v.; 1973:411v.; zie ook Korthals 
c.s. 1979:176v.). Reconstructies van veronderstelde funda
mentele competenties zouden indirect getoetst kunnen worden 
door ze als 'input' in empirische theorieën te gebruiken. 
Het succes van dergelijke empirische theorieën zou kunnen 
functioneren als een controle voor de geldigheid van een 
hypothetische reconstructie (Habermas 1981). 

Andragologie als een reconstructieve wetenschap zou dan 

gericht zijn op de reconstructie van regelsystemen die de 

handelingscompetentie van mensen bepalen. Nijk streeft voor 

de andragologie naar een omvattende theorie van de hande

lingscompetentie. Volgens Nijk (1978:166) zou een dergelijke, 

nog ontbrekende theorie het mogelijk maken na te gaan wat 

de aard en de grenzen van iemands handelingscompetentie 

zijn, welke vorm van handelingscompetentie er in een be

paalde situatie vereist is, waar iemands mogelijkheden 

liggen, welke discrepanties er bestaan tussen gerealiseerde 
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en beschikbare competentie en waar, en in welke mate, 

de beschikbare competentie binnen de andragogische arbeid 

vergroot zou kunnen worden. 

2.2.3. Andragologie en handelen: andere opvattingen. 

Ook De Zeeuw (1976, 1977a,b,c, 1978) beschouwt 'handelen' 
als een sleutelbegrip voor de andragologie. Maar De Zeeuw 
richt zich meer op het zoeken naar een alternatief voor 
het schema van sociaal-technologische interventie in net 
kader van andragologisch onderzoek, ook al гізп er uit
werkingen naar een concept van andragogie (1977b). In de 
opvatting van De Zeeuw betreft 'handelen' vooral de inter
actie tussen mens en omgeving. Handelen is het ordenend 
verwerken van eigen en andermans mogelijkheden, waarbij het 
gebruik van hulpsystemen typerend is. Handelen betreft de 
verruiming van de keuzevrijheid en is gebaseerd op de voor
onderstelling dat de mens niet macnteloos is. Het verbeteren 
van menselijk handelen zou onder meer kunnen gebeuren door 
het verstrekken van advies dat aangeeft hoe de oorspronke
lijke problematische situatie vervangen kan worden door een 
nieuwe, die de verbetering meebrengt, omdat daarin de hulp
middelen zijn opgenomen. Men biedt mogelijkheden om een 
verandering in een bepaalde handeling tot stand te brengen 
door de handeling in een ruimer kader te plaatsen en dan 
daarbinnen delen te veranderen. Vanuit de actor gezien 
wordt daarmee de omgeving bruikbaarder, gemakkelijker voor 
eigen verbetering te benutten (De Zeeuw 1978). De Zeeuw 
is weinig expliciet over zijn wetenschapstheoretische op
vattingen. Pragmatische en evolutionistische invloeden 
zouden - volgens Nijk (1978:49) - herkenbaar zijn in het 
werk van De Zeeuw. 

Van Stegeren (1982) ontwerpt een emancipatorische andra
gologie. ¿ij gaat ervan uit dat mensen de mogelijkheid en 
het recht hebben om te kunnen handelen, gericht op zelf
verwerkelijking, dit is op actieve wijze participeren in 
de vormgeving van de eigen situatie (1982:23v.). De eman
cipatorische andragologie vindt naar domein waar de han
delingsmogelijkheden worden beknot. Door middel van bijvoor
beeld probleemanalyse, strategieontwikkeling en theoretische 
reflexie, telkens vanuit emancipatorisch standpunt, kan de 
andragologie bijdragen aan de emancipatie van mensen 
(1982:20). Wetenschapstheoretisch sluit Van Stegeren aan 
bij de opvattingen van Habermas (1968) over emancipatorische 
wetenschap. 

Overeenkomsten tussen de opvattingen die zich op 'handelen' 

oriënteren en die hier aan de orde kwamen betreffen de wijs-
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gerige vooronderstellingen over de mens als handelend 

wezen, de conceptie van andragogie als betrokken op het 

handelen van de cliënt en het steunen op (ook) andere 

wetenschapsopvattingen dan de empirisch-analytische opvat

ting. 

2.2.4. Kanttekeningen. 

Een beoordeling van de tweede hoofdstroom in de andragologie 

is niet eenvoudig. Er is, zoals gezegd, weinig homogeniteit 

in de verschillende andragologische benaderingen die zich 

op 'handelen' oriënteren. Bovendien zijn die benaderingen 

zelf, met uitzondering van sommige aspecten van tfijk's op

vattingen, nog niet uitgestegen boven het stadium van pro

legomena of ontwerpen. Enkele kanttekeningen bij deze op

vattingen, met name bij het werk van Nijk, kunnen wel ge

maakt worden. 

In de eerste plaats kan stilgestaan worden bij de keuze 

van 'handelen' als basisbegrip voor de andragologie. Nijk 

(1978:22v.) meent dat 'handelen' zeer geschikt is om tot 

uitdrukking te brengen wat andragogie is. De term 'beïnvloe

ding' , die door Ten Have wordt gebruikt om de andragogie 

te definiëren, zegt uitsluitend iets over wat andragogen 

doen, en niets over de aard, de motieven en de bedoelingen 

van die beïnvloeding. Vandaar dat in de definitie van 

andragogie met behulp van 'beïnvloeding' nogal wat speci

fieke kenmerken moeten worden ingevoerd wil men op het spoor 

komen van wat andragogie mag heten. 'Handelen' daarentegen 

zou beter de kern van de andragogische arbeid tot uitdruk

king brengen. Het gaat namelijk, volgens Nijk, in die an

dragogie om het opheffen van impasses in het handelen van 

cliënten. 

Hierbij kan echter het volgende aangetekend worden. Dat 

men de term 'handelen' geschikter acht dan 'beïnvloeding' 

omdat daarmee meer greep op de andragogie mogelijk zou zijn, 

heeft alles te maken met het feit dat men vooraf andragogie 
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op een bepaalde wijze - namelijk als betrokken op het han

delen van cliënten - wil begrijpen. Als men een verscheiden

heid van activiteiten wil aanduiden met één term, dan vraagt 

dat een theoretische optiek die eenheid in die verschijnselen 

brengt. Nijk zelf (1972b) benadrukt dit in zijn stelling dat 

de andragologie logisch en historisch voorafgaat aan de 

andragogie. 

Bovendien, ook al erkent men dat het in de andragogie 

gaat om het opheffen van impasses in het handelen van 

cliënten, dan nog zegt de term 'handelen' niets meer over 

datgene wat andragogen doen dan de term 'beïnvloeding'. 

'Handelen' zegt nauwelijks iets over de werkwijze van 

de andragoog. 

Dit sluit natuurlijk niet uit dat met de keuze voor 

'handelen' aansluiting kan worden verkregen bij vooronder

stellingen en doelstellingen van de andragogische arbeid, 

waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt wordt erkend. 

In het eerste hoofdstuk is erop gewezen dat aanvaarding van 

het principe van zelfbepaling voor de andragogie betekent 

dat de cliënt gezien wordt als iemand die kan handelen en 

dat de andragogische arbeid betrokken is op het handelen 

van de cliënt. Het belang van een andragologie die zich 

oriënteert op handelen ligt dus vooral in de mogelijkheden 

die dit biedt om een concept van andragogie en andragologie 

te ontwikkelen, waarin het zelfbeschikkingsrecht van de 

cliënt erkend wordt. Dit wil niet zeggen dat een dergelijke 

oriëntatie vanzelfsprekend ertoe leidt dat de werkelijkheid 

van de cliënt, zijn vragen en belangen centraal worden ge

steld. Dit hangt samen met wat Kraemer (1981) de dubbel

zinnigheid van handelen noemt. De werkelijkheid van waaruit 

gehandeld wordt en dat handelen zelf kunnen op verschillende 

wijzen worden geïnterpreteerd en gewaardeerd. Handelen is, 

volgens Kraemer, poly-interpretabel en polyvalent. Als het 

dan in de andragogische arbeid om het opheffen van impasses 

in het handelen gaat, of om het bevorderen van handelen, 

dan stuit men op deze meerzinnigheid. Er dringen zich dan 
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vragen op zoals wie uitmaakt wat wel en niet bevredigend 

handelen is, en wie beslist over de richting waarin het 

handelen - hoe geïnterpreteerd - bevorderd dient te worden. 

In de tweede plaats kunnen enkele opmerkingen gemaakt 

worden die betrekking hebben op de doelstelling van de an

dragogische arbeid, zoals deze verschijnt in Nijk's werk. 

Nijk is van mening dat de problemen van de cliënt, van de 

andragoog en van de andragoloog alle met behulp van de term 

'handelen' kunnen worden aangeduid, en vanuit eenzelfde 

gezichtspunt kunnen worden beschouwd (Nijk 1978:24). Een 

cliënt die financieel niet rondkomt, een andragoog die in 

een nieuwe werksituatie verloren loopt, een andragoloog 

die met zijn algemeen sociaal-wetenschappelijke kennis geen 

greep heeft op de andragogie, telkens gaat het om handelen 

dat stagneert en uit die impasse dient te worden gehaald. 

De benadering via handelen heeft zeker het voordeel dat 

men deze en andere situaties vanuit eenzelfde optiek kan 

bestuderen. Dit kan aanleiding zijn tot het formuleren van 

aan die situaties gemeenschappelijke probleemstellingen en 

oplossingen ervoor. Maar een dergelijke accentuering van 

het gemeenschappelijke in termen van 'handelen' of 'verbe

teren van handelen' roept ook vragen op. Juist deze accen

tuering tilt de andragogie op een niveau waarbij men zich 

kan afvragen of dit nog overeenstemt met wat andragogen 

beogen en wat cliënten vragen. Gaat het in de andragogische 

arbeid om een streven het vermogen tot handelen te bevor

deren - waarbij, tussen haakjes, de kans bestaat dat ieder

een wordt beschouwd als cliënt? De kern van de andragogische 

arbeid ligt toch eerder in het werken aan concrete situaties 

van cliënten die zij als problematisch ervaren, en waarbij 

men slechts in zeer algemene zin van een tekort aan hande

lingsbekwaamheid kan spreken. Natuurlijk, men moet niet uit

sluiten dat andragogen geconfronteerd worden met vragen van 

cliënten die wijzen in de richting van een verbetering van 

de handelingscompetentie. Maar zeker in het kader van wat 
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hier als andragogische arbeid wordt gezien, liggen de vragen 

van cliënten, hoe diffuus ook geformuleerd, toch eerder op 

het vlak van allerlei meer concrete, zij het soms zeer 

complexe problemen. Als dan de doelstelling van de andra

gogische arbeid geformuleerd wordt als de vergroting van de 

handelingscompetentie, dan wordt daarmee de vraag van de 

cliënt om hulp bij zijn problemen als vanzelf - namelijk 

door de andragogie met de eerder genoemde doelstelling te 

bekleden - veranderd in een vraag naar de vergroting van 

de handelingscompetentie. Er is, met andere woorden, in het 

werk van Nijk een tendens merkbaar de andrago (lo)gie te 

zien als activiteiten die gericht zijn op het verbeteren 

van het vermogen tot handelen, waarbij het gevaar aanwezig 

is de hulpvraag van de cliënt op voorhand te beantwoorden 

met activiteiten gericht op het verbeteren van de handelings

competentie in algemene zin. 

Deze ontwikkeling naar een algemene handelingswetenschap 

lijkt versterkt te worden door het streven de andragologie 

op te vatten als een reconstructieve wetenschap. Deze is 

immers gericht op het onderzoeken van de structuur en de 

veranderingsmogelijkheden van algemene (handelings-)compe

tenties. 

In alle voorzichtigheid - gezien het onvolledige karakter 
eigen aan een voorpublicatie - kan gezegd worden dat de 
tendens naar een dergelijke algemene handelingswetenschap 
ook herkenbaar is in een reeds gepubliceerd hoofdstuk uit 
een posthuum te verschijnen werk van Nijk (Nijk 1983). 
Nijk koppelt hier verbeteren aan handelen. Handelen is 

verbeteren en verbeteren dient opgevat te worden als het 
verbeteren van handelen. Nijk onderscheidt verder drie 
niveaus van verbeteren. Verbeteren I is nodig om te behou
den wat ooit werd bereikt; het betreft het in stand houden 
van wat men als een bevredigende stand van zaken ervaart. 
Handelen en verbeteren worden dan geïnterpreteerd tegen de 
achtergrond van 'het goede handelen'. Verbeteren II impli
ceert het in stand houden van een bevredigende stand van 
zaken, maar is er vooral op gericht dit op een effectievere 
en slimmere manier te doen. Verbeteren II is dus het ver
beteren van verbeteren I. Men interpreteert handelen en 
verbeteren dan in termen van 'steeds meer hetzelfde'. Beide 
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interpretatieschema's hebben de geschiedenis van de mense
lijke zelfinterpretatie bepaald. 'Steeds weer het goede' 
vanaf zeer vroege tijden tot in een betrekkelijk recent 
verleden; 'steeds meer van hetzelfde' in de moderne en 
huidige tijd. 
Er is nog een derde niveau van verbeteren. Verbeteren III 

is gericht op een integrale verhoging van de kwaliteit van 
het bestaan. Voorbeelden die hieraan doen denken zijn grote 
historische verschuivingen en de overgangen naar een nieuwe 
fase in de ontwikkeling van een kind tot volwassene. Nijk 
meent dat er een behoefte is aan nieuwe vormen van verbete
ren en een nieuw interpretatieschema. Want de eerder genoemde 
schema's beperken de handelingscompetentie van allen; ze 
bestendigen de macht van de hogepriesters en experts van 
het 'goede' respectievelijk 'beter hetzelfde'. Een andere 
reden, gevoed door een uitermate pessimistische instelling, 
is dat - volgens Nijk - de mensheid het met beide eerder 
genoemde schema's en geijkte vormen van verbeteren niet 
lang meer zal uithouden. Nijk is aarzelend om hier een 
interpretatieschema en vorm van verbeteren te introduceren 
die overeenkomen met verbeteren III. Maar het bespreken van 
dit type verbeteren en het aanstippen van interpretatie
schema's die het discontinue karakter van de menselijke 
ontwikkeling benaarukken, wijzen in die richting. 

Voorzover Nijk met deze analyses - doortrokken van eruditie 
en cultuurfilosofische kennis - een theorie wil ontwikkelen 
die bijdraagt aan het verbeteren van het handelen, gericht 
op het bereiken van een bevredigender bestaansniveau (ver
beteren III), èn op deze wijze de andragogie wil conceptua
liseren, is de eerder beschreven tendens ook in dit werk 
merkbaar. Niet zozeer specifieke impasses in het handelen, 
maar het vermogen te handelen op een kwalitatief hoger 
niveau (in termen van verbeteren III) wordt doel van de 
andragogische arbeid. 

Mocht een dergelijke algemene handelingsleer werkelijk

heid worden, dan zouden andragogen - en zij niet alleen -

er wellicht vruchtbaar gebruik van kunnen maken. Maar het 

is uiterst dubieus of de taakstelling van de andragogie 

en andragologie, die in de opvattingen van Nijk geïmpli

ceerd ligt, aansluit bij de vragen van de cliënt en bij 

de activiteiten die de andragoog wil ondernemen. Cliënten 

vragen zelden om een vergroting van hun vermogen te handelen 

in algemene zin. Het streven naar verbetering van de han

delingscompetentie in algemene zin is natuurlijk verre van 

zinloos. Maar waar het andragologisch gezien om gaat is dat 

dit niet de noemer moet zijn waaronder de vraag van de 
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client en het streven van de andragoog begrepen dienen te 

worden. In veel gevallen zou het antwoord van de andragoog, 

gericht op het vergroten van de handelingsbekwaamheid, niet 

zonder meer een antwoord zijn op de vraag van de cliënt. 

Een derde kanttekening kan gemaakt worden bij de wijze 

waarop het gesprek als methodische grondvorm van de andra-

gogie wordt ingevuld. Nijk ziet een gesprek zoals dat overal 

en tussen allerlei mensen gevoerd kan worden, als prototype 

van de andragogische arbeid (Nijk 1978:140). In de beschrij

ving van dit gesprek wordt, begrijpelijkerwijs, vooral 

aandacht geschonken aan de rol van de ene gesprekspartner: 

de andragoog (Nijk 1978:149v.). De rol van de andere ge

sprekspartner, de cliënt, krijgt in deze conceptualisering 

minder aandacht. Weliswaar wordt gesteld dat het vooral de 

cliënt is die vertelt en die, door kritiek van de andragoog, 

ertoe komen moet zelf zijn 'fouten' te onderkennen en te 

corrigeren. Maar is dat alles wat over deze gesprekspartner 

te zeggen valt? heeft de cliënt niet ook mogelijkheden om 

over de adequaatheid van het vertelde en de kritiek te oor

delen, zonder dat dit oordeel bewerkstelligd is door de 

kritiek van de andragoog? Juist als men wil uitgaan van het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, dan is het nodig ook 

aandacht te hebben voor de mogelijkheden van de cliënt op 

grond waarvan hij kan beschikken over zijn handelen en 

hetgeen daarover gezegd wordt. 

Tenslotte kan nog een opmerking gemaakt worden over de 

reeds eerder ter sprake gekomen reconstructieve wetenschaps

opvatting van andragologie. Zoals gezegd gaat het in een 

dergelijke wetenschap om het verhelderen van het impliciete 

regelbewustzijn, dat aan de basis ligt van fundamentele 

competenties van subjecten. Habermas (1976) stelt hierbij 

dat die reconstructies betrekking hebben op een 'bewezen', 

'juist' voor-theoretisch weten van algemene aard, op een 

universeel kunnen en niet op een bijzondere competentie van 

bepaalde individuen of groepen. Het gaat dus om reconstruc

ties van competenties van de menselijke soort (Gattungs-
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kompetenz) (Habermas 1976:190; zie ook bladzijde 55v.). 

De opvattingen van Habermas zijn ingewikkeld en sterk in 

ontwikkeling. Het is daarom niet gemakkelijk deze theorieën 

te waarderen (zie bijvoorbeeld Van Doorne 1978; Van den 

Bersselaar 1981; Nauta 198l:60v.). Een belangrijk probleem 

in deze reconstructieve wetenschapsopvatting lijkt de 

selectie te zijn van competente personen en hun handelingen 

waarop dan reconstructies gebaseerd kunnen worden. Het is 

niet geheel duidelijk op grond van welke criteria deze 

selectie dient te gebeuren. Een mogelijke eenzijdigheid in 

deze criteria zou ook tot eenzijdigheid in de gerecon

strueerde competenties leiden, die dan echter wel als norm 

voor de beoordeling van het handelen van cliënten in de 

andragogie functioneren. Op deze wijze bestaat de mogelijk

heid dat het handelen van de cliënt afgemeten wordt aan 

normen die niet die van de cliënt zijn (1). 

Tracht men de in deze paragraaf besproken andragologische 

opvattingen - en met name de opvattingen van Nijk - te 

beoordelen vanuit de norm die gegeven is met de aanvaarding 

van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, dan kan men de 

volgende afsluitende opmerkingen maken. Door de introductie 

van de term 'handelen' ter aanduiding van datgene wat 

cliënten (kunnen) doen en waaraan de andragogische arbeid 

dient bij te dragen, wordt de cliënt als een handelende 

persoon begrepen. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend aan 

te sluiten bij vooronderstellingen en doelstellingen van 

een andragogie die zich door het principe van zelfbepaling 

laat normeren. Hiermee is echter nog niet veilig gesteld 

dat het handelen van de cliënt niet door anderen wordt 

bepaald. De meerzinnigheid van het handelen, de ontwikkeling 

van de andragologie in de richting van een algemene, recon

structieve wetenschap, gericht op het verhogen van de 

(1) De formulering van deze kanttekening dank ik mede aan 
gesprekken met A.J. Nijk. 
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handelingscompetentie, en de weinig systematische aandacht 

voor oordeelsmogelijkheden van de cliënt, kunnen ertoe leiden 

dat afstand genomen wordt van datgene wat de cliënt vraagt. 

2.3. Probleemstelling. 

In het voorafgaande zijn enkele principes, ontwikkelingen 

en problemen in de andragologie aan de orde gesteld. Tegen 

de achtergrond van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

werden enkele tendensen belicht, die de andragogie en 

andragologie tot zelf-tegenstrijdige activiteiten dreigen 

te maken. Maar desondanks kon gewezen worden op de mogelijk

heid en noodzaak te streven naar een concept van andragogie 

en andragologie waarin de vraag van de cliënt, zijn belangen 

en zijn werkelijkheidsinterpretatie niet miskend worden. 

Verder werd ingegaan op de belangrijkste conceptualise

ringen in de andragologie. De sociaal-technologische andra

gologie is zich wel bewust van de normatieve context waarin 

de andragogie plaatsvindt. Het gaat ook te ver om deze an

dragologie als een instrument van de heersende macht te 

beschouwen. Maar omdat de sociale technologie, door haar 

verwantschap met het empirisch denken, gebonden is aan een 

ontwerp van een menselijke werkelijkheid die op wetmatige 

wijze beheersbaar en voorspelbaar is, is in dit concept de 

strekking van de andragogische arbeid beperkt en biedt het 

de cliënt geen systematische mogelijkheid mee te beslissen 

over doelstelling en richting van de andragogische arbeid 

met hem. 

Gemeten aan het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

biedt de andragologie, die uitgaat van 'handelen' meer 

mogelijkheden, maar nog niet de garantie dat de cliënt zijn 

handelen zelf kan bepalen. 

Deze overwegingen leiden dan ook tot de vraag of het 

mogelijk is in de conceptualisering van de andragogische 

arbeid een stap verder te gaan en in die conceptualisering 

zelf meer rekening te houden met de vraag van de cliënt, 
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met zijn belangen en keuzes. Hierbij zouden de voordelen 

die aan de oriëntering op 'handelen' vastzitten, dienen te 

worden behouden. Uitgegaan dient te worden van de cliënt 

als een handelende persoon, terwijl de andragogie gericht 

dient te zijn op het handelen van de cliënt. In het concept 

van andragogie zal de vraag beantwoord moeten worden hoe de 

andragoog de cliënt zal helpen bij diens afstemming van zijn 

strevingen en handelingen. Meer dan tot nu toe zal de con

ceptualisering van andragogie een plaats moeten bieden aan 

de zelfbepaling van de cliënt. Nadruk zal moeten liggen op 

de betekenis van het handelen voor de cliënt en op het be

grijpen van dit handelen vanuit het standpunt van de cliënt. 

Tevens dient gezocht te worden naar een taakopvatting van 

de andragoog, die toelaat de cliënt te helpen zonder het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt aan te tasten. Ten

slotte dient er aandacht te zijn voor een vorm van weten

schapsbeoefening die dienstbaar is aan de andragogische 

arbeid. 

2.3.1. Andragologie en wetenschapsfilosofie. 

Hoe kan aan de hiervoor genoemde taakstelling worden bij

gedragen? Voor de beantwoording van deze vraag kan erop 

gewezen worden dat bij de bespreking van de sociale tech

nologie en de empirisch-analytische wetenschapsopvatting 

een nauwe samenhang bleek tussen beide denkwijzen. Beide 

hebben een aantal vooronderstellingen gemeen, die betrek

king hebben op het object van hun bemoeienis, op datgene 

wat ze met dit object kunnen doen of er over kunnen weten 

en op de wijze waarop dit kan gebeuren. Met enige voor

zichtigheid zou men kunnen zeggen dat beide denkwijzen 

voortkomen uit hetzelfde paradigma. 

Kuhn (1972:199) gebruikt de term 'paradigma' in vooral 
twee betekenissen. De term slaat op de hele constellatie 
van overtuigingen, waarden, technieken, enzovoort, die de 
leden van een bepaalde wetenschappelijke gemeenschap hebben. 

66 



De term duidt ook één facet van die constellatie aan: de 
concrete oplossing van belangrijk geachte puzzels, die dan 
als model of voorbeeld in de plaats van impliciete regels 
kunnen dienen als basis voor de oplossing van overblijvende 
puzzels. 'Paradignia' verwijst dus zowel naar gemeenschappe
lijke overtuigingen als naar modellen voor de oplossing van 
wetenschappelijke puzzels (Kuhn 1972:215). Paradigma's geven 
antwoorden op vragen zoals 'Wat zijn de fundamentele enti
teiten waaruit het heelal is samengesteld?', 'Hoe werken ze 
op elkaar en op de zintuigen in?', 'Welke vragen mogen 
rechtmatig gesteld worden over zulke entiteiten en welke 
technieken mogen gebruikt worden bij het zoeken van ant
woorden?' (Kuhn 1972:20). 
Kuhn hanteert 'paradigma' vooral met betrekking tot de 

natuurwetenschappen en schijnt de overtuiging te hebben 
dat de menswetenschappen nog niet aan het stadium van para
digma's toe zijn (Kuhn 1972:30). Von Wright (1972a) wijst 
er echter op dat ook in de menswetenschappen paradigma's 
bestaan. Maar in de menswetenschappen zijn paradigma's, meer 
dan in de natuurwetenschappen, bepaald door politieke en 
sociale ideologieën. Types van menswetenschappen verschillen 
in paradigmatische concepties over de constitutie van 
sociale werkelijkheid en over de determinanten van verande
ring. De verschillen in paradigma's zouden dan terug te 
voeren zijn op verschillen in belangen. 
In het kader van de menswetenschappen spreekt Lammers 

(1972) over een werkelijkheidsconceptie: een door beoefe
naars van een wetenschap geconstrueerd en bewust gehanteerd 
geheel van opvattingen over delen en aspecten van de werke
lijkheid, over de relaties ertussen, en over de methoden 
met behulp waarvan een en ander onderzocht en - zo zou 
men kunnen toevoegen - veranderd kan worden. 

In de wetenschapsfilosofie worden dergelijke paradigma's 

of werkelijkheidsconcepties bestudeerd. Wetenschapsfilosofie 

kan worden omschreven als de wijsgerige discipline die poogt 

regels te formuleren, waarlangs het streven naar weten

schappelijke kennis moet verlopen, en die tracht te verant

woorden op grond waarvan de wetenschap kan pretenderen 

wetenschappelijke kennis te verkrijgen. Wetenschapsfilosofie 

omvat dus zowel methodenleer als grondslagonderzoek (De Boer 

1980:38; Van Peursen 1980:8). Tegen de achtergrond van de 

werkelijkheidsdefinitie die de wetenschap noodzakelijk 

vooronderstelt en die in het grondslagenonderzoek verhelderd 

wordt, gelden methodologische regels, die bepalen hoe de 

werkelijkheid waarop die wetenschap zich richt, onderzocht 
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dient te worden. De vooronderstellingen van een wetenschap, 

die in de wetenschapsfilosofie voorwerp van reflexie zijn, 

maken duidelijk hoe in die wetenschap de werkelijkheid te 

kennen en te veranderen is. 

De in het empirisch-analytisch denken veronderstelde wet

matige samenhang tussen oorzaken van gedrag en dat gedrag 

zelf, levert een model voor de sociaal-technologische bena

dering van dit gedrag. Verwacht mag worden dat de weten

schapsfilosofische verheldering van het paradigma waarin 

handelen een centrale plaats heeft, bouwstenen kan leveren 

voor een ander concept van omgang met de cliënt. De paradig

matische betekenis van de resultaten van de wetenschaps

filosofie kan ook toegelicht worden met behulp van het 

begrip 'beïnvloeding'. Ziet men, zoals Ten Have (1973:58v.), 

'beïnvloeding' als kernwoord van de andragogie, dan is nog 

de aard van die beïnvloeding afhankelijk van de werkelijk-

heidsdefinitie die het functioneren van objecten consti

tueert en de aard van de beïnvloeding bepaalt. Een empi

risch-analytische werkelijkheidsdefinitie levert een sociaal-

technologisch concept van beïnvloeding. Men mag verwachten 

dat een andere werkelijkheidsdefinitie tot een ander concept 

van beïnvloeding en dus van andragogie kan leiden. 

De andragoloog doet er dus goed aan om wijsgerig te denken. 

Ket belang van de filosofie ligt daarbij niet in de eerste 

plaats in het feit dat de (wetenschaps-)filosofische be

schouwingen over de andrago(lo)gie een beter inzicht kunnen 

bieden in de normatieve aspecten van de andrago(lo)gie, of 

een rechtvaardiging kunnen geven van de noodzakelijke keuzes 

die de andrago(lo)og dient te maken. Als hier gewezen wordt 

op het belang van de wetenschapsfilosofie, dan is dat vooral 

omdat verwacht wordt dat de wetenschapstheoretische reflexie 

over handelen inzichten oplevert, die gebruikt kunnen worden 

voor de ontwikkeling van een concept van andrago(lo)gie, 

dat plaats biedt aan het principe van zelfbepaling van de 

cliënt. Het gaat hierbij dus niet zozeer om wetenschaps-
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filosofische reflexies over andrago(lo)gie, maar ten behoeve 

van andrago(lo)gie. Natuurlijk is het ook van belang dat een 

wijsgerige verantwoording wordt gegeven van bijvoorbeeld an

dragogische doelen, van middelen, van wetenschapsopvattingen 

in de andragologie, enzovoort. Maar hier ligt niet de nadruk 

op, ook al kunnen de wetenschapsfilosofische inzichten die 

in het vervolg gepresenteerd worden, tevens gezien worden 

als een bijdrage aan de wijsgerige verantwoording van een 

bepaalde wetenschapsopvatting. 

2.3.2. Pretenties. 

In de vorige bladzijden is de probleemstelling van deze 

studie en de invalshoek voor de beantwoording van de opge

worpen vragen aangegeven. Ter afsluiting van dit hoofdstuk 

kunnen nog enkele opmerkingen gemaakt worden, die beter 

doen uitkomen wat met deze studie wel en niet gepreten

deerd wordt. 

Om te beginnen kan nog eens gewezen worden op de eerder 

geformuleerde probleemstelling: in de conceptualisering 

van de andragogische arbeid meer dan tot nu toe rekening 

trachten te houden met de vragen, de keuzen en de belangen 

van de cliënt. Deze formulering wijst er al op dat hier 

niet getracht wordt een volkomen nieuw concept van andra-

gogie te beschrijven. Bij de bespreking van de andragolo-

gische opvattingen die zich oriënteren op het handelen is 

gewezen op de mogelijkheden die deze oriëntatie biedt. De 

gezochte bijdrage aan de conceptualisering van andragogie 

dient dan ook in deze brede oriëntatie geplaatst te worden. 

Daarbinnen wordt dan nadruk gelegd op een optiek waarbij 

de vragen, de keuzes en de belangen van de cliënt, meer 

dan tot dusver, aandacht krijgen. De nadruk op deze optiek 

betekent ook dat andere andragologisch relevante zaken 

niet of minder aan de orde komen. Eén beperking is erin 

gelegen dat de andragogie hier geconceptualiseerd wordt op 
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het niveau van de omgang tussen cliënt en andragoog. Ener

zijds ligt daar de kern van de andragogische arbied. Ander

zijds is uit het eerste hoofdstuk duidelijk geworden dat, 

hoewel de relatie tussen cliënt en andragoog sterk beïnvloed 

kan worden door krachten die voortvloeien uit de professio

nele en maatschappelijke context van de andragogie, dit nog 

niet wil zeggen dat voor een zekere mate van autonomie van 

die relatie geen plaats zou zijn. Wie hier niet vanuit wil 

gaan, wie de andragogische arbeid als volledig opgeslokt 

ziet door allerlei externe krachten, hoeft geen poging te 

doen de andragogische arbeid te conceptualiseren. Wil de 

andragoog recht doen aan de zelfbepaling van de cliënt, dan 

zal hij in zijn omgang met de cliënt de autonomie van deze 

relatie zoveel mogelijk dienen te eerbiedigen. Dat betekent 

wel dat de andragoog oog dient te hebben voor de krachten 

die zijn handelen en dat van de cliënt bepalen. Een sys

tematische studie van de maatschappelijke en professionele 

krachten en functies van de andragogische arbeid ontbreekt 

hier. Wel dient in de conceptualisering van andragogie de 

ruimte aanwezig te zijn hun invloed te verdisconteren. 

In de tweede plaats wordt hier uitdrukkelijk een beroep 

gedaan op (wetenschaps-)filosofische inzichten. Dit beroep 

op de filosofie betekent meer dan het plaatsen van een 

andragologische opvatting in een of andere wijsgerige tra

ditie. Zo onderscheidt Von Wright (1971:lv.) twee belang

rijke tradities in wetenschap en filosofie: de aristote

lische en de galileïsche traditie. Kenmerkend voor die 

tradities is onder meer dat men feiten causaal tracht te 

verklaren, respectievelijk teleologisch tracht te begrijpen. 

Zonder veel moeite kan men de beide besproken hoofdstromin

gen in de andragologie of minstens belangrijke componenten 

ervan, naar deze tradities onderscheiden. Haar wetenschaps

filosofie functioneert hier vooral ten behoeve van de an

dragologie, niet als reflexie over de andragologie. Verwacht 

mag worden dat de wetenschapsfilosofische inzichten zullen 

bijdragen aan de verheldering van andragologische problemen: 
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aan problemen die betrekking hebben op het begrijpen van 

het handelen van de cliënt vanuit het gezichtspunt van de 

cliënt, aan problemen die te maken hebben met het opheffen 

van een (door anderen ervaren) twijfelachtig zelfbegrip van 

de cliënt, aan problemen die samenhangen met de conceptuali

sering van andragogie en andragologie, die het handelen 

van de cliënt centraal stellen. 

Dit beroep op de filosofie houdt niet in dat de filosofie 

uitmaakt wat andragogie is. Het is wel zo dat de wijsgerige 

reflexie op handelen mogelijkheden en grenzen aangeeft die 

men moet accepteren als men over het handelen (van cliënten) 

spreekt of er iets mee wil. Rekening houdend met deze moge

lijkheden en grenzen kan dan bijgedragen worden aan de 

beoogde conceptualisering van de andragogische arbeid. 

Het beroep op de filosofie beïnvloedt ook de strekking 

van hetgeen volgt. De (wetenschaps-)filosofische inzichten 

bieden basisnoties die op hun vruchtbaarheid voor de andra

gologie, gegeven de probleemstelling, worden onderzocht. 

Dergelijke conceptuele bijdragen staan nog ver af van een 

volledig uitgewerkte andragologie, maar zijn toch de nood

zakelijke eerste stappen die gezet dienen te worden op weg 

naar een ook methodologisch uitgewerkte andragologie. Dit 

betekent dan ook dat hier geen uitgewerkte methodologie van 

het andragogisch handelen te vinden is: een leer die aan

geeft hoe de andragoog in concrete situaties dient te 

handelen, ben dergelijke methodologie is van groot belang. 

Maar de aandacht is hier gericht op wat een dergelijke 

methodologie richting geeft en grenzen stelt. In die zin 

gaat deze studie aan een methodologie vooraf. Wel leidt een 

en ander tot methodologische opmerkingen, maar ze behoeven 

verdere bezinning en uitwerking. 

In de derde plaats kan gesteld worden dat deze bijdrage 

aan de conceptualisering van de andragogie een voor die 

andragogie constitutief karakter heeft. De bijdrage aan de 

conceptualisering van de andragogie kan dan ook beschouwd 

worden als een voorstel, of, zo men wil, als een voorschrift 
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hoe die andragogische arbeid begrepen en uitgevoerd kan 

respectievelijk moet worden. Natuurlijk is het theoretiseren 

over andragogie op een wijsgerige basis niet de enig 

mogelijke benadering van conceptualiseringsvraagstukken. Men 

kan bijvoorbeeld ook op basis van ervaringen een theorie 

ontwikkelen over wat andragogen doen (al zijn dan ook 

theoretische beslissingen nodig over wat andragogen zijn 

en welke ervaringen relevant zijn). Een dergelijke benade

ring kan zinvol de praktijk verhelderen en bijdragen aan de 

verbetering ervan. Maar dit mag niet doen vergeten dat de 

functie van een theorie meer is dan het weergeven van wat 

practici doen. Theoretiseren over een concept van andra

gogische arbeid heeft ook een kritische pretentie en dient 

liefst uit te monden in een beeld van een betere praktijk. 

In deze zin staat theorie in een spanningsverhouding tot de 

praktijk. De verv/ijzing naar voorbeelden uit de praktijk 

(in de hoofdstukken 4, 5 en 6) geldt dan ook niet als 

bewijs voor de juistheid van de hier beschreven conceptuele 

bijdragen aan de andragologie. Ket kan echter als een teken 

van vruchtbaarheid van deze bijdragen gezien worden, als 

andragogen zich in deze conceptualiseringen herkennen. 

Tenslotte, zoals reeds eerder aangegeven, deze studie 

heeft niet de pretentie om alles wat onder de noemer 

'andragogie' figureert, te conceptualiseren. De term 

'andragogie' dekt zoveel verschillende wijzen van handelen 

in het veld van hulpverlening, vorming, begeleiding en 

beleid, dat een bepaald concept moeilijk van toepassing 

kan zijn op al die activiteiten. Waar men hier aan kan 

denken als over andragogie en andragologie gesproken wordt, 

is in het eerste hoofdstuk aangegeven. 

72 



3. OVER HANDELEN 

In het eerste hoofdstuk werd gesteld dat de aanvaarding 

van het principe van zelfbepaling van de cliënt als een 

leidend principe voor de andragogische arbeid, onder meer 

inhoudt dat de cliënt aanvaard wordt als iemand die kan 

handelen. In het tweede hoofdstuk werd de verwachting uit

gesproken dat de wijsgerige verheldering van het paradigma 

waarin handelen een centrale plaats heeft, bouwstenen kan 

leveren voor een concept van andrago(lo)gie dat aan het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt zoveel mogelijk recht 

wil doen. In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 

deze wijsgerige verheldering van handelen. 

De andragoog die het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt 

aanvaardt en die de cliënt wil helpen, wordt met verschil

lende vragen geconfronteerd. Om te beginnen zal de andragoog 

zich vragen dienen te stellen zoals 'Hoe kom ik te weten wat 

de cliënt wil?' en 'Hoe is de situatie van de cliënt?'. De 

andragoog zal zich er verder rekenschap van moeten geven dat 

ook de cliënt zelf een beeld heeft van zijn eigen situatie. 

De andragoog zal zich dan niet enkel moeten afvragen 'Hoe 

begrijpt de cliënt zichzelf?'. Een en ander kan ook aanlei

ding zijn tot verdere vragen zoals 'Wie heeft het laatste 

woord in de vaststelling van wat er aan de hand is?', 'Is 

er een criterium om dit te toetsen?' en 'Welke positie heeft 

hier de cliënt?'. Verder vraagt het helpen van de cliënt 
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niet alleen inzicht in hoe de cliënt zijn situatie ziet en 

in wat hij nastreeft. De andragoog zal de cliënt ook willen 

helpen bij het dichter bij elkaar brengen van de situatie 

waarin de cliënt zich bevindt en de situatie waarin de cliënt 

zich wenst te bevinden. De andragoog zal zich dan ook de 

vraag stellen 'Hoe is het handelen van de cliënt te beïn

vloeden? ' . 

3.1. De 'philosophy of action'. 

Aan de hierboven genoemde vragen wordt, in algemene zin, 

veel aandacht besteed in de 'philosophy of action' of 

analytische handelingsfilosofie. Deze nog jonge tak van de 

analytische filosofie is te beschouwen als een meta-theorie 

van het handelen. In deze meta-theorie tracht men een ver

heldering te geven van de handelingsfilosofische begrippen 

zoals bijvoorbeeld 'handelen' en 'gedrag'. Verder streeft 

men naar een verheldering van de wijze waarop handelingen 

worden verklaard. Tenslotte is er aandacht voor de herfor

mulering en behandeling van traditioneel metafysische pro

blemen, zoals het probleem van de wilsvrijheid (Meggle 

1977; Ritsert 1975; Van den Beid 1982). 

Eën van de belangrijkste discussies in de analytische 

handelingsfilosofie betreft de aard van de wetenschappelijke 

verklaring. Men kan in dit verband een tweetal conceptuele 

schema's of taalspelen onderscheiden (Landesman 1965). Het 

Cartesiaanse dualisme van lichaam en ziel wordt in bepaalde 

opvattingen vervangen door een nieuw dualisme. Hierbij 

wordt de nadruk gelegd op verschillen tussen regel en wet, 

reden en oorzaak, handelen en beweging, begrijpen en 

causaal verklaren. 

Bij veel vertegenwoordigers van de analytische handelings
filosofie is de invloed merkbaar van de latere Wittgenstein. 
Men legt daarbij minder nadruk op het strikt linguïstische 
karakter van filosofische problemen, maar meer op de relatie 
tussen taal, handelingen en sociale context. Winch (1958) 
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tracht uit Wittgenstein's latere filosofie consequenties te 
trekken voor de beoefening van de sociale wetenschappen. 
Hij verwerpt een benadering van het menselijk handelen, die 
steunt op het deductief-noraologisch model. Meer dan een 
decennium later wordt de vraag naar het begrijpen of ver
klaren van handelen weer actueel door het werk van Von 
Wright (1971), hierbij geïnspireerd door Anscombe (1957) en 
Ch. Taylor (1964). Sindsdien is de problematiek op vele 
wijzen becommentarieerd en uitgewerkt (Manninen c.s. 1976; 
Von Wright 1980). 
Apel (19 67) wees reeds op de overeenkomsten tussen de door 

Wittgenstein geïnspireerde methodologische benaderingen en 
de continentale 'geisteswissenschaftliche' hermeneutiek. 
In Nederland, zeker onder andragologen, is tot voor kort 

weinig aandacht besteed aan deze 'variant van de positivisme-
strijd' in het angelsaksische gebied (Ritsert 1975; Riedel 
1978:160v.). Wellicht speelt hierin mee, naast het feit dat 
de analytische handelingsfilosofie een betrekkelijk jonge 
tak is in de wijsbegeerte, dat deze stroming - in ieder 
geval op het eerste gezicht - minder maatschappij-betrokken 
lijkt. In Nederland overheerst(e) belangstelling voor de 
methodenstrijd tussen neo-positivisten en neo-marxisten ên, 
in mindere mate, voor de discussies tussen Popper c.s. en 
Kuhn c.s. Uitzonderingen in de andragologie zijn te vinden 
bij Nijk (1978) en Verbiest (1979). In de pedagogiek kan 
Spiecker (1974) genoemd worden. 

In de volgende paragrafen wordt, met behulp van inzichten 

uit de analytische handelingsfilosofie, een bijdrage gele

verd aan een antwoord op de in het begin van dit hoofdstuk 

geformuleerde vragen. 

3.2. Handelen als regel-geleid gedrag. 

Handelen wordt soms gekarakteriseerd als gedrag dat door 

regels wordt geleid (Winch 1958; zie ook Duintjer 1977) . 

Deze belangrijke, zij het niet geheel toereikende karakte

risering van handelen - niet toereikend omdat vooral aan

dacht geschonken wordt aan de vraag wat voor handeling uit

gevoerd wordt en minder waarom die uitgevoerd wordt - vindt 

haar oorsprong in de vraag hoe betekenisvol gedrag onder

scheiden kan worden van gedrag zonder meer (Winch 1958:45, 

49). ben cruciaal kenmerk van betekenisvol gedrag is, 

volgens Winch, het regel-geleide karakter van dat gedrag. 
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Betekenisvol gedrag of handelen veronderstelt de toepassing 

van een regel. Een voorbeeld dat Winch ontleent aan Weber, 

kan dit verduidelijken. Er is slechts sprake van het gebruik 

van een bladwijzer als de persoon in kwestie deze gebruikt 

om aan te geven waar hij verder wil lezen, om een belangrijke 

passage aan te geven, enzovoort. Betekenisvol gedrag houdt 

dus een regulering in van het toekomstige handelen. Maar 

regulering van toekomstig handelen kan slechts gebeuren als 

er sprake is van een regel die gevolgd wordt. Het volgen van 

een regel impliceert hetzelfde doen, of aan een standaard 

voldoen. En dit houdt in dat ook anderen dan de actor kunnen 

zeggen of die actor al dan niet de regel correct volgt 

(Winch 1958:30v.). Anderen moeten minstens principieel de 

pointe van de regel kunnen vatten en mogelijke fouten in 

het volgen van de regel kunnen aanwijzen. Als dit niet het 

geval is, dan kan niet volgehouden worden dat er sprake is 

van een regel die al dan niet gevolgd wordt. 

Winch steunt hier op het zogeheten 'private language 
argument' (dat beter een anti-private language argument 
zou heten - Van Haaften 1979:260) . In deze redenering, die 
teruggaat op Wittgenstein, wordt geargumenteerd tegen de 
mogelijkheid van een privé-taal, dit is een taal waarvan 
de woorden verwijzen naar wat alleen de spreker bekend 
zou zijn, naar zijn persoonlijke ervaringen (Wittgenstein 
PU 243). Kenny (1973:191v. - maar vergelijk Van Haaften 
1979:260v.) redeneert dat bij opeenvolgend gebruik van 
een bepaalde term Τ de betekenis ongewijzigd moet blijven. 
De persoon moet zich de betekenis van Τ bij een volgende 
gelegenheid juist herinneren. In een privé-taal is het 
enige middel om dit te bereiken de herinnering. Maar een 
beroep op de herinnering levert niets op: zeggen dat iemand 
zich de juiste betekenis herinnert is aannemen wat aange
toond moet worden. Er is dan geen onafhankelijk criterium 
op grond waarvan de juistheid van de herinnering van bete
kenistoekenning beoordeeld kan worden. Een dergelijk crite
rium ligt wel in het intersubjectief taalgebruik. 

Samenvattend blijken een drietal belangrijke stappen aan

wijsbaar in Winch' karakterisering van betekenisvol gedrag 

als regel-geleid gedrag. Vooreerst vat Winch handelen op 

als een resultaat van intenties, motieven en redenen 
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(Winch 1958:51v., 80v.). Vervolgens stelt hij dat dergelijk 

handelen slechts te begrijpen is in een context van regels. 

Deze regels bepalen namelijk wat het wil zeggen om die of 

die reden te handelen. En tenslotte stelt Winch dat regels 

slechts kunnen functioneren in een sociale context. 

Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen nog enkele 

opmerkingen over regel-geleid gedrag gemaakt worden. Om te 

beginnen kan aangegeven worden over welke soort regels hier 

gesproken wordt. Regels kunnen op diverse wijzen onder

scheiden worden. Bijvoorbeeld naar het terrein waarop ze 

betrekking hebben (juridische regels), naar de mate waarin 

ze het handelen strikt dan wel globaal vastleggen (gramma

ticale versus stilistische regels), enzovoort (Duintjer 

1977:45). Een belangrijk onderscheid kan gemaakt worden 

tussen regels die nieuwe vormen van handelen scheppen of 

definiëren enerzijds, en regels die handelwijzen - die 

onafhankelijk van die regels bestaan - nader reguleren 

anderzijds (Searle 1965; Duintjer 1977:45v.; Von Wright 

1963:lv.). Winch is in zijn analyses vooral gericht op 

de eerste soort regels: op regels die instituties definië

ren en handelwijzen constitueren (zie bijvoorbeeld Winch 

1958:82v.; zie ook Von Wright 1971:204). 

Deze eerste soort regels zijn constitutieve of defini-

torische regels. Deze regels zijn zowel machtigend als 

dwingend. Ze stellen tot nieuw handelen in staat, maar 

leggen ook het handelen vast. -De regels van het spel bepalen 

de zetten die uitgevoerd kunnen worden en daardoor het spel 

en het spelen. Dit geldt ook voor het gebruik van begrippen. 

Een aantal onderling samenhangende regels reguleert hoe 

gedragingen geïnterpreteerd kunnen worden, omdat dit het 

gebruik van begrippen in een systeem van begrippen bepaalt. 

Hierdoor bepalen deze regels mede wat over de werkelijkheid 

gezegd kan worden. Deze onderling samenhangende regels 

hebben dan ook een constitutief karakter voor de betekenis 

van het werkelijkheidsgebied waarop ze betrekking hebben. 
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Giddens (1976:142) meent dat termen zoals 'taalspel' 

(Wittgenstein), 'paradigma' (Kuhn), 'meervoudige werkelijk

heden' (James, Schütz) - hoewel ontwikkeld in verschillende 

wijsgerige tradities - de bedoeling hebben te laten zien dat 

de betekenis van begrippen, (taal-)handelingen, enzovoort, 

begrepen dient te worden in relatie tot onderling samen

hangende regels. In navolging van Giddens zal hier van 

betekeniskaders gesproken worden. De begrijpelijkheid van 

de werkelijkheid wordt tot stand gebracht door mensen via 

de constructie en instandhouding van die betekeniskaders, 

die interpretatieschema's leveren door middel waarvan de 

dagelijkse ervaring wordt geassimileerd en 'verwerkt'. 

Dat de verwijzing van een begrip bepaald wordt door de 
door mensen geconstrueerde regels, betekent niet dat hier 
sprake is van volledige willekeur. Weliswaar is de betekenis 
van een begrip niet volledig door de ervaring bepaald. Want 
ook het verwijzen naar de ervaring als laatste toetssteen 
voor de beoordeling van uitspraken vooronderstelt de aan
vaarding van een betekeniskader dat regelt wat de ervaring 
kan bewijzen (Wittgenstein PG,i:109v.; PU:373; UG:145). 
Maar bij toepassing van een begrip is men ook gebonden aan 
de grenzen die door de werkelijkheid worden gesteld. Als de 
wereld fundamenteel anders zou zijn dan nu het geval is, dan 
zouden de begrippen die nu gebruikt worden niet van toepas
sing zijn. De procedure van een stuk kaas op een weegschaal 
leggen en aan de hand van het uitslaan van de wijzer de 
prijs bepalen, zou haar pointe verliezen als het regelmatig 
zou gebeuren dat zulke stukken zonder duidelijke oorzaak 
zouden vergroten of verkleinen (Wittgenstein PU:142,520,xii; 
BGM:vii,l; Z:352; Zimmermann 1975:246v.; Hertzberg 1976). 

De tweede soort regels zijn modificerende of prescriptieve 

regels. Deze regels hebben een imperatief karakter en kunnen 

typisch beschreven worden in de vorm 'doe x' of 'als y doe x' 

(rij niet harder dan 30 km per uur in de stad). 

Het onderscheid tussen constitutieve en modificerende 

regels is niet altijd even gemakkelijk te maken. 'Afwij

kingen' of Overtredingen' van een regel zijn niet altijd 

zonder meer als het niet volgen van de desbetreffende regel 

te beschouwen. Ze vormen soms een nieuwe toepassing van de 

regel, die deze regel (enigszins) modificeert (Wittgenstein 
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BGM,!, 75v.; Widdershoven 1982). 

Het onderkennen van gedrag als regel-geleid vereist dat 

men dit gedrag begrijpt als de uitvoering van een regel. 

Hierbij dient men verder te gaan dan het waarneembare 

gedrag: dezelfde bewegingen kunnen verschillende handelingen 

betekenen. Duintjer (1977:60v.) wijst erop, dat gedragingen 

slechts als de uitvoering van bepaald regel-geleid gedrag 

te onderkennen zijn, als men gissend regels toevoegt aan 

het waarneembare gedrag. Men gist niet naar innerlijke 

ervaringen van de handelende persoon, maar men tracht de 

pointe van de handeling te begrijpen op basis van vertrouwd

heid met de publieke regels die de gedragingen van de actor 

kunnen leiden. Begrijpen vereist dus vertrouwdheid met het 

betekeniskader van de persoon in kwestie. De interpretatie 

van regel-geleid gedrag berust op gissingen. Deze kunnen 

wel gecorrigeerd worden, maar dan toch slechts door andere 

gissingen van het handelen van de actor. 

De gemeenschappelijke regels die voorwaarde zijn voor de 

begrijpelijkheid van het handelen, zijn ook publieke criteria 

waaraan het handelen getoetst kan worden. Regel-geleid gedrag 

is dus kritiseerbaar (Ryle 1949:29; Winch 1958:32; Duintjer 

1977:28). De uitvoering van een bepaalde handeling kan al 

dan niet correct zijn, al dan niet in overeenstemming met 

de regels zijn. De uitvoering van regel-geleid gedrag kan 

dan ook aanleiding zijn tot kritiek van anderen. Kritiek 

speelt een belangrijke rol bij het leren van regel-geleid 

gedrag. Bij het verwerven van de vaardigheid om bepaalde 

handelingen uit te voeren leert men wat een juiste uitvoe

ring is, omdat anderen commentaar geven op de (in)correcte 

uitvoering van de handelingen. Leren van regel-geleid 

gedrag is niet pure imitatie, noch louter dingen doen op 

dezelfde wijze als geleerd. Het is vooral dingen doen op 

een wijze die geldt als dezelfde (Winch 1958:59; Duintjer 

1977:32v.). De toepassing van regels vraagt dus een per

soonlijke vaardigheid in het extrapoleren van de voorbeel

den naar nieuwe situaties. En ook al opent dit, minstens 
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in een aantal gevallen, de mogelijkheid van een subjectieve 

mede-bepaling van regels, dit sluit niet uit dat deze 

altijd op inter-subjectieve wijze ter discussie kunnen 

worden gesteld (Doeser 1960:47). 

Dat het uitvoeren van regel-geleid gedrag meer is dan 

imiteren, maar precies het volgen van een principe dat 

toegepast moet worden, betekent ook dat bij regel-geleid 

gedrag de mogelijkheid van reflectie essentieel is 

(Winch 195Ь:63; Duintjer 1977:39). De actor dient de 

situatie in te schatten, te overwegen op welke wijze hij 

zal handelen, de gevolgen van zijn handelen na te gaan. 

Dit overwegen hoeft geen bewuste theoretische reflectie 

te zijn en toont zich vooral in de vaardigheid om zich op 

een bepaalde wijze te gedragen. 

Reeds werd opgemerkt dat de typering van handelen als 

regel-geleid gedrag niet toereikend is. Om dit toe te 

lichten kan teruggekomen worden op het eerder gemaakte 

onderscheid tussen definitorische en prescriptieve regels. 

Als men de betekenis van bepaalde gedragingen tracht aan 

te geven door te wijzen op de definitorische regels die 

de gedragingen leiden, dan wordt een antwoord gegeven op 

de vraag wat voor handeling plaatsvindt. Gegeven bepaalde 

gedragingen zou, onder verwijzing naar bepaalde regels, 

gezegd kunnen worden dat Jan schulden maakt. Maar hiermee 

is nog niet de vraag beantwoord waarom Jan schulden maakt. 

Anders gezegd, definitorische regels zijn wel belangrijk 

voor het begrijpen van wat voor soort handeling plaatsvindt, 

maar ze zijn geen beweegreden voor een handeling. De iden

tificatie van definitorische regels geeft nog geen antwoord 

op de vraag waarom die regels gevolgd worden. 

De nadruk op het regel-geleide karakter van handelingen, 

zoals dat bij Winch kan worden aangetroffen, sluit niet 

uit dat er beweegredenen zijn voor het handelen. Maar het 

is toch vooral te zien als een accentuering van belangrijke 

voorwaarden voor het begrijpen van gedrag als handelen: 
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de definitorische regels vormen betekeniskaders die mede 

constitueren wat als handelen mogelijk is. Slechts op basis 

van vertrouwdheid met die regels en onder verwijzing naar 

de betekeniskaders van de actor kunnen bepaalde gedragingen 

begrepen worden als bepaalde handelingen, terwijl die han

delingen eventueel onder kritiek geplaatst kunnen worden 

als incorrecte uitvoeringen. 

3.3. Handelen en intentionaliteit. 

Behalve regels speelt ook de intentionaliteit een belang

rijke rol in de karakterisering van gedrag als handelen. 

Zoals hiervoor gezegd, ontkent Winch dit niet, maar hij 

schenkt aan de intentionaliteit van het gedrag weinig aan

dacht. Bij handelen komt het gedrag van de actor tot stand 

'door' de intentionaliteit (Taylor 1964:27v.; Chisholm 1966; 

Von Wright 1971:86v.). Davidson (1971, 1973) stelt dat men 

van een handeling kan spreken als dat wat gedaan wordt zo

danig beschreven kan worden dat daaruit de intentionaliteit 

van wat gedaan wordt spreekt. Niet-intentionele handelingen 

zijn dan handelingen onder andere beschrijvingen. Oedipus had 

niet de intentie zijn vader te vermoorden, maar had wel de 

intentie de man die hem de weg versperde - en die, zonder dat 

Oedipus het wist, zijn vader was - te doden. Het doden van 

de man is dan een intentionele handeling, terwijl het doden 

van zijn vader een niet-intentionele handeling is. Volgens 

Davidson is dus het bestaan van minstens één beschrijving 

waaronder het gedrag als intentioneel wordt gezien een 

noodzakelijke voorwaarde om van handelen te spreken. De in

tentionaliteit van een handeling verwijst naar een bepaalde 

beschrijvingsvorm van gedragingen. Wat dit inhoudt kan als 

volgt verder worden verduidelijkt. Anscombe (1957:7v.) is 

van mening dat op intentionele handelingen de vraag 

'waarom?' - in een bepaalde betekenis - van toepassing is. 

Het antwoord dient namelijk te verwijzen naar redenen die 

de actor heeft voor zijn handelen. Ze stelt verder 
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(Anscombe 1957:14v., 49v.) dat er geen sprake van kan zijn 

dat een actor een intentionele handeling verricht waarvan 

hij geen weet heeft. Ook Kenny stelt dat er sprake is van 

een intentionele handeling, alleen als de actor weet dat 

hij de handeling verricht èn als de handeling verricht wordt 

als doel op zich of als middel om een verder gelegen doel 

te bereiken. Bij intentionele handelingen is er sprake van 

een zekere graad van controle van de actor over zijn han

delen (Kenny 1975:53v.; zie ook Von Wright 1960:17). Men 

kan dus zeggen dat, wil men een bepaald gedrag als handelen 

opvatten, er minstens één beschrijving dient te zijn waar

onder dat gedrag als intentioneel wordt gezien, terwijl de 

intentionaliteit van de handeling impliceert dat de actor 

weet dat hij die handeling verricht èn die handeling als 

doel of als middel voor een doel verricht. Wie het over 

handelen heeft zal aandacht moeten schenken aan de redenen 

van de actor en aan diens kennis van wat hij doet. 

De intentionaliteit van gedrag is niet iets achter het 

gedrag of een extra kenmerk van het gedrag. De intentiona

liteit van gedrag is met een duidende beschrijving van dat 

gedrag verbonden: het gedrag wordt in verband gebracht met 

bedoelingen en opvattingen (betreffende middelen) van de 

actor (Anscombe 1957:19v.,48v.,Ь4; Von Wright 1971:115; 

zie ook biz. 79 ). Als men een bepaald gedrag (bijvoorbeeld 

met de hand wuiven) aan een actor kan toeschrijven, en men 

kan ook bedoelingen (groeten) en opvattingen over de wijze 

waarop die bedoelingen te realiseren zijn (met de hand 

wuiven) aan de actor toeschrijven, waardoor het verband 

gelegd wordt tussen de beschrijving van de handelingen en 

de doelen en opvattingen van de actor, dan beschrijft men 

intentioneel gedrag. 
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3.3.1. Intentie en intentionaliteit. 

Niet alles wat een actor intentioneel doet is iets waarvoor 

hij een intentie heeft gevormd. Zo kan iemand die de intentie 

heeft een brief aan een vriend te schrijven (het object van 

intentie), allerlei handelingen uitvoeren (pen en papier 

nemen, letters schrijven, de brief in een envelop stoppen). 

Over het algemeen zal de actor deze handelingen uitvoeren 

zonder telkens een intentie te vormen voor die verschillende 

handelingen. Toch zijn die handelingen intentioneel: ze 

zijn doelgericht. Men kan zeggen dat een actor alles wat 

hij doet om het object van zijn intentie te realiseren 

intentioneel doet (Von Wright 1971:89v.,· 1980:16v.). 

Is er in het voorbeeld van een brief schrijven nog sprake 

van een intentie, er zijn ook allerlei situaties waarin 

intentioneel gehandeld wordt zonder dat de actor een intentie 

heeft gevormd. Als een actor plotseling de auto remt om een 

overstekende hond te vermijden, dan kan moeilijk gezegd 

worden dat hij een corresponderende intentie had gevormd. 

De handeling verloopt te vlug, te automatisch om een intentie 

te kunnen vormen. Toch is dit soort gedrag doelgericht: het 

is het remmen van de auto om het dier te vermijden. Het kan 

ook (af-)geleerd worden, zij het soms moeilijk, en is dus 

onder controle van de actor. Men kan bovendien de intentio

naliteit van deze reflexhandelingen reconstrueren. Retrospec

tief kan een object van intentie gevormd worden. Reflexhan-

aelingen verschillen in deze opzichten van reflexgedrag 

(zoals de beenbeweging als gevolg van een tik op de knie) 

(L. Wright 1974; Von Wright 1960:16v.). 

Handelen is dus gedrag dat begrepen wordt onder het aspect 

van intentionaliteit. Handelen kan teleologisch verklaard 

worden. Dit wil zeggen onder verwijzing naar de doelgericht

heid of betekenisvolheid van het handelen. Er bestaan meer

dere vormen van teleologische verklaringen. Ook in de bio

logie spreekt men van doelgericht gedrag en een teleolo-
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gische verklaring. Het gedrag is dan echter niet inten

tioneel, maar een functie van voorafgaande condities die 

via negatieve feedback-relaties verbonden zijn met een be

paalde eindtoestand of 'doel'. Verklaring van deze relaties 

berust op wetmatigheden. Von Wright (1971, 1976a) spreekt 

hier van quasi-teleologie. Quasi-teleologische verklaringen 

geven antwoord op de vraag 'hoe kan iets gebeuren?'. Zij 

geven geen antwoord op de vraag 'waartoe gebeurt iets?'. 

Daarnaast zijn er echte teleologische verklaringen, waarbij 

een handeling gezien wordt als tot stand komend 'door' de 

intentionaliteit van de actor. De relatie tussen intentio

naliteit en handeling steunt hier niet op wetmatigheden 

(zie verder par. 3.6.). 

3.3.2. Aspecten van een handeling. 

Aan een handeling kan men verschillende aspecten onder

scheiden. In de eerste plaats is er de intentionaliteit 

van de handeling, bijvoorbeeld de intentie die iemand 

heeft om ergens aan te bellen. Verder zijn er ook de 

opvattingen die de actor heeft over de wijze waarop hij 

zijn intenties kan realiseren. Iemand met de handen vol 

kan bijvoorbeeld de opvatting hebben dat hij ergens kan 

aanbellen door met zijn neus tegen een knop te duwen. 

ben derde aspect, het resultaat van een handeling, is de 

eindtoestand van de verandering die de actor tot stand 

brengt en die moet plaatsvinden, per definitie, wil de 

handeling in kwestie uitgevoerd zijn. In het voorbeeld 

is dat het overgaan van de bel. Het resultaat is dus 

conceptueel met de handeling verbonden. Daarnaast kunnen, 

als gevolg van causale relaties, nog antecedenten en 

gevolgen optreden, bijvoorbeeld het spannen van bepaalde 

spieren en het ontstaan van een kortsluiting als gevolg 

van het overgaan van de bel (Von Wright 1963:39v.; 

1971:86v.; 1980:15v.,28v.; Kenny 1975:54 v.; Van den 

ßeld 1982:2v.). De intentionaliteit van de handeling 
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constitueert de eenheid tussen de verschillende 'externe' 

delen van de handeling: het resultaat en de ermee verbonden 

antecedenten en gevolgen (Von Wright 1971:89). 

3.3.3. De beschrijving van handelingen. 

Is het strekken van de vinger, het aanbellen aan een deur 

en het veroorzaken van een kortsluiting (door dit bellen) 

ëën handeling of vormen dit verschillende handelingen? 

Goldman (1970, 1971) hanteert een 'fine-grained' onderschei

ding. Volgens hem is er sprake van verschillende handelingen 

(act-tokens), die via 'level-generation' verbonden zijn. 

'Level-generation' of kortweg 'generation' is een relatie 

tussen geordende paren van handelingen van dezelfde actor. 

In het algemeen geldt dat er sprake is van 'generation' 

tussen twee handelingen, als de ene handeling beschreven kan 

worden als voortgebracht door de andere (Goldman 1970:21). 

Verschillende vormen van 'generation' worden onderscheiden, 

waarbij onder meer op basis van causale of conventionele 

relaties tussen handelingen gezegd kan worden aat de ene 

handeling de andere voortbrengt, ¿o kan bijvoorbeeld gezegd 

worden dat, gegeven bepaalde omstandigheden (een actor die 

fietst op de openbare weg en zijn rechterarm uitsteekt) en 

gegeven bepaalde conventies (in bepaalde omstandigheden 

geldt de rechterarm uitsteken als het aangeven van een 

richtingsverandering), die actor een voorgenomen richtings

verandering aangeeft door zijn arm uit te strekken. 

Anderen (Anscorobe 1957; Davidson 1971) zien echter het 

strekken van de vinger, het aanbellen en de kortsluiting 

veroorzaken als één handeling, die op verschillende wijzen 

beschreven kan worden. Hornsby (1980:66v.) meent dat in het 

kader van deze iüentiteitsopvatting gesproken kan worden van 

minder of meer basale beschrijvingen van een handeling. Zo 

is 'het aanbellen' minder basaal dan 'de vinger strekken', 

want aanbellen is afhankelijk van de vinger strekken 

(althans in dit voorbeeld) . Hornsby onderscheidt causale 
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en teleologische relaties: 'de vinger strekken' is causaal 

basaler dan 'bellen'; 'de sleutel te voorschijn halen' is 

teleologisch basaler dan 'de deur openen'. 

In het kader van deze studie is de discussie over de 

ontologische status van handelingen minder interessant dan 

de vaststelling dat dezelfde gedragingen op verschillende 

wijzen beschreven kunnen worden. Onaer minstens ëën be

schrijving zal sprake zijn van een intentionele handeling. 

Maar er kunnen soms ook beschrijvingen gegeven worden die 

de aandacht vestigen op andere intenties en op ongeweten en 

ongewilde gevolgen van intentionele handelingen. Zo kan er 

sprake zijn van een situatie waarbij, onder de beschrijving 

'de man maakt een grapje', sprake is van een intentionele 

handeling, terwijl onder de beschrijving 'de man beledigt 

een toehoorder' een niet-intentionele handeling wordt weer

gegeven. Het plaatsen van intentionele gedragingen onder 

verschillende beschrijvingen kan de betekenis van handelingen 

verhelderen en kan aanleiding zijn om daar in het verder 

handelen rekening mee te houden. 

3.4. Determinanten van handelingen en verklaringsmodellen. 

De determinanten van een handeling zijn de factoren, die 

de handeling verklaren. Men kan dan ook de bespreking van 

de verschillende determinanten laten samengaan met de be

spreking van verschillende verklaringsmodellen. Om te be

ginnen kan een onderscheid gemaakt worden tussen interne 

determinanten en externe determinanten van handelingen. 

Interne determinanten worden gevormd door de intenties en 

middel-doel opvattingen van de actor. Externe determinanten 

zijn vragen ('hoe laat is het?'), eisen ('doe dat' of een 

stoplicht) of regels die bepaalde handelingen voorschrijven 

(zoals de code van de maatschappelijk werker). Verder wordt 

nog ingegaan op determinanten van interne determinanten. 

ben verklaring aoor interne determinanten laat namelijk nog 

de vraag open waarom iemand een bepaalde intentie heeft. 
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Daarom wordt ook aandacht geschonken aan wensen en rolver-

plichtingen, die zowel een rol spelen in het determineren 

van interne determinanten als eerder rechtstreeks het han

delen kunnen bepalen. 

3.4.1. Interne determinanten; het intentionalistische ver

klaringsmodel . 

Het handelen van een actor kan soms verklaard worden uit 

de intentie van de actor en zijn opvattingen over de middelen 

die hij dient te gebruiken om zijn intentie te realiseren. 

In dit intentionalistische verklaringsmodel (Von Wright 

1971:83v.; 1980:28) wordt de handeling verklaard door deze 

te zien als het aanwenden van middelen door de actor voor 

het bereiken van zijn doel. De intentie en opvatting samen 

vormen de reden voor de handeling. Een dergelijke reden is 

een interne determinant voor een handeling. 

Men maakt soms een onderscheid tussen enerzijds werkzame 
redenen en anderzijds ondersteunende redenen (Haz 1978; 
Goldman 1970:lÜ0v.). Werkzame redenen verwijzen naar inten
ties, doelen, enzovoort. Ze impliceren een waardering van 
de situatie. Ondersteunende redenen hebben betrekking op de 
middel-doel opvattingen van de actor. Maar omdat intentie 
en opvatting afzonderlijk niet tot een handeling leiden, is 
het juister ze samen de reden voor een handeling te noemen. 
Of men in een verklaring ook telkens intentie ên opvatting 
zal geven, is afhankelijk van wat bekend is. Als men bij
voorbeeld weet dat een actor zijn lichamelijke conditie op 
peil wil houden, dan kan de verklaring van een handeling 
(in guur weer fietsen) bestaan in het aangeven van de op
vatting van de actor (hij gelooft dat hij, tenzij hij nu 
fietst, zijn conditie niet op peil kan houden). 
Het begrip 'reden' wordt op verschillende wijzen gebruikt. 

Zo is er een zeker verschil in de betekenis van 'reden' in 
zinnen als 'Er is reden Jos te waarschuwen' en 'Anton's reden 
Jacques te waarschuwen was ..'. In de laatste zin functio
neert 'reden' in een verklarende context; in de eerste zin 
in wat men zou kunnen noemen een gedragsoriënterende context 
(Raz 1975; 1978). De reden waarvan sprake is in het inten
tionalistische verklaringsmodel is een verklarende reden 
en wel de reden van de actor. 

Von Wright (198ü:29v.) onderscheidt een drietal verbijzon
deringen van het intentionalistische verklaringsmodel, naar-
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gelang de actor van mening is dat de middelen die hi] 
aanwendt noodzakelijk, volaoende of slechts bevorderlijk 
zijn voor het bereiken van zijn doel. Als een actor ver
schillende middelen kan kiezen, waarbij de alternatieven 
elk voldoende of bevorderlijk geacht worden, dan blijft de 
verklaring onvolledig, tenzij de keuze eveneens verklaard 
wordt. Maar dit kan niet altijd. De keuze van middelen kan 
verder teruggaan op een beredeneerde of op een loutere voor
keur. In het laatste geval spreekt Von Wright niet meer van 
een reden. Bovendien kan de keuze tussen middelen ook 
gratuit of ongegrond zijn. 

De verklaring van een handeling door middel van het inten-

tionalistische verklaringsmodel steunt op het zogeheten 

practisch syllogisme. In deze redeneervorm wordt in de eerste 

premisse een doel van de actor, een door hem gewild iets, 

beschreven. In de tweede premisse wordt de middel-doel 

opvatting van die actor weergegeven. De conclusie beschrijft 

het gebruik van het middel door üe actor om zijn doel te 

bereiken (of het voornemen van de actor hiertoe) (Von Wright 

1971:27; Kenny 1975:70). 

Als voorbeeld kan onderstaand practisch syllogisme gelden: 

Eerste premisse: Ik heb de intentie om 18.00 uur in 

Brussel te zijn. 

Tweede premisse: Als ik de trein van 15.00 uur in 

Breda neem, dan ben ik om 18.00 uur 

in Brussel. 

Conclusie: Ik neem de trein van 15.00 uur in 

Breda. 

Het practisch syllogisme gaat terug op Aristoteles en 
speelt daar vooral een rol m het bepalen van goed of 
juist handelen (Von Wright 1972b). Anscombe (1957:57v.) 
bescnouwt het practisch redeneren als redeneren met premis
sen die aan een bepaalde handeling een zekere wenselijkheid 
geven. Maar een actor kan ondanks de wenselijkheid van een 
handeling deze toch achterwege laten. Kenny (197b:70v., 
lOlv.) benadrukt dat de conclusie van een practisch syllo
gisme niet noodzakelijk uit de premissen volgt. Ook al kan 
men, door het opnemen van alle relevante wensen van de 
actor in de eerste premisse, de adequaatheid van de con
clusie verzekeren, dan blijft het nog mogelijk dat ook 
een andere conclusie adequaat is ('de bus nemen' en 'de 
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trein nemen' kunnen beide adequate conclusies van een prac-
tisch syllogisme zijn). Ook Von Wright meent dat het dogma
tisch is te stellen dat een conclusie van een practisch syl
logisme logisch noodzakelijk volgt uit de premissen. Maar 
hij neemt wel aan dat er sprake is van een zeker 'commitment' 
van de actor, of van een conceptuele noodzakelijkheid: als 
een actor niet handelt overeenkomstig zijn reden, dan is 
het moeilijk om zijn handelen te begrijpen (Von Wright 1976b; 
1980:38v.). 

De teleologische verklaring van een intentionele handeling 

volgens het intentionalistische verklaringsmodel gebeurt 

door een Omgekeerd' practisch syllogisme. Men redeneert 

terug van de conclusie - waarin de handeling van de actor 

wordt beschreven - naar de premissen, die de intentie en 

overtuiging - de reden - van de actor beschrijven (Von 

Wright 1971:96) . 

Vooraleer over te gaan naar de bespreking van een ander 

verklaringsmodel worden nog enkele afsluitende opmerkingen 

gemaakt. In de eerste plaats kan benadrukt worden dat het 

practisch syllogisme een plan om te handelen toont. Het 

practisch syllogisme toont de inschatting die de actor 

van zijn situatie maakt: wat hij wil, hoe hij denkt zijn 

doel te realiseren. Het plan kan achteraf ter verklaring 

van een handeling dienen. Maar een dergelijk stukje prac

tisch redeneren kan ook mogelijk handelen voorbereiden. 

In de tweede plaats kan erop gewezen worden dat het 

practisch syllogisme op zichzelf heterogene zaken zoals 

een intentie, opvattingen en gedragingen verbindt. De ge

dragingen worden in een samenhang gebracht met doelen en 

opvattingen. Wat hier de verbindende schakels zijn, komt 

aan de orde bij de bespreking van de aard van de relatie 

tussen determinanten en handelingen (3.6.). 

Tenslotte kan gewezen worden op het beperkte karakter 

van het intentionalistische verklaringsmodel. Niet iedere 

handeling wordt gedetermineerd door een intentie en over

tuiging van de actor. Zou men dit wel aannemen, dan zou 

ait een irreëel grote mate van reflexiviteit en doelbewust 
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handelen vooronderstellen. Bovendien heeft de verklaring 

van een handeling door het intentionalistische verklarings

model een beperkt perspectief: onverklaard blijft bijvoor

beeld waarom een actor een bepaalde intentie heeft. Gaat 

men enkel uit van het intentionalistische verklaringsmodel 

dan wordt te gemakkelijk de suggestie gewekt dat actors 

steeds uit zichzelf, zonder enige beïnvloeding, hun intenties 

vormen. 

3.4.2. Externe determinanten; het regulatieve verklarings

model. 

Veel handelingen worden uitgevoerd als antwoord op aan actors 

gestelde vragen of verzoeken, gegeven bevelen, of als ant

woord op regels die bepaalde handelingen voorschrijven. 

Von Wright spreekt hier van 'symbolic challenges' (1976b) 

of 'Aufforderungen' (1979). In het vervolg wordt hier van 

vorderingen gesproken, waarbij deze term ook vragen en ver

zoeken omvat. 

Het stellen en beantwoorden van deze externe determinanten 

is het deelnemen aan een geïnstitutionaliseerde praktijk 

van sociale spelen. Het is communicatief handelen. Als lid 

van een samenleving leert men deze spelen. Het antwoorden 

op vorderingen is een intentionele handeling: het gedrag 

is gericht en tot op zekere hoogte onder controle van de 

actor. Maar, normaal gesproken, wordt niet een intentie ge

vormd om op bepaalde wijze te antwoorden. De handelingen 

die als antwoord gegeven worden, kan men dan verklaren door 

te verwijzen naar die vorderingen. Vorderingen functioneren 

als extern gestelde determinanten van handelingen. Een 

externe determinant kan een reden voor een handeling zijn. 

De verklaring volgt dan het imperativistische respectieve

lijk normativistische verklaringsmodel, naargelang het om 

vragen en eisen, respectievelijk regels gaat (Von Wright 

1979; 1980). Omdat de verschillen tussen beide modellen 

hier van weinig belang zijn, kan men ze ook beschouwen als 
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Varianten van het regulatieve verklaringsmodel (Van den Beid 

1982:62). Ook in dit verklaringsmodel, net zoals bij het in-

tentionalistische model, kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen al dan niet voldoende redenen voor de desbetreffende 

handelingen. 

Vorderingen zijn, normaal gesproken, geen dwingende reden 

voor een handeling. In vergelijking met een intentie heeft 

een vordering niet hetzelfde dwingende karakter. Het heeft 

geen zin te zeggen dat een actor zich afvraagt of hij zijn 

intentie wil realiseren, maar het heeft zin te zeggen dat 

hij zich afvraagt of hij een bevel zal gehoorzamen. Externe 

determinanten kunnen het handelen medebepalen, omdat nor

matieve druk als een wezenlijk element bij het determinerend 

mechanisme hoort (Von Wright 1971:141v.; 1976b; 1980:44v.). 

Geïnstitutionaliseerde praktijken zijn verbonden met een 

aura van normatieve druk. Aanvankelijk zal men in het 

socialisatieproces van nieuwe leden van een gemeenschap, 

bijvoorbeeld kinderen, door middel van beloning en straf 

die nieuwelingen initiëren in de geïnstitutionaliseerde 

praktijken. Men leert hen ook dat conformistisch gedrag 

intrinsiek goed is. De (externe) beloning zal vervallen 

en slechts straf blijft over bij non-conformistisch gedrag. 

Maar dit wil niet zeggen dat een actor over het algemeen 

aan vorderingen zal voldoen omdat die actor de pijnlijke 

consequenties van zijn non-conformistische gedrag wil 

vermijden. Dat kán een reden zijn. Maar dan is de determinant 

van de handeling niet een externe determinant, maar de in

tentie van de actor een bepaalde consequentie te vermijden 

en zijn opvatting over het noodzakelijk handelen om die 

intentie te realiseren. Het handelen wordt intern gedeter

mineerd en is door een practisch syllogisme te verklaren. 

Maar meestal handelen actors overeenkomstig geïnstitutiona

liseerde praktijken, omdat ze die geïnternaliseerd hebben, 

en dus niet omdat ze buigen voor de druk van instituties. 

De institutionele praktijken zijn geaccepteerd als juist, 

goed, terecht. De aanwezigheid van vorderingen kan het 
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handelen van actors extern determineren. Een verklaring van 

handelingen als antwoord op deze externe determinanten kan 

gegeven worden door te verwijzen naar die determinanten -

al kan een interne determinant onder de vorm van normatieve 

druk op de achtergrond een rol spelen. 

3.4.3. De determinanten van intenties. 

Vooraleer enkele opmerkingen te maken over het verklaren 

van handelingen door het regulatieve verklaringsmodel, wordt 

ingegaan op enkele determinanten van intenties. Zoals gezegd 

heeft de verklaring van een handeling door het intentiona-

listische verklaringsmodel een beperkt perspectief. Dit 

geldt ook enigszins voor verklaringen van handelingen die 

op het regulatieve verklaringsmodel steunen. Intentionalis-

tische verklaringen geven nog geen antwoord op de vraag 

waarom actors de intenties en opvattingen hebben die ze 

hebben. Op gelijke wijze is in regulatieve verklaringen de 

vraag waarom actors aan vorderingen voldoen nog niet volle

dig beantwoord, ook al vormen de opmerkingen over interna-

lisatie en normatieve druk zeker een deel van het antwoord. 

Zonder hier naar volledigheid te streven, kunnen nog wel 

enkele opmerkingen gemaakt worden over determinanten van 

interne determinanten. Von Víright (1976b; 1980:6äv.) meent 

dat intenties kunnen voortvloeien uit een tweetal bronnen, 

al sluit hij niet uit dat een dergelijke afleiding niet 

altijd gegeven kan worden. Een eerste determinant van in

tenties wordt gevormd door wensen (wants). Een actor kan 

een intentie gevormd hebben omdat hij een bepaald iets 

wenste. Men kan iets wensen zonder dat men het wenst omwille 

van iets anders, maar ook omdat men iets anders wenst. In 

beide gevallen kan nog wel gevraagd worden waarom men wenst 

wat men wenst. Een belangrijk deel van het antwoord is hier 

dat men het gewenste nu eenmaal graag mag. Intenties kunnen 

soms verklaard worden uit wensen en wensen kunnen uitingen 

zijn van wat Von Wright (1980:6L) noemt: 'likings'. Wensen 
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kunnen, maar hoeven niet tot intenties te leiden. Wensen 

kunnen ook vervagen tot zoiets als ijdele wensen. Een wens 

kan ook zonder de 'tussenkomst' van een intentie tot hande

len leiden. Van intenties zou vooral sprake zijn als de 

actor overwegen of beslissen moet hoe gehandeld dient te 

worden, wil het nagestreefde doel bereikt worden. Als het 

echter duidelijk is voor een actor hoe te handelen, dan zal 

hij veeleer zonder meer het handelen uitvoeren. In dit laat

ste geval vormen wens en opvatting de reden van de handeling 

en verloopt de verklaring met behulp van een practisch 

syllogisme. 

Een tweede determinant van intenties wordt gevormd door 

verplichtingen (duties). Deze verplichtingen omvatten wet

telijke en morele verplichtingen en hangen nauw samen met 

de sociale positie of rol van de actor (Von Wright 1976b; 

1980:79). De handelingen die met een rol verbonden zijn, 

worden bepaald door expliciete en impliciete regels van de 

samenleving waartoe de roldrager behoort. Vanuit dergelijke 

verplichtingen kunnen actors intenties vormen die ze -

hadden ze die rol en de bijbehorende verplichtingen niet -

wellicht niet gevormd zouden hebben. Omgekeerd kleven aan 

het niet-uitvoeren van handelingen die beantwoorden aan 

bepaalde rolverwachtingen meestal sancties, zodat de wens 

deze te vermijden kan bijdragen aan het vervullen van de 

rolverplichtingen. Zo hoort het tot de rol van de maat

schappelijk werker dat hij een zekere hulpvaardigheid aan 

de dag legt voor zijn cliënten, terwijl dit niet altijd 

verwacht kan worden van anderen. Beantwoordt de maatschap

pelijk werker hier niet aan, dan kan hij gestraft worden 

door bijvoorbeeld superieuren of collega's, of hij kan 

zichzelf schuldig voelen. Evenals wensen kunnen verplich

tingen hetzij via intenties, hetzij zonder de 'tussenkomst' 

van intenties, het handelen determineren. Vooral in de 

situaties waarin duidelijk is op welke wijze aan de ver

plichting kan worden voldaan, zullen verplichtingen het 

handelen 'direct' determineren. In andere gevallen, als de 
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verplichting de vereiste handelingen vaag aangeeft of de 

normale wijze van handelen onmogelijk is zal een intentie 

een intermediaire rol kunnen spelen (Von Wright 1980:80v.). 

3.4.4. Determinanten en sociale context. 

Tot slot kunnen nog enkele aanvullende opmerkingen gemaakt 

worden naar aanleiding van het verklaren van handelingen 

door externe determinanten en over de determinanten van 

intenties. Om te beginnen kan erop gewezen worden, dat 

door de introductie van externe determinanten en van deter

minanten van intenties een belangrijke uitbreiding gegeven 

is aan het veld van intentioneel handelen. De analytische 

handelingsfilosofie heeft zich vooral bezig gehouden met 

intentionele handelingen, waarbij sprake was van een inten

tie en opvatting van de actor. Deze beperking geeft de 

actors teveel of te weinig eer. Of het roept de overdreven 

suggestie op van mensen als zelfgenoegzame actors, die 

voortdurend in zichzelf intenties vormen, overleggen, be

slissen en dan doelgericht handelen. Of het beperkt het 

intentionele handelen tot handelen vanuit de intentie en 

opvatting en beschouwt vele vormen van door actors gericht 

en gecontroleerd handelen als iets wat mensen overkomt. De 

invoering van het regulatieve verklaringsmodel en de aan

dacht voor determinanten van intenties doet meer recht aan 

de veelvormigheid van het intentionele handelen en aan het 

ingebed zijn van zeer veel intentionele handelingen in 

geïnstitutionaliseerde praktijken van de samenleving. Het 

is een verdienste van Von Wright om in deze zin zijn aan

vankelijke opvattingen gerelativeerd en uitgebreid te hebben 

(Von Wright 1976a,b; 1979; 1980). 

De nadruk op externe determinanten ên op determinanten 

van intenties laat ook zien dat sommige van deze determi

nanten het (niet altijd bedoelde) gevolg zijn van inten

tioneel handelen. Zo vloeien prescriptieve regels, die de 

rolverplichtingen van een actor vastleggen, voort uit de 
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min of meer expliciete afspraken tussen actors. Instituties, 

zoals bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, met de 

erbij behorende rolverplichtingen voor de verschillende be

trokkenen, worden gevormd en onderhouden door die betrokke

nen, die deze verplichtingen (leren) opvolgen (De Swaan 

1979). Misschien geldt dit ook voor sommige wensen. Voor

zover ze beïnvloed zijn door leerprocessen die actors door

maken kunnen ze mede het gevolg zijn van het handelen van 

die actors. De nadruk op externe determinanten en op de

terminanten van intenties toont dus dat het handelen van 

actors ook gedetermineerd wordt door het handelen van (niet 

noodzakelijk dezelfde) actors. 

Kan gezegd worden dat een verklaring volgens het regula

tieve verklaringsmodel ook een plan van de actor bevat? 

Het begrip 'plan' roept associaties op met overleggen en 

plannen. Daarvan is minder sprake als externe determinanten 

het handelen determineren. Maar wel kan gezegd worden dat 

het aangeven van een externe determinant als reden voor een 

handeling duidelijk maakt hoe de actor zijn situatie be

grijpt: hij begrijpt een bepaalde stand van zaken als een 

vordering en begrijpt zijn gedraging als een antwoord op 

die vordering. 

Evenals in het geval van het intentionalistische verkla

ringsmodel kan ook met betrekking tot het regulatieve ver

klaringsmodel gezegd worden, dat het op zich heterogene 

zaken met elkaar verbindt. De gedragingen van de actor 

worden in verband gebracht met bepaalde zaken zoals vor

deringen. Ook hier dient nog de vraag beantwoord te worden 

wat de aard is van dit verband (zie 3.6.). 

3.5. Handelen en persoon. 

handelen veronderstelt dat een actor iets tot stand brengt 

dat zonder zijn handelen niet als zodanig zou plaatsvinden. 

Hoewel er geen ultiem bewijs is voor deze veronderstelling, 

hebben mensen de diepgewortelde overtuiging dat bepaalde 
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veranderingen plaatsvinden door het handelen van actors. 

Ook het vaststellen van wetmatigheden zou handelen vereisen, 

waardoor het onmogelijk zou zijn een actor volledig in termen 

van causaliteit te beschrijven (Von Wright 1971:69v.; zie 

ook biz. 41v.). Met het concept 'handelen' is het concept 

'actor' verbonden. Handelen veronderstelt een actor aan wie 

doelen, intenties, wensen, enzovoort, kunnen worden toege

schreven, die begrip heeft van de situatie en van de wijze 

waarop hij die in overeenstemming kan brengen met wat hij 

nastreeft, die het vermogen heeft zijn gedrag dienovereen

komstig te richten. De actor wordt gezien als degene die 

zijn gedrag richt, dit wil zeggen als degene die zelf be

paalt of, en in welke richting, het gedrag gericht wordt. 

Men kan slechts het gedrag als een handeling van iemand 

zien als men aanneemt dat deze laatste de gedraging tot 

stand brengt. Als men moet ontkennen dat die gedraging door 

de actor gericht werd, dan kan men niet van handelen 

spreken. 

Intentioneel handelen houdt ook in dat de actor weet 

heeft van wat hij doet. Dergelijke kennis is niet op waar

neming gebaseerd (Anscombe 1957:13v.,49v.). Een actor hoeft 

niet eerst zijn gedrag te observeren om te weten waarop 

hij zijn gedrag richt. Want zou dat wel het geval zijn, dan 

zou de actor moeten ontdekken wat hij tracht te doen en zou 

hij, voor de ontdekking ervan, zijn gedrag niet kunnen 

richten op datgene wat hij nastreeft (Gauld c.s. 1977:163). 

In het geval van handelingen die door menselijke actors 

worden uitgevoerd kan men spreken van een 'persoon', in de 

betekenis die Strawson (1959:87v.) aan dit concept gaf. 

Persoon is een logisch fundamenteel concept en verwijst 

naar een klasse van entiteiten waarop zowel mentale als 

materiële eigenschappen van toepassing zijn. Strawson 

spreekt van P-, respectievelijk M-predicaten. De laatste 

verwijzen naar eigenschappen die ook van toepassing zijn 

op materiële dingen; P-predicaten omvatten de andere eigen

schappen die op personen van toepassing zijn. Strawson 
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benadrukt dat het aan zichzelf toeschrijven van P-predicaten, 

bijvoorbeeld intenties, vereist dat men ook bereid is die 

aan anderen toe te schrijven. Men leert de betekenis van die 

predicaten door bijvoorbeeld handelingen zelf uit te voeren, 

waarbij men door anderen bevestigd moet worden dat men op 

deze wijze correct handelt. Dit betekent dat men die anderen 

dient te zien als personen die handelen, die intenties heb

ben. Men begrijpt hun gedragingen als van personen van een 

type waartoe ook de persoon behoort die weet heeft van zijn 

intenties, zonder die waar te nemen. Met andere woorden, 

men ziet anderen eveneens als personen die zichzelf intenties 

kunnen toeschrijven. Menselijke actors kunnen niet alleen 

beschouwd worden als personen waaraan strevingen, opvattingen 

en vermogens kunnen worden toegeschreven, maar ook als per

sonen die dit aan zichzelf kunnen toeschrijven. Actors kun

nen vertellen wat ze (denken te) doen of gedaan hebben. 

Betekent dit dat wat een actor vertelt over zijn intenties 

ook kritiekloos aanvaard moet worden? Als iemand oprecht 

zegt wat hij denkt dat hij doet, dan geeft hij doorgaans 

een ware beschrijving van wat hij tracht te doen. Maar dit 

sluit niet uit dat er sprake kan zijn van zelfmisleiding 

en (zelf-)correctie. Er kan een verschil zijn tussen wat men 

tracht te doen en feitelijk doet. Men kan weten wat men 

tracht te doen, zonder volledig te weten hoe men dit doet. 

Er kan ook sprake zijn van niet-bewuste intenties. In deze 

gevallen is er een beschrijving van de handeling als inten

tionele handeling die de actor niet (of slechts onder be

paalde voorwaarden, bijvoorbeeld na een therapie) wil aan

vaarden. Niet-bewuste intentionaliteit is mogelijk, maar 

veronderstelt wel dat de actor op hetzelfde niveau als 

waarop die intentionaliteit wordt toegeschreven, weet heeft 

van zijn handelen (Taylor 1964:59v.; Harre c.s. 1972:111; 

Mischel 1974; Kenny 1975:99v.). Zelfcorrectie kan plaats

vinden als men adequatere beschrijvingen van de handeling 

aanvaardt. Hoe dit kan gebeuren komt later nog ter sprake. 
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Hier kan nog wel opgemerkt worden dat, ook al is zelfmislei

ding mogelijk, normaal gesproken de actor het laatste woord 

heeft. Zou zelfmisleiding eerder regel dan uitzondering zijn, 

dan zou men ook in de (zelf-)toeschrijving van intenties, 

handelingen, enzovoort, zelden correct zijn en dan zou het 

leren van een taal wellicht onmogelijk zijn. Dat de actor, 

normaal gesproken, het laatste woord heeft, betekent niet 

dat hij absolute autoriteit heeft in uitspraken over zijn 

intenties, handelingen, enzovoort. Maar het betekent wel 

dat, indien anderen menen de actor beter te begrijpen dan 

de actor zichzelf begrijpt, men daar argumenten voor dient 

te hebben, zowel voor de adequatere beschrijving als voor 

het feit dat de actor zichzelf misleidt. 

3.5.1. Het rationaliteitspostulaat. 

Handelingen toeschrijven aan personen betekent deze personen 

zien onder het postulaat van de rationaliteit. De betekenis 

die hier aan het rationaliteitspostulaat gegeven wordt, kan 

als volgt worden toegelicht. 'Ratio' verwijst naar beweeg

reden, naar kennisgrond en naar rekenschap. Personen zien 

onder het rationaliteitspostulaat betekent hen zien als 

actors die bewogen worden door redenen. Deze redenen ver

klaren het handelen en kunnen als verantwoording ervan aan

gevoerd worden (De Boer 1980:8Sv.). 

Als men uitgaat van handelen overeenkomstig een practisch 

syllogisme, dan kan men een drietal aspecten van rationali

teit onderscheiden. Deze betreffen het doel van de actor, 

zijn middel-doel opvatting en het handelen van de actor 

omwille van zijn reden. Men kan in dit verband spreken van 

respectievelijk substantiële practische rationaliteit, 

epistemische rationaliteit en formele practische rationali

teit (Mortimor 1Э76). Rationeel handelen veronderstelt dat 

het doel van de actor rationeel is. Intenties zijn slechts 

gegrond - dit wil zeggen zijn slechts deel van een reden -

als ze op een of andere wijze begrepen kunnen worden als 
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in het belang van de actor. Dit belang moet niet als 

egoïsme in morele zin worden opgevat. Het belang van een 

actor in een handeling kennen is de beschrijving van de 

handeling kennen waaronder ze door de actor gezien wordt 

als lonend, plezierig, goed, bevredigend, ethisch juist, 

aantrekkelijk ... Ondanks de veelvormigheid waaronder het 

goede kan verschijnen - bonum est multiplex - is niet alles 

te begrijpen als belang, en dus aanvaardbaar als deel van 

de reden van een actor. Een actor kan niet volledig-wille-

keurige doelen hebben. Wat in het belang van een persoon 

kan zijn, is afhankelijk van de betekenis die men aan het 

begrip 'persoon' hecht. Het willen vermijden van pijn is 

meestal in het belang van personen. Het begrip 'pijn' wordt 

op deze wijze gebruikt. Dat wil niet zeggen dat mensen zich 

nooit vrijwillig aan pijn zullen blootstellen (bijvoorbeeld 

bij zelfverbranding). Maar in die gevallen zal er meestal 

een reden gegeven kunnen worden waarom mensen tegen hun 

ogenschijnlijke belang in handelen (bijvoorbeeld zelfver

branding bij wijze van protest) (Anscombe 1957:21v.; Kenny 

1963:94; Grice 1967; Hollis 1977:148v.; 1979; Taylor 1980). 

Verder dient er sprake te zijn van epistemische rationali

teit. Als er bij de verklaring van een handeling geen enkele 

grond blijkt voor de middel-doel opvatting van de actor, 

dan is de aangevoerde reden niet meer als reden begrijpelijk 

(Gibson 1976; zie echter Dray 1957:125v.; Hempel 1965:464v.). 

Tenslotte hoort ook formele practische rationaliteit bij 

doel-rationeel handelen. Het ligt in het concept van doel-

rationeel handelen besloten dat de actor handelt omwille 

van zijn opvatting dat de handeling bijdraagt aan zijn doel, 

gezien zijn middel-doel opvatting. 

Een en ander wil niet zeggen dat de actor slechts die 

handeling uitvoert waarvan hij denkt dat het de beste bij

drage is aan zijn doel. Bovendien doet een actor niet altijd 

het beste. Maar de rationaliteit van de actor kan niet zonder 

meer ontkend worden als hij een handeling uitvoert die een 

bijdrage aan zijn doel betekent, terwijl er handelingen 

99 



mogelijk zijn die nog beter aan zijn doel bijdragen. Er 

kan ook sprake zijn van rationeel handelen als een keuze 

gemaakt wordt uit een beperkt aantal alternatieven, ook al 

zijn er nog andere; of door traditionele handelwijzen te 

volgen zonder andere alternatieven te overwegen; of door op 

grond van gebrekkige informatie over middel-doel relaties 

te handelen (Mortimor 197 6). 

Ook handelen dat door een externe determinant wordt ge

determineerd vereist een rationele actor. Het handelen dient 

begrepen te kunnen worden als (een poging tot) een adequaat 

antwoord op de vordering die als externe determinant geldt. 

Het handelen dient te passen in de geïnstitutionaliseerde 

praktijk waarvan het deel uitmaakt. 

Wat het betekent rationeel te zijn is niet eenduidig. 

Rationaliteit veronderstelt in ieder geval dat het handelen 

vanuit redenen begrijpelijk is. Maar dit sluit niet uit dat 

men nog andere criteria voor rationaliteit kan invoeren, 

zoals reflexiviteit en doen wat het beste is. Maar het is 

niet noodzakelijk dat een actor aan al deze criteria vol

doet, wil er toch sprake zijn van rationeel handelen. 

Het hierboven besproken rationaliteitspostulaat heeft de 

status van een constitutief principe. Slechts onder aanname 

van dit principe wordt handelen als handelen begrijpelijk. 

Men komt niet tot de veronderstelling dat mensen rationeel 

zijn als resultaat van een waarnemingsproces van het hande

len van mensen. Het rationaliteitspostulaat is een voor

onderstelling in letterlijke zin: de rationaliteit moet 

vooraf gesteld worden wil men het handelen van mensen als 

zodanig begrijpen (Dray 1957:137; Davidson 1974; Schwemmer 

1976:142v.; De Boer 1980:89v.). 
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3.6. De aard van de determinerende relaties. 

In de loop van dit hoofdstuk is enkele malen gesteld dat de 

verklaring van een handeling door een reden een verband 

legt tussen op zich onverbonden zaken. De verklaring ver

bindt bijvoorbeeld gedragingen van een actor met een situa

tie waarin hij zich, als gevolg van zijn handelen, hoopt 

te bevinden. Een belangrijke vraag is dein wat de aard is 

van dit verband. Met andere woorden, wat is de aard van de 

relatie tussen de determinanten van een handeling enerzijds 

en die handeling anderzijds? Het antwoord op deze vraag is 

van groot belang: het legt het 'mechanisme' bloot dat werkt 

in het tot stand brengen van handelingen, dat gevolgd dient 

te worden in het verklaren en begrijpen van handelingen, en 

dat gebruikt kan worden bij het veranderen van handelingen. 

Men kan twee klassieke posities onderscheiden in het ant

woord op de vraag naar de aard van de relatie tussen deter

minanten en handelingen. Volgens de ene is er sprake van een 

causale relatie (in de (neo-)Hume-iaanse zin). De determi

nanten en de handelingen zouden logisch onafhankelijk van 

elkaar zijn en door een wetmatige relatie verbonden zijn. 

Volgens de andere positie is de relatie logisch: de hande

ling wordt gezien als een logische implicatie van de reden 

van de actor. Recente publicaties benadrukken echter dat 

het antwoord niet in één van beide richtingen gezocht moet 

worden, maar dat een derde type antwoord mogelijk en ge

wenst is. 

In deze paragraaf worden eerst enkele argumenten gegeven 

die zowel een causale als een logische relatie minder aan

nemelijk maken. Verder wordt geargumenteerd voor het sui 

generis karakter van redenen. 
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3.6.1. Een causale noch logische relatie. 

Om te beginnen wordt aandacht geschonken aan de relatie 

tussen een interne determinant en een handeling. De meeste 

aandacht gaat daarbij uit naar de discussie over het al 

dan niet causale karakter van een dergelijke relatie. Om 

deze relatie als causaal te kunnen karakteriseren dienen 

de reden en de handeling logisch onafhankelijk van elkaar 

te worden vastgesteld. Een (neo-)Hume-iaanse causale relatie 

veronderstelt namelijk dat de oorzaak en het gevolg logisch 

onafhankelijk van elkaar kunnen voorkomen. 

In een oorspronkelijke versie van het zogeheten 'logical 

connection argument' wordt gesteld dat de reden van een 

actor niet onafhankelijk van die handeling beschreven kan 

worden. Daarom zou de relatie tussen reden en handeling 

niet causaal maar logisch zijn (Melden 1961:53,114). Maar 

dit conceptueel verband hoeft een causale relatie niet uit 

te sluiten. Afhankelijkheid in beschrijving van twee ge

beurtenissen sluit niet uit dat die gebeurtenissen onafhan

kelijk zijn in optreden en dat er een causaal verband be

staat tussen die gebeurtenissen (Stoutland 1970; Von Wright 

1971:94; Locke 1974). 

Von Wright (1971:110V. - zie echter Derksen 1976) bena

drukt dat reden en handeling niet onafhankelijk van elkaar 

geverifieerd kunnen worden. De verificatie van de conclusie 

van een practisch syllogisme vereist de verificatie van een 

set premissen waaruit voortvloeit dat het gedrag in kwestie 

intentioneel is onder de beschrijving zoals in de conclusie 

aangegeven. De verificatie van de premissen van een prac

tisch syllogisme - die de reden van de actor uitdrukken -

vereist de verificatie van de gedragingen die intentioneel 

zijn onder de beschrijving overeenkomstig dat wat in de 

premissen staat (of overeenkomstig een set van premissen 

die de eerste impliceren). In deze wederzijdse afhankelijk

heid van de verificatie van de conclusie en van de verifi-
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catie van de premissen bij het practisch syllogisme ligt, 

volgens Von Wright, de waarheid van het 'logical connection 

argument'. 

Kenny (1975:107v.) bekritiseert de mogelijkheid van een 

causaal verband om een andere reden. Een practische redene

ring die een bepaalde handeling rechtvaardigt, voldoet niet 

langer als meer wensen en overtuigingen worden ingevoerd. 

De trein van 15.00 uur in Breda nemen om te 16.00 uur in 

Brussel te zijn, is niet adequaat als men te 15.30 uur nog 

een vriend wil spreken in Nijmegen. In een causale benade

ring zou men kunnen redeneren dat de wensen en overtuigingen 

tendensen zijn, die met elkaar interfereren. Maar dit gaat 

volgens Kenny niet op. Want een verklaring in termen van 

causale tendenties vereist dat men de tendenties afzonder

lijk kan vaststellen. Men kan berekenen welke baan een kogel 

onder invloed van een explosie zou volgen als de zwaarte

kracht geen rol zou spelen. Maar in het geval van inter

fererende wensen en opvattingen gaat deze parallel niet op. 

Uit een wens alleen volgt nog geen bepaalde neiging tot 

handelen. Ook een opvatting alleen leidt niet tot handelen. 

Afzonderlijk vormen wens en overtuiging geen tendens tot 

handelen. Men kan dan ook moeilijk aannemen, dat ze samen 

het product van twee tendensen zijn (zie ook Van den Beid 

1982:7ύν.). 

Niet iedereen aanvaardt dat er geen causale relatie is 

tussen reden en handeling. Hieronder wordt ingegaan op een 

aantal belangrijke argumenten van hen die pleiten voor een 

Hume-iaanse causale verklaring van handelen. 

(1) 2o trachten sommige van deze causalisten te argumen

teren voor een causale verklaring door handelen te reduceren 

tot gedrag. De bedoeling hiervan kan duidelijk zijn: als 

handelen gereduceerd kan worden tot gedrag, en gedrag kan 

causaal verklaard worden, dan is ook een causale verklaring 

van handelen mogelijk. In deze argumentatie ziet men het 
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verschil tussen handelen en het met dat handelen correspon

derende gedrag uitsluitend in de beschrijving en niet in het 

beschrijvingsobject. Want het zouden de functionele eigen

schappen van het gedrag zijn die toelaten dat gedrag als 

een bepaalde handeling te beschrijven. Er zou dus een zekere 

identiteit zijn tussen gedrag en handeling. En hieruit zou 

volgen dat de oorzaken van het gedrag dat met een handeling 

correspondeert, tegelijk ook de oorzaken zijn van die han

deling (Lewis 1966; Beckermann 1977). 

Niet ontkend kan worden dat een beweging als gedrag causaal 

en als handelen rationeel kan worden verklaard. Deze 'compa

tibility-thesis' laat dus twee soorten explananda naast 

elkaar bestaan: gedrag en handelen. Von Wright (1971:130; 

1974:122; zie ook Melden 1961:104) wijst erop, dat het 

plaatsvinden van een basishandeling (1) niet tegenstrijdig 

is met de mogelijkheid dat, telkens wanneer er een basis

handeling plaatsvindt, er een voldoende voorwaarde in het 

neurofysiologische stelsel van de actor bestaat, die causaal 

verantwoordelijk is voor het gedrag. Maar het is uitgesloten 

dat men een basishandeling tot stand brengt en tegelijk een 

causale factor als voldoende voorwaarde voor zijn gedrag 

observeert. Dit is een conceptuele vaststelling. Als iemand 

een causale factor als een voldoende voorwaarde voor zijn 

gedrag observeert, dan 'gebeurt' hem dit gedrag. Als hij 

handelt, dan brengt hij dat gedrag tot stand. Zou men de 

causale verklaring van het gedrag als een voldoende ver

klaring van het handelen beschouwen, dan speelt de intentio

naliteit van de actor geen rol meer in het tot stand brengen 

van dit gedrag. En dan kan niet meer van handelen gesproken 

worden (Taylor 1964:37v.; Malcolm 1968). 

Verder is de identificatie van handelen en gedrag proble

matisch. Dit blijkt uit het zogeheten 'argument from 

alternative realisations' (Peters 1953:12; Thalberg 1Э77: 

63v.; Gauld с.s. 1977:15v.). Eenzelfde soort handeling kan 

(1) Voor de betekenis van 'basishandeling' zie Danto 1Э65. 
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gerealiseerd worden door verschillende gedragingen. En 

dezelfde gedragingen kunnen verschillende handelingen bete

kenen. Zo kan het tekenen van een contract op verschillende 

manieren gebeuren. En het heffen van de rechterarm kan ver

schillende handelingen betekenen, bijvoorbeeld als het ge

beurt door een politieagent, de buurman, een man aan de bar. 

Identificatie van gedrag en handelen en gelijkstelling van 

de oorzaken van het gedrag met de oorzaken van handelen is 

niet probleemloos. Herleiding van handelen tot gedrag zonder 

betekenisverlies blijkt niet mogelijk, ondanks de fysiolo

gische component in het handelen. 

(2) Een ander belangrijk argument van causalisten komt 

neer op de poging aan te tonen dat men bij de verklaring 

van handelen een beroep dient te doen op het deductief-

nomologisch verklaringsmodel. In een eerste variant van dit 

argument wordt gesteld, dat de relatie tussen het hebben van 

een reden en het uitvoeren van een handeling causaal-wet

matig is (Churchland 1970; Beckermann 1977; zie ook Brandt 

c.s. 1963). Zo zou het een te falsifiëren wet zijn dat 

actor Ρ handeling Η uitvoert als Ρ χ wenst en hij meent 

dat hij slechts met Η χ kan bereiken, terwijl hij geen andere 

wensen heeft, weet hoe Η uit te voeren en hiertoe ook in 

staat is. Een probleem is echter dat niet duidelijk is hoe 

deze wet te falsifiëren is, zonder dat tegelijk de betekenis 

van 'wensen' wordt aangetast. Zoals Churchland zelf toegeeft, 

zijn er nauwelijks of geen tegenvoorbeelden te leveren die 

de 'wet' zouden kunnen falsifiëren en niet de betekenis van 

'wensen' ondermijnen. Het is wellicht dogmatisch te stellen 

dat het hebben van een reden noodzakelijk tot handelen 

leidt. Maar het is wel moeilijk te begrijpen dat als iemand 

voldoet aan de antecedenten van bovengenoemde 'wet', hij 

toch niet overeenkomstig handelt. 

Een tweede variant die de wetmatigheid van handelen bena

drukt, bekritiseert de stelling dat een rationele verklaring 

ook werkelijk verklaart (Hempel 1965:469v.; Churchland 1970; 
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Stegmuller 1969:396; Tuomela 1976; 1977:206v.). Deze kritiek 

komt erop neer dat een rationele verklaring inderdaad opgaat 

tegen de achtergrond van het rationaliteitspostulaat; maar 

dat (a) dit postulaat slechts een idealisering is, die op

gegeven moet worden en vervangen door de empirische vast

stelling, dat men inderdaad met een rationele persoon te 

maken heeft; terwijl (b) bovendien de uitspraak dat een be

paalde handeling rationeel is in het licht van een bepaalde 

reden, vervangen dient te worden door een empirische gene

ralisatie dat rationele personen in de desbetreffende situa

tie die handeling zullen uitvoeren. Het onder (b) genoemde 

aspect van de kritiek impliceert echter dat iets pas ver

klaard is als het als een geval van een wet of empirische 

generalisatie beschouwd kan worden. Maar dan wordt louter 

aangenomen dat slechts op deze wijze verklaard kan worden. 

bn het probleem betreft nu precies de vraag of er ook nog 

een ander verklaringsmodel mogelijk is (Dray 1963). Het 

onder (a) genoemde aspect betreft de vooronderstelling 

waarop de rationele verklaring berust. Het zou dogmatisch 

zijn te beweren dat iedereen altijd rationeel handelt. Maar 

men mag aannemen dat de conceptualisering van de menselijke 

werkelijkheid in termen van personen die rationeel handelen, 

een groot deel van de menselijke activiteiten leidt. Als 

mensen overtuigd waren dat slechts bij uitzondering mensen 

rationeel zouden handelen, dan zouden allerlei interacties, 

verwachtingen, enzovoort een ander karakter krijgen. De 

conceptualisering die tot uitdrukking komt in het rationali

teitspostulaat is vruchtbaar. Het is in ieder geval zo, dat 

tegen de achtergrond van dit postulaat een bevredigende 

benadering van veel gedragingen van mensen kan worden gege

ven. Het rationaliteitspostulaat is derhalve een 'standing 

presumption'. Pas wanneer twijfel rijst aan dit uitgangspunt, 

zal men zoeken naar een verklaring vanuit het standpunt dat 

iemand niet rationeel handelt (Dray 1957:137). Bovendien 

kan gesteld worden dat de procedure waarbij empirisch vast

gesteld dient te worden dat men met een rationele actor te 
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maken heeft, zelf een rationele handeling is, uitgevoerd 

door een rationele actor. Toetsing van deze vooronderstelling 

zal tot een oneindige regressie leiden. Het rationaliteits-

postulaat is een constitutief principe dat methodische con

sequenties heeft. Het is een uitnodiging om te blijven zoeken 

naar een rationele verklaring van het handelen. Het principe 

ligt sterk verankerd in de conceptuele gebruiken van mensen 

en kan niet veelvuldig onjuist blijken, zonder dat deze 

gebruiken hun pointe verliezen. Pas als uitzondering kan 

deze vooronderstelling opgegeven worden. Maar dat is dan 

eerder een pragmatische beslissing en niet een uit de theorie 

af te leiden dwingende eis. 

De hiervoor gemaakte opmerkingen zijn gericht tegen de 

bewering dat er een causaal verband tussen reden en handeling 

is. Is er dan sprake van een logische relatie? Hierop kan 

geantwoord worden dat het niet noodzakelijk is dat iemand 

die een reden heeft om te handelen, die handeling feitelijk 

ook zal uitvoeren. Zoals het niet noodzakelijk is dat iemand 

die bepaalde overtuigingen heeft, die een bepaalde conclusie 

impliceren, deze gevolgtrekking ook maakt, zo is het ook 

niet noodzakelijk dat iemand de practische gevolgtrekkingen 

van een practisch syllogisme maakt (Davidson 1973). Het is 

weliswaar moeilijk voorstelbaar dat iemand een intentie 

heeft, weet hoe die te realiseren is, de mogelijkneid heeft 

om die intentie te realiseren, van mening is dat de tijd 

ervoor nu gekomen is, èn toch niet dienovereenkomstig han

delt. Maar het zou dogmatisch zijn te stellen dat een 

reden logisch noodzakelijk een handeling impliceert (Von 

Wright 1971:116V.; 1980:51v.). 

Ook in het geval van externe determinanten lijken zowel 

een causale als een logische relatie uitgesloten. Een actor 

kan een bevel ontvangen, dit begrijpen, weten wat hem te 

doen staat als hij dit bevel wil opvolgen, hiertoe in staat 

zijn, en toch het bevel niet opvolgen. Het bestaan van een 

logische relatie tussen externe deterruinant en handeling 
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zou dit niet denkbaar maken. Is er sprake van een causale 

relatie? Het.is denkbaar dat een actor die geconfronteerd 

wordt met een externe determinant, niets anders kan doen 

dan overeenkomstig handelen. Dit benadert een causaal wet

matig verband. Maar het is twijfelachtig of men dan nog wel 

van intentioneel handelen kan spreken: het gedrag bedoelt 

niets meer, maar is een respons op een stimulus (Von Wright 

1971:150v.; 1980:64v.). Men moet verder niet uitsluiten 

dat men een correlatie kan aantonen tussen het bestaan van 

een externe determinant en een overeenkomstige handeling 

bij een actor. Maar een probleem bij het formuleren van 

correlaties is dat deze niets zeggen over de reden van de 

actor om te handelen, ook al kunnen ze gebruikt worden voor 

het voorspellen van handelingen. Een actor kan een bevel 

opvolgen, niet zozeer omdat hij in bepaalde omstandigheden 

wetmatig gehoorzaamt als hij een bevel ontvangt, maar omdat 

hij een intentie en opvatting heeft die tot gehoorzamen 

leiden (bijvoorbeeld in de gunst van de bevelgever willen 

komen). In een dergelijke situatie is een intentionalis-

tische verklaring op zijn plaats. Maar ook als er geen in

tentie gevormd is, hoeft er nog geen sprake te zijn van een 

causale relatie. De actor kan het bevel opvolgen, eenvoudig 

omdat hij het bevel kreeg. Ook hier is geen sprake van een 

Hume-iaanse causale relatie. De handeling is bedoeld als 

antwoord op het bevel en kan verklaard worden vanuit de 

geïnstitutionaliseerde praktijk, die gevormd wordt door 

bevelen geven en opvolgen. De verwijzing naar de determinant 

is een verwijzing naar het begrip dat de actor van de si

tuatie heeft (Von Wright 1979; 1980:62v.; zie ook Winch 

19Ь8:145). 

3.6.2. Quasi-causale verklaringen van handelingen. 

Tenslotte dient nog te worden ingegaan op opvattingen die 

vooral aan te treffen zijn bij aanhangers van de zogeheten 

kritische theorie, en waarbij een causale verklaring van 
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handelen een rol speelt (Apel 1971; 1972; 1976; 1979a,b; 

De Boer 1975; 1980). Men houdt hierbij niet zozeer vast aan 

het ideaal van de eenheid van wetenschap, zoals sommige 

causalisten doen. Maar men meent wel dat een causale ver

klaring een plaats heeft in een kritische, op emancipatie 

gerichte wetenschap. In deze opvatting gaat men ervan uit 

dat tussen de natuur met haar objectieve wetten en de ge

schiedenis met haar handelingen een tussengebied bestaat. 

Handelingen kunnen hun vrijheidskarakter verliezen en ver

starren tot gewoontes, dwanghandelingen, sleur, enzovoort. 

Naast de geschiedenis en het natuurlijke is er het quasi-

natuurlijke. Deze quasi-natuur van de mens kan geobjecti

veerd worden. Onder abstractie van de historische dimensie 

kan men met behulp van het deductief-nomologische model 

causale verklaringen van quasi-natuurlijke gedragingen geven 

en in sociaal-technologische zin toepassen (Apel 1976; 1979b: 

283). Men kan een dergelijke verklaring niet enkel gebruiken 

voor het voorspellen en beheersen van de sociale werkelijk

heid. Want als men uitgaat van een belang in een op eman

cipatie gerichte zelfreflectie, dan is het nodig het handelen 

vanuit oorzaken quasi-nomologisch te verklaren èn vanuit 

redenen te begrijpen (Apel 1972; 1979a;b:294; De Boer 1975: 

733v.,154; 1980:9,42v.,70,145). Vooral de psychoanalyse 

levert het model voor deze wetenschapsopvatting. Ook de 

psychoanalyticus zou het onbewuste handelen vanuit een ob

jectief-gedistantieerde houding causaal verklaren èn naar 

zijn redenen begrijpen. Verklaren zou getransformeerd worden 

in het begrijpen (De Boer 1980:120v.,131) en op deze wijze 

kan bijgedragen worden aan het zelfbegrip van de actor. Dat 

handelingen zowel nomologisch als rationeel verklaard kunnen 

worden hangt samen met het 'raadselachtige feit', aldus 

De Boer, dat de postulaten die ten grondslag liggen aan het 

handelen, contrafactisch gelden. Postulaten zoals intentio

naliteit en rationaliteit moeten voorondersteld worden, maar 

vragen tegelijk om verwerkelijking (De Boer 1975:770v., 

1980:101v.). Met contrafacticiteit van de postulaten wordt 
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bedoeld dat ervan uitgegaan wordt dat wat niet bewust is, 

het in principe kan worden (De Boer 1980:104). Niet alle 

handelingen en uitspraken worden met bewustzijn voltrokken: 

er zijn gewoontehandelingen, er is de macht van het onbe

wuste. Maar wat in het kader van een empirische wetenschap 

als gedetermineerd fenomeen wordt gezien, wordt - volgens 

De Boer (1980:122) - getransformeerd naar een ander taai

kader. Fenomenen als gewoontegedrag en dwanghandelingen 

worden teleologisch geïnterpreteerd. Deze wisseling van 

blik wordt gedragen door de vooronderstelling dat reflectie 

fundamenteel is voor de mens. 

Moet dan toch van een causale verklaring van handelen 

worden uitgegaan, in ieder geval van die handelingen die 

niet bewust voltrokken worden? In het kader van deze para

graaf kan volstaan worden met te wijzen op twee zaken. In 

de eerste plaats is een causale verklaring van handelingen 

niet zonder problemen. Men kan zich afvragen waarom een 

causale verklaring van handelen nodig is. Natuurlijk hoeven 

redenen die een handeling begrijpelijk maken niet de redenen 

van de actor te zijn. Maar, zoals reeds eerder gesteld, hier 

volgt niet uit dat dus een causale verklaring duidelijkheid 

kan brengen in de werkelijke redenen voor de handeling. 

Bovendien is niet duidelijk, hoe op deductief-nomologische 

wijze een causale verklaring van handelen kan worden 

gegeven. 

In de tweede plaats zijn ook vraagtekens te zetten bij het 

beroep op de psychoanalyse als een zowel causaal-verklarende 

als hermeneutisch-begrijpende discipline. Het is juist dat 

meerderen die zich met de status van de psychoanalyse bezig

houden, deze als een zowel causaal-verklarende als herme

neutisch-begrijpende wetenschap zagen. Ricoeur (1969) meent 

dat de bij Freud te lezen 'discours mixte' van energetica 

en hermeneutiek de 'raison d'être' van de psychoanalyse 

vormt. Driften zijn slechts toegankelijk via hun psychische 

derivaten. Maar deze zouden ook verwijzen naar causaal 

werkzame driften. De taal der tekens moet aangevuld worden 
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met een taal der krachten. Peters (1958:ll,62v.) neemt 

stelling tegen de opvatting dat Freud het gebied van het 

rationele handelen zou hebben uitgebreid tot in het onbe

wuste: in het primaire proces spelen mechanistische prin

cipes een rol. Ook Kuiper (1980:40v.) meent, zij het vooral 

op terminologische gronden, dat in de psychoanalyse zowel 

van interpretaties als van causale verklaringen gesproken 

kan worden. 

Toch kunnen goede argumenten gegeven worden voor de stel

ling dat de determinanten van niet-bewuste handelingen niet 

als oorzaken dienen te worden beschouwd. Natuurlijk, niet 

alle handelingen worden bewust voltrokken. Maar ook al zijn 

de determinanten van een handeling voor de actor niet geheel 

doorzichtig, dit wil nog niet zeggen dat die handelingen 

causaal verklaard moeten worden. In de eerste plaats kan er

op gewezen worden dat de mechanistische of psycho-biologische 

metapsychologie van Freud het zicht verduistert op de kli

nische interpretatieve activiteiten. In ieder geval zou de 

metapsychologie slechts een al dan niet adequate beschrij

vende functie hebben, maar geen verklarende functie 

(Maclntyre 1958; Van Leeuwen 1973) . In de tweede plaats 

blijken onbewuste redenen dezelfde kenmerken te bezitten 

als bewuste redenen, behalve dat de actor in het geval van 

onbewuste redenen - die tot bewustzijn zijn gebracht - kan 

zeggen dat hij niet wist op basis van die redenen te hebben 

gehandeld. Zo worden onbewuste determinanten op dezelfde 

wijze vastgesteld als bewuste reaenen. In de psychoanalyse 

worden redenen en handeling niet afzonderlijk vastgesteld 

en causaal verbonden. Zouden onbewuste determinanten oorzaak 

zijn van handelingen, dan zouden ze, tot bewustzijn gebracht, 

als oorzaken erkend moeten worden. Want ze zouden uit onaf

hankelijke waarnemingen afgeleid moeten worden, waarbij het 

bewustzijn ervan weinig effect heeft (Beek 1966) . 

Onbewust handelen is volledig in een teleologisch begrip

penkader te beschrijven (Mischel 1974; Schäfer 1976; 1978). 

Volgens Schäfer is de teleologische 'action language' de 
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moedertaal van de psychoanalyse (Schafer 1976:128). De meta

psychologische benadering leidt met haar mechanistische 

terminologie af van wat in de klinische analyse gebeurt: 

daar wordt de verklaring van een handeling gebaseerd op de 

betekenis ervan. Termen zoals 'Es' of 'regressie' verwijzen 

naar wijzen van (bijvoorbeeld agressief of infantiel) han

delen. Dat geldt ook voor emoties en gevoelens. Een hande

ling wordt door een reden gedetermineerd, maar dit zegt 

niets over het bewust - zijn van die reden. Een persoon 

(analysant) is de actor van zijn bewust, voorbewust en on

bewust handelen. 

Tot nu toe kwamen in deze paragraaf enkele opvattingen 

aan de orde die betrekking hadden op de aard van de relatie 

tussen een reden en een handeling. De argumenten van de 

voorstanders van een Hume-iaanse causale verklaring blijken 

onvoldoende sterk. Ook is het moeilijk aan te nemen dat er 

sprake is van een logische verbinding tussen reden en han

deling. Quasi-causale verklaringen, opgezet naar analogie 

van een psychoanalyse die zowel causaal-verklarend als 

hermeneutisch-begrijpend zou zijn, hebben het probleem op te 

lossen hoe een handeling causaal verklaard kan worden; 

daarentegen kan (en wordt ook) onbewust handelen wel vanuit 

redenen begrepen. 

3.6.3. Een relatie sui generis. 

Als de relatie tussen de determinanten van een handeling en 

die handeling zelf noch logisch, noch causaal is, hoe dient 

die relatie dan wel begrepen te worden? Als een actor een 

bepaalde intentie en relevante opvatting heeft, dan mag, 

normaal gesproken, het hierbij passende - op de realisering 

van die intentie gerichte - handelen verwacht worden. De 

gerichtheid van de actor op het bereiken van iets èn zijn 

opvatting dat hij dit door middel van een bepaald handelen 

kan bereiken resulteert, in normale omstandigheden, in zijn 
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handelen. Was dit niet het geval, met andere woorden, zou 

een actor gewoonlijk niet doen wat hij intendeerde (voor dit 

moment), dan is niet goed in te zien hoe hij kan leren en 

weten wat een intentie is en intentioneel handelen is. Want 

het uitvoeren van een handeling die past bij een bepaalde 

intentie is een belangrijk criterium om te oordelen of de 

toeschrijving van een intentie aan de desbetreffende actor 

al dan niet correct is (Von Wright 1980:53v.). Dit wijst 

in de richting van een conceptuele relatie tussen het hebben 

van een reden en het uitvoeren van het overeenkomstig hande

len. Dit maakt dan een (Hume-iaanse) causale relatie onmo

gelijk. Of hier sprake is van een niet-Hume-iaanse causale 

relatie tussen reden en opvatting is de vraag. Derksen 

(1976) meent dat, gegeven alle normale omstandigheden, het 

niet contingent is dat een intentie om te handelen tot de 

handeling leidt. Maar de noodzakelijke connectie tussen 

intentie en handeling is volgens Derksen niet logisch, maar 

causaal. Hij analyseert een intentie als een 'inner state', 

gericht op de realisering van de handeling. Dit gericht zijn 

op de handeling staat in een contingente relatie tot het 

handelen zelf. Het aantrekkelijke van een dergelijke niet-

Hume-iaanse causale analyse, waarbij het teleologische ver

klaringsmodel gehandhaafd blijft, is dat ze rekening houdt 

met zowel het conceptuele als contingente karakter van ae 

relatie tussen reden en handeling. Normaal gesproken wordt, 

dankzij de gerichtheid op de realisatie van de handeling, 

de handeling gerealiseerd, en leidt de intentie niet tot 

een geheel andere handeling. Dit sluit een Hume-iaanse 

causale analyse uit. De niet-Hume-iaanse causale analyse 

van de relatie laat ook toe rekenschap te geven van die 

situaties waarin de intentie niet tot de handeling leidt, 

bijvoorbeeld als gefaald wordt bij de uitvoering van de 

handeling. Niet geheel onproblematische kanten aan deze 

positie betreffen de notie van 'inner state' als oorzaak 

of oorzakelijke factor (Anscombe 1957:28,49; Wittgenstein Ζ: 

192,236), en de in te voeren notie van 'agent-causality' 
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(die erkend moet worden omdat de actor uiteindelijk de han

deling moet realiseren) (Thalberg 1976; Van den Beid 1982: 

22) . 

In navolging van Von Wright (1979; 1980:65; zie ook Martin 

1976b; Van den Beid 1982:76) kan de relatie tussen een de

terminant en een handeling als een relatie sui generis ge

typeerd worden. Redenen verwijzen naar het begrip dat de 

actor heeft van zijn situatie, naar zijn strevingen en 

opvattingen. 

In een rationele verklaring kan de handeling verklaard 

worden door het verband te leggen tussen handeling en deter

minant. Dit verband kan gelegd worden als men de handeling 

kan begrijpen, vanuit het standpunt van de actor, als horend 

bij een type handelingen dat een passend antwoord is op het 

type determinant waartoe de determinant in kwestie hoort. 

Bij een intentie om te reizen past koffers pakken, kaartjes 

kopen; bij een rood verkeerslicht past stoppen. Dit levert 

weliswaar niet een a priori juiste verklaring van de hande

ling op. Maar het twijfelen aan een reden voor een handeling 

vereist argumenten die verduidelijken waarom de handeling 

niet uitgevoerd is omwille van de veronderstelde reden en 

die een andere, meer passende reden geven. 

Von Wright spreekt in dit verband van een 'relation of 
adequacy'. Mooy (1980b; 1982:90) spreekt van een deontische 
relatie om de interne relatie tussen reden en handeling te 
typeren. Mooy meent dat 'deontologisch' in ethisch opzicht 
neutraal is. Maar om voor de hand liggende associaties met 
een ethisch behoren te vermijden, zou men ook kunnen spreken 
van een gerundivistische relatie (Latijn: Gerundivum: iets 
wat gedaan moet worden). 

Een belangrijk kenmerk van dergelijke relaties hangt samen 

met de onherleidbaarheid ervan tot logische of (Hume-iaanse) 

causale relaties. Het begrijpen van een handeling is iets 

anders dan een logische analyse: de handeling is een be

paalde invulling van de reden en bepaalt deze dan ook nader. 

Het begrijpen van een handeling is ook iets anders dan het 
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aangeven van een synthetische relatie, want de handeling 

drukt uit wat in de relatie besloten ligt (Wittgenstein BGM: 

I,75v.; Apel 1979b:16,183,218v.; Oudemans 1980:132v.; Mooy 

1982:90; Widdershoven 1982). In het handelen worden inten

ties en regels ontvouwd. De wijze waarop dit kan gebeuren is 

meestal niet strikt bepaald, maar laat verschillende moge

lijkheden open. In determinanten zit dikwijls meerwaarde 

voor handelen. 

Zoals gezegd kunnen ook wensen en verplichtingen het 
handelen determineren. De vraag naar de relatie tussen deze 
determinanten en een handeling en tussen deze determinanten 
en intenties kan, volgens Von Wright, op dezelfde wijze als 
boven beantwoord worden. Het handelen of de intentie wordt 
begrepen vanuit de wens of verplichting (1). 

3.6.4. Begrijpen en verklaren. 

In de rationele verklaring geschiedt het verklaren van een 

handeling door deze te begrijpen als een passend gedrag 

van een actor, gezien zijn strevingen en inschattingen van 

de situatie waarin hij zich bevindt. In de rationele ver

klaring zijn het verklaren en begrijpen dus geïntegreerd. 

Martin (1976a; 1977:83v.) benadrukt deze samenhang tussen 
verklaren en begrijpen in zijn bespreking van het practisch 
syllogisme. Het louter aangeven van een bedoeling en over
tuiging hoeft nog niet tot een verklaring te leiden. Uit 
een voorbeeld, ontleend aan de antropoloog Kroeber, blijkt 
dat slechts van een verklaring gesproken kan worden als 
begrepen wordt hoe een actor met een bepaald doel kan ge
loven dat een handeling bijdraagt aan dat doel. Een lid 
van een primitieve stam heeft zich met een mes aan het been 
verwond. Hij wil de wonde genezen door het mes te reinigen. 
Een verklaring zoals 'de man wil zijn wonde genezen en ge
looft dat hij dit kan bereiken door zijn mes te reinigen' 

(1) Hier wordt niet verder ingegaan op posities van hen, die 
weliswaar een (niet-Hume-iaanse) causale analyse van han
delen voorstaan, maar die een rationele verklaring nodig 
achten of niet uitsluiten (zie bijvoorbeeld Davidson 
1963, 197Û, 1973, 1974; McGinn 1979; Pettit 1979; Derk-
sen 197b. Vergelijk Stoutland 1976a,b). 
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blijft onbevredigend. Aanvullende informatie is nodig, waar
door men begrijpt hoe iemand de opvatting heeft dat een be
paalde handeling kan bijdragen aan de realisering van zijn 
doel. Kroeber vertelt dat het stamlid weet dat zuiverheid 
bevorderlijk is voor een genezingsproces en gelooft dat het 
beter is de oorzaak in plaats van het symptoom te behandelen. 
De gewonde man beschouwt het mes als de oorzaak en reinigt 
het zorgvuldig. 
Martin bekritiseert Von Wright omdat deze te weinig aan

dacht zou hebben geschonken aan het element van begrijpen 
in het verklaren (vgl. Von Wright 1976a). In ieder geval 
is de accentuering van het verklaren door begrijpen in 
latere publicaties van Von Wright (1979; 1980:75) wel 
aanwezig. 

Het is zinvol een onderscheid te maken tussen twee niveaus 

van begrijpen of interpreteren. In de eerste plaats levert 

begrijpen een antwoord op de vraag 'Wat is dit?'. Voorzover 

het om handelen gaat resulteert het begrijpen in het be

schrijven van gedrag als een bepaalde handeling. Men zou 

hier van identificerend of explicatief interpreteren kunnen 

spreken. In de tweede plaats levert het begrijpen ook een 

antwoord op de vraag 'Waarom voert actor Ρ handeling Η uit?'. 

Dit begrijpen verklaart het handelen door het te verbinden 

met zijn determinanten. De handeling is begrijpelijk vanuit 

de reden die de actor heeft voor die handeling. In het 

laatste geval zou men kunnen spreken van een teleologisch 

interpreteren. Begrijpen levert dus meer op dan een antwoord 

op de 'rfat?'-vraag, zoals door De Vos (19B0) wordt gesteld. 

Het begrijpen van een handeling, zoals hier is verduidelijkt, 

is meer dan net identificeren van die handeling en geeft 

een antwoord op de vraag 'Waaroiu?'. 

Er zijn verschillende opvattingen over het begrip 'ver
klaren' en over de 'waarom?'-vraag, die als uitgangspunt 
voor deze verklaringen dienen. In de klassieke 'Verklaren 
versus Begrijpen'-controverse zou te weinig aandacht voor 
deze verschillen zijn, waardoor discussies vastlopen op 
door opponenten niet gedeelde vooronderstellingen (Apel 
1979b:154v.,160V.; Stegmüller 1975:120v.). De (Hume-iaanse) 
causale verklaring geeft een antwoord op de vraag waarom 
een gebeurtenis moet plaatsvinden. Een rationele verklaring 
maakt begrijpelijk wat de strevingen, opvattingen en in
schattingen van ae actor zijn. De rationele verklaring is 
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dan een alternatief voor de causale verklaring omdat ze tot 
een andere wetenschappelijke methode leidt. Maar hier dient 
aan te worden toegevoegd dat die twee soorten verklaringen 
een plaats hebben in verschillende vraagstellingen. Beide 
verklaringswij zen zijn dan twee verschillende antwoorden op 
verschillende vragen. Von Wright zou, met zijn pretentie 
dat het practisch syllogisme het alternatief is voor het 
deductief-nomologisch model in de menswetenschappen, te 
weinig aandacht schenken aan die verschillen in vraagstel
ling, aldus Apel (1979b:158v.). 

Zowel bij de identificatie als bij de verklaring van een 

handeling - dit wil zeggen in de verheldering van de bete

kenis van die handeling - dient men zich te beroepen op de 

sociale werkelijkheid waarin de actor handelt. Dit geldt 

in de eerste plaats voor de identificerende interpretatie. 

Bij de beschrijving van de handeling als antwoord op de 

'wat?'-vraag zal men een beroep moeten doen op de definito-

rische regels, die bepalen waarvan sprake is. Dit geldt 

niet enkel voor handelingen die duidelijk afhankelijk zijn 

van sociale conventies, bijvoorbeeld salueren in het leger. 

Ook andere handelingen, zoals iemand aanwijzen, kunnen niet 

geïdentificeerd worden zonder een beroep te doen op regels 

die gelden voor die handeling (zie 3.2.). En, zoals gezegd, 

ook de verklaring van een handeling vereist dat men zich 

beroept op de sociale werkelijkheid waarin de actor handelt. 

Dit geldt vooreerst bij de identificatie van de determinan

ten. Voor het vaststellen van welke intentie sprake is, zal 

men een beroep moeten doen op de regels die hiervoor gelden. 

Bovendien zijn veel determinanten, met name vorderingen, 

zelf een deel van de sociale werkelijkheid. Met andere 

woorden, het begrijpen van handelingen gebeurt dikwijls in 

een context die zelf in belangrijke mate gevormd wordt door 

intentioneel handelen. Een dergelijke context kan niet be

grepen worden onafhankelijk van het handelen van actors 

(Rubinstein 1981:191). Tenslotte geldt ook dat men bij het 

beschrijven van de (soms ongewilde) gevolgen van handelingen 

een beroep moet doen op de sociale definitorische regels, 

die medebepalen wat het geval is. Als een fietser op een 
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bepaalde wijze zijn arm uitsteekt om zijn achterop zittend 

dochtertje iets aan te wijzen, kan dit - in bepaalde om

standigheden - door anderen begrepen worden als het aangeven 

van een voorgenomen richtingsverandering. Of men dergelijke 

effecten tot de betekenis van een handeling wil rekenen is 

minder belangrijk dan het kunnen vaststellen van deze effec

ten, die voor de actor erg belangrijk kunnen zijn. Ook hier 

dient men zich te beroepen op wat geldt in de sociale werke

lijkheid waarin de actor handelt. 

3.6.5. Hermeneutiek. 

Handelingen hebben betekenis: ze verwijzen naar intenties, 

opvattingen, externe determinanten, naar het begrip dat de 

actor heeft van zijn situatie. Het verklaren van een hande

ling, het verhelderen van de betekenis die de handeling 

heeft, geschiedt door die handeling te begrijpen als passend 

in de context van intenties, opvattingen, externe determi

nanten, omstandigheden, enzovoort. Men begrijpt de betekenis 

van een handeling als men tussen de handeling en het begrip 

dat de actor van zijn situatie heeft een samenhang ziet, die 

de handeling als passend doet blijken. Pas als er sprake is 

van een begrijpelijk verband tussen de relevante elementen 

kan er van een verklaring van een handeling sprake zijn. Een 

verklaring vereist, met andere woorden, coherentie tussen 

de handeling en de overige relevante elementen. Coherentie 

is het belangrijkste criterium waaraan de adequaatheid of 

gepastheid van een verklaring getoetst dient te worden 

(Taylor 1971; Hirsch 1967:236; Von Wright 1979; Parret 

1982) . 

Het begrijpend verklaren van een handeling berust op een 

hermeneutische activiteit. Hermeneutiek als leer van het 

interpreteren is gericht op het achterhalen van de betekenis 

van een tekst of tekst-analogon zoals een handeling. Bij 

het zoeken naar de betekenis van een handeling steunt men 

op het principe van de hermeneutische cirkel. De overtuiging 
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dat een verklaring coherent is, hangt af van de wijze waarop 

de handeling en de overige relevante elementen begrepen wor

den, terwijl het begrip van die handeling en die elementen 

gerechtvaardigd wordt door de betekenis die men aan het 

handelen-in-zijn-context geeft (Taylor 1971). Men verklaart 

de handeling door ze op een bepaalde wijze te interpreteren. 

Een bepaalde interpretatie of lezing van het geheel - de 

handeling in haar context - wordt gesteund door de lezing 

van de delen - bedoelingen, opvattingen, enzovoort. De 

interpretatie van een deel berust, omgekeerd, op de inter

pretatie van het geheel. Het geheel, dat slechts begrepen 

kan worden uit het begrip van de delen, leidt het begrip 

van de delen. In een hermeneutische wetenschap wordt een 

handeling verklaard door het gedrag van een actor te inter

preteren als een handeling die past bij de intentie, op

vattingen, en omstandigheden van de actor. 

De hier uitgewerkte rationele verklaring, die vooral 
stoelt op inzichten uit de angelsaksische handelingsfiloso
fie, kan in de hermeneutische traditie worden geplaatst. Er 
zijn belangrijke overeenkomsten tussen de handelingsfiloso-
fische hermeneutiek en de dialectische hermeneutiek zoals 
vooral door Gadamer (1960) beschreven. In beide opvattingen 
wordt een psychologisch invoelend begrijpen als methode 
bekritiseerd. In beide opvattingen wordt veel nadruk gelegd 
op de taal als medium voor het intersubjectief begrijpen 
van de menselijke werkelijkheid. Tenslotte wordt in beide 
opvattingen het zelfstandige karakter van een interpreta
tieve benadering verdedigd (Apel 19 67:47; Von Wright 1971: 
29v.). De analytische hermeneutiek staat dichter bij de 
hermeneutische traditie van Schleiermacher en Dilthey dan 
bij de opvattingen van Gadamer. Deze laatste bekritiseert 
Dilthey c.s. omdat deze de historiciteit van de interpre
tator zouden vergeten. Tegenover deze 'objectivistische 
naïviteit' benadrukt Gadamer dat het blootleggen van de 
betekenis van een tekst nooit afgesloten is. De tekst wordt 
voortdurend vanuit andere tradities geïnterpreteerd en zo 
kunnen steeds onvermoede betekenissen geopenbaard worden 
(Gadamer 1960). Ook in de analytische hermeneutiek is de 
betekenisverheldering nooit afgesloten: een handeling kan 
een rol krijgen - die ze voorheen niet had - omdat nieuwe 
gebeurtenissen plaatsvonden, waarbij de handeling een rol 
speelt (Von Wright 197l:155v.). Het verleden wordt dus her
zien in het licht van het heden. Verschillende auteurs 
hebben Gadamer bekritiseerd vanwege het negeren van de tekst 
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als een product van de actor (Betti 1962; Hirsch 1967:42v., 
245v.). Als de betekenis niet verbonden is met de bedoelingen 
van de actor hoe kan dan nog een principe gevonden worden 
dat beslist over de betekenis van de tekst? Hoe kan er sprake 
zijn van 'horizonversmelting' (Gadamer) tussen overlevering 
en interpretator als niet eerst de ingrediënten (waaronder 
de reden van de actor als oorspronkelijke betekenis) van 
dit amalgaam onderscheiden worden? Ook in de analytische 
hermeneutiek zijn vooroordelen van de interpretator nodig 
om de betekenis van een tekst(-analogon) te begrijpen. Maar 
die vooroordelen moeten getoetst en eventueel opgegeven 
worden ten gunste van de betekenis die uit de handeling 
spreekt. De problemen in Sadamer's hermeneutiek gaan, aldus 
Hirsch, terug op een onvoldoende onderscheid tussen de be
tekenis van een tekst (meaning of a text) en de waarde of 
het belang van die betekenis voor iemand (significance of 
that meaning). 

3.7. Persoon, verhaal en dialoog. 

In dit hoofdstuk is tot nu toe enige (wijsgerige) verhel

dering gegeven van het paradigma waarin handelen een cen

trale plaats heeft. In deze laatste paragraaf worden de 

belangrijkste inzichten samengevat. Met behulp ervan kan 

een antwoord geformuleerd worden op de eerder, in de in

leiding van dit hoofdstuk, geformuleerde vragen. Tevens is 

deze samenvatting bedoeld als een opstap naar de volgende 

hoofdstukken, waar de verkregen inzichten als bouwstenen 

voor een concept van andragogie en andragologie zullen 

worden gebruikt. 

Om te beginnen kan ingegaan worden op de vraag hoe de 

andragoog te weten komt wat de cliënt wil. In de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk (3.6.) is duidelijk geworden 

dat een handeling niet verklaard wordt door net traceren 

van logische of Hume-iaanse causale relaties tussen reden 

en handeling. Een handeling verklaren houdt in, tegen de 

achtergrond van het rationaliteitspostulaat, de handeling 

begrijpen, vanuit het standpunt van de actor, in samenhang 

met, passend bij de strevingen, opvattingen, omstandigheden 

van de actor. Men kan hierbij denken aan incidentele in

tenties of strevingen, maar zeker ook aan de door de actor 
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regelmatig nagevolgde doelstellingen, belangen, enzovoort: 

het handelen wordt verklaard vanuit de levensgeschiedenis 

van de persoon. Het voorgaande laat toe te stellen dat 

slechts in de context van een verhaal een handeling begrij

pend verklaard kan worden. Een verhaal is, wat Wittgenstein 

(BFGB) noemt, een 'übersichtliche Darstellung' en kan om

schreven worden als een in taal geformuleerde begrijpelijke 

ordening van elementen (fragmenten) die functioneel verbon

den worden vanuit het integrerend perspectief: de handeling 

die men wenst te verklaren. De fragmenten (intenties, op

vattingen, omstandigheden) worden functioneel geordend 

vanuit de handeling, bijvoorbeeld als reden voor de hande

ling, als oorzaak die de handeling deed mislukken ... (Bre-

mond 1977) . Een verhaal is, evenals een kroniek, een be

schrijving van gebeurtenissen. Maar een kroniek levert 

slechts een beschrijving van losstaande of slechts in tijd 

en ruimte aan elkaar gerelateerde elementen. In een kroniek 

hoeft het verband tussen de diverse elementen niet te worden 

verduidelijkt. In het verhaal daarentegen worden de fragmen

ten in hun samenhang gepresenteerd. De relaties tussen de 

verschillende fragmenten lopen via de handeling. Door 

middel van het verhaal begrijpt men de ogenschijnlijk op 

zich heterogene zaken (vlg. 'com-prendre') zoals intenties 

en gedragingen in hun onderling verband. Het verhaal inte

greert. Het verhaal over een voltrokken handeling brengt 

deze in verband met de strevingen, overtuigingen en om

standigheden van de actor. Het verhaal biedt dus informatie 

over het begrip dat de actor van zijn situatie had, over 

het beeld dat hij van zijn werkelijkheid heeft gevormd. 

Niet alleen de andragoog begrijpt de cliënt. De cliënt 

zelf heeft weet van zijn handelen. Een centrale plaats in 

het handelingsparadigma wordt ingenomen door de persoon 

(3.5.). Hij is degene die bepaalde zaken na kan streven, 

üie bepaalde opvattingen heeft over de situatie waarin hij 

zich bevindt en die zijn gedrag overeenkomstig kan richten. 

De persoon is als zodanig door zichzelf en door anderen 
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erkend, en erkent ook anderen als personen. Hij ziet zich

zelf en anderen als personen die kunnen handelen omwille van 

redenen, die er weet van hebben en die vanuit gemeenschappe

lijke betekeniskaders de betekenis van het handelen van zich

zelf en anderen kunnen verhelderen. Wil dit zeggen dat de 

actor of, toegespitst op de andragogie, de cliënt het laat

ste woord heeft? In een verhaal tracht men de betekenis van 

het handelen van een persoon te verhelderen. Dat men dit kan 

berust mede op de gemeenschappelijke betekeniskaders, die 

regels leveren met behulp waarvan de betekenis aan hande

lingen kan worden toegekend. Die regels zijn gemeenschappe

lijke maatstaven, waaraan verhalen over het handelen getoetst 

kunnen worden. De betekenis van handelen is dus niet zonder 

meer afhankelijk van de actor of van anderen, maar wordt 

bepaald door de gemeenschappelijke regels van het betekenis

kader van de persoon (3.2.). Zowel de representatie in de 

diverse fragmenten (die betrekking hebben op intenties, op

vattingen en omstandigheden) als de ordening van deze frag

menten in een verhaal dienen de regels te volgen van het 

betekeniskader van de cliënt. Die representatie en ordening 

dienen begrijpelijk te zijn vanuit de desbetreffende regels. 

Het is daarom niet uitgesloten dat ook iemand anders dan 

de actor zelf, steunend op die betekeniskaders, een verhaal 

kan vertellen dat adequater is dan het verhaal dat de actor 

vertelt. Wanneer men van een adequater verhaal spreekt, 

dan is er ook een criterium nodig waaraan de adequaatheid 

van een verhaal kan worden afgemeten. In de vorige paragraaf 

is duidelijk geworden dat coherentie het belangrijkste 

criterium is om te beslissen over de adequaatheid van een 

verhaal. 

Welke positie heeft dan de actor of cliënt? Enerzijds 

heeft hij weet van wat hij doet; hij weet minstens dat wat 

hij tracht te doen. En hij is een persoon die, overeenkom

stig de regels van zijn betekeniskaders, betekenissen kan 

geven aan zijn gedragingen. Anderzijds kan ook de andragoog 

een verhaal vertellen over het handelen van de cliënt. Deze 
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posities van cliënt en andragoog leiden ertoe dat men in 

een proces van afweging van mogelijke interpretaties en 

argumenten daarvoor tot een verhaal kan komen dat voldoende 

passend wordt geacht. Omdat de actor (cliënt) een bevoor

rechte positie heeft, hij weet wat hij tracht te doen, zal 

bij de reconstructie van het verhaal rekening gehouden worden 

met wat hij vertelt. Men spreekt in dit verband soms van 

'negotiation' (Harre c.s. 1972; Gauld c.s. 1977:6). Het lijkt 

echter minder juist dit te begrijpen als onderhandelen. Het 

gaat bij het reconstrueren van een verhaal niet om een com

promis tussen twee partijen, die elk afzonderlijk overtuigd 

zijn van hun gelijk, maar om een of andere reden een voor 

beide partijen aanvaardbaar verhaal - dat men minder goed 

acht dan het eigen verhaal - nastreven. Veeleer is hier 

sprake van beraadslagen, van bij zichzelf en bij anderen 

te rade gaan, van samen overleggen over de fragmenten van 

het verhaal en over de ordening van deze fragmenten tot een 

coherent(er) verhaal. Met andere woorden: bij het recon

strueren van een verhaal dient er sprake te zijn van een 

dialoog tussen de cliënt en de andragoog. 

Tenslotte is ook zichtbaar geworden hoe de andragoog de 

cliënt kan helpen en eventueel zijn handelen kan beïnvloe

den. Het verhaal biedt niet enkel informatie over wat de 

cliënt nastreeft, over hoe hij gehandeld heeft, over het 

begrip dat de cliënt van zichzelf heeft. In het verhaal 

kunnen ook beschrijvingen van handelingen worden opgenomen 

waar de persoon zelf geen weet van heeft (3.3.). In het 

verhaal kan men de cliënt ook redenen geven om te handelen 

(3.4.). Een verhaal kan ook vooruitlopen op het handelen 

en als plan functioneren. 
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4. OVER DE DIALOGISCH-NARRATIEVE OPTIEK IN DE ANDRAGOLOGIE. 

In het eerste hoofdstuk van deze studie is er nadrukkelijk 

voor gekozen om in de andragogische arbeid zoveel als moge

lijk het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt te eerbiedigen. 

In het tweede hoofdstuk werden enkele belangrijke opvattin

gen in de andragologie besproken en bekritiseerd tegen de 

achtergrond van het zelfbeschikkingsprincipe. Tevens werd 

de verwachting uitgesproken dat de (wetenschaps-)filoso

fische bezinning op handelen bouwstenen zou kunnen leveren 

voor een conceptualisering van andragogie die aan bovenge

noemd principe voldoet. In dit hoofdstuk wordt getracht bij 

te dragen aan een dergelijke conceptualisering, waarbij 

inzichten uit het vorige hoofdstuk - die figureerden onder 

de begrippen 'persoon', 'verhaal' en 'dialoog' - centraal 

staan. Op deze wijze wordt een dialogisch-narratieve optiek 

in de andragologie benadrukt. In deze optiek dient de cliënt 

beschouwd te worden als een persoon, wiens verhaal over zijn 

handelen in het middelpunt van de andragogische arbeid staat. 

Dit verhaal functioneert zowel retrospectief als prospectief 

en dient in de andragogische arbeid het voorwerp van een 

dialoog, van beraadslaging te zijn. 

4.1. Andragogie. 

Als men de andragogische arbeid wil conceptualiseren op 

grond van de in het vorige hoofdstuk besproken inzichten 
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uit de analytische handelingsfilosofie, dan dient men uit 

te gaan van de belangrijke vooronderstelling die aan het 

spreken over 'handelen' ten grondslag ligt, en die uitge

drukt wordt in het rationaliteitspostulaat. De cliënt is 

een persoon die zijn gedrag kan richten overeenkomstig 

zijn strevingen en overtuigingen. In het vorige hoofdstuk 

is duidelijk geworden dat het rationaliteitspostulaat een 

constitutieve en een methodische rol speelt. De aanvaarding 

van het rationaliteitspostulaat in de conceptualisering van 

andragogie heeft dan ook constitutieve en methodische con

sequenties . 

In de eerste plaats betekent ae aanvaarding van dit pos

tulaat dat hiermee een bepaald terrein van menselijke ge

dragingen gedefinieerd wordt. Constitutieve regels zijn, zo 

werd eerder opgemerkt (3.2.), zowel machtigend als dwingend. 

Ook het rationaliteitspostulaat definieert bepaalde gedra

gingen als handelen. Plaatst men de andragogische arbeid 

onder de werkingssfeer van het rationaliteitspostulaat, dan 

dient de cliënt als een persoon te worden gezien. In de an

dragogische arbeid dient te worden uitgegaan van een cliënt 

die rationeel kan handelen, dit wil zeggen die op grond van 

redenen kan handelen. In de andragogische arbeid, die mede 

geconstitueerd wordt door het rationaliteitspostulaat, ver

schijnt de cliënt als iemand die bepaalde zaken nastreeft, 

die begrip heeft van zijn situatie en die op grond daarvan 

kan handelen. De aanvaarding van het rationaliteitspostulaat 

als constitutief principe voor de andragogie betekent ook 

dat bepaalde menselijke gedragingen worden uitgesloten als 

object voor die andragogie. Het is dogmatisch te stellen 

dat mensen altijd rationeel handelen. Maar wel kan gesteld 

worden dat daar waar het uiteindelijk niet mogelijk blijkt 

de cliënt als een rationele persoon te zien, en waar dus de 

rationaliteitsvooronderstelling moet worden opgegeven, ook 

de andragogische bemoeienis met de cliënt dient te worden 

beëindigd. Waar de cliënt niet meer verstaanbaar en aan

spreekbaar is als een rationeel persoon, kan soms en moet 
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soms worden overgegaan tot een andere wijze van bemoeienis 

met hem. Maar daarmee worden ook de grenzen overschreden 

van wat hier, en veelal ook elders (zie 1.1.) , andragogische 

arbeid heet. Mede met behulp van het rationaliteitspostulaat 

kan andragogische arbeid dus onderscheiden worden van die 

vormen van hulpverlening of behandeling waar de cliënt of 

patiënt niet als een persoon gezien wordt of waar dit voor 

de behandeling als irrelevant wordt gevonden. 

In de tweede plaats heeft de aanvaarding van het rationa

liteitspostulaat in de andragogie ook methodische conse

quenties. De aanvaarding van dit postulaat houdt een uitno

diging of opdracht aan de andragoog in. Enerzijds een uit

nodiging of opdracht om de cliënt als een rationele persoon 

te blijven zien. En dus ook om in het aanvankelijk vreemde 

of ongewone te blijven zoeken naar het begrip dat de cliënt 

van zijn situatie en van zijn handelen heeft. Anderzijds 

ook de uitnodiging of plicht de cliënt te helpen om een 

adequater begrip van zijn situatie en zijn handelen te ver

werven, dat de cliënt in staat stelt adequater te handelen. 

Wie door andragogische arbeid de cliënt in zijn handelen 

wil helpen, dient zich te richten op het verhaal van de 

cliënt. 

4.1.1. Het verhaal van de cliënt. 

In de andragogische arbeid staat het verhaal van de cliënt 

centraal. Hoe moet de andragoog zich verhouden tot dit 

verhaal? Om deze vraag te beantwoorden moet in de eerste 

plaats iets gezegd worden over de wijze waarop het verhaal 

kan functioneren in de andragogische arbeid. Daarna dient 

te worden ingegaan op de taak die de andragoog heeft met 

betrekking tot het verhaal van de cliënt. 

Mensen vertellen in allerlei situaties verhalen. Het ver

tellen van verhalen, vooral verhalen over persoonlijke be

levenissen, lijkt te beantwoorden aan belangrijke menselijke 

behoeften. Met verhalen kunnen mensen anderen deelgenoot 
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maken van hun ervaringen. In verhalen kan men ook de werke

lijkheid op symbolische wijze representeren. En in verhalen 

kan men een toekomstige of mogelijke werkelijkheid beschrij

ven. Hoe functioneren verhalen in de andragogie? Welke effec

ten van verhalen zijn, vanuit andragologisch standpunt, re

levant? Niet alle effecten van verhalen zijn voor de andra

gogische arbeid even interessant. Dat een cliënt bijvoor

beeld luchtverplaatsingen veroorzaakt tijdens het vertellen 

van zijn verhaal is, andragologisch gezien, zelden of nooit 

belangrijk. Voor de verheldering van de andragologisch re

levante functies van het verhaal kan vooral gesteund worden 

op de wetenschapsfilosofische analyses van handelen. Deze 

analyses laten zien dat het verhaal van een actor retrospec

tief het handelen verklaart, en prospectief mogelijk hande

len tegenwoordig kan stellen. Het verhaal functioneert als 

een verklaring van het handelen omdat het dit handelen in 

verband brengt met de overwegingen van de actor die dat 

handelen (kunnen) leiden. Vanuit andragologisch standpunt 

zijn dan onderstaande functies van het verhaal van de cliënt 

relevant. 

In de eerste plaats laat het verhaal van de cliënt zien 

hoe deze zijn situatie begrijpt. In zijn verhaal vertelt de 

cliënt over zichzelf, dit wil zeggen over zijn strevingen 

en opvattingen, over zijn ondernemingen en mislukkingen, 

over zijn gevoelens (1) en vragen, over zijn moeilijkheden 

en (on)mogelijkheden, over door hem ervaren onmacht, onrecht 

(1) Ook de emoties van de cliënt horen bij zijn verhaal. 
Predicaten die betrekking hebben op emoties kunnen 
slechts via handelen verduidelijkt worden. Emoties zijn 
verbonden met omstandigheden (object van emotie), sympto
men (lichamelijke verschijnselen, verbale uitdrukkingen 
van emotie) en handelingen. Omstandigheden en symptomen 
vormen slechts een emotionele context door hun relatie 
met een bepaald handelingspatroon. Verbleken is slechts 
een symptoom van vrees in vreesaanjagende omstandigheden, 
die slechts als zodanig getypeerd zullen worden als men 
in die omstandigheden gewoonlijk op een bepaalde wijze 
handelt, bijvoorbeeld vlucht (Kenny 1963:67v.; Taylor 
1964:38). 
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en verdriet. Het verhaal van de cliënt spreekt over de 

wijze waarop hij zijn werkelijkheid ziet en wenst, dit wil 

zeggen de werkelijkheid van waaruit hij handelt en de werke

lijkheid die hij door zijn handelen wil bereiken. Door zijn 

verhaal onthult de cliënt zichzelf als actor of persoon. 

Maar een dergelijk verhaal kan vaagheden, onvolledigheden 

en/of dubbelzinnigheden bevatten. Niet altijd drukt het 

verhaal van de cliënt een concrete vraag uit, een vraag naar 

de wijze waarop duidelijke bedoelingen gerealiseerd kunnen 

worden. Niet zelden kan de cliënt slechts een onbestemd 

onbehagen of een besef van verwarring aangeven. Het verhaal 

van de cliënt kan ook inhouden verduisteren, waarvan de 

cliënt in een minder kritische houding tegenover zichzelf, 

geen weet heeft. Zo kan, door wat de cliënt over zijn han

delen (niet) vertelt, verborgen blijven wat op een later 

tijdstip eventueel wel bekend kan worden. Het verhaal ont

hult en verhult tegelijk (Mooy 197b:93). 

Volgend voorbeeld kan verduidelijken dat een verhaal ont
hullend èn verhullend kan zijn. 
Bij een instelling voor algemeen maatschappelijk werk 

klopt een jonge man aan met de vraag of hij geholpen kan 
worden bij het zoeken naar een kamer. Hierdoor zou het hem 
mogelijk zijn zelfstandig te wonen en zijn studie af te 
maken. In gesprekken met de maatschappelijk werker blijkt 
echter dat ook de relatie van de cliënt tot vader niet zonder 
problemen is. Nog later blijkt dat de problematiek van de 
cliënt tot vader niet alleen betrekking heeft op de feite
lijke vader van de cliënt, maar ook op de goddelijke vader
figuur (KLMCO 1978:105v.). 

Een term van Mooy (1975:92) overnemend, kan gezegd worden 

dat het verhaal van de cliënt, door zijn onthullend en ver

hullend karakter, een presenterende functie heeft. 

In de tweede plaats kan opgemerkt worden dat het verhaal 

van de cliënt niet enkel de min of meer adequate uitdrukking 

is van hoe de cliënt zijn situatie begrijpt. Het verhaal 

hoeft niet louter een terugblik te zijn. Met een verhaal 

kan de cliënt ook vooruitblikken naar mogelijk handelen en 

naar situaties die hij, handelend, wil realiseren. Het ver-
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haal kan als plan voor toekomstig handelen functioneren. In 

het verhaal kan de cliënt fragmenten opnemen, die hem in 

staat stellen zijn problemen dichter bij een oplossing te 

brengen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Niet altijd 

zal het verhaal van de cliënt hem mogelijkheden bieden zijn 

problemen op te lossen. Maar in (veel) andere situaties zal 

het verhaal van de cliënt in prospectieve zin iets kunnen 

zeggen over het mogelijk handelen van de cliënt. Het ver

haal heeft dan ook een anticiperende functie. 

Beide hiervoor onderscheiden functies van het verhaal zijn 

afgeleid van de retrospectieve respectievelijk prospectieve 

gerichtheid van verhalen. Vanuit andragologisch standpunt 

kan nog een derde functie van het verhaal van de cliënt 

worden onderscheiden. Zoals gezegd worden verhalen in aller

lei situaties verteld. En het is daarbij aannemelijk dat 

mensen met hun verhalen zowel terugkijken naar voltrokken 

handelen als vooruitkijken naar mogelijk handelen. De ver

halen waarover hier gesproken wordt, worden verteld in een 

specifieke context: ze worden verteld in het kader van de 

andragogische arbeid. En dit wil zeggen dat, wat het verhaal 

van de cliënt verder ook aan onthulling en verhulling of aan 

anticipatie op handelen moge inhouden, het altijd een verhaal 

is dat een vraag om hulp uitdrukt. Het verhaal in de andra

gogische arbeid is het verhaal van een cliënt, dit wil zeg

gen van iemand die vraagt om beluisterd en begrepen te 

worden, die vraagt om hulp. Met zijn verhaal onthult de 

cliënt zich als iemand die - in ieder geval met betrekking 

tot bepaalde problemen - niet langer alleen wil zijn (War

menhoven 1973:62). Met het vertellen van zijn verhaal geeft 

de cliënt uitdrukking aan zijn vertrouwen in en hoop op de 

andragoog. De cliënt verwacht dat de aangesprokene (er) iets 

(aan) kan doen en dit ook, indien mogelijk, zal doen 

(Struyker Boudier 1979:27). Het verhaal van de cliënt heeft 

dus, in de derde plaats, een appellerende functie. 
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De hierboven gemaakte onderscheidingen zijn van theore
tische aard en dienen de conceptualisering van de andrago
gische arbeid. Dat neemt niet weg dat het mogelijk is die 
onderscheidingen te toetsen aan materiaal dat bestaat uit 
protocollen van interacties tussen cliënten en andragogen. 
Op deze wijze zou de vruchtbaarheid van de gemaakte onder
scheidingen aangetoond kunnen worden. In dit verband kan 
gewezen worden op studies van Quasthoff (1979, 1980a,b). 
In een onderzoek naar de functies van verhalen in gesprekken 
maakt zij onderscheid tussen communicatieve en interactieve 
verhaalfuncties. Dit onderscheid is gebaseerd op een twee
tal basisfuncties van het spreken: het representeren van 
inhouden en vormen en onderhouden van menselijk contact. 
De communicatieve functies zijn verbonden met de inhoud 
van het verhaal; de interactieve functies met de definitie 
van de situatie of de relatie tussen de gesprekspartners. 
De hier onderscheiden functies van het verhaal komen over
een met de verbijzonderingen van de door Quasthoff onder
scheiden functies. De presenterende functie en de anticipe
rende functie zijn specimina van de communicatieve functies. 
De appellerende functie is een interactieve functie. Inte
ressant hierbij is dat Quasthoff door interpretatie van 
gespreksverslagen deze functies kan aantonen, terwijl het 
materiaal betreft dat ontleend is aan een andragogische 
context: het betreft namelijk protocollen van gesprekken 
tussen cliënten en hulpverleners bij de sociale dienst. 

4.1.2. De taak van de andragoog. 

In de andragogische arbeid staat het verhaal van de cliënt 

centraal. Op welke wijze kan de andragoog bijdragen aan het 

verhaal van de cliënt? Op basis van de hierboven beschreven 

functies van het verhaal van de cliënt kunnen enkele belang

rijke aspecten van de taak van de andragoog onderscheiden 

worden. 

Voor de verheldering van deze taak kan aangeknoopt worden 

bij de appellerende functie van het verhaal van de cliënt. 

Het appel op de andragoog roept deze tot antwoord. Men kan 

de plicht tot antwoord op diverse wijzen trachten te fun

deren. Zo kan men, in navolging van Lévinas, onder verwij

zing naar een gewetenservaring die bij de mens hoort, de 

aanspraak van de cliënt als een aansprakelijk stellen van 

de andragoog begrijpen. De cliënt is hiertoe gerechtigd 

door de nood zelf (Warmenhoven 1973:54v.; Struyker Boudier 
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1979:28). Men kan ook de plicht tot antwoord van de andra-

goog afleiden uit de functie van de andragoog zelf (1), een 

functie die de andragoog op zich heeft genomen en die de 

samenleving erkent. Voor de andragoog betekent dit verder 

dat hij in het verhaal van de cliënt zal zoeken naar dat 

wat daar als vraag om hulp te beluisteren valt. Hij zal 

naar het verhaal van de cliënt luisteren, gespitst op de 

vraag van de cliënt. Bovendien bepaalt het verhaal, als 

vraag om hulp, ook de richting en de grenzen van het ant

woord van de andragoog. De erkenning van het zelfbeschik

kingsrecht van de cliënt betekent ook dat de andragoog, in 

zijn antwoord op de vraag van de cliënt, zal uitgaan van 

deze vraag. De vraag om hulp is de grond waarop de preten

ties van de andragoog dienen te rusten (Warmenhoven 1973: 

45,54). De andragoog zal zich bij zijn verdere bemoeienis 

met de cliënt laten leiden door wat de cliënt vraagt. Zonder 

het verhaal van de cliënt - dat primair een vraag om hulp 

is - is er geen sprake van andragogie. De andragogische 

arbeid begint waar de cliënt zijn verhaal als vraag om hulp 

mededeelt en eindigt waar hij zijn, in zijn verhaal gelegen, 

beroep op de andragoog doet ophouden. 

Hier wordt ook afstand genomen van een ruim begrip van 

andragogie zoals bijvoorbeeld te vinden bij Ten Have (1973: 

73v.). Ten Have wil ook van andragogie spreken als anderen 

dan de cliënt (bijvoorbeeld de andragoog, of - als de cliënt 

in afhankelijkheid van een bepaalde institutie deelneemt 

aan de andragogische arbeid - deze institutie) richting 

geven aan de andragogische arbeid. Ten Have ziet vrijwillig

heid van de cliënt dan ook als variabele in de andragogie 

(Ten Have 1973:91v.). Een dergelijk ruim begrip van andra

gogie betekent echter wel dat vele vormen van andragogische 

arbeid mogelijk zijn, waarin het zelfbeschikkingsrecht van 

(1) Artikel 1 van de Code voor maatschappelijk werkers 
luidt: "Hulpverlening aan de cliënt is voor de maat
schappelijk werker uit hoofde van zijn functie de 
primaire verplichting". 
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de client wordt aangetast (zie ook Warmenhoven 1973:56v.). 

Het verhaal van de cliënt is verder een presentatie van 

de cliënt. In het verhaal dat de cliënt over zijn handelen 

vertelt, onthult hij hoe hij de situatie ziet. Een dergelijk 

verhaal sluit echter niet uit dat bepaalde aspecten van zijn 

handelen verhuld blijven. De andragoog zal hier de cliënt 

helpen door bij te dragen aan de reconstructie van een 

adequaat verhaal. Hij tracht dan, vanuit het perspectief 

van de cliënt, diens vragen en belangen, bedoelingen en 

opvattingen, belevingen en omstandigheden in een begrijpe

lijke samenhang te plaatsen en met behulp van dit verhaal 

deze cliënt te helpen bij de verwerving van een adequater 

zelfbegrip. Niet alle belangen, strevingen, opvattingen, 

emoties of omstandigheden dienen, in het kader van de an

dragogische arbeid, in het verhaal te worden opgenomen. 

Niet alles is relevant voor de verheldering en beantwoor

ding van de vraag van de cliënt. Andragogen dienen alert 

te zijn op datgene wat een verhaal verhult, maar dat bete

kent niet dat hen niets verborgen mag blijven. 

In het onaerstaande voorbeeld (Satir 1970:80) blijkt een 
andragoog zijn cliënten te helpen bij het inzichtelijk 
maken van hun handelen. In het gesprek tussen een echtpaar 
en de andragoog wordt aandacht geschonken aan de intentio
naliteit en emotionaliteit die in het handelen besloten 
liggen, aan de misvattingen die daarover zijn ontstaan, en 
aan de wijze waarop die misvattingen gegroeid zijn. Het 
voorbeeld is te beschouwen als een fragment in de recon
structie Van het verhaal van de cliënten. 

"M(an): Ze zoent me nooit eens uit zichzelf. Ik moet altijd 
de avances maken. 
A(ndragoog): Klopt dat met Uw opvattingen over Uw omgang 
met Uw man? 
V(rouw): Ja, ik geloof wel dat hij zijn gevoelens meer toont. 
Ik wist niet dat hij graag wilde dat ik zelf eens begon met 
hem aan te halen. 
A: Hebt U Uw vrouw weleens gezegd dat U dat graag van haar 
wilde - dat ze haar genegenheid meer zou tonen? 
M: Nou nee. Je zou verwachten dat ze dat wel wist. 
V: Nee, hoe moet ik dat weten? Je zegt altijd dat je niet 
houdt van vrouwen die teveel het initiatief nemen. 
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M: Dat is niet waar, ik hou niet van vrouwen die domineren. 
V: Oh, ik dacht altijd dat je bedoelde vrouwen die de 
avances maken. Hoe kan ik nu weten wat je wilt? 
A: U had het beter geweten, als hij het U had kunnen zeggen". 

De reconstructie van een adequaat verhaal betekent dat, 

binnen de grenzen die aangegeven worden door de vraag van 

de cliënt, in het verhaal duidelijk wordt hoe de situatie 

van de cliënt (geworden) is, hoe de cliënt deze emotioneel 

ervaart, wat hij nastreeft en wat de mogelijkheden en on

mogelijkheden van de cliënt zijn met betrekking tot zijn 

strevingen. 

Als de andragoog de cliënt helpt bij de reconstructie 

van een adequaat verhaal, dan kan er sprake zijn van een 

verschil in inzicht tussen de cliënt en de andragoog. Wat 

de cliënt vertelt en wat de andragoog als verhaal meent te 

moeten reconstrueren kan verschillen. Wat moet de andragoog 

dan doen? Het is in het vorige hoofdstuk duidelijk geworden 

dat zowel de cliënt als de andragoog - tenminste voorzover 

deze laatste vertrouwd is met de (publieke) regels die 

het handelen van de cliënt reguleren - in principe de moge

lijkheid hebben om adequate uitspraken te doen over wat de 

cliënt doet en bedoelt. Wat dit voor de andragogische arbeid 

betekent, komt vooral aan de orde in hoofdstuk V, waar de 

kritisch-hermeneutische taak van de andragoog ter sprake 

wordt gebracht. 

Het is niet uitgesloten dat de reconstructie van een 

adequaat verhaal van de cliënt - in retrospectieve zin -

de vraag van de cliënt doet oplossen. Het verhaal heeft 

dan de cliënt zodanig duidelijkheid en zelfinzicht verschaft, 

dat hij zonder hulp verder wil handelen. Maar niet zelden 

is dit onvoldoende en zal meer van de andragoog verwacht 

worden. Het verhaal van de cliënt kan soms ook functioneren 

als de beschrijving van een project voor handelen. Op het 

handelen van de cliënt kan in het verhaal geanticipeerd 

worden. De andragoog kan trachten om, op grond van zijn 
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begrip van de cliënt, mogelijkheden voor verder handelen 

van de cliënt te zoeken en deze als fragmenten voor het 

verhaal van de cliënt aanbieden. In het verhaal kunnen 

fragmenten worden opgenomen, die de afstand tussen de 

situatie waarin de cliënt zich bevindt en de situatie waarin 

hij zich wenst te bevinden kunnen verminderen. Men kan 

hierbij denken aan het formuleren van nieuwe, meer genuan

ceerde of meer haalbare doelen voor het handelen van de 

cliënt; aan de beschrijving van hulpbronnen, bijvoorbeeld 

in de omgeving van de cliënt, in de instelling van waaruit 

de andragoog werkzaam is of in andere instellingen. 

Een en ander wordt geïllustreerd door onderstaande passage 
uit het logboek van een instelling voor informatie en ad
vieswerk (Leene с.s. 1982:201). 

"Cliënte komt vergezeld van haar moeder, zus en de vriend 
van haar zus. De vriend van de zus was vijf minuten eerder 
binnen geweest met de vraag of wij ook echtscheidingspro
blemen 'behandelen'. Cliënte is uit huis gezet. Haar man 
schijnt stappen voor een echtscheiding te willen ondernemen. 
De vrouw (mishandeld) wil niet scheiden. Geen kinderen. 
Gemeenschap van goederen. 
R e a c t i e : Cliënte gevraagd of zij misschien liever 
'apart' wou praten; nee, de familie mocht erbij blijven. 
Heb de spelregels gegeven dat de cliënte centraal kon 
blijven staan. Iets van de onzekerheden over de scheiding 
door middel van informatie proberen weg te nemen. Rechtsgang 
uitgelegd en de eerste te nemen stappen: briefje van onver
mogen en bureau voor rechtshulp. Verder op maatschappelijk 
werk van GSD gewezen: met het oog op emotionele problemen 
onderzoek naar de mogelijkheden van een gesprek met echt
genoot en/of begeleiding bij rechtsgang". 

In de verhaal fragmenten waarmee op handelen geanticipeerd 

wordt, kan dit handelen min of meer nauwkeurig weergegeven 

worden. Verhalen kunnen vrij gedetailleerd de opeenvolgende 

stappen van een bepaalde handeling weergeven. Verhalen 

kunnen echter ook een meer open karakter hebben. Het verhaal 

geeft dan eerder een instructie, waarvan de toepassing op 

verschillende wijzen kan gebeuren. In dit verband kan gewe

zen worden op de ontwikkeling van een andragologische on

derzoeksmethodologie, die moet leiden tot adviezen die onder 
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meer berusten op een nieuwe ordening van elementen die bij 

de cliënt aanwezig zijn, en die ruimte laten voor diverse 

invullingen (De Zeeuw 1977b; Groen c.s. 1980). Een voorbeeld 

kan ontleend woraen aan Van den Berge c.s. (1980). Zíj re

construeerden een aantal verhalen, waarin de prospectieve 

gerichtheid duidelijk wordt, en die als doel hebben het 

opwekken van de inventiviteit van de cliënt, de vergroting 

van de keuzemogelijkheden en beter handelen. 

Met die verhalen tracht men homosexuelen - die bedreigd 
worden door agressieve reacties - te helpen. In één van de 
verhalen (blz. 19) wordt een mogelijkheid beschreven om een 
gewelddadige confrontatie met 'potenrammers' te vermijden. 
In het verhaal wordt een homosexueel in een hinderlaag 

gelokt. Hij wordt door een viertal kerels op de grond ge
gooid en verwacht een pijnlijke aframmeling. Maar het 
slachtoffer ontsnapt aan de bedreiging door de 'homosexueel 
krijgt pak slaag'-situatie als het ware te veranderen in 
een 'man wordt beroofd'-situatie: "... Dan heb ik plotseling 
een ingeving: 'mijn geldï'. Ik zeg, zo kalm mogelijk: 'Sorry 
lui, ik heb alleen maar een tientje bij me (..) laat me 
even los, aan kan ik het pakken'. (..) Ze aarzelen, maar 
laten me inderdaad los. Ik krabbel steunend overeind en maak 
een gebaar naar een van mijn achterzakken (..)". Het slacht
offer ontsnapt dan door plots hard weg te rennen. Achteraf 
bedenkt hij dat het leren van zelfverdedigingstechnieken 
ook handig zou zijn. 

Evenals bij de retrospectieve reconstructie van het ver

haal dient de andragoog zich, bij de prospectieve construc

tie van het verhaal, door de vraag van de cliënt te laten 

leiden. Wat de andragoog aan fragmenten aanbiedt zal moeten 

passen bij wat eerder aan hulpvraag van de cliënt onthuld is. 

Men moet er niet van uitgaan, dat de andragoog er altijd 

in zal slagen de cliënt mogelijkheden te bieden zijn pro

blemen dichter bij een oplossing te brengen. Soms zal de 

andragoog niet meer kunnen doen dan de cliënt aanhoren en 

helpen bij het verwerven van een adequaat zelfbegrip. Het 

is echter geen gebrekkige vorm van andragogische arbeid 

als de andragoog slechts kan luisteren naar de cliënt. 

Andragogen doen er goed aan zich niet schuldig te maken 

aan een geloof in de mythe van de oplosbaarheid van alle 
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problemen. Het onvermogen om bepaalde problemen op te los

sen hoeft niet altijd een teken van geestelijke ongezond

heid te zijn (Richter 1979; Huijts 1982). 

Samenvattend kan gezegd worden dat het de taak is van de 

andragoog de cliënt te helpen bij het (re)construeren van 

een verhaal. De andragoog dient hiertoe in de eerste plaats 

het verhaal van de cliënt te begrijpen als een vraag om 

hulp. Vanuit dit perspectief zal de andragoog de cliënt 

helpen bij het verhelderen van zijn hulpvraag, van het 

begrip dat de cliënt van zijn situatie en van zichzelf 

heeft, van de grenzen waar hij tegenaan loopt en van de 

mogelijkheden die hij heeft. Indien mogelijk zal de andra

goog ook die verhaalfragmenten aanbieden die de cliënt in 

staat stellen zijn vraag te beantwoorden. 

In de volgende paragrafen wordt getracht de taak van de 

andragoog en daarmee het onderhavige concept van andragogie 

verder te verduidelijken, door aandacht te besteden aan 

enkele andragologisch belangrijke verschijnselen, namelijk 

de diagnose (4.2.) en de interventie (4.3.) . 

4.2. Verhaal en diagnose. 

In de vorige paragraaf is getracht te verduidelijken dat 

in het verhaal van de cliënt, vanuit het perspectief van 

zijn hulpvraag, verteld wordt hoe hij als persoon is en -

indien mogelijk - als persoon kan zijn. Het verhaal geeft 

een beeld van de situatie van de cliënt en zijn problemen, 

en van de wijze waarop en in welke richting de cliënt en/of 

zijn situatie kan veranderen. Is het verhaal dan hetzelfde 

als wat in veel andrago(lo)gische literatuur de diagnose 

heet? Een diagnose is immers, in een algemene omschrijving, 

het onderzoek van de aard van het probleem en alles wat 

daarmee samenhangt (Van Gent (1982:117). Is ook het 

verhaal van de cliënt onder meer niet een verzameling 

van gegevens aan de hand waarvan vastgesteld wordt wat het 

probleem is en op basis waarvan dan verdere stappen worden 
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ondernomen? Is, met andere woorden, het verhaal niet een 

nieuwe zak voor de al beproefde, oude wijn? 

Men kan niet zonder meer deze vraag bevestigend of ont

kennend beantwoorden. Een dergelijk antwoord vereist dat 

nauwkeuriger wordt aangeduid wat onder diagnose wordt 

verstaan. Wellicht zullen sommigen de reconstructie van een 

verhaal, zoals dat in dit hoofdstuk beschreven is, een 

diagnose willen noemen. Er is echter een belangrijk bezwaar 

tegen een dergelijke terminologie. In een aantal belang

rijke opvattingen over hulpverlening wordt namelijk met de 

term 'diagnose' een aspect van andragogische arbeid aan

geduid, dat in sommige opzichten haaks staat op wat hier 

met de reconstructie van een verhaal wordt bedoeld. Om het 

concept van andragogische arbeid verder toe te lichten wordt 

hieronder ingegaan op de verschillen tussen deze laatste 

opvattingen over de diagnose en het verhaal van de cliënt. 

4.2.1. De diagnose. 

Zoals al kan blijken uit de naamgeving, geeft de in het 

casework belangrijke 'Diagnostic School' aan de diagnose 

een centrale rol. Hollis (1973:2l7v.; 1975), een prominente 

vertegenwoordigster van deze 'School', onderscheidt, vooraf

gaande aan de beslissing over de behandelingsvorm die de 

cliënt aangeboden zal worden, twee wezenlijke stappen: het 

psycho-sociaal onderzoek en de eigenlijke diagnose. 

Psycho-sociaal onderzoek omvat de waarneming en de classi

ficatie van de feiten over de cliënt en zijn situatie, met 

de bedoeling de cliënt en zijn situatie te begrijpen. Dit 

laatste gebeurt dan in de diagnose. Hoewel de andragoog 

beide processen - onderzoek en diagnose - uit elkaar dient 

te houden om te vermijden dat zijn vooronderstellingen al te 

gemakkelijk bevestigd worden, is het wel zo dat het diagnos

tisch referentiekader - de theorieën van de andragoog over 

het ontstaan van moeilijkheden en over geschikte behande

lingsmethodes - zijn aandacht in een bepaalde richting zal 
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leiden (Hollis 1973:223). Het diagnostisch proces zelf 

bestaat uit een drietal stappen. In de eerste plaats tracht 

de werker te begrijpen wat het probleem is. In de tweede 

plaats tracht de andragoog er achter te komen welke factoren 

bijdragen aan de problemen: de dynamisch-etiologische 

diagnose. Het derde stadium is de classificatie. Het probleem 

wordt op grond van het inzicht dat een kenmerk of een reeks 

kenmerken van het probleem tot een bekende categorie behoren, 

waarover gegeneraliseerde kennis bestaat, gecategoriseerd. 

Op grond van deze gegevens wordt dan een behandelingsplan 

vastgesteld. Deze diagnose is een professioneel oordeel. 

Het geeft het denken van de hulpverlener over de feiten weer. 

Dit oordeel wordt sterk beïnvloed door het referentiekader 

dat de werker gebruikt om de betekenis van de feiten te 

doorzien en dat ook de norm inhoudt waaraan die feiten als 

min of meer problematisch worden afgemeten. Hollis stemt 

hier in met een uitspraak van Cabot: "Bij het sociale onder

zoek open je je ogen en kijk je; bij de diagnose sluit je 

ze en denk je na" (Hollis 1973:222). Zij laat er weinig 

twijfel over bestaan dat vooral psychoanalytische gezichts

punten een waardevol referentiekader vormen voor de andra

goog. Hollis erkent dat de (sociale) omgeving invloed uit

oefent door het scheppen van mogelijkheden en deprivaties. 

Zij wil de persoon dan ook niet los zien van zijn situatie. 

Maar grondslag voor het begrijpen van het individu en van 

de wijze waarop het individu met de omgeving interacteert 

blijven Freud's 'ontdekkingen', en die van zijn volgelingen, 

op het gebied van de driften en de ontwikkeling ervan, op 

het gebied (van de ontwikkeling) van het ego en superego, 

en op het gebied van de neurosenleer (Hollis 1973:12,15v., 

234v.; 1975). 

Vooraleer enkele opmerkingen te verbinden aan deze opvat
tingen over de diagnose kan een en ander geïllustreerd wor
den aan de hand van de casus van mevrouw P., zoals door 
Hollis beschreven (1973:298v.). De diagnose van Ρ omvatte 
onder meer volgende aspecten. Centraal stond een orale 
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karakterstoornis. Ρ had problemen met haar superego vanwege 
haar vroegere promiscuïteit en een buitenechtelijk kind. 
Eveneens vanwege haar diep in het onderbewustzijn liggende 
gevoelens van vijandigheid ten opzichte van haar moeder, die 
gestorven was toen Ρ vijftien jaar was en haar moeder erg 
nodig had. Ze voelde zich verder schuldig aan een hersen
letsel van haar zoontje (tien jaar), dat deze had opgelopen 
toen ze hem om een boodschap stuurde. Ρ was impulsief en 
afhankelijk. Ze was vijandig uit verweer tegen angst. Hoewel 
in staat tot een goede perceptie en een juist oordeel, was 
dit in haar huidig functioneren beschadigd. Van tijd tot 
tijd had Ρ last van depressies. Ρ had ook ernstige lichame
lijke klachten, namelijk diabetes. 

Ρ was naar de caseworker verwezen vanwege haar opvliegend
heid en vijandigheid, die haar gezondheid en die van haar 
zoontje zouden schaden. Ρ had zelf hulp gezocht voor haar 
zoontje, dat ongehoorzaam was en spijbelde. Ρ weet het ge
drag van haar zoon aan zijn hoofdletsel. 
De behandelingsdoelen hielden enerzijds in de verbetering 

van allerlei practische zaken, zoals de financiën. Centraal 
in de behandeling stond echter het verminderen van de 
schuldgevoelens van P, die aan haar defensieve vijandigheid 
ten grondslag lagen. Want: "Ze voelde zich verantwoordelijk 
voor het slechte gedrag van haar zoon, zijn lichamelijke 
klachten (..) Onbewust twijfelde ze er niet aan dat dit 
alles de straf was die de kinderen werd toebedeeld voor de 
zonden van de ouder - haar vroegere promiscuïteit, niet 
gehuwd moederschap en haar vijandigheid jegens haar moeder" 
(blz. 301). Getracht werd haar angst- en schuldgevoelens 
te verminderen door een zekere selectiviteit in de wijze 
waarop zelf-bekentenissen werden ontvangen en zelf-inzicht 
werd aangemoedigd. Daarom was het belangrijk dat de hulp
verleenster een ondersteunende behandelingsrelatie opbouwde, 
waarin ze de goede moeder representeerde, die de cliënte 
sympathiek vond en, wanneer dit terecht was, opmerkingen 
maakte over de juiste wijze waarop Ρ handelde. Dit leidde 
tot een verhoging van P's zelfrespect. Na twee jaar van 
sterk ondersteunend werk begon Ρ te spreken over haar 
vroegere promiscuïteit en onwettige zwangerschap. De werker 
moedigde haar aan zich over deze periode volledig uit te 
spreken. De werker praatte er verder over door en meende 
dat het gebeurde begrijpelijk was in het licht van het 
verlies van haar moeder, omdat de cliënte blijk had gegeven 
van haar grote afhankelijkheid van haar moeder, met wie 
ze een zeer nauwe relatie had. De werker benadrukte dat het 
overlijden van de moeder plaatsvond in een periode die voor 
Ρ bijzonder belangrijk was, waarin ze veel moederliefde 
nodig had. Op ondersteunende wijze werd ontwikkelingsreflec
tie gestimuleerd. Nog andere problemen uit haar jeugd kwamen 
ter sprake. Na dit stadium van de behandeling was Ρ opge
lucht en kon de behandeling geleidelijk aan vrorden beëindigd. 
haar functioneren was verbeterd, zowel wat betreft de ver
zorging van haar diabetes als haar relatie met haar zoon. 

140 



Typerend voor deze opvatting van diagnostiseren is de 

beslissende rol van de andragoog. In de eerste plaats geldt 

dat de diagnose gebeurt in termen van het (min of meer 

wetenschappelijke) diagnostisch referentiekader dat de an

dragoog hanteert. Dat betekeniskader geeft richting aan het 

onderzoek van de feiten. Het is dat betekeniskader met 

behulp waarvan de problematiek van de cliënt wordt vast

gesteld. En het is de basis voor de beslissingen over de 

aard van de behandeling. Deze doorslaggevende rol van het 

diagnostisch referentiekader van de andragoog wordt door 

Hollis (1973:222,231,251; 1975:56) zelf erkend, terwijl ook 

uit het voorbeeld (en uit andere - zie Hollis 1973:292v.) 

blijkt dat de problematiek grotendeels in het psychoana

lytisch begrippenkader is geformuleerd. Ook behandelings

doelen (bijvoorbeeld het verminderen van schuldgevoelens) 

en behandelingsmethoden (bijvoorbeeld het stimuleren van 

ontwikkelingsreflectie) zijn doortrokken van de psycho

analytische opvattingen van de hulpverleenster. 

In de tweede plaats is de andragoog niet enkel degene 

die het diagnostisch referentiekader, dat gehanteerd zal 

worden, kiest. Hij is het ook die de belangrijkste beslis

singen neemt in het toepassen ervan. De cliënt levert het 

materiaal voor de diagnose. Het is zijn handelen dat ge-

diagnostiseerd wordt. Maar de selectie, de ordening en de 

beoordeling van dit materiaal geschiedt door de andragoog. 

Door selectie, ordening en beoordeling wordt iets 'extra' 

aan het materiaal toegevoegd. Dit 'extra' vloeit voort uit 

de theoretische oriëntatie van de andragoog en wordt door 

hem aan het materiaal toegevoegd. Uit de hierboven gemaakte 

opmerkingen over de plaats die Hollis geeft aan de andragoog 

in het proces van diagnostiseren, blijkt dat Hollis de 

diagnose een zaak van de andragoog vindt. De diagnose is 

inderdaad het denken van de werker over de feiten (Hollis 

1973:222). Ook in het voorbeeld worden de diagnostisch 

relevante beslissingen door de hulpverleenster genomen. Geen 

enkel moment blijkt dat de cliënte daarin participeert. 
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Integendeel, de behandeling vindt plaats op basis van wat 

de cliënte onbewust is. En dat de cliënte zelf vroegere 

gebeurtenissen belangrijk gaat vinden die, mirabele dictu, 

de hulpverleenster al lang wist, dient hier eerder toege

schreven te worden aan de selectiviteit van de hulpver

leenster met betrekking tot de zelfbekentenissen en het 

zelfinzicht van de cliënt, dan aan een onbevangen zelf

diagnose. 

Een dergelijke doorslaggevende rol van de andragoog is 

wellicht het duidelijkst aantoonbaar in de opvattingen van 

de 'Diagnostic School'. Maar ook in andere opvattingen over 

helpen blijkt de belangrijke rol van de andragoog en zijn 

referentiekader. Ragg (1977:76v.), die enkele andere 

social-casework theorieën onderzoekt, komt tot de conclusie 

dat de hulpverlener de cliënt helpt in termen van het bete

keniskader van de andragoog. En Koffeman (1972:30v.), die 

agogische methoden zoals community organisation, groupwork 

en casework analyseert, meent dat de diagnose gezien wordt 

als een zaak van de andragoog: het is de andragoog die de 

gegevens, problemen en mogelijkheden van de cliënt vast

stelt. De andragoog kiest wat hij belangrijk vindt en ver

geet wat hij niet kan gebruiken in zijn beeld van de cliënt. 

Is de eerder gegeven typering van de diagnose ook van 

toepassing op het sociaal-technologische begrip van de 

diagnose? Ondanks het feit dat de diagnose een zeer belang

rijke stap is in de sociaal-technologische andragogie, is 

er nog maar weinig gezegd over hoe dergelijke diagnoses 

verlopen. Er is sprake van een zekere tweeslachtigheid met 

betrekking tot de eerder genoemde kenmerken van de diagnose. 

Van Beugen, die over de diagnose spreekt als de analyse 

van de uitgangssituatie en de vaststelling van de werkdoe-

len, is enerzijds van mening dat diagnostiseren in ae an

dragogie van een heel ander karakter is dan in het klassieke 

medische model. De cliënt is geen 'object' van een verander-

kundige diagnostiek, maar komt in een dialogische verhouding 

te staan met de andragoog. Binnen de relatie cliënt - andra-
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goog dient de probleemdefinitie tot stand te komen als een 

interactioneel proces. Anderzijds echter stelt Van Beugen 

dat de diagnose de eerste interventie is van de andragoog 

en "..deze bepaalt welke situatie als te veranderen wordt 

opgevat en welke als gegeven." (Van Beugen 1978:135; zie 

ook 1972b:voorwoord). Deze tweeslachtigheid is ook merkbaar 

in Van Beugen's eerdere publicatie over sociale technologie. 

Enerzijds benadrukt hij de samenwerking tussen andragoog 

en cliënt bij de diagnose. Dit betekent meer dan het kant-

en-klaar overdragen van een diagnose door de andragoog aan 

de cliënt. Werkelijke participatie van de cliënt betekent 

een gezamenlijke ontdekkingstocht van de cliënt en de an

dragoog. Maar anderzijds meent Van Beugen dat deze ontdek

kingstocht gewoonlijk plaats zal vinden binnen het door de 

andragoog ingebrachte referentiekader. Dit kader moet ver

taalbaar zijn naar de cliënt, maar zowel de ingewikkeldheid 

van bepaalde theoretische constructies als factoren bij de 

cliënt, zoals intelligentie, vormen hier reële barrières. 

Van Beugen motiveert de samenwerking van de andragoog met 

de cliënt ook als volgt: het zou spanningsreductie bij de 

cliënt en beweeglijker waarnemen door de cliënt tot gevolg 

hebben (Van Beugen 1968:63v.). 

Ook vanuit de logica van de sociale technologie is het 

aannemelijk te maken dat de diagnose het werk is van de 

andragoog. De sociale technologie is gebaseerd op het uit

gangspunt dat de sociale werkelijkheid slechts door weten

schappelijke kennis van wetmatigheden en daarop gebaseerd 

ingrijpen beheerst kan worden. Het is de andragoog die door 

zijn wetenschappelijke kennis in staat is het handelen van 

de cliënt te zien als een element van een bepaalde cate

gorie. De bijdrage van de cliënt lijkt eerder een pragma

tische voorwaarde voor het welslagen van de diagnose en de 

verdere behandeling. 
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Ten Have (1973 : 91,96v.) ziet vrijwilligheid en directivi-
teit als variabelen in de andragogie. De verantwoordelijk
heid voor diagnose en behandeling kan dan ook volledig bij 
de andragoog liggen, maar ook bijna volledig bij de cliënt, 
of een gedeelde verantwoordelijkheid zijn. Ten Have (1973: 
117v.) benadrukt ook het belang van psychologische en socio
logische ziektebeelden, vergelijkbaar met medische ziekte
beelden, die de andragoog in het diagnostiseren dienen te 
helpen. 

De beslissende rol van de andragoog impliceert dat de 

betekenissen die de cliënt aan zijn handelen geeft als 

zodanig geen rol spelen, en dat de cliënt zelf niet of 

nauwelijks bij de diagnose betrokken wordt. De betekenissen 

van de cliënt vormen trouwens het materiaal (of een deel 

ervan) dat de andragoog dan interpreteert, ¿η de rol van de 

cliënt is dan beperkt tot het leren zien van de situatie 

zoals de andragoog die al eerder zag. Een deel van de behan

deling bestaat er dan in de cliënt te leren kijken zoals 

de andragoog kijkt. Achteraf zal de cliënt dan wellicht 

instemmen met de diagnose van de andragoog. In een derge

lijke opvatting van diagnose worden onnodig de afhankelijk

heid van de cliënt vergroot en zijn mogelijkheden beperkt. 

Dit wordt nauwelijks minder als de andragoog gebruik maakt 

van meerdere theoretische oriëntaties. Want nog steeds 

blijven het de theorieën van de andragoog in termen waarvan 

vastgesteld wordt wat er aan de hand is. En nog steeds 

blijft het de andragoog die hier de beslissingen neemt. 

Wel wordt door het gebruik van meerdere theoretische 

oriëntaties de kans groter dat de betekenissen die de cliënt 

aan zijn handelen geeft, beter passen in de diagnostische 

referentiekaders van de andragoog. De mogelijkheden die de 

cliënt heeft - hij heeft weet van zijn handelen en kan, 

normaal gesproken, zichzelf correct intenties toeschrijven -

worden in deze opvatting van diagnostiseren niet systema

tisch erkend en benut. De consequenties hiervan strekken 

zich verder uit dan het vaststellen van het probleem. Aan

gezien de behandeling gestoeld is op de diagnose, wordt - in 

hetgeen volgt na de diagnose - de cliënt behandeld op een 
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wijze waarover hij niet mee heeft beslist en die nu op hem 

wordt toegepast. In het eerder gegeven voorbeeld van mevrouw 

P. wordt op grond van de diagnose van de hulpverleenster 

(karakterstoornis zoals zeer grote schuldgevoelens) een be-

handelingsdoel geformuleerd (verminderen van schuldgevoe

lens) en een methode toegepast (onder meer op selectieve 

wijze steunen van zelfinzicht) zonder dat de cliënte een 

rol van betekenis heeft gehad in de vaststelling van een 

en ander. 

4.2.2. Verhaal als diagnose? 

Fungeert het verhaal van de cliënt ook als de diagnose van 

de andragoog? Zijn verhaal en diagnose uiteindelijk niet 

hetzelfde? Oppervlakkig gezien zijn er zeker overeenkomsten. 

Evenals de diagnose kan het verhaal opgevat worden als een 

beschrijving van de cliënt en van zijn situatie: wat hij 

nastreeft, welke determinanten zijn handelen bepalen, wat 

hem niet lukt en wat hem hierin belemmert, en op welke wijze 

gehandeld kan worden. En evenals bij de totstandkoming van 

de diagnose speelt de andragoog bij de reconstructie van een 

verhaal een actieve rol. Hij kan bijvoorbeeld tentatieve 

interpretaties geven of hij kan de aandacht vestigen op 

fragmenten in het verhaal die tot dan toe weinig aandacht 

kregen. Deze bijdragen van de andragoog veronderstellen 

tevens dat hij beschikt over een betekeniskader dat zijn 

aandacht richt op en toegepast kan worden in hypothetische 

interpretaties. 

Toch blijven er belangrijke verschillen tussen het verhaal 

en de diagnose. In de eerste plaats kan erop gewezen worden 

dat de reconstructie van het verhaal van de cliënt plaats

vindt in het betekeniskader van de cliënt. Met behulp van 

de regels die de betekenis van het handelen van de cliënt 

leiden, wordt dit handelen in verband gebracht met de wijze 

waarop hij zijn situatie begrijpt, met wat hij belangrijk 
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vindt, met wat hij nastreeft, met de redenen voor zijn han

delen. In de diagnose daarentegen wordt het handelen van de 

cliënt beschreven met behulp van een betekeniskader dat on

afhankelijk van die bijzondere cliënt is geconstrueerd en 

nu wordt toegepast. Vanuit dat betekeniskader wordt de 

situatie van de cliënt beoordeeld als min of meer proble

matisch. 

In de tweede plaats speelt bij de reconstructie van het 

verhaal de cliënt een andere en belangrijkere rol dan bij 

het diagnostiseren. Bij het reconstrueren van het verhaal 

levert de cliënt meer dan het ruwe materiaal dat door de 

andragoog vervolgens geordend wordt. De erkenning van de 

cliënt als persoon betekent dat de cliënt mee kan praten 

over de adequaatheid van het verhaal en, op een nog nader 

aan te geven wijze, het laatste woord heeft. De positie 

van de cliënt in dit concept van andragogie houdt in dat 

de cliënt en andragoog dienen te beraadslagen over het 

verhaal van de cliënt. Dit in tegenstelling tot de diagnose: 

daar is het uitsluitend de andragoog die beslist of een door 

hem gekozen interpretatie adequaat is. In het geval van de 

diagnose is er sprake van 'achterhoofdcommunicatie' (Mader 

1976): de ordening van het materiaal vindt plaats als re

sultaat van de 'communicatie' tussen andragoog en zijn 

betekeniskader (vandaar wellicht de gesloten ogen...). Bij 

de reconstructie van het verhaal is er sprake van communi

catie tussen cliënt en andragoog over hun tentatieve inter

pretaties en hun argumenten ervoor. 

De grote nadruk - in vergelijking met de diagnose - op 

de rol van de cliënt bij de reconstructie van zijn verhaal 

betekent niet dat de andragoog geen rol speelt. Integendeel, 

ook hij is een gesprekspartner in het proces van beraad

slagen. Ook bij de reconstructie van het verhaal speelt 

'achterhoofdkennis' van de andragoog een rol. Niet alleen 

is het zonder betekeniskader voor de andragoog niet mogelijk 

mee te spreken over een mogelijk adequaat verhaal van de 

cliënt. Van de andragoog mag verwacht worden dat hij, op 
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grond van opleiding en ervaring, beschikt over kennis van 

betekeniskaders, die hem in staat stellen de cliënt te 

helpen bij het reconstrueren van zijn verhaal. Maar derge

lijke theoretische oriëntaties kunnen niet functioneren 

zoals de eerder besproken diagnostische referentiekaders. 

De theorie die de andragoog moet helpen bij het reconstru

eren van verhalen kan niet het onwrikbare keurslijf vormen, 

waartoe de andragoog die diagnostiseert, zichzelf veroor

deeld heeft. Die theorie dient, althans in haar toepassing, 

voorwerp van beraadslaging te zijn tussen cliënt en andra

goog. In het laatste hoofdstuk wordt verder ingegaan op 

de aard en functie van de theorieën die de andragoog behulp

zaam kunnen zijn bij het reconstrueren van verhalen. 

De posities van cliënt en andragoog maken hen tot gespreks

partners over het verhaal van de cliënt. Het beraadslagen 

tussen cliënt en andragoog houdt in dat er een discrepantie 

kan optreden tussen het door de cliënt vertelde verhaal 

en het door de andragoog begrepen verhaal. Dat het gaat om 

het verhaal van de cliënt wil niet zeggen dat ieder verhaal 

dat de cliënt vertelt aannemelijk is. In het volgende hoofd

stuk wordt op deze problematiek ingegaan. Hier kan nog wor

den opgemerkt, dat de posities van de andragoog en de cliënt 

hen geen van beiden absolute autoriteit geven. Niet ieder 

verhaal dat de cliënt vertelt is aannemelijk. Dit geldt 

ook voor de andragoog. Wel dient de andragoog ervoor te 

waken dat er inderdaad sprake is van beraadslagen. Steeds 

dreigt het gevaar dat de andragoog niet zozeer over zijn 

betekeniskader en zijn interpretaties met de cliënt be

raadslaagt, maar deze laatste, op een min of meer subtiele 

manier, tot overname van zijn interpretaties verleidt. Het 

verhaal loopt steeds de kans een diagnose te worden. 

4.3. Verhaal en interventie. 

In de hier beschreven optiek op de andragogie is de andra

goog gericht op het helpen (re)construeren van het verhaal 
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van de client. Daartoe verheldert hij fragmenten van dat 

verhaal, brengt ze met elkaar in verband, vult het verhaal 

aan met nieuwe fragmenten en overlegt over dit alles met 

de cliënt. Is dan ook hier sprake, net zoals in de sociaal-

technologische andragologie, van interventie van de andra-

goog? Ook hier dient de term 'interventie' verder verduide

lijkt te worden, vooraleer deze vraag beantwoord kan worden. 

In het kader van de sociale technologie heeft de term 

'interventie' een specifieke betekenis. In het tweede hoofd

stuk is erop gewezen dat de sociale technologie, op basis 

van het empirisch-analytisch denken, streeft naar sociale 

technieken met behulp waarvan het functioneren van de cliënt 

op voorspelbare wijze kan worden veranderd. In de sociale 

technologie berust de interventie op het (bijna) dwingende 

karakter van die technieken. De bespreking van die sociale 

technologie leidde verder tot de conclusie dat een derge

lijke andragogie, juist door het gebruik van deze inter

ventietechnieken, geen systematische plaats biedt aan een 

cliënt als iemand die op grond van zijn keuzen en zijn 

opvattingen kan handelen. Vat men nu het begrip 'interven

tie' op in de betekenis die deze term krijgt in de sociale 

technologie, dan is het antwoord op de vraag of er in de 

onderhavige optiek op andragogie sprake is van interventie 

ontkennend. 

Toch wil dit niet zeggen dat in die optiek van de andra-

goog slechts een inhoudelijke bijdrage aan het verhaal van 

de cliënt verwacht mag worden. Het aanbieden van alterna

tieve interpretaties en van alternatieve handelingsmogelijk

heden, het verduidelijken van het toekomstig verloop van 

handelingen, is belangrijk maar zal meestal niet voldoende 

zijn. Cliënten zullen niet zonder meer aanvullingen, cor

recties, suggesties of nieuwe handelingsmogelijkheden in 

hun verhaal opnemen. Zij zullen ook niet zonder meer hun 

(herziene) verhaal over hun handelen (op blijvende wijze) 

in hun handelen actualiseren. Zo zal, in het voorbeeld van 

het echtpaar in gezinstherapie (blz. 133), de man zijn 
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ongenoegen en verlangen waarschijnlijk niet uiten, als hij 

niet enig vertrouwen in en enige hoop op de andragoog heeft 

gesteld. Andragologisch gezien, rijst dan ook de vraag 

wat de andragoog moet doen wil het verhaal van de cliënt 

deze ook effectief helpen. Het antwoord op deze vraag zal 

gegeven moeten worden in een andragologische methodenleer: 

in een leer van het andragogisch handelen. 

Zoals reeds gezegd, het is niet de opzet om hier uitge

breid in te gaan op deze methodologie. Het gaat hier voor

al - door het aangeven van een bepaalde andragologische op

tiek - om het verduidelijken van de richting waarin een 

dergelijke methodologie ontwikkeld dient te worden. Immers, 

de wijze waarop de andragogische arbeid begrepen wordt, zal 

ook van beslissende invloed zijn op de richting waarin een 

andragogische methodologie ontworpen zal worden. Vanuit de 

zienswijze op andragologie die hier beschreven wordt, ver

schijnt de cliënt als een persoon: iemand die zichzelf doe

len kan stellen, middelen kan kiezen en toepassen om die 

doelen na te streven, en zijn gedrag kan verantwoorden in 

een verhaal. Een belangrijke eigenschap van de gezochte 

methoden dient dan ook te zijn dat in de toepassing ervan 

de cliënt als een persoon aangesproken blijft. De cliënt 

dient, met andere woorden, op een rationele wijze benaderd 

te worden. Dit wil niet zeggen dat de andragogische arbeid 

volledig opgaat in een verbaal rationeel betoog van de 

andragoog. Dat strookt niet met de mogelijkheden die de 

cliënt zelf heeft in het beschrijven van zijn handelen. Het 

is bovendien waarschijnlijk zelden effectief. 

Het is echter ook rationeel om de cliënt te vragen zodanig 

te handelen, dat op grond van dit handelen over een adequaat 

verhaal beraadslaagd kan worden tussen cliënt en andragoog. 

Juist omdat de cliënt als een persoon gezien wordt, die 

weet heeft van wat hij doet, die zichzelf en anderen ziet 

als mensen die zichzelf en elkaar strevingen, opvattingen 

en vermogens kunnen toeschrijven, ligt een dergelijke 

andragogische handelswijze in het verlengde van de onder-
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havige andragologische benadering. De organisatie van het 

handelen van de cliënt kan veel verschillende vormen aan

nemen. Zo kan de andragoog de cliënt vragen zijn verhaal 

uitsluitend in de eerste persoon enkelvoud te vertellen, 

waarbij verder een hoge mate van gedetailleerdheid van 

ervaringen, gevoelens, enzovoort wordt nagestreefd. Het kan 

zinvol zijn om het werk met de cliënt te doen plaatsvinden 

in de gezinssituatie van de cliënt, zodat zijn functioneren 

en dat van de overige gezinsleden duidelijker kan worden. 

De andragoog kan soms bepaalde handelingspatronen trachten 

te doorbreken om onderliggende bedoelingen duidelijker te 

krijgen (zie het voorbeeld op bladzijde 191). Rollenspelen 

of confrontaties met de werkelijkheid kunnen zowel het 

zicht op strevingen en handelingen vergroten als gelegen

heid bieden nieuwe handelingspatronen te oefenen. Dit han

delen van de cliënt kan dan de cliënt en de andragoog 

materiaal bieden op grond waarvan zij over een adequater 

verhaal van de cliënt kunnen beraadslagen. 

Echter, dit is nog maar de helft van het verhaal. Wil de 

andragoog de cliënt helpen bij het (re)construeren van zijn 

verhaal, dan zal de cliënt niet slechts dienen te handelen 

op een bepaalde wijze of in bepaalde situaties. De andra

goog zal ook mee dienen te participeren in de dialoog over 

het verhaal van de cliënt. De andragoog kan hier behulpzaam 

zijn bij het verhelderen van de rationaliteit van de cliënt. 

Methodisch gezien vraagt dit niet enkel hermeneutische 

vaardigheden en specialistische kennis (bijvoorbeeld van 

voorzieningen). Zowel het handelen van de cliënt in de door 

de andragoog voorgestelde richting als het beraadslagen over 

het handelen van de cliënt, vragen - methodisch gezien -

een bepaalde relatie tussen cliënt en andragoog. Deze re

latie moet niet enkel de voorwaarden scheppen waaronder de 

cliënt ten overstaan van de andragoog wil handelen, vertel

len en luisteren naar de andragoog. De andragoog zal bij 

zijn hulp bij de (re)constructie van het verhaal van de 

cliënt deze ook als een persoon dienen te behandelen: als 
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iemand die zichzelf en anderen strevingen, wensen, emoties, 

enzovoort kan toeschrijven en daarin door anderen bevestigd 

kan worden. Op deze wijze kan de andragoog bijdragen aan 

het verhaal van de cliënt. Anders gezegd, de relatie tussen 

cliënt en andragoog, waarbij de andragoog de cliënt als 

een persoon behandelt, is niet enkel gericht op het scheppen 

van voorwaarden waaronder de andragogische arbeid kan worden 

uitgevoerd. Het onderhouden van een dergelijke relatie is 

een essentieel deel van de andragogische arbeid zelf. Hier 

ligt ook de kern van de oude social-work wijsheid dat de 

relatie tussen cliënt en andragoog niet slechts een brug 

is waarover de processen van diagnose en behandeling ver

lopen, maar het werk zelf (zie bijvoorbeeld Biestek c.s. 

1978:30; Kamphuis 1961). 

Een samenhangende methodologie, gebaseerd op bovengenoemde 
uitgangspunten, bestaat nog niet. Wel zijn er allerlei 
methodische principes en vuistregels te vinden, die de be
doeling hebben het handelen van de andragoog te leiden. In 
de klassieke methodische benaderingen zoals casework, group-
work en community organisation, in counseling en psycho
therapie kan men allerlei methodische inzichten aantreffen 
(bijvoorbeeld Koffeman 1972; Carkhuff 1969) . Veel nadruk 
op het dialogische aspect van de andragogische arbeid is te 
vinden bij Freiré (1972), en in opvattingen over 'action-
research' waarin onder meer ideeën van Lewin c.s. (1961) 
een rol spelen. In het kader van andragologisch onderzoek 
worden verder methoden ontwikkeld, gericht op het scheppen 
van mogelijkheden voor cliënten (De ¿eeuw 1976; 1977a,b; 
Groen c.s. 1980) . Men kan ook denken aan methodische aan
wijzingen die te vinden zijn in een aan de andragologie 
verwante wetenschap zoals de pedagogiek. Zo benadrukken de 
door Bollnow (1959) beschreven 'unstetige Formen der Er
ziehung' zoals 'Erweckung1 en 'Beratung' de eigen verant
woordelijkheid van de cliënt en de grenzen van de bewuste 
pedagogische planning. Het verdient verder overweging of 
en in welke mate gebruik gemaakt zou kunnen worden van een 
tweetal, van oorsprong wijsgerige theorieën: de retorica 
en de taaldadentheorie. De (nieuwe) retorica (Perelman 
1979a,b) bestudeert argumentaties die gericht zijn op het 
(doen) aannemen of verwerpen van stellingen en opvattingen, 
die niet op evidente intuïties gebaseerd kunnen worden. Ze 
beoogt tevens tot handelen aan te sporen of een bereidheid 
tot handelen teweeg te brengen. Ook de andragoog beoogt met 
zijn spreken effecten: de (re)constructie van een adequaat 
verhaal. Niet zozeer wetenschappelijke gevolgtrekkingen, 
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maar een geheel van redelijke argumentaties zal hier een 
grote rol spelen. Dat ook hier manipulatie - in de pejora
tieve zin - niet uitgesloten is (Ysseling 1976) is geen 
reden om de retorica buiten de andragologie te houden. De 
taaldadentheorie laat zien dat het taalgebruik niet enkel 
een beschrijving geven van iets is. De spreker neemt ook 
een houding aan tegenover de beschreven inhoud en sorteert 
effecten met zijn spreken. De studie van de perlocutionaire 
handelingen - handelingen waarin iemand door iets te zeggen 
bepaalde effecten bij de luisteraar bewerkstelligt - kan 
voor de andragologie relevant zijn (zie ook Gaines 1Э81). 

Hoewel er dus nogal wat methodische principes en vuist

regels te vinden zijn, die gericht zijn op het (laten) 

handelen van de cliënt en/of op de (re)constructie van het 

verhaal van de cliënt, zou het toch onjuist zijn deze 

principes en regels zonder meer van toepassing te verklaren 

binnen de onderhavige andragologische optiek. Ze zijn veelal 

ontwikkeld in een context die niet dezelfde is als de hier 

beschreven andragologische optiek. Willen deze methodische 

aanwijzingen een rol spelen bij het helpen van de cliënt 

bij het vertellen van zijn verhaal, dan zal het noodzakelijk 

zijn die principes en regels te onderzoeken op de mate 

waarin ze bevorderen dat de cliënt als persoon benaderd 

wordt en op de mate waarin ze vermijden dat het verhaal van 

de cliënt beladen wordt met inhouden die vreemd zijn aan de 

cliënt en eerder verbonden zijn met het toepassen van die 

methoden (zoals bijvoorbeeld de methode van selectieve 

bevordering van het zelfinzicht in het geval van mevrouw P.). 

Een gespreks-analytische benadering kan voor de toetsing 

van de verschillende methoden op hun gebruikswaarde vrucht

baar zijn (Snel 1983). 

4.4. Over de dialogisch-narratieve optiek in de andragologie. 

In de andragologische optiek die hierboven verduidelijkt is, 

ligt grote nadruk op twee samenhangende aspecten: de dialoog 

en het verhaal. In deze benadering loopt de hulp via het 

verhaal van de cliënt waarover cliënt en andragoog in een 
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dialoog beraadslagen. Waar het In de andragogische arbeid 

vooral om gaat is een verhaal te (re)construeren dat ook 

buiten die andragogische relatie in handelen omgezet kan 

worden. Dat wil niet zeggen dat in de andragogie enkel maar 

verteld wordt. De kern van de andragogische arbeid is wel 

dat de cliënt en de andragoog beraadslagen over het verhaal 

van de cliënt, en zo in overleg tot een verhaal komen op 

basis waarvan de cliënt verder wil en kan handelen. Men zou 

hier kunnen spreken van een dialogisch-narratieve optiek in 

de andragologie. 

'Dialoog' is afgeleid van het Griekse woord 'dialogos'. 
Het woord betekent vooral 'overwegen' (bij zichzelf; 'de 
gedachten door zich heen laten gaan'). Het betekent ook iets 
met iemand 'bespreken' (zijn gedachten uitspreken). 
Narratief is afgeleid van de Latijnse term voor verhalen: 

narrare. Vernalen betekent oorspronkelijk weer terug halen. 
Deze betekenis is ontstaan uit verslag doen, resumeren. Dit 
woordgebruik is verbonden met de rechtspraak waar de aan
klager, middels een samenvatting van de gebeurtenissen de 
ontstane schade tracht te herstellen (vgl. schade verhalen, 
verhaal halen). De twee belangrijkste betekenissen van 
verhaal in het Nederlandse taalgebruik - verslag en herstel -
zijn etymologisch nauw verbonden. Het Latijnse woord 
narrare is via het Oud-Latijnse gnoscere verwant met het 
Griekse gignooskoo; deze woorden verwijzen naar leren kennen, 
te weten komen, begrijpen, ondervinden (1). 

De hierboven aangeduide betekenissen van 'dialoog' en 

'verhaal' klinken door in de bijdrage aan de conceptualise

ring van de andragogie vanuit de dialogisch-narratieve 

optiek. Door middel van het verhaal van de cliënt, dat in 

het gesprek tussen cliënt en andragoog overwogen en be

sproken wordt, tracht men verslag te doen van het handelen 

van de cliënt en, indien mogelijk, het vastgelopen handelen 

van de cliënt te herstellen. 

(1) Met dank aan G. Avontuur en P. Farla voor het opsporen 
van de Latijnse en Griekse betekenissen van 'verhaal' 
en 'dialoog'. 
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In enkele opvattingen van andragologie die zich op 'han
delen' oriënteren, zijn fragmenten van deze optiek te her
kennen. Bij Warmenhoven is zowel aandacht voor de dialoog 
als voor het verhaal terug te vinden. Warmenhoven (1972; 
1У73:125 .) stelt dat het dialogisch denken en spreken voor 
de andragogie en andragologie van belang is. Verder spreekt 
Warmenhoven (1973:34v.) over het andragologische verhaal 
aangaande andragogie. 'Verhaal' slaat dan op de wijze waar
op de andragologie de andragogie ter sprake brengt. Warmen
hoven (1973:11) heeft ook, zij het op impliciete wijze, oog 
voor de practische betekenis van het verhaal als hij, met 
de woorden van W. Benjamin, spreekt over de ".. Erzähler 
ein Mann, der dem Hörer Rat weisz". 
Nijk gebruikt niet zozeer het begrip dialoog, maar heeft 

het over het gesprek als prototype van de andragogische 
arbeid (zie blz. 63 ). Nijk gebruikt verder als eerste in 
het kader van de andragologie het begrip 'narratief'. Nijk 
spreekt van narratieve competentie en een narratief reper
toire. De handelingscompetentie hangt deels af van de nar
ratieve competentie: intenties te formuleren, alternatieven 
te ontwikkelen en daarin ordeningen aan te brengen. 'Narra
tief' slaat daarbij op een bepaald aspect van het handelen: 
de intentionaliteit. Dit komt overeen met de specifieke 
betekenis die Nijk aan 'verhaal' wil geven. Het is een 
trefwoord dat slaat op de zin van handelen, zoals dat in 
taal kan worden uitgedrukt. Hier, in de dialogisch-narra-
tieve optiek, is 'narratief' ruimer van betekenis: het 
verwijst niet alleen naar het aspect van intentionaliteit,'' 
maar ook naar andere aspecten van handelen. Ook bij Nijk 
zijn enkele passages te vinden waar 'verhaal' deze ruimere 
betekenis heeft (Nijk 1978:11,148). 

Zoals gezegd is de kern van deze dialoglsch-narratieve 

optiek dat de cliënt en de andragoog in een dialoog beraad

slagen over het verhaal van de cliënt, op grond waarvan 

deze laatste dan verder kan en wil handelen. 

Hiermee wil niet gezegd zijn, dat mensen altijd doen wat 

ze zeggen. Hulpverleners zijn bekend met het feit dat 

cliënten zeggen te weten wat ze willen en hoe ze dit kunnen 

bereiken, maar toch niet dienovereenkomstig handelen. Niet 

zelden zal een cliënt, vanwege onbekendheid met een nieuwe 

situatie, blijven vasthouden aan handelwijzen die hij niet 

adequaat vindt. Toch wil dit niet zeggen dat er tussen het 

verhaal van de cliënt en zijn handelen slechts een toeval

lige relatie bestaat. In het derde hoofdstuk is erop ge

wezen dat, als mensen over het algemeen niet overeenkomstig 
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hun redenen zouden handelen, concepten als intentie en 

handelen niet geleerd zouden kunnen worden en hun pointe 

zouden verliezen. Dat neemt niet weg dat er blokkades kunnen 

zijn die de omzetting van een verhaal in handelen kunnen 

belemineren: bijvoorbeeld een gebrek aan inzicht in hande

lingsmogelijkheden of de aanwezigheid van tegengestelde 

strevingen. Maar het is een pretentie van deze andragogie 

dat een adequaat verhaal niet zelden deze blokkades kan 

opheffen. 

Natuurlijk zal niet iedereen die om hulp vraagt, geholpen 

kunnen worden op de wijze zoals hiervoor verduidelijkt. 

Deze benadering in de hulpverlening stelt niet alleen eisen 

aan de andragoog, maar ook aan de cliënt. De situatie van 

cliënten kan soms zodanig zijn, dat zij niet of niet geheel 

als persoon - in de hier bedoelde zin - aangesproken kunnen 

worden. Zo zijn er situaties waarin uitsluitend of in de 

eerste plaats medische of psychiatrische hulp geboden is. 

In deze gevallen worden de mogelijkheden en de grenzen van 

de dialogisch-narratieve optiek overschreden. 

Het is verder niet uitgesloten dat men de omstandigheden 

of de externe determinanten waaronder mensen handelen, 

verandert, zonder dat deze verandering voortvloeit uit het 

verhaal en het handelen van de cliënt. Dergelijke verande

ringen kunnen de mogelijkheden van mensen verruimen of 

verkleinen. Veranderingen in de omstandigheden van de cliënt 

kunnen ertoe leiden dat de cliënt zijn verhaal en zijn 

handelen aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Zo kan 

de overheid door het toekennen of afschaffen van subsidies 

de mogelijkheden om te handelen beïnvloeden. Ook andragogen 

kunnen op deze wijze het handelen van cliënten beïnvloeden. 

De opkomst van de verzorgende beroepen zelf verandert onder 

leken - die cliënten worden - het besef van hun moeilijk

heden (Brinkgreve c.s. 1979) . Andragogen kunnen ook (alter

natieve) instellingen voor hulpverlening oprichten, waar

door (potentiële) cliënten andere mogelijkheden krijgen. 

Moet dit alles andragogie heten? Men zou, in navolging van 
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Ten Have (1960:13; 1973:81) kunnen stipuleren dat alleen 

van andragogie gesproken wordt, wanneer zij direct op mensen 

gericht is. Arbeid die zich richt op wat Ten Have de objec

tieve pool, het levensmilieu, noemt, is dan geen andragogie. 

Voor een dergelijke stipulatie valt op systematische gron

den veel te zeggen. De verruiming van andragogie tot het 

werken met mensen zowel als aan het sociale milieu, belast 

de andragogie met een scala van pretenties, dat van de an-

dragoog een supermens moet maken. Bovendien zou dan het 

onderscheid tussen andragogie en andere activiteiten die 

ook in het belang van mensen ondernomen worden, maar his

torisch gezien niet tot de hulpverlening worden gerekend -

men kan denken aan politieke activiteiten -, wegvallen. 

Een probleem bij dergelijke stipulaties is echter dat men 

er zich in het taalgebruik weinig aan houdt. Hulpverleners 

die bijvoorbeeld via politiek handelen instellingen gesub

sidieerd krijgen, zullen niet zelden dit handelen als an

dragogische arbeid typeren. Hoe dan ook, in het hier be

schreven concept van andragogische arbeid wordt uitgegaan 

van het verhaal van de cliënt. Wat aan hulp geboden wordt, 

dient een plaats te krijgen in het verhaal van de cliënt. 

De hulp dient op coherente wijze samen te hangen met de 

overige fragmenten van het verhaal. De andragoog zal zich, 

bij het zoeken naar mogelijkheden en alternatieven laten 

leiden door het tot dan toe vertelde (fragmentarische) 

verhaal van de cliënt. Wil de andragoog geen moralist zijn, 

van welke signatuur dan ook, dan dient zijn hulp een be

grijpelijke plaats te hebben in dat verhaal. Dat wil niet 

zeggen dat slechts intrapersoonlijke factoren een rol kunnen 

spelen in de andragogische arbeid, noch dat politiek hande

len minderwaardig zou zijn. Andragogische arbeid kan ook 

gericht zijn op het door cliënten veranderen van de omstan

digheden waaronder ze handelen, en dat is niet zelden poli

tiek handelen. 
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5. OVER DE KRITISCH-HERMENEUTISCHE TAAK VAN DE ANDRAGOOG. 

In het vorige hoofdstuk is een dialogisch-narratieve optiek 

op de andragologie geschetst. Duidelijk werd dat de andra-

goog de cliënt dient te helpen bij de (re)constructie van 

een adequaat verhaal. In dit verhaal wordt het handelen 

van de cliënt tot uitdrukking gebracht, tenminste voorzover 

dit betrekking heeft op de hulpvraag van de cliënt. In het 

verhaal van de cliënt kan zowel het reeds uitgevoerd han

delen van de cliënt als mogelijk uit te voeren handelen 

worden verhaald. Het is echter niet uitgesloten, dat de 

andragoog twijfelt aan het verhaal dat de cliënt vertelt. 

In dat geval zal hij trachten de twijfel op te heffen door 

met de cliënt te zoeken naar een adequater verhaal. Dit zou 

men de kritisch-hermeneutische taak van de andragoog kunnen 

noemen: het toetsen van het verhaal op zijn adequaatheid 

en het helpen van de cliënt bij het (re)construeren van een 

adequater verhaal. 

Dit belangrijke aspect van de andragogische arbeid roept 

echter een aantal vragen op. Wanneer kan de andragoog 

twijfelen aan een verhaal dat de cliënt vertelt? Is er een 

criterium te formuleren en te verantwoorden aan de hand 

waarvan men dat verhaal als twijfelachtig of inadequaat kan 

beoordelen? Hoe verhoudt zich de kritische taak van de 

andragoog met de opvatting dat de cliënt normaal gesproken 

weet wat hij doet? Wie heeft het laatste woord als het gaat 

om de beslissing over de adequaatheid van verhalen? En ge-
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steld dat er redenen zijn om dat verhaal als inadequaat te 

beoordelen, hoe kan de andragoog bijdragen aan een adequater 

verhaal van de cliënt? 

In dit hoofdstuk wordt getracht deze vragen te beantwoor-

aen. Tegelijk wordt de kijk op de andragogische arbeid, 

zoals in het vorig hoofdstuk beschreven, uitgewerkt. 

De nadruk op de kritische functie van de andrago(lo)gie 

is in verschillende benaderingen herkenbaar. Zowel op basis 

van maatschappij-kritische opvattingen, in het bijzonder 

van Habermas, als op basis van het kritisch-rationalisme 

van Popper en Albert, zijn andragologische ontwerpen ge

construeerd die zich richten op de bevrijding van afhanke

lijkheden, projecties en ficties waaraan mensen onderhevig 

zijn. Voorbeelden zijn te vinden bij Van Beugen (1970), 

Nijk (1972b, 1974b) en Van Stegeren (1982), respectievelijk 

Van Gent (1978) en Notten (1976). In het kader van opvat

tingen over andragologie die uitgaan van een oriëntatie 

op 'handelen', heeft vooral Nijk aandacht geschonken aan 

het kritische aspect. In overeenstemming met zijn latere 

opvattingen verruimt Nijk - in vergelijking met zijn eerdere 

visie - de hermeneutisch-kritische taak van de andragoog. 

Kritiek is niet enkel het aantonen van de onhoudbaarheid 

van een verhaal, noch de vervanging van het ene verhaal 

door het andere, noch de herleiding van het ene verhaal 

tot het andere. Nijk (1978:124v.) is van mening dat de 

kritiek die de andragoog kan uitoefenen, begrensd wordt 

aoor de competentie van de cliënt. Kritiek dient dan niet 

zozeer de cliënt te confronteren met wat er mis is in zijn 

verhaal, maar gericht te zijn op het vergroten van de 

handelingscompetentie. Dit aient de cliënt in staat te 

stellen zelf zijn 'fouten' te zien en te corrigeren. In dit 

verband meent Nijk, die hier aansluit bij ontwikkelingen 

in het denken van Habermas, dat er behoefte ontstaat aan 

theorieën die de genese en constructie van verhalen als 

onderwerp hebben en die dus aangewend kunnen worden door 

de andragoog om de competentie van de cliënt te vergroten. 
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In het tweede hoofdstuk (2.2.4.) zijn de perspectieven 

maar ook problemen van deze opvatting aan de orde geweest. 

Hier wordt deze weg van een algemene handelingsleer niet 

gevolgd. Kritiek in de dialogisch-narratieve optiek heeft 

een demystificerende en constructieve functie: het helpen 

elimineren, corrigeren en aanvullen van overbodige, onjuiste 

of ontbrekende fragmenten van het verhaal van de cliënt, 

zodat dit verhaal adequater wordt. Dat deze kritische 

taak van de andragoog vooral een beroep doet op zijn her

meneutische capaciteiten moge duidelijk zijn. De (re)con

structie van adequatere verhalen steunt op het begrip van 

andragoog en cliënt van de samenhang tussen de verschillende 

fragmenten van het verhaal van de cliënt. 

Men zou nog kunnen opmerken dat de term 'kritische her

meneutiek' een pleonasme is. Uit het derde hoofdstuk 

blijkt dat de hermeneutische instelling kritisch is, gericht 

op het zoeken naar het meest adequate verhaal. Als hier dan 

toch van kritische hermeneutiek gesproken wordt, dan wil 

daarmee de hermeneutische instelling van de andragoog nader 

gekarakteriseerd worden (zie ook Nijk 197ö:84v.). 

5.1. Coherentie en kritiek. 

In de inleiding van dit hoofdstuk werd gewezen op de moge

lijkheid dat de andragoog twijfelt aan het verhaal dat de 

cliënt vertelt. Eén van de vragen die kan rijzen is dan 

wanneer die twijfel terecht is. Bovendien kan men zich 

afvragen of de mogelijkheid van kritiek niet haaks staat 

op de veronderstellingen of uitgangspunten die eerder 

werden geformuleerd. Zo is in het vorige hoofdstuk, bij de 

bespreking van de verschillen tussen de diagnose en het 

verhaal, gesteld dat de andragoog het handelen moet verha

len in termen van het betekeniskader van de cliënt. De an

dragoog dient met zijn bijdragen aan het verhaal van de 

cliënt te blijven binnen het betekeniskader dat de beteke

nissen van het handelen van de cliënt regelt. Maar hoe is 
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dan nog kritiek op het betekeniskader van de cliënt mogelijk? 

Bovendien werd reeds eerder opgemerkt, dat de cliënt - nor

maal gesproken - weet wat hij doet en een zekere bevoorrechte 

positie heeft in het zichzelf kunnen toeschrijven van inten

ties, handelingen, enzovoort. Maar hoe is dit in overeen

stemming te brengen met de kritische taak van de andragoog? 

Veronderstelt dit nu juist niet dat hij, de andragoog, het 

beter weet? 

5.1.1. Coherentie als criterium. 

In het derde hoofdstuk werd geargumenteerd dat, tegen de 

achtergrond van het rationaliteitspostulaat, het handelen 

van personen verklaard wordt door het te begrijpen als 

gerechtvaardigd door redenen. Het verklaren van een hande

ling geschiedt door deze te begrijpen als een passende 

daad van de persoon, gezien zijn strevingen en inschatting 

van de situatie waarin hij zich bevindt. In de mate waarin 

de fragmenten van het verhaal over het handelen van de per

soon begrijpelijker zijn, meer samenhang of coherentie 

vertonen, in die mate kan het verhaal als adequater beoor

deeld worden. Coherentie is dus het belangrijkste criterium 

om de adequaatheid van het verhaal te beoordelen. Gebrek 

aan coherentie van het verhaal van de cliënt levert de 

andragoog de rechtvaardiging voor zijn twijfel aan en kri

tiek op het verhaal van de cliënt. 

Eerder sprak Nijk (1978:124,163) van consistentie als het 

criterium waaraan het lukken of mislukken van het handelen 

valt af te lezen. Consistentie heeft dan betrekking op de 

overeenstemming tussen de verschillende, door Nijk onder

scheiden, aspecten van handelen, zoals intentionaliteit en 

activiteit. Evenals het hier gebruikte coherentieprincipe 

verwijst het door Nijk ingevoerde consistentieprincipe naar 

de begrijpelijke samenhang tussen de aspecten van handelen 

waarover verhaald wordt (zie bijvoorbeeld Nijk 1978:164,209). 

Het verdient echter de voorkeur te spreken van coherentie 
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in plaats van consistentie. 'Consistentie' heeft betrekking 

op de afwezigheid van logische contradicties. 'Coherentie' 

heeft betrekking op de begrijpelijkheid of samenhang van de 

fragmenten van een verhaal en vereist niet enkel consis

tentie, maar dus ook een bepaalde samenhang. 

Wijk wijst verder op een belangrijke eigenschap van het 

criterium. Het roaakt het de andragoog mogelijk om reeds 

anticiperend - en niet uitsluitend achteraf - de adequaat

heid van het verhaal te beoordelen, waardoor hij kan bij

dragen aan de verbetering van het handelen. 

Men kan zich echter afvragen of dit beroep op de begrij

pelijkheid of coherentie van het verhaal nu juist niet 

kritiek onmogelijk n.aak. Inuners, is een beroep op de be

grijpelijkheid van een verhaal niet een beroep op wat iemand 

begrijpelijk vindt? En is dit niet afhankelijk van de des

betreffende persoon? Er is toch geen extern criterium (buiten 

de regels van de persoon) dat de betekenis van het handelen, 

de begrijpelijkheid of de coherentie van het verhaal bepaalt? 

Zo geredeneerd is coherentie strikt persoonsgebonden. Kritiek 

op een verhaal is dan niet goed mogelijk, omdat de vermoede 

incoherentie niet hoeft te gelden voor de bekritiseerde. 

5.1.2. Kritiek en het principe van de hermeneutische cirkel. 

Incoherentie kan uit verschillende zaken blijken. Het ver

haal dat de cliënt vertelt kan incoherent zijn als de be

schrijving van het handelen en van de redenen voor dit han

delen, op zich of in hun onderling verband niet of minder 

begrijpelijk zijn. De incoherentie van het verhaal kan er 

ook in bestaan dat tegenstrijdige of moeilijk met elkaar 

te rijmen handelingen worden verhaald. Er is dan als het 

ware sprake van meerdere verhalen. Een cliënt kan bijvoor

beeld blijk geven van zijn behoefte aan hulp en deze toch 

steeds afwijzen. Er kan ook incoherentie zijn tussen het 

door de cliënt vertelde verhaal en het verhaal dat de an-
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dragoog kan reconstrueren op grond van zijn ervaring met 

het handelen van de cliënt. Het valt, in ieder geval op 

het eerste gezicht, niet goed te rijmen dat een cliënt, 

met tranen in de ogen en een brok in de keel, vertelt dat 

een verbroken relatie hem onverschillig laat. 

Zolang niet alle fragmenten in een begrijpelijke samen

hang zijn gebracht en er dus geen sprake is van een adequaat 

verhaal, staat de andragoog voor de taak om het gebrek aan 

coherentie te helpen opheffen. Hoe kan hij dat doen? 

Zoals in het derde hoofdstuk verduidelijkt, wordt in de 

verklaring van handelen door de constructie van een verhaal, 

gebruik gemaakt van het principe van de hermeneutische 

cirkel. Een bepaalde lezing van het handelen wordt onder

steund door het aangeven van elementen (gebeurtenissen, 

behoeften, overwegingen..), die als rechtvaardiging voor 

die lezing kunnen functioneren. Maar deze argumenten zijn 

interpretaties die (tenminste gedeeltelijk) hun betekenis 

ontlenen aan de betekenis die toegekend wordt aan de ele

menten in hun onderlinge samenhang. In dit opzicht kan de 

verklaring van handelen vergeleken worden met tekst-verkla

ring (Ricoeur 1971; Taylor 1971). De tekst als geheel wordt 

uitgelegd door te wijzen op delen van de tekst, die op hun 

beurt hun betekenis ontlenen aan de betekenis van de tekst 

als geheel. Een dergelijke interpretatie steunt op het 

begrip dat men heeft van de regels die in de te begrijpen 

handeling gevolgd worden. 

Het principe van de hermeneutische cirkel, üe wederzijdse 

afhankelijkheid van de betekenis van het geheel en de delen, 

van de interpretatie van het handelen-in-ae-context ener

zijds en van fragmenten zoals redenen, omstandigheden, en

zovoort anderzijds, kan ook gebruikt worden om aan te 

tonen dat de incoherentie van het verhaal langs twee ver

schillende wegen te verhelpen is. En hieruit kan afgeleid 

worden, dat de kritische taak van de andragoog in twee 

belangrijke richtingen kan gaan. Als een coherent verhaal 

erin bestaat dat de fragmenten van dat verhaal passen in 
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het geheel (in de lezing van het handelen-in-de-context), 

dan kan men soms - als er sprake is van incoherentie -

fragmenten wijzigen. Men kan niet-relevante fragmenten 

elimineren, ontbrekende fragmenten aanvullen, onjuiste 

fragmenten corrigeren. Het betekeniskader dat de cliënt 

gebruikt bij het vertellen van zijn verhaal blijft van toe

passing. De kritische taak van de andragoog bestaat er in 

dit geval in te helpen zoeken naar een coherent verhaal 

door het aanvullen, corrigeren, elimineren van fragmenten, 

zonder het betekeniskader van de cliënt te veranderen. 

Een tweede manier waarop meer coherentie van een verhaal 

bereikt kan worden, bestaat erin dat de interpretatie van 

het geheel gewijzigd wordt. Het betekeniskader dat de cliënt 

gebruikt bij het vertellen van zijn verhaal laat soms geen 

voldoende coherent verhaal toe. De taak van de andragoog 

bestaat er dan in het door de cliënt gebruikte betekenis

kader te helpen vervangen door of aan te vullen met een 

betekeniskader dat wel toelaat de relevante fragmenten in 

een begrijpelijke samenhang te plaatsen. 

Men zou beide wijzen van kritiek kunnen onderscheiden als 

interne respectievelijk externe kritiek. Bij interne kritiek 

blijft de andragoog binnen het betekeniskader dat de cliënt 

gebruikt om zijn verhaal te vertellen. Men kan interne 

kritiek dan ook zien als kritiek op de toepassing van de 

gevolgde regels. Interne kritiek betreft de incorrecte toe

passing van - gezien de context - geldige regels. Bij externe 

kritiek blijft de andragoog niet binnen het betekeniskader 

dat de cliënt gebruikt. Integendeel, de andragoog tracht 

dit te veranderen. Externe kritiek kan dan ook opgevat 

worden als kritiek op de regels die men volgt. Externe 

kritiek betreft de toepassing van - gezien de context -

ongeldige regels. 

Het onderscheid tussen interne en externe kritiek dient 
enigszins gerelativeerd te worden. De toepassing van een 
regel, de realisatie van een intentie geeft een nadere 
invulling of bepaling van de regel of intentie. Het is 
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daarom niet altijd gemakkelijk aan te geven of een bepaalde 
handeling nog past binnen een bepaald kader en een modifi
catie van een regel is, of dat de handeling niet meer past 
en een ander betekeniskader vraagt (zie ook 3.2. en 3.6.). 
Het onderscheid tussen interne en externe kritiek is dan ook 
niet altijd gemakkelijk te maken. 

5.2. Andragogie en kritiek. 

In de vorige paragraaf is gesteld dat de andragoog, door 

toepassing van het criterium van coherentie, reden kan 

hebben te twijfelen aan het verhaal dat de cliënt vertelt. 

Dit kan aanleiding zijn tot kritische arbeid van de andra

goog. In deze paragraaf zal ingegaan worden op enkele vor

men van deze andragogische kritiek. Tevens zal ingegaan 

worden op de eerder gestelde vragen naar de mogelijkheid 

van kritiek en naar de positie van de cliënt die een ver

haal vertelt dat bekritiseerd wordt. Het onderscheid in 

interne en externe kritiek zal gebruikt worden om de andra

gogische arbeid nader te karakteriseren en opgeworpen vragen 

te helpen beantwoorden. 

b.2.1. Kritiek in de andragogie. 

Een eerste vorm van kritiek die onderscheiden kan worden 

betreft kritiek gericht op de toepassing van het verhaal. 

Als het duidelijk is wat een cliënt wil en hoe dat bereikt 

kan worden, dan zal dit in handelen gerealiseerd moeten 

worden. De andragoog kan hier, door middel van informatie 

en commentaar, de cliënt helpen bij het verwerven van het 

gewenste handelen. Een maatschappelijk werker kan bijvoor

beeld de cliënt helpen beter (dit wil zeggen op een door de 

cliënt meer gewenste wijze) om te gaan met geld. Een andra

goog kan ook een groep buitenlandse werknemers helpen in het 

leren functioneren als gesprekspartner met overheidsinstan

ties. In de tweede plaats kan kritiek erin bestaan de cliënt 

te helpen bij het zoeken naar antwoorden op de vraag van de 
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cliënt. Duidelijk is wat de cliënt wil, maar nagegaan dient 

te worden op welke wijze hij dit kan bereiken. De andragoog 

zal de cliënt kunnen helpen door de cliënt te informeren 

over en eventueel te bemiddelen bij een antwoord of alter

natieve antwoorden. Een gezin met een hoge schuldenlast, 

waarbij bijzondere omstandigheden een rol spelen (bijvoor

beeld gehandicapte gezinsleden) kan soms via bepaalde 

kanalen (bijvoorbeeld de gemeentelijke sociale dienst) ge

holpen worden. Dergelijke vormen van kritiek kunnen als 

interne kritiek getypeerd worden, omdat het hier gaat om 

verandering of aanvulling van fragmenten binnen een ver

haal: over de wijze van uitvoeren van een handeling of over 

het antwoord op een vraag. Deze vormen van kritiek vragen 

van de andragoog, behalve een goed begrip van de situatie 

van de cliënt, specifieke deskundigheden. De andragoog zal 

voldoende kennis van zaken moeten hebben om adviezen te 

kunnen geven of informatie te kunnen verstrekken. Kennis 

op heel verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld het 

recht, budgettering, organisatievormen, de mogelijkheden 

van andere dienstverlenende instellingen, is nodig om de 

cliënt te helpen. Bovendien zal de andragoog, indien moge

lijk, het hulpaanbod - zo de cliënt er gebruik van wil 

maken - dienen af te stemmen op de specifieke vraag van de 

cliënt. De andragoog zal hier soms een bemiddelende rol, 

bijvoorbeeld tussen cliënt en instelling dienen te spelen. 

Niet altijd zal de kritiscne bijdrage van de andragoog 

zo eenvoudig te formuleren zijn. Hulp zal in veel gevallen 

ook betekenen beschikbaar te zijn als gesprekspartner. Dit 

kan een antwoord zijn op een duidelijke hulpvraag, maar 

niet zelden zal gaandeweg zowel de vraag als het antwoord 

veranderen. In een dergelijk geval kan er dan ook sprake 

zijn van het overgaan van interne naar externe kritiek. 

In de derde plaats kan kritiek gericht zijn op de wijzi

ging van het betekeniskader, van de regels die de cliënt 

volgt in de interpretatie van zijn handelen. Deze vorm van 

externe kritiek houdt in dat de andragoog de cliënt helpt 
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bij het erkennen van het vertelde verhaal als inadequaat 

en bij het verwerven van een meer passende interpretatie. 

In het volgend voorbeeld - ontleend aan de praktijk van 
het algemeen maatschappelijk werk - staat deze wijze van 
externe kritiek centraal. De cliënte, mevrouw Meyer, is 
een weduwe van rond de vijftig. Haar echtgenoot heeft vijf 
jaar geleden suïcide gepleegd. In de loop van de jaren die 
daarop volgen heeft mevrouw Meyer, die nogal geïsoleerd 
leeft, contact gehad met drie maatschappelijk werkers. Ze 
vertelde hen voortdurend over de dood van haar man, haar 
huwelijk, haar vragen naar de reden voor de zelfmoord van 
haar man. De hulpverleners voelden zich niet in staat iets 
anders te doen dan te luisteren en zijn na een tijdje niet 
meer in staat mevrouw Meyer verder te helpen. In de loop 
van de contacten met de vierde hulpverlener merkt deze dat 
mevrouw Meyer dwangmatig praat over haar man, zijn dood 
niet volledig erkent, haar huwelijk idealiseert, schuld
gevoelens vertoont ... Deze hulpverlener vervolgt dan zijn 
verhaal: "Een betere weg zou zijn mevrouw te helpen haar 
'verhaal' in contact te brengen met de ware toedracht, de 
feitelijke historie van haar leven. Pas wanneer dit lukte 
zou er voor mevrouw Meyer weer toekomst mogelijk zijn. On
vervaard zijn mevrouw Meyer en ik deze weg opgegaan. Wij 
hebben samen gekeken naar haar verleden, naar hun huwelijk, 
naar zijn dood. Ik ervoer gaandeweg dat mevrouw Meyer 
eigenlijk niets liever had dan dit: geholpen worden de 
situatie onder ogen te zien en zich deze meer en meer eigen 
te maken. Het was een moeizaam proces. Ik moest er haar 
voortdurend 'weer bij halen'. We poogden samen een beeld 
te krijgen van haar man, wie hij nu eigenlijk was, hoe 
hij leefde, wat hem bezielde, waar hij het moeilijk mee 
had ... We onderzochten hoe hun relatie was, wat hun huwe
lijk voor beiden betekende, wat de betekenis van zijn dood 
zou kunnen zijn". 

Gaandeweg, met vallen en opstaan, en met daadwerkelijke 
confrontaties met het graf van haar man en de plaats waar 
hij stierf, wordt mevrouw Meyer zich meer en meer bewust 
van wie haar man was, hoe hun relatie lag, hoe hij tot zijn 
daad kon komen, en wordt een echt rouwproces en een nieuwe 
oriëntering op het leven mogelijk (KLMCO 1978:114v.). 

Diverse methoden worden gebruikt om cliënten te helpen 

bij het verwerven van meer passende interpretaties, bij

voorbeeld het bekritiseren van denkfouten en logische in

consistenties en het rationeel leren denken (Diekstra 1977; 

Diekstra c.s. 1979); meer psycho-analytisch georiënteerde 

benaderingen (Hollis 1973); en meer non-directieve bena-

166 



deringen (Rogers 1971). 

Tenslotte, in de vierde plaats kan ook van kritiek gespro

ken worden als de andragoog tracht de betekenissen van het 

handelen te verhelderen vanuit verschillende betekeniskaders 

waarbinnen een intentionele handeling als handeling beschre

ven kan worden (zie 3.3.3.) . Van belang zijn vooral beteke

nissen die door anderen aan het handelen van de cliënt gege

ven worden en dan voor die anderen de basis vormen om op de 

cliënt te reageren. Discrepanties tussen de intentionaliteit 

van de cliënt en de betekenistoekenning door anderen kunnen 

aanleiding zijn tot problemen. Watzlawick c.s. (1974:95) 

geven voorbeelden van situaties waaruit duidelijk wordt dat 

problemen soms ontstaan of in stand gehouden worden omdat 

het oplossingsgerichte handelen van cliënten door anderen 

anders geïnterpreteerd wordt dan de cliënt bedoelt. Een man 

die steeds zwijgzamer wordt om zijn echtgenote af te leren 

zich met hem te bemoeien, kan tegengestelde reacties oproe

pen omdat zij zijn handelen begrijpt als iets verborgen 

houden. De andragoog kan hier de cliënt helpen bij het ver

helderen van de verschillende betekenissen die aan het han

delen van de cliënt gegeven worden. Hij kan de cliënt trach

ten inzicht te geven in de relevante beschrijvingswij zen 

van het handelen van de cliënt. De andragoog zal hier steu

nen op de verschillende (bijvoorbeeld causale of conven

tionele) relaties waarvan sprake kan zijn. In het hierboven 

gegeven voorbeeld kan de andragoog erop wijzen dat vanuit 

het betekeniskader van de vrouw het zwijgen van de man iets 

moet betekenen als 'iets verbergen'. Deze vorm van kritiek 

kan als extern getypeerd worden, omdat een beroep gedaan 

wordt op andere betekeniskaders dan de cliënt gebruikt. 

b.2.2. De grond voor kritiek. 

Dat de andragoog kritiek kan uitoefenen en daadwerkelijk 

uitoefent is een eerder triviale vaststelling. Maar daarmee 

is nog geen antwoord gegeven op de vraag naar de recht-
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vaardiging van deze kritiek en op de vraag naar de positie 

van de cliënt die een verhaal vertelt dat bekritiseerd wordt. 

Bij de beantwoording van deze vragen kan het onderscheid 

tussen interne en externe kritiek aangehouden worden. 

In het geval van interne kritiek wordt de legitimatie 

van de kritiek gevormd door het feit dat cliënt en andragoog 

hetzelfde betekeniskader hanteren. Juist omdat de andragoog 

dezelfde regels gebruikt als de cliënt kan hij ook kritiek 

uitoefenen op het gebruik van die regels of kan hij alter

natieven voorstellen, die een verruiming van de toepassing 

van die regels vormen. Tot op zekere hoogte hebben cliënt 

en andragoog dan ook principieel dezelfde positie. Zowel 

ae cliënt als de andragoog zijn personen die vanuit gedeelde 

betekeniskaders kritiek kunnen uitoefenen op het handelen 

en op het verhaal van de cliënt. Voor de andragogische 

arbeid betekent dit dat cliënt en andragoog in een proces 

van beraadslagen over het handelen van de cliënt, dit ver

haal en daardoor het handelen trachten te verbeteren. Cliënt 

noch andragoog hebben in dit proces van beraadslagen een 

bevoorrechte positie om te oordelen over de adequaatheid 

van het verhaal. Dit sluit niet uit, dat de andragoog, door 

zijn specifieke deskundigheid en ervaring, meer mogelijkhe

den heeft dan de cliënt om bepaalde handelingsalternatieven 

te verduidelijken of de toepassing ervan te becommentariëren. 

Uiteindelijk heeft in, of beter, na dit proces van beraad

slagen de cliënt het laatste woord. Het blijft aan de cliënt 

om te beslissen of hij de correcties en voorstellen van de 

andragoog in zijn verhaal opneemt. 

Interne kritiek kan dus gelegitimeerd worden onder ver

wijzing naar het door de andragoog gedeelde betekeniskader 

van de cliënt. Maar hoe zit het dan net externe kritiek? 

Daar staat juist het betekeniskader dat de cliënt gebruikt 

ter discussie. Als men niet kan steunen op het betekenis

kader van de cliënt, is dan begrip voor de cliënt nog wel 

mogelijk? Als er geen absoluut, van een betekeniskader 
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onafhankelijk, criterium voor de beoordeling van betekenis

kaders is, dan lijkt externe kritiek onmogelijk gerecht

vaardigd te kunnen worden. 

Taylor (1971) , die de vraag stelt naar beoordelingscri
teria in een hermeneutische wetenschap, benadrukt dat men 
niet uit de interpretatie-cirkel kan breken. In de beschrij
ving en verklaring van handelen heeft men te maken met 
interpretaties van activiteiten die, wil men tenminste van 
handelen blijven spreken, niet ongeïnterpreteerd beschouwd 
kunnen worden. Er zijn geen data bruta, waarop men een 
beroep kan doen om de juistheid van de interpretaties te 
bewijzen. Er zijn geen gegevens die niet geïnterpreteerd 
hoeven te worden, en die dus niet in twijfel getrokken 
kunnen worden door een andere interpretatie. 
Verder kan men, in navolging van Hirsch (1967:164v.), 

wijzen op de tendens naar zelfbevestiging van interpreta
ties. Immers op basis van het principe van de hermeneutische 
cirkel wordt duidelijk dat het hypothetisch toekennen van 
een betekenis aan een geheel tegelijk (minstens gedeelte
lijk) de betekenis van de delen bepaalt; deze betekenissen 
van de delen gaan dan natuurlijk samen met de aan het geheel 
toegekende betekenis. Zo zal iemand die de afbeelding van 
de haze-eendekop van Jastrow (bijvoorbeeld bij Wittgenstein, 
PU,xi) bekijkt en deze figuur als een eendekop ziet, zijn 
interpretatie ondersteunen door te wijzen op de typische 
bek, terwijl een ander kan beweren een hazekop te zien, 
wijzend op de typisch lange oren. 
Bovendien merkt Hirsch op dat, al hoeft niet alle bewijs 

gecreëerd te worden door toekenning van een betekenis aan 
het geheel en de delen, toch dikwijls het probleem aanwezig 
is dat de ene hypothetische interpretatie gesteund wordt 
door bewijs, onafhankelijk van de hypothese, terwijl een 
concurrerende hypothese ook gesteund wordt door ander, 
eveneens onafhankelijk bewijs. Zo kon men in de zomer van 
1981 in de nieuwsbladen diverse beschouwingen lezen over 
rellen in Groot-Brittannië. Sommigen zagen die rellen als 
acties van slecht opgevoed schorremorrie, opgezweept door 
een georganiseerde voorhoede. Hun 'bewijs', onafhankelijk 
van de visie op het geheel, was dat bij de rellen in Liver
pool een leidende rol werd gespeeld door Londense jongelui, 
die ook al in Londen de leiding hadden bij de rellen. Andere 
commentatoren spraken over de rellen als de uitdrukking 
van een, door het in de samenleving ontbreken van een toe
komstperspectief gevoed, fascisme, dat gepaard gaat met 
racisme. Hun 'bewijs', eveneens onafhankelijk van hun visie, 
was het geweld tegen kleurlingen dat aantoonbaar groot was. 

Als men interpretaties niet kan verifiëren aoor boven elke 

interpretatie en twijfel verheven feiten, als interpretaties 
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de neiging hebben zichzelf te bewijzen, en als voor con

currerende interpretaties meestal ondersteunend materiaal 

te vinden is, is het dan nog mogelijk om interpretaties 

en de gehanteerde betekeniskaders te bekritiseren? En is 

beroep op (in)coherentie voor de ondersteuning van kritiek 

niet zinloos? Moet dit alles niet tot de conclusie leiden 

dat de cliënt zonder meer het laatste woord heeft, temeer 

omdat hij toch weet waarop hij zijn gedrag richt? Het dient 

erkend te worden dat met name de afwezigheid van niet-geïn-

terpreteerde gegevens grenzen stelt aan de mogelijkheid van 

kritiek op de interpretaties van de cliënt (zie ook blz. 

180v). Maar ondanks deze beperking en ondanks de hiervoor 

genoemde problemen kan toch geargumenteerd worden dat 

externe kritiek mogelijk en zinvol is. 

In de eerste plaats kan erop gewezen worden dat de andra

gogische arbeid mede geconstitueerd wordt door het rationa-

liteitspostulaat. Dit betekent onder meer, zoals eerder 

(4.1.) gesteld, een uitnodiging aan de andragoog in de 

cliënt een rationele persoon te (blijven) zien, te blijven 

zoeken naar de rationaliteit van het handelen van de cliënt. 

Als er dan sprake is van externe kritiek omdat de regels 

die gevolgd worden, gezien de context, niet legitiem zijn, 

dan wil dat niet zeggen dat er geen sprake is van (andere) 

regels die gevolgd worden; regels die, in een andere con

text, wel legitiem zijn en een coherent verhaal toelaten. 

Men moet niet uitsluiten dat de cliënt slechts op een niet-

bewust niveau weet heeft van een bepaalde intentionaliteit 

(Kenny 1975:99v.; Mooy 1982:79). De andragoog kan, zich 

beroepend op de publieke betekeniskaders die het handelen 

van de cliënt leiden, bepaalde gedragingen anders inter

preteren dan de cliënt. 

In de tweede plaats geldt dat over de coherentie van een 

verhaal geargumenteerd kan worden op basis van gedeelde 

interpretaties. Verschillen in betekeniskaders zijn meestal 

niet absoluut. Op basis van deze gedeelde interpretaties 

kan men de coherentie van een verhaal valideren, dit wil 
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zeggen als min of meer plausibel aantonen. Dat men niet 

uit de interpretatiecirkel kan breken, leidt slechts tot 

een cirkelredenering als iedere interpretatie van ieder 

fragment even twijfelachtig is. Maar men hoeft er niet van 

uit te gaan dat dit altijd het geval is. Men mag aannemen 

dat er meestal een basis van geaccepteerde interpretaties 

bestaat (Juhl 1900:287v.,297v.). Men mag ervan uitgaan dat 

er niet zelden gemeenschappelijke, voor de betrokkenen 

niet aan twijfel onderhevige, interpretaties bestaan. Om te 

beginnen pleit de wijze waarop betekeniskaders worden ver

worven - namelijk in het gezamenlijke spreken en handelen -

voor het bestaan van gemeenschappelijke betekeniskaders. 

Juist het publieke karakter van de verwerving van betekenis

kaders impliceert het bestaan van gemeenschappelijke bete

keniskaders. Bovendien is er ook geen sprake van volledige 

willekeur van betekeniskaders. De aard van de mens, van de 

werkelijkheid en van de praktijken van de mens stellen 

grenzen aan mogelijke betekeniskaders (zie 3.2.). Dit wordt 

verder ook benadrukt door Derksen (197üa,b), die argumen

teert voor de mogelijkheid van gefundeerde kritiek op be

tekeniskaders met behulp van de logische basisprincipes, 

omdat er onvoldoende sterke argumenten zijn voor andere 

basisprincipes voor rationaliteit (zie ook Winch 1964). 

Deze gedeelde interpretaties vormen de basis om kritiek 

te kunnen uitoefenen op een incoherent verhaal. Ook bij 

externe kritiek steunt de andragoog dus op regels, die de 

cliënt in zijn handelen volgt. De andragoog helpt hier 

zoeken naar het meest waarschijnlijke verhaal van de cliënt 

of tracht, bij de verheldering van de verschillende bete

kenissen van het handelen, een verband te leggen tussen de 

intentionele handeling van de cliënt en overige betekenis

sen die aan dat handelen worden toegekend. En ook hier, 

evenals bij interne kritiek, is er sprake van beraadslagen. 

Zowel de cliënt als de andragoog kunnen argumenteren over 

het verhaal van de cliënt. De cliënt kan zich beroepen op 

de publieke regels die het handelen leiden. Bovendien weet 
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de client wat hij tracht te doen. Maar ook de andragoog kan 

zich op die publieke regels beroepen en trachten de cliënt 

een passender verhaa] te doen zien. De andragoog is niet 

veroordeeld tot kritiekloze aanvaarding van de interpreta

ties van de cliënt. Niet alleen wat de cliënt zegt is be

slissend. Het verhaal van de cliënt dient op basis van zijn 

gedrag gereconstrueerd te worden (Kenny 1975:100v.). Maar 

de erkenning van de cliënt als persoon betekent dat deze 

zelf een belangrijke rol moet hebben in de kritische ver

heldering van zijn verhaal. 

Hirsch (1967) wijst erop dat er geen regels zijn voor 
het maken van juiste interpretaties. Maar er zijn wel regels 
voor het valideren van interpretaties. Verifiëren is aan
tonen dat een conclusie waar is. Een geverifieerde conclusie 
geeft zekerheid. Valideren is aantonen dat een conclusie 
waarschijnlijk(er) is in het licht van wat men weet. Een 
valide conclusie wordt bereikt door een acceptabele rede
nering, hoewel de conclusie niet met zekerheid waar is. Het 
gaat bij interpretaties dan ook niet om de verificatie er
van, maar om het aantonen dat een interpretatie de meest 
plausibele is op basis van wat men weet (Hirsch 1967:171). 
Concurrerende interpretaties dienen onderzocht en beoor

deeld te worden op het relatieve gewicht dat aan de respec
tievelijke argumenten toegekend mag worden. Hierbij zal 
niet alleen gesteund worden op de interpretatie zelf: de 
interpretatie zelf kan immers een deel van het bewijs voort
brengen. Men zal zich dus ook moeten baseren op andere 
fragmenten in het verhaal, waarbij ook het gewicht of de 
relevantie van deze argumenten afgewogen moet worden. Bij 
deze afweging dient men, aldus Hirsch (1967:I83v.), te 
steunen op de 'logic of probability', waarbij men het on
bekende beoordeelt als het bekende. Op basis van wat men 
weet over de elementen van eenzelfde klasse (bijvoorbeeld 
de motieven en handelingen van een cliënt in het verleden) 
kan men gissen dat de onbekende elementen als de bekende 
zijn. Ricoeur (1971), die hier Hirsch volgt, wijst erop dat 
invalidering - enigszins vergelijkbaar met falsificatie -
een procedure is die kan beslissen over de invaliditeit 
van interpretaties. Gegeven een bepaalde hypothetische 
interpretatie kan het vóórkomen van met deze interpretatie 
strijdige gegevens als een invalidering van de interpretatie 
beschouwd worden. De bewering dat de eerder genoemde rellen 
in Groot-Brittannië vooral door kleurlingen werden uitge
voerd, is niet zonder meer te rijmen met het relatief groot 
aantal blanke arrestanten. Zoals gezegd zal men, bij het 
verzamelen van argumenten, ook zoeken naar argumenten die 
door de interpretatie minder beïnvloed zijn. In het voor-
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beeld van mevrouw Meyer (biz. 166) is de afwezigheid van 
haar man, spijts aanvankelijke ontkenning van zijn dood, 
toch een gedeeld feit. 

Uiteindelijk heeft natuurlijk de cliënt het laatste woord. 

Niet omdat hij, zomin als de andragoog, een absolute, be

voorrechte positie heeft inzake de toekenning van beteke

nissen aan handelen. Maar wel omdat, wat de andragoog ook 

aan interpretaties aanbiedt, de cliënt beslist of hij die 

in zijn verhaal zal opnemen en in zijn handelen zal actua

liseren. 

In het voorafgaande is duidelijk geworden dat de andragoog 

met recht en reden kritiek kan uitoefenen op het verhaal 

dat de cliënt vertelt. Dit vraagt wel van de andragoog dat 

hij bekend is met de regels die het handelen van de cliënt 

leiden. Tot slot van deze paragraaf kan er nog op worden 

gewezen, dat ook het helpen van de cliënt bij het verwerven 

van nieuwe handelingen en interpretaties, van de andragoog 

eist dat hij een beroep doet op de regels die het handelen 

van de cliënt leiden. Dit kan als volgt worden toegelicht. 

De primaire socialisatie van kinderen betekent hun training 

en initiatie in betekeniskaders (Spiecker 1977) . Op welk 

moment deze initiatie voltrokken is, is andragologisch 

gezien minder belangrijk dan het feit dat een andragoog 

steeds met volwassenen te maken heeft. Dit wil zeggen met 

cliënten waarvan men mag aannemen dat zij over betekenis

kaders beschikken. Cliënten beschikken over een geheel van 

regels dat bepaalt wat over de werkelijkheid gezegd kan 

worden, hoe men daar mee kan omgaan en hoe men kan leren 

van de werkelijkheid. Het oorspronkelijk geheel van con

cepten en regels - oorspronkelijk in de zin dat het dit 

betekeniskader is waarmee de andragoog geconfronteerd 

wordt - omvat ook de concepten en regels die gelden bij het 

leren van een nieuw interpretatiekader en nieuwe hande

lingen. Wil de andragoog behulpzaam zijn bij dit leren dan 

zal hij noodzakelijkerwijs dit nieuwe kader met het oor-
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spronicelijke moeten verbinden. Op deze wijze moet de andra-

goog dus participeren binnen het oorspronkelijke betekenis

kader van de cliënt, om te helpen bij de bemiddeling van 

het nieuwe. 

Wetenschappelijke, politieke, sociale en andere evoluties 
en geslaagde enculturaties van vreemdelingen tonen aan dat 
mensen in staat zijn zich verschillende betekeniskaders 
eigen te maken. Ket noodzakelijk publieke karakter van 
betekeniskaders impliceert juist de mogelijkheid om die 
betekeniskaders te verwerven (zie ook Derksen 197üb). Het 
vermogen om een betekeniskader te leren wordt niet aange
tast door het verwerven van een oorspronkelijk betekenis
kader in de primaire socialisatie. Wel heeft dit oorspronke
lijk betekeniskader consequenties voor het leren van een 
nieuw. In de verwerving van nieuwe interpretaties zullen 
cliënt en andragoog het oorspronkelijke en het nieuwe met 
elkaar moeten verbinden. Wat de cliënt oorspronkelijk zag 
en wat hij leert zien moet verbonden worden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van analogieën en meta
foren (Hirsch 1967:105; Giddens 1976:149; Perelman 1979a: 
114v.). Men tracht dan een thema te verduidelijken met 
behulp van een aan de cliënt bekend iets. In onderstaand 
gespreksfragment (Kamphuis 1961:124) tracht een maatschap
pelijk werkster door een analogie een cliënte duidelijk 
te maken dat een droom te maken kan hebben met weggestopte 
ervaringen en gevoelens. 

"Cliënt: Ja, maar als ik er overdag aan denk, dan verzet ik 
mij ertegen en denk steeds hoe goed ze het hebben, maar 
's nachts komt het steeds weer boven. 
Werker: Als U iets met geweld naar beneden drukt en U laat 
het gewicht even schieten, wat gebeurt er dan? 
Cliënt: Dan bruist het omhoog. 
Werker: Zou het hierop ook niet een beetje van toepassing 
zijn? 
Cliënt: Misschien wel, ik weet wel dat je er doodmoe van 
wordt". 

Een en ander betekent dat de andragoog zich de betekenis

kaders van de cliënt eigen moet maken. In die zin is het 

noodzakelijk dat de andragoog leert van de cliënt, wil hij 

deze laatste helpen bij de (re)constructie van zijn verhaal. 

Zeker daar, waar onder invloed van verschillen in opleiding, 

taalgebruik, culturele achtergrond, enzovoort, cliënten en 

andragogen niet zelden verschillende regels hanteren, is 

de socialisatie van de andragoog in de betekeniskaders van 
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de cliënt geen overbodige luxe. 

5.2.3. Contextualisatie en rationalisatie. 

Ook al zijn er geen regels voor het maken van juiste inter

pretaties en slechts voor de validering ervan, dit hoeft 

niet te betekenen dat het zoeken naar coherente interpreta

ties louter een kwestie van 'trial and error' is. Het han

delen van de cliënt krijgt betekenis door het te plaatsen 

in de gepaste context en te verbinden met de reden die de 

cliënt voor zijn handelen heeft. Hoewel in iedere inter

pretatie deze beide aspecten een rol spelen en onderling 

samenhangen, geven ze de andragoog onderscheiden aangrij

pingspunten om op een eerder systematische wijze hypothe

tische interpretaties te vinden. Systematische variaties 

van de context waarbinnen het handelen van de cliënt be

grepen dient te worden of van de redenen die de cliënt 

heeft voor zijn handelen, leveren min of meer valide in

terpretaties van het handelen van de cliënt. Context en 

reden zijn niet zonder meer vooraf gegeven entiteiten, 

maar worden door de interpretator tot stand gebracht res

pectievelijk in het handelen gelegd. Men kan dus ook spreken 

van contextualisatie en rationalisatie (waarbij deze laatste 

term juist niet in Freudiaanse zin begrepen dient te wor

den) . 

Contextualisatie en rationalisatie zijn niet enkel moge

lijk, maar zijn ook herkenbaar in specifieke benaderingen 

in de hulpverlening. In de gezinstherapeutische benadering, 

bijvoorbeeld op basis van de principes van de Palo Alto 

groep (Van de Ven 1973), wordt het functioneren van indi

viduen niet begrepen en verklaard vanuit intrapersoonlijke 

determinanten. De context van waaruit iemand begrepen en 

geholpen wordt, wordt hier uitgebreid tot de interpersoon

lijke relaties in het gezin, dat als een systeem een bepaald 

interactiepatroon wil handhaven. Variatie van redenen vindt 

men in de eerder genoemde 'diagnostic school' (Hollis 1973). 
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In deze casework-benadering tracht men cliënten beter te 

begrijpen en te helpen door er als andragoog rekening mee 

te houden dat cliënten kunnen handelen omwille van redenen 

die hen niet bewust zijn en die medegevormd zijn in de 

ontwikkeling tijdens de kinderjaren. 

De andragoog kan dus externe kritiek leveren op de inter

pretaties die de cliënt geeft: door de introductie van een 

andere context of van andere redenen kan het handelen van 

de cliënt begrepen worden vanuit een ander betekeniskader 

dan datgene dat de cliënt gebruikt bij het vertellen van 

zijn verhaal. 

De hierboven gegeven uitwerking van het kritische aspect 
van de andragogie geeft aanleiding tot het maken van enkele 
opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen tussen 
de dialogisch-narratieve optiek in de andragologie en de 
psychoanalyse. Zowel de hier beschreven andragogie als de 
psychoanalyse zijn in belangrijke mate hermeneutische acti
viteiten. Ook onbewust handelen wordt op hermeneutische 
wijze begrepen. Verder is in de bijdrage aan het concept 
van andragogie meermalen een beroep gedaan op psychoanaly
tische gezichtspunten, zoals de aanwezigheid van niet-bewuste 
redenen bij de cliënt. Maar hoewel men in de andragogische 
arbeid te maken kan krijgen met zaken die theoretisch of 
practisch aan de psychoanalyse herinneren, kan toch niet 
gezegd worden dat de onderhavige benadering van andragologie 
een of andere vorm van psychoanalyse is. Nijk (1978:156v.) 
die ook de overeenkomst tussen andragogie en psychoanalyse 
ziet liggen in het hermeneutisch karakter van beide bena
deringen, wijst tevens op enkele verschillen. De cliënt 
van de andragoog is een reële gesprekspartner, zijn vermogen 
tot communiceren is niet gestoord; de andragogische arbeid 
is toekomstgericht, op zoek naar het verhaal dat nog gevon
den moet worden. De psychoanalytische cliënt is nog bezig 
met gesprekken van vroeger, die nog niet afgerond zijn: 
daarom is hij geen reële gesprekspartner; de psychoanalyse 
is gericht op het toen mislukte gesprek, op het helpen van 
iemand om een reële gesprekspartner te worden. 

Zonder een al te scherpe afbakening te willen aanbrengen 
tussen psychoanalyse en andragogie kan hier nog gewezen 
worden op het volgende. De psychoanalyse is gekenmerkt door 
onder meer de reductie van problemen tot vooral individuele 
kwesties, de oriëntatie op specifieke aspecten in de mens, 
zoals de genetische, structurele en dynamische aspecten, en 
het gebruik van specifieke werkwijzen zoals bijvoorbeeld 
vrije associatie. De andragogie daarentegen is veelzijdiger 
in haar openstaan voor de vele wijzen waarop het handelen 
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van mensen betekenis kan hebben en gebruikt minder speci
fieke methoden. Bovendien heeft de cliënt in de andrago
gische arbeid veel meer de rol van gesprekspartner en is 
de andragogische arbeid veel meer te karakteriseren als een 
dialoog dan de psychoanalyse waarin de analyticus een af-
standelijk-duidende rol heeft. Dit sluit niet uit dat in de 
andragogische arbeid problemen benaderd kunnen worden op 
een wijze waarin psychoanalytische gezichtspunten merkbaar 
zijn. De andragoog heeft soms te maken met materiaal waar
van de cliënt zich niet bewust is. bn soms zal de andragoog 
helpen bij het bewust worden van dit materiaal. Maar de 
andragoog stuit hierbij toch op grenzen die gegeven zijn 
zowel met de veelal ontbrekende mogelijkheid en deskundig
heid om psychoanalytische therapie te bedrijven als met 
het open en dialogische karakter van de andragogie. 

5.2.4. Handelen en sociale context. 

Het handelen van de cliënt wordt begrijpelijk gemaakt door 

het in een passende context te verbinden met de reden van 

de cliënt. Door contextualisatie kan als het ware de ach

tergrond geleverd worden die het handelen begrijpelijk 

maakt. De aldus ontwikkelde context is echter veelal of in 

belangrijke mate een context die geschapen is door handelen. 

De omstandigheden waaronder iemand handelt en die zijn han

delen determineren, zijn niet zelden het (onbedoelde) pro

duct van het handelen van hemzelf of anderen. De context 

is dus veelal een sociale context, nauw verbonden met het 

handelen van personen. Het is bijvoorbeeld niet onwaar

schijnlijk dat werkloosheid een (belangrijke) rol speelt 

in de problematiek van een deel van de cliënten van het 

algemeen maatschappelijk werk. Werkloosheid kan als proble

matisch ervaren worden door onder meer een gebrek aan een 

zinvol bestaansperspectief, door bijverschijnselen zoals 

sociaal isolement, financiële of relationele problemen. 

Werkloosheid en de ervaring ervan zijn echter geen van het 

handelen van mensen onafhankelijke gegevens. Werkloosheid 

en de problematische beleving van werkloosheid hangen samen 

met het handelen van mensen: de verdeling van de arbeid, 

de waarde die aan werk wordt gegeven, enzovoort. 

Wat betekent dit voor de andragoog? In sommige gevallen 
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zal het van belang zijn dat de andragoog de cliënt helpt 

bij het begrijpen van zijn handelen vanuit een context die 

door (zijn) handelen mede is gevormd. Dit zal niet enkel 

het inzicht van de cliënt verhogen. Inzicht in de bijdrage 

van de cliënt aan de vorming van deze context of in moge

lijke bijdragen van de cliënt aan de verandering van die 

context, kan de cliënt helpen bij het oplossen van zijn 

problemen. Als de zwijgzame man uit het eerder gegeven 

voorbeeld (blz. 167) begrijpt dat zijn handelen een context 

van geheimzinnigheid schept, dan kan hij misschien ook die 

context veranderen en zijn probleem verminderen. 

Verandering van de sociale context zal dikwijls de samen

werking vereisen van cliënten, die elk afzonderlijk geen of 

nauwelijks invloed kunnen of willen uitoefenen op die con

text. Men kan bijvoorbeeld denken aan het weigeren van huur

verhoging om renovatie af te dwingen of aan het realiseren 

van een kinderspeelplaats in een buurt. 

In onderstaand voorbeeld is een buurthuismaatschappelijk 
werkster aan het woord. In haar benadering van problemen 
zijn elementen herkenbaar van wat politiserende hulpverle
ning heet (De Turck 1978), en waarin nadruk ligt op samen
werking tussen cliënten, gericht op het opheffen van gemeen
schappelijke, door maatschappelijke omstandigheden mee-
bepaalde problemen. 

"Sinds kort heb ik kontakt met een vrouw die thuis tegen 
de muren aanvloog, weggelopen was, grote problemen. Daarbij 
komt nog dat ze in de overgang zit. Toen ik haar sprak had 
ze het maar over dat rothuis en ze krijgt maar niet voor 
elkaar dat het opgeknapt wordt. Ik ben dus eerst met buren 
aan weerskanten gaan kijken of ze dat gezamenlijk konden 
aanpakken. Alle drie de gezinnen wonen in gemeentewoningen 
die tien jaar geleden door de gemeente zijn opgekocht omdat 
de toenmalige huisbaas ze verwaarloosde en het onderhoud 
niet meer kon betalen. In een van de huizen heeft de gemeen
te nog een nieuw aanrecht en een douche gemaakt. Maar daarna 
was het afgelopen en begon voor de bewoners het touwtrekken 
om toch wat achterstallig onderhoud voor elkaar te krijgen. 
Ze stonden regelmatig op de stoep van bouw- en woningtoe
zicht, maar dat had weinig effect. Omdat wij ze nu steunen, 
hebben ze het voor het eerst aangedurfd om een huurverhoging 
te weigeren. Het bleek dat deze stap voor de vrouw die met 
haar problemen bij mij had aangeklopt, heel veel betekende. 
Hierna begon ze al snel meer over zichzelf te vertellen. 
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Af en toe heeft ze behoefte om haar hart te luchten. Ik heb 
nu voorlopig iedere week een gesprek met haar waarin we over 
haarzelf en de manier waarop ze met problemen omgaat praten. 
Daarnaast blijven we actief rondom het achterstallige onder
houd van de huizen. Ze praat dit dan weer door met de andere 
twee gezinnen". (NOW-nieuws (5), 7, 1982:11). 

In sommige gevallen zal er echter een kloof zijn tussen 

het begrijpen van het handelen van een cliënt vanuit de 

sociaal gedetermineerde context en de mogelijkheid hierin, 

door middel van andragogische arbeid, verandering te 

brengen. Andragogen zijn veelal niet in staat om belangrijke 

wijzigingen in de samenleving door te voeren. Bovendien 

zullen cliënten meestal niet willen en kunnen wachten tot 

via langdurige processen iets veranderd is aan de sociale 

context die hun handelen en hun problemen mede determineert. 

Ook al kan het belangrijk zijn het handelen vanuit de 

sociale context begrijpelijk te maken, dan nog doen andra

gogen er goed aan zich te realiseren waar de mogelijkheden 

en grenzen van henzelf en hun cliënten liggen. In dit ver

band kan gewezen worden op het belang van een 'iteratief 

zoekproces' (Doerbecker 1979): in het verhaal van de cliënt 

dienen de probleemstelling, de oplossing en de in te zetten 

middelen voortdurend en wederzijds op elkaar te worden be

trokken. Hierdoor kan voorkomen worden dat de andragoog 

het handelen van de cliënt uitputtend interpreteert en terug

voert op fundamentele (maatschappelijke of persoonlijke) 

determinanten, die echter grotendeels buiten de directe 

invloedssfeer van de cliënt en de andragoog vallen. Dit 

hoeft niet uit te sluiten dat de andragoog op een ander 

niveau wel aandacht schenkt aan de voor hem en zijn cliënt 

in de andragogische relatie soms onbereikbare sociale con

text. Op grond van hun ervaringen kunnen andragogen zicht 

krijgen op elementen in de sociale werkelijkheid die een 

rol spelen in het ontstaan of laten voortduren van proble

men. De andragoog dient maatschappelijke omstandigheden 

en ontwikkelingen die problemen (kunnen) veroorzaken of de 

oplossing ervan (kunnen) belemmeren, systematisch te regis-
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treren en te signaleren aan hen die wel de mogelijkheden 

hebben hier iets ten goede te veranderen. Bij wijze van 

voorbeeld kan er hier op gewezen worden, dat het zogeheten 

decategoralisatiebeleid, dat erop gericht is de hulpverle

ning aan mensen die tot een culturele minderheid behoren 

via algemene instellingen te laten verlopen, in schrille 

tegenstelling staat tot de relatief grote mate van ontoe

gankelijkheid van algemene hulpverleningsinstellingen voor 

cliënten die tot die categorie behoren (zie ook Kaufman с.s. 

1982; Choenni e s . 1983). Deze signaleringsfunctie, die 

betrekking heeft zowel op de eigen instelling van de andra-

goog als op andere (andragogische) instellingen, de overheid 

en de publieke opinie, is een volwaardige, zij het soms 

stiefmoederlijk behandelde taak van de andragoog. 

5.3. Excurs: over de ideologie van de andragogie. 

In de vorige paragraaf is getracht duidelijk te maken dat 

de andragoog zich niet zonder meer dient te houden aan het 

door de cliënt vertelde verhaal. De andragoog kan en, 

indien nodig, moet in het streven naar een coherent verhaal 

het door de cliënt vertelde verhaal bekritiseren. Dit geldt 

niet enkel voor kritiek binnen het betekeniskader van de 

cliënt, maar ook voor kritiek op dat betekeniskader zelf. 

Dergelijke externe kritiek is mogelijk voorzover er een 

door cliënt en andragoog gedeelde basis van interpretaties 

bestaat waarop geargumenteerd kan worden over de plausibi

liteit van meer twijfelachtige interpretaties. 

Toch is deze kritische activiteit begrensd. Er is een 

practische grens aan de kritische activiteit van de andra

goog: deze zal er niet altijd in slagen de cliënt te helpen 

bij het verwerven van een adequater verhaal. De kundigheid 

van de andragoog kan tekort schieten, de cliënt kan weigeren 

verder te praten met de andragoog. Maar er is ook een prin-

ciële grens aan de kritische activiteit van de andragoog. 

Deze grens wordt niet zozeer gesteld door de onmacht van de 
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andragoog of de onbereikbaarheid van de cliënt. Deze prin

cipiële grens wordt gesteld door een fundamenteel verschil 

in betekeniskaders tussen andragoog en cliënt. Cliënt noch 

andragoog kunnen uit de interpretatiecirkel breken en inter

pretaties vanuit een absoluut, niet aan interpretaties ge

bonden standpunt beoordelen. En ook al hoeft dit niet te be

tekenen dat externe kritiek onmogelijk is, het houdt wel 

in dat met de mogelijkheid van een fundamenteel verschil 

in interpretaties en betekeniskaders gerekend moet worden. 

In deze excurs wordt stilgestaan bij de vraag wat een 

dergelijk verschil in betekeniskaders inhoudt voor de 

andragogische arbeid. 

In een rationele verklaring streeft men naar een coherent 

verhaal over het handelen van de actor. Wat als een cohe

rent verhaal beschouwd wordt, hangt af van wat men coherent 

vindt; van wat men, bijvoorbeeld gegeven bepaalde intenties 

en opvattingen, een passende handeling vindt. Ieder verhaal 

gaat daarom uiteindelijk terug op een zelf-interprétâtie 

(Taylor 1971): op hoe men de mens begrijpt, op wat men bij 

de mens vindt passen, op wat men rationeel vindt, kortom 

op wat men zelf menselijk vindt. De betekeniskaders die men 

hanteert zijn daarom betrokken op waarden: ze impliceren 

een gezichtspunt dat niet uitsluitend door de werkelijkheid 

opgelegd wordt, maar waarin ook waarderingen tot uitdrukking 

komen (zie verder Taylor 1980; Doeser 1980:53v.; Habermas 

1981) . Ook de andragoog kan zich niet losmaken van derge

lijke zelf-interpretaties. Een voorbeeld van verschillende 

zelf-interpretaties levert Gras (1977), die aangeeft hoe 

psychotherapeuten en trainers op soms tegengestelde wijze 

verwoorden wat de 'realiteit' is die in therapieën en 

trainingen wordt onderzocht. Sommigen zien die realiteit 

als het 'objectieve': het geheel van maatschappelijke ver

houdingen en structuren en hun historische ontwikkeling. 

Het subjectieve, de persoonlijke levensgeschiedenis en de 

zich daarin vormende ervarings- en handelingspatronen, wor

den gezien als een neerslag van de maatschappelijke objec-
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tiviteit. Nadruk ligt op het politiseren van het subject. 

Anderen echter leggen juist nadruk op het primaat van de 

subjectieve ervaring. Ieder voor zich als eigen centrum 

is dan het vertrekpunt voor het veroveren van de eigen 

autonomie. Deelnemers aan trainingen dienen dan vooral hun 

actuele vorm van relaties en ervaringsmogelijkheden te on

derzoeken. De aanwezigheid van zelf-interpretaties bij 

opbouwwerkers wordt beschreven door Plant (1974). Hij toont 

aan dat de meeste opbouwwerkers zich laten leiden door een 

ideaal van de 'community' waarbij waarde wordt gehecht aan 

daadwerkelijke participatie van de burger in de vormgeving 

van zijn samenleving, binnen de democratische besluit

vormingsregels . 

In deze zin kan gezegd worden dat de arbeid van de andra-

goog altijd op een ideologische basis berust, tenminste als 

men het begrip 'ideologie' in de wat ruimere, niet-pejora-

tieve betekenis van een samenstel van richtinggevende 

opvattingen neemt (Van Peursen 1980:97). En hierbij geldt 

ook dat die ideologieën, die bepaalde handelingen als ver

plichtend stellen, zelf niet dat verplichtende karakter 

hebben: wat als laatste maatstaf geldt is geen absoluut 

fundament, maar gegrond noch ongegrond. Handelingen en be

tekeniskaders kunnen gerechtvaardigd worden. Maar aan die 

rechtvaardiging komt een einde (Wittgenstein UG:192; 

Duintjer 1977:74v.). 

Wat betekent het voor de andragoog als hij er niet in 

slaagt om het door hem begrepen verhaal als het verhaal ook 

bij de cliënt ingang te doen vinden? Als de cliënt blijft 

bij zijn verhaal, dient de andragoog daar dan toch vanuit 

te gaan? Heeft de cliënt dan toch gelijk? Of is er nog een 

criterium te vinden op grond waarvan, in het geval van een 

duurzaam verschil in interpretatie, de adequaatheid van het 

verhaal af te meten is? Kan bijvoorbeeld, in deze situaties, 

teruggegrepen worden op de instemming van de cliënt met 

zijn verhaal en zijn handelen? Is bijvoorbeeld de zelf-

beaming van de cliënt een criterium waaraan afgemeten kan 
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worden of er sprake is van een adequaat verhaal van de 

cliënt (zie Nijk 1978 :180,206v.)? Met blijk kan men ervan 

uitgaan dat mensen in hun handelen steeds streven naar 

zelfbeaming in de zin van een ".. innerlijke ervaring waar 

iemand op een niet nader te herleiden wijze weet wat hij 

wil, wat met hemzelf congruent is en incongruent is, wat 

hij beaamt en verwerpt" (Nijk 1978:180). Hier kunnen dan ook 

practische consequenties aan verbonden worden. Bij het na

gaan van de coherentie van het verhaal van de cliënt dient 

zeker aandacht te worden geschonken aan wat de cliënt zegt 

over zijn innerlijke ervaring. Ook in deze zin kan de 

andragoog niet voorbijgaan aan een dialoog met de cliënt. 

Maar het is niet voldoende om alleen af te gaan op een aldus 

weergegeven zelfbeaming. Want wat gezegd wordt dient begre

pen te worden in de context die onder meer gevormd wordt 

door wat de cliënt doet en gedaan heeft. Anders gezegd, 

voorzover gesuggereerd wordt dat zelfbeaming een criterium 

is waaraan de adequaatheid van het verhaal kan worden afge

meten - Nijk (1978:206v.) formuleert zelfbeaming als een 

criterium voor zelfontplooiing, dat op zijn beurt een kwa

liteitsnorm voor handelen zou zijn - dient dit begrepen te 

worden uit een coherent verhaal van de cliënt. Men hoeft 

niet uit te sluiten dat men coherent handelen kwalificeert 

als handelen waarin iemand zichzelf ontplooit en beaamt. 

Op deze wijze wordt een wijsgerig-antropologische verdieping 

aan het begrip 'handelen' gegeven. Maar dit wil nog niet 

zeggen dat men zelfbeaming kan gebruiken als een criterium, 

onafhankelijk van coherentie. Ook zelfbeaming blijkt dus 

afhankelijk te zijn van wat men een coherent verhaal vindt 

en berust uiteindelijk op een zelf-interpretatie. 

Er lijkt dus geen verhaal verteld te kunnen worden onaf

hankelijk van de vooringenomenheid van de verteller. Cliënt 

noch andragoog hebben een maatstaf, onafhankelijk van hun 

vooringenomenheid. Wat betekent dit voor de andragoog? Het 

minste wat dan van de andragoog gevraagd mag worden is een 
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besef van deze grondeloosheid van zijn vooringenomenheid 

en zelf-interpretatie. Het besef van het eigen ideologische 

(in ruime zin) standpunt dient samen te gaan met de erken

ning van de anderen als gelijken daarin dat ook zij beteke

nis kunnen verlenen aan de werkelijkheid, dat ook zij regels 

kunnen volgen. Het specifiek ethische ligt misschien niet 

zozeer in het volgen van bepaalde regels, dus in het vol

trekken van bepaalde handelingen, als wel in de gelijkwaar

dige erkenning van de ander als drager van betekeniskaders 

(Duintjer 1977:100v.). Dit is ook een reden om van de andra-

goog tolerant begrip te vragen voor andere betekeniskaders 

en andere zelf-interpretaties. Het kan de andragoog behoeden 

voor al te grote pretenties als hij aanvaardt dat zijn in

terpretatie van het streven van de cliënt en zijn mogelijke 

bijdrage aan de realisering van dit streven, geworteld zijn 

in zijn zelf-interpretatie. Tenslotte, misschien kan de an

dragoog zover gaan dat hij, in het besef van de grondeloos

heid van zijn zelf-interpretatie, tracht te leren van de 

wijze waarop de cliënt over zijn werkelijkheid verhaalt. De 

zelf-interpretatie van de cliënt opent ook mogelijkheden 

voor de andragoog, zoals omgekeerd de zelf-interpretatie 

van de andragoog de cliënt mogelijkheden biedt. Ook hier 

geldt echter dat er geen enkel absoluut criterium bestaat 

dat de andragoog toont wat hem te doen staat. Geen enkele 

ideologie bewijst zichzelf als een onontkoombare keuze, 

terwijl de andragoog toch onontkoombaar moet kiezen. 
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6. OVER DE WETENSCHAP VAN DE ANDRAGOGIE. 

In de voorafgaande hoofdstukken Is getracht een bijdrage 

te leveren aan de conceptualisering van de andragogie. De 

aanleiding hiertoe was een kritische bespreking van de 

belangrijkste hedendaagse opvattingen over andragogie, tegen 

de achtergrond van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. 

De bespreking leidde in de eerste plaats naar de vraag bij 

te dragen aan een concept van andragogische arbeid waarin 

zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met het eerder 

genoemde principe van zelfbeschikking van de cliënt. In de 

tweede plaats werd gevraagd naar een vorm van wetenschap 

die aan deze andragogische arbeid dienstbaar kan zijn. Deze 

laatste vraag staat centraal in dit hoofdstuk. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan 

op enkele aspecten van een andragologie, die de hermeneu

tisch ingestelde andragoog van dienst kan zijn. Niet 

alles wat men onder de noemer 'andragologie' kan plaatsen, 

komt hier aan de orde. Aandacht wordt vooral besteed aan 

de aard van de theorie die inhoudelijk kan bijdragen aan 

een belangrijke taak van de andragoog: de cliënt helpen bij 

het verwerven van inzicht in hoe hij handelde en kan hande

len. Duidelijk zal worden dat een dergelijke theorie, in

houdelijk gezien, verwantschap vertoont met noties en 

opvattingen die mensen hanteren in hun leven van alledag. 

Daarom wordt in een tweede paragraaf ingegaan op enkele 

overeenkomsten en verschillen tussen het zogeheten common 
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sense denken en de narratieve andragologie. 

6.1. Andragologische theorie: inhoud, functie en selectie. 

In de eerder besproken hoofdstromingen in de andragologie 

zijn ook diverse opvattingen over het type wetenschap min 

of meer duidelijk herkenbaar. In de sociaal-technologische 

opvatting verschijnt de andragologie als een theoretisch

empirische wetenschap. Met behulp van aan de empirie ge

toetste theorieën worden gebeurtenissen verklaard en voor

speld. Theorieën vormen deductieve systemen, die bestaan 

uit (relatief) universele hypothesen die wetmatigheden uit

drukken. In de sociale technologie betreft dit kennis van 

beïnvloedingstechnieken. Theorie bestaat vooral uit empi

risch ondersteunde prescripties met betrekking tot het han

teren van sociale technieken in de praktijk (Van Gent 

1978:55; Van Beugen 1968:99,109; 1978:80v.). Een recon

structieve andragologie - naar het model van Habermas' 

reconstructieve wetenschapsopvatting - zou kennis dienen te 

leveren over de voorwaarden waaronder competenties zich 

ontwikkelen (zie 2.2.2.). 

Aan beide typen van theorie kleven, vanuit de hier be

schreven andragologische optiek, bezwaren die samenhangen 

met de eerder besproken beperkingen van beide andragolo

gische concepties. Een sociaal-technologische theorie staat 

op gespannen voet met een andragogische praktijk die de 

cliënt ziet als iemand die op grond van strevingen en over

tuigingen kan handelen. Een reconstructieve andragologie 

biedt wellicht meer mogelijkheden, maar lijkt ver af te 

staan van wat anüragogen in hoofdzaak aan theoretische 

kennis nodig hebben, terwijl ook onduidelijk is welke com

petenties als uitgangspunt voor theorievorming zullen die

nen. 

Het belangrijkste doel van een andragologische theorie -

hier in de ruime betekenis van een geheel van begrippen en 

inzichten betreffende een bepaald werkelijkheidsgebied -
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is dienstbaar te zijn aan de andragoog. Verwacht mag worden 

dat een theorie onder meer kan bijdragen aan het (re)con

strueren van het verhaal van de cliënt. Hierbij lijkt zich 

echter een probleem voor te doen dat de mogelijkheid van een 

dergelijke theorie ernstig beperkt. Betekent de hermeneu

tische oriëntatie van de andragoog nu juist niet de onmoge

lijkheid van een theorie die boven het individuele geval 

uitstijgt? Hoe valt een idiografische benadering te rijmen 

met de vraag naar inhoudelijke informatie die precies door 

haar meer algemene karakter de andragoog kan helpen? En be

tekent dit vermoede gebrek aan algemene, inhoudelijke kennis 

dan niet dat de wetenschap van de andragogie noodzakelijk 

beperkt moet blijven tot methodische aanwijzingen die be

trekking hebben op de wijze van interpreteren? Dit probleem 

kan nog op een andere wijze verduidelijkt worden. Reeds 

eerder - bij de bespreking van de verschillen tussen het 

verhaal van de cliënt en de diagnose van de andragoog (zie 

4.2.1.) - is gesuggereerd dat de andragoog zou kunnen be

schikken over theorieën of theoretische noties, die hem 

behulpzaam zouden kunnen zijn bij zijn andragogische arbeid. 

Maar tevens werd duidelijk dat deze theorieën of theore

tische noties niet op voorhand de betekenis van het han

delen van de cliënt mochten vastleggen, zoals dat wel het 

geval is bij de diagnose. Lijkt ook hier theorie niet be

perkt te moeten blijven tot interpretaties van bijzondere 

gevallen, die dan de andragoog als voorbeeld kunnen dienen? 

Een belangrijke vraag die rijst - en die hierna bevestigend 

beantwoord zal worden - is dan of het mogelijk is om 

theorieën te ontwikkelen die de andragoog inhoudelijk kunnen 

helpen bij de (re)constructie van de verhalen van cliënten, 

zonder dat dergelijke theorieën het verplichte betekenis

kader worden waarin het verhaal van de cliënt ingepast 

dient te worden. In een dergelijke theorie lijkt weinig 

plaats te zijn voor empirische regelmatigheden. Natuurlijk 

kan men correlaties formuleren tussen de aanwezigheid van 

bepaalde omstandigheden en bepaalde handelingen, bijvoor-
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beeld tussen het behoren tot een bepaalde sociale klasse 

en het als cliënt aangemeld zijn bij een bepaalde hulp

verleningsinstelling (Brinkgreve c.s. 1979:97). Maar een 

dergelijke correlatie zegt weinig over de betekenis van 

het handelen van die cliënten, over het begrip dat ze heb

ben van hun situatie. Daarom zijn dergelijke correlaties 

slechts van beperkte waarde voor de andragoog, die het 

handelen van de cliënt wil begrijpen (zie ook 6.1.4.). Maar 

wat is de inhoud van dergelijke theorieën dan wel? En hoe 

functioneert een dergelijke theorie als ze iets moet zeggen 

over het individuele geval en ook daarboven uit moet 

stijgen? En hoe laat zich een dergelijke theorie selecteren? 

Hierna wordt getracht een bijdrage te leveren aan het ant

woord op deze vragen: ingegaan wordt op enkele belangrijke 

aspecten die aan een theorie te onderscheiden zijn (Pettit 

1978): inhoud, functie en wijze van selectie. 

6.1.1. De inhoud van de andragologie. 

Zoals gezegd wordt hier alleen aandacht geschonken aan die 

aspecten van een theorie die inhoudelijk bijdragen aan de 

(re)constructie van het verhaal van de cliënt. Om de inhoud 

van dit aspect van de andragologie te verduidelijken is het 

zinvol een onderscheid te maken in een aantal niveaus 

waarop inhoudelijke noties gesitueerd kunnen worden. Op 

een eerste niveau kunnen uitspraken onderscheiden worden 

die de basis constitueren waarop interpretaties van con

crete gedragingen mogelijk zijn. Bij wijze van voorbeeld 

kan men denken aan het rationaliteitspostulaat. De uitspra

ken op dit niveau behoren tot de vooronderstellingen van de 

theorie en horen, strikt genomen, niet tot de theorie zelf. 

Ze hebben eerder een meta-theoretisch karakter. Op een 

ander niveau kunnen dan die uitspraken gesitueerd worden 

die interpretaties van concrete gedragingen inhouden. Men 

kan denken aan de diverse gevalsbeschrijvingen die hier 

gegeven zijn. 
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Zou men de inhoud van de narratieve andragologie beperken 

tot dit soort uitspraken, dan zou de narratieve andragologie 

vooral een verzameling gevalsbeschrijvingen zijn. Hoewel 

deze gevalsbeschrijvingen niet onbelangrijk zijn, bijvoor

beeld voor onderwijsdoeleinden, is een bezwaar tegen een 

dergelijke andragologische theorie de beperkte practische 

waarde ervan. Specifieke interpretaties verhelderen en ver

klaren handelen, en helpen cliënten bij het verwerven van 

inzicht in hun (toekomstig) handelen. Maar deze interpre

taties blijven beperkt tot die concrete handelingen. Derge

lijke interpretaties stijgen niet uit boven de concrete 

handelingen en kunnen de andragoog in andere situaties 

weinig helpen. Als men ervan uitgaat dat de andragologie 

vooral dient om de andragogische arbeid te ondersteunen, 

dan is nog een ander soort uitspraken nodig en mogelijk. 

Het construeren van een verhaal over handelen is te zien 

als het toepassen van begrippen en regels uit het betekenis

kader dat het handelen leidt. Betekeniskaders zijn geen 

interpretaties van concrete handelingen. De regels waaruit 

ze bestaan zijn wel te formuleren op basis van interpre

taties van concrete gedragingen. Deze regelformuleringen, 

als resultaat van reflectie op specifieke interpretaties, 

zijn te beschouwen als abstracties van interpretaties die 

soortgelijke handelingen uitdrukken. 

Dat regels, of preciezer, regelformuleringen, als ab
stracties beschreven worden, vindt zijn rechtvaardiging 
in het feit dat een regelformulering zelf niet de toepassing 
van de regel vastlegt. Een interpretatie van een regel-
geleide handeling, zoals te vinden in een regelformulering, 
determineert niet volledig de voortzetting van het handelen. 
Niet alleen is er altijd wel een formulering te vinden die 
welke voortzetting dan ook in overeenstemming brengt met 
de eerdere formulering (Wittgenstein PU:201). Ook het han
teren van de geëxpliciteerde regels dient als een handeling 
of vaardigheid begrepen te worden, die ruimte voor inter
pretatie open laat. Een beroep op een regel die ook dit 
laatste handelen expliciet zou willen maken leidt tot een 
oneindige regressie (Ryle 1949:186v.). Regelformuleringen 
bepalen dus niet zozeer de toepassing; het is veeleer zo 
dat de toepassingen van de regel de regelformuleringen be-
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palen (Wittgenstein PU:202; Doeser 1980:72v.,105; Oudemans 
1930:132V.). 

Men zou kunnen zeggen dat in betekeniskaders geabstraheerd 

is, afgezien is van het moment van toepassing. De regelfor-

muleringen van betekeniskaders beschrijven geen bijzondere 

handelingen, maar typische handelingscategorieën en hande

lingspatronen; er is geen sprake van bepaalde personen die 

handelen, maar van typische, anonieme rollen; en er worden 

geen concrete maar wel typische omstandigheden beschreven. 

De regels van een betekeniskader definiëren daarom mogelijke 

handelingen van mogelijke personen in mogelijke omstandig

heden. Betekeniskaders zijn daarom ook op te vatten als, 

of leveren daarom ook, abstracte schema's, die toelaten con

crete gedragingen te interpreteren. Betekeniskaders leveren, 

met andere woorden, interpretatieschema's (Habermas 1973: 

321; Bremond 1977). Deze interpretatieschema's berusten 

weliswaar op concrete interpretaties, maar ze staan niet 

in een directe verbinding met concrete handelingen en hebben 

in deze zin geen empirische inhoud. Freud с.s. waren geen 

ontdekkers van causale verbanden, eerder waren zij scheppers 

van mythen. De psychoanalyse bijvoorbeeld steunt niet op 

experimenten die causale relaties tussen empirische groot

heden aan het licht brengen, maar op schema's die toelaten 

betekenis te creëren (Wittgenstein LC:51; Heaton 1979). In

terpretatieschema's zijn schema's die gebruikt kunnen wor

den om aan te geven hoe actors in hun handelen hun ratio

naliteit (kunnen) actualiseren. Deze interpretatieschema's 

zijn te situeren tussen het niveau van de uitspraken over 

de rationaliteit van de actors enerzijds en het niveau van 

uitspraken die interpretaties van concrete gedragingen in

houden anderzijds. Interpretatieschema's liggen niet op 

het basisniveau van het algemene rationaliteitspostulaat: 

ze hebben een specifieker karakter omdat ze mogelijke wijzen 

van handelen beschrijven. 2.e liggen echter ook niet op het 

niveau waarop interpretaties van concrete gedragingen ge-
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situeerd worden: ze hebben een algemener karakter omdat ze 

typen van menselijk handelen aangeven. 

Bij wijze van voorbeeld wordt hier een interpretatieschema 

verduidelijkt, zoals dat door Berne (1967) is beschreven. 

Berne onderscheidt een drietal zijnswijzen van de persoon. 
De exteropsychische zijnswijze lijkt op die van de ouder
lijke figuren van de persoon. De neopsychische zijnswijze 
is onafhankelijk gericht op het objectief bekijken van de 
werkelijkheid. De archeopsychische zijnswijze wordt gevormd 
door nog actieve zijnswijzen die in de kinderjaren gefixeerd 
werden. Berne gebruikt vooral de termen Ouder (O), Volwas
sene (V) en Kind (K) ter aanduiding van de drie genoemde 
zijnswijzen. Met behulp van deze onderscheidingen analyseert 
Berne de sociale omgang of transactie tussen personen als 
(serieuze) spelen, die dikwijls bijbedoelingen verbergen. 

Een typerend spel, hier vereenvoudigd weergegeven, is 
'Als jij er niet was', waarbij het Kind van de persoon een 
dominerende partner zoekt, die vooral Ouder speelt. Zo ont
staat een verhouding waarbij 0 aan К zaken verbiedt, een 
verhouding die echter als belangrijkste doel heeft dat К 
gerustgesteld blijft: de mogelijkheid van eigen falen of 
eigen onmacht hoeft, dankzij het verbod van 0, niet onder 
ogen te worden gezien. Het spel kan doorbroken worden als 
O niet meer verbiedt, maar toestemming geeft: de onderlig
gende angsten bij К worden dan duidelijk. 
Het spel 'Als jij er niet was' levert, samen met de ach

tergrondkennis over de drie zijnswijzen een interpretatie
schema: de beschreven structuur en dynamiek leveren een 
schema dat tal van concrete interacties kan verhelderen 
en eventueel veranderen. Uit de analyses van Berne wordt 
ook duidelijk dat interpretatieschema's op verschillende 
abstracte niveaus te plaatsen zijn. ûe drie genoemde 
zijnswijzen schematiseren een belangrijk deel van het 
functioneren van de persoon op een vrij algemeen niveau 
en vallen dan ook toe te passen op een zeer breed gebied 
van menselijk handelen. Het spel 'Als jij er niet was' en 
de tientallen andere spelen die met behulp van de drie 
zijnswijzen beschreven kunnen worden, leveren interpreta
tieschema's die een minder algemene, meer specifieke toe
passing hebben. 

Interpretatieschema's zijn zowel minder als meer dan de 

specifieke interpretaties van bijzondere handelingen. Min

der, omdat pas bij toepassing op een concrete gedraging 

de betekenis van het handelen verhelderd kan worden. Maar 

het interpretatieschema bevat ook meer dan die specifieke 

interpretatie, omdat het schema het voorbijgaande ogenblik 
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van de specifieke interpretatie overleeft en op andere 

handelingen kan worden toegepast. Het is juist deze eigen

schap van interpretatieschema's, die de mogelijkheid biedt 

inhoudelijk bij te dragen aan het verhaal van de cliënt, 

zonder volledig op te gaan in die specifieke interpretatie. 

Het interpretatieschema blijft bewaard voor een volgende 

toepassing. Dit pleit er dan ook voor om in de andragolo-

gische theorie een belangrijke plaats in te ruimen voor 

interpretatieschema's die men, in de dialogisch-narratieve 

optiek dan ook narratieve typen kan noemen. 

Narratieve typen zijn dus te beschouwen als het resultaat 
van de vertaling van de in het handelen impliciet gevolgde 
regels in expliciete regelformuleringen. Men kan ook zeggen 
dat een weten hoe uitgedrukt wordt in een weten dat. Ryle 
(1949:26v.) onderscheidt dit 'knowing how' en 'knowing that'. 
Als men van iemand zegt dat hij weet een grap te vertellen, 
te vissen, te schaken, enzovoort, dan wordt daarmee bedoeld 
dat hij deze activiteiten met een bepaalde mate van succes 
kan uitvoeren. De persoon kan zijn gedrag zo richten dat 
het aan bepaalde criteria voldoet. Weten hoe slaat op vaar
digheden, op een kunnen van de persoon. Daarom kan van 
iemand gezegd worden dat hij weet hoe een grap te vertellen, 
zonder dat dit hoeft te betekenen dat hij expliciet kan 
uitleggen welke regels gevolgd moeten worden als men een 
grap goed wil vertellen. Weten dat heeft wel betrekking op 
deze expliciete kennis waarover een persoon kan beschikken. 
Vaardigheden, waarvan men weet hoe ze uit te voeren, kunnen 
soms, zij het niet uitputtend, vertaald worden in een 
weten dat (zie ook Doeser 1980). 
Voorzover de andragologie ook tot taak heeft om narratieve 

typen te ontwikkelen, zou men haar kunnen typeren als een 
reconstructieve wetenschap. Dit type wetenschap richt zich 
op het reconstrueren van een impliciet regelbewustzijn in 
expliciete regelformuleringen. Maar het gebruik van de 
term 'reconstructieve wetenschap' refereert sterk aan de 
opvattingen van Habermas (1976, 1981), en kan in het kader 
van de dialogisch-narratieve benadering verwarrend zijn. 

b.1.2. De functie van narratieve typen. 

Uit de voorafgaande opmerkingen over de inhoud van de nar

ratieve typen kan ook de functie ervan afgeleid worden. 

Zoals gezegd zijn narratieve typen abstracties van speci-

192 



fieke interpretaties; er is afgezien van het moment van 

toepassing. Narratieve typen beschrijven geen bijzondere 

handelingen, maar tonen wel mogelijke wijzen van handelen. 

Narratieve typen vormen hypothetische rationele samenhangen, 

die in de (re)constructie van verhalen gepractiseerd kunnen 

worden. 

Narratieve typen functioneren dan ook in de eerste plaats 

als zoekschema's (Van Leeuwen 1973): oriëntaties op mo

gelijke rationele samenhangen die in de (re)constructies 

van verhalen toegepast kunnen worden. De belangrijkste 

functie van deze theorie is dus practisch: het bieden van 

hypothesen over het verhaal van de cliënt, die de aandacht 

van de andragoog kunnen richten en die op hun bruikbaarheid 

in een concrete situatie getoetst moeten worden. 

Deze zoekschema-functie kan geïllustreerd worden aan het 
enkele bladzijden terug gegeven voorbeeld, ontleend aan 
Berne. Een andragoog kan onderzoeken of het handelen van 
zijn cliënt - bijvoorbeeld een vrouw - begrepen kan worden 
als het spelen van het spel 'Als jij er niet was'. Het ver-
haalschema van dit spel bevat een aantal typische, in het 
spelen van dit spel terugkerende rollen, omstandigheden en 
handelingscategorieën. Een aantal van deze typische ele
menten zijn de volgende. 
Het spel wordt vooral gespeeld tussen echtparen, en vooral 

daar waar tussen de echtelieden weinig gemeenschappelijke 
belangstelling en interesses (meer) zijn (bijvoorbeeld als 
de kinderen het huis uit zijn). Een belangrijk element 
betreft de keuze van de partner en ander gezelschap. De 
vrouw heeft een overheersende man tot echtgenoot gekozen. 
Zijzelf speelt een aan banden gelegde vrouw, die weinig of 
niets mag van haar echtgenoot. Klagen is een essentieel 
deel van het spel. Tegenover haar man beklaagt ze zich dat 
ze weinig mag. Bovendien zoekt ze als verder gezelschap 
vooral vriendinnen die haar en elkaar bevestigen in de 
overtuiging dat ze door hun mannen sterk beperkt worden 
en dat alle mannen tirannen zijn. Doorbreking van het pa
troon (dit wil zeggen, stopt de man met verbieden) leidt 
in eerste instantie tot pogingen van de vrouw om het spel 
toch verder te zetten. Lukt dit niet, dan vervalt ze 
tot wanhoop, wordt bang en verward. 
Op grond van deze schets van een narratief type zou de 

andragoog, bij zijn poging het handelen van de cliënte te 
begrijpen, kunnen proberen een antwoord te krijgen op onder 
meer de volgende vragen. Stelt de vrouw zich onderdanig op 
ten aanzien van haar man? Domineert haar man? Praat zij met 
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haar vriendinnen (veel) over de echtgenoten? Wat wordt er 
dan verteld? Denken deze vrouwen hetzelfde over mannen? Wat 
gebeurt er als de man haar wel toestemming geeft? Op deze 
wijze kan de andragoog proberen de hypothese te onderzoeken 
dat het handelen van de vrouw begrepen kan worden overeen
komstig de structuur en dynamiek van het spel 'Als jij er 
niet was'. 

Een ander voorbeeld - geconstrueerd mede op grond van 
enkele aan de praktijk ontleende gegevens (KLMCO 1978:B 63) 
tracht eveneens de zoekschema-functie van narratieve typen 
te illustreren. 
Carla is een jonge vrouw (19 jaar), die bij het algemeen 

maatschappelijk werk wordt aangemeld door haar vader. Zijn 
vraag is: 'Levensritme en rust van het gezin (ouders, Carla 
en nog drie kinderen) worden ernstig verstoord door Carla. 
De moeilijkheden van Carla zijn daar de oorzaak van. Kan 
Carla geholpen worden?'. Die moeilijkheden worden beschre
ven als veelvuldige ruzies tussen Caria en vooral haar 
moeder, het niet meer willen meewerken van Carla bij huis
houdelijke taken en ook angstdromen van Carla, die 's nachts 
grote consternatie in het gezin geven. Vader zoekt de oor
zaak van de moeilijkheden in het lopende-band werk van zijn 
dochter. 
De reconstructie van het verhaal van Carla kan minstens 

in twee richtingen gaan. Anders gezegd, er dringen zich min
stens een tweetal verhaalschema's op, die nader onderzocht 
dienen te worden op hun bruikbaarheid in deze situatie. 
Op grond van het ene narratieve type zou het handelen 

van Carla begrepen kunnen worden als een problematische ar
beidsbeleving. De hulpverlener is op de hoogte van het feit 
dat bepaalde werkzaamheden en werkomstandigheden (bijvoor
beeld weinig afwisselend werk aan de lopende band, werk 
dat in hoge mate geautomatiseerd is, een hoog werktempo, 
werk dat weinig creativiteit en verantwoordelijkheid 
vraagt, geluidsoverlast) meer dan normaal tot spanningen, 
prikkelbaarheid en psychische stoornissen kunnen leiden. 
Anderzijds weet de hulpverlener ook, op grond van zijn 

ervaring in deze gemeenschap, dat er een grote mate van 
wederzijdse controle en afhankelijkheid bestaat. Dit gaat 
samen met het benadrukken van traditionele opvattingen 
in onder meer de opvoeding van de kinderen. Als kinderen 
andere, niet traditionele, wegen inslaan dan betekent 
dit in die gemeenschap gefaald te hebben als ouders. Voor
al de volwassenen (ouders) kiezen voor de psychische 
zekerheid van de gemeenschap. De jongeren en de jong-vol-
wassenen zoeken andere levenswijzen. Vooral bij vrouwen 
en meisjes speelt deze problematiek. Jonge vrouwen worden 
sterker beperkt dan jonge mannen: voor hen is slechts 
een huisvrouwenbestaan weggelegd, terwijl moeders sterker 
dan de vaders aan de omgeving gebonden zijn en de druk 
van de gemeenschap ervaren. Spanningen in en tussen 
mensen zijn dan niet zelden het gevolg van een zinge-
vings- en generatievraagstuk. i4et name jonge vrouwen 

194 



zoeken naar een nieuwe manier van vrouw zijn, maar dit 
zoeken betekent voor de ouderen, vooral voor de moeders, 
een dreigende aantasting van de eigen vertrouwde waarden 
en opvattingen en van de eigen positie in de gemeenschap. 
Beide hierboven ruw weergegeven narratieve typen kunnen 

de andragoog aanleiding geven - en gaven hem ook feitelijk 
aanleiding - zijn hypothesen met betrekking tot het verhaal 
van Carla te exploreren en te toetsen. Aandachtspunten voor 
een dergelijke exploratie zijn onder meer de wijze waarop 
Carla haar werk ervaart, wat haar feitelijke werkomstandig
heden zijn, wat haar toekomstverwachtingen zijn, hoe ze 
haar gezinsleden en met name haar moeder ziet, in hoeverre 
moeder zich conformeert aan de verwachtingen van de omge
ving, welke eisen moeder aan dochter stelt, in hoeverre 
moeder haar eigen levenswijze door haar dochter bedreigd 
ziet. 

Evenals dit het geval is bij empirische theorieën, functio

neren narratieve typen in het verklaren en voorspellen. De 

functie van een empirische theorie bestaat traditioneel in 

het verklaren en voorspellen van bijzondere gevallen. Dit 

gebeurt door toepassing van een algemene theorie op die 

gevallen. Ook door toepassing van een narratief type kunnen 

handelingen worden verklaard. Bij de toepassing van een 

empirische theorie is beslissend of gegeven empirische 

voorwaarden een toepassingsgeval voor de theorie vormen. 

Een bijzonder geval mag onder een algemene theorie gesub-

sumeerd worden als dat geval beantwoordt aan de operatio

nele definitie die de algemene theorie bepaalt. Daarentegen 

is de toepassing van een narratief type niet afhankelijk 

van gegeven empirische voorwaarden. Het materiaal waarop 

het narratief type wordt toegepast, is het handelen van een 

persoon. Of hierop een bepaald narratief type van toepas

sing is, hangt af van de betekenis die de persoon aan zijn 

gedrag gegeven heeft. Deze betekenis valt niet operationeel 

te definiëren op basis van het gedrag van de persoon, maar 

blijkt in de interpretatie van het handelen. Deze interpre

tatie vormt dan de toepassing van het narratief type (Haber

mas 1973:323v.). Bovendien blijft een empirische theorie 

onveranderd door de toepassing op een bijzonder geval. De 

toepassing van een narratief type geeft echter een nadere 
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ontvouwing van dat type en betekent een verruiming ervan 

(zie 3.2.). 

Deze verschillen tussen de toepassing van een empirische 

theorie en een narratief type hebben ook consequenties voor 

de andragogische arbeid. In het sociaal-technologisch con

cept waarbij men gebruik maakt van empirische theorieën, 

zal de andragoog een bepaalde theorie toepassen op voor

waarde dat de cliënt-in-zijn-situatie operationeel gedefi

nieerd kan worden als een geval waarop de theorie betrekking 

heeft. De theorie zelf is ergens anders - buiten die situa

tie - met succes (zo mag men hopen) getoetst. De cliënt 

speelt hierbij geen systematische rol. Hoogstens - maar 

ook dit valt niet in een sociaal-technologisch concept in 

te passen - kan de cliënt betrokken worden bij de operatio

nele definitie van zijn situatie. Als die in overeenstem

ming is met het pretentiegebied van de theorie, dan kan 

die theorie worden toegepast. In die theorie wordt aan -

zonder tussenkomst van de cliënt of de andragoog - de 

situatie van de cliënt nader bepaald. In een andragologische 

benadering waar men gebruik maakt van narratieve typen, is 

de toepassing niet afhankelijk van een operationele defini

tie van de cliënt in zijn situatie. De toepassing valt 

samen met de interpretatie van de cliënt-in-zijn-situatie 

en dient het handelen van de cliënt in verband te brengen 

met de wijze waarop hij zijn situatie en handelen begrijpt, 

met de betekenis die de cliënt aan zijn situatie geeft. 

Gezien de mogelijkheden die de cliënt hier heeft zal de 

andragoog de toepassing van een narratief type het resul

taat laten zijn van een dialoog tussen de andragoog en de 

cliënt. 

Aan het voorbeeld van Carla kunnen deze verschillen ge
ïllustreerd worden. In een sociaal-technologische benade
ring zal een bepaalde operationele definitie van Carla en 
haar situatie de rechtvaardiging vormen voor de toepassing 
van een bepaalde theorie. Een operationele definitie, bij
voorbeeld in cermen van haar werk en haar werkomstandig
heden, zou hier kunnen volstaan om, zonder verdere betrok-
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kenheid van Carla zelf, haar en haar situatie te behandelen 
overeenkomstig een theorie die de pretentie heeft betrekking 
te hebben op die situatie. Een dergelijke theorie zou bij
voorbeeld kunnen inhouden dat, gegeven bepaalde voorwaarden 
(waaraan Carla, haar werk en werkomstandigheden voldoen), er 
een bepaalde (grote) kans op psychische stoornissen is bij 
diegenen die aan de voorwaarden voldoen. De betekenis die 
het handelen van Carla voor haarzelf heeft, speelt hierbij 
geen systematische rol. Toepassing van een narratief type 
daarentegen vereist een interpretatie van Caria's handelen, 
waarbij zijzelf betrokken dient te worden. De betekenis 
die zij aan haar handelen en situatie geeft is hier wel van 
groot belang. 

Narratieve typen functioneren ook in het voorspellen van 

handelingen. In de veronderstelling dat de reden van de 

cliënt niet verandert, kan men, tot op zekere hoogte, met 

behulp van een narratief type een in de toekomst uit te 

voeren handeling voorspellen. Het abstracte karakter van 

een narratief type impliceert ook een zekere abstractie in 

de voorspelling. Het is onmogelijk om de exacte condities 

te beschrijven waaraan een voorspelde handeling moet vol

doen, want een reden kan op diverse wijzen gestalte krijgen. 

Bovendien dient de voorspelde handeling achteraf nog be

grepen te worden als de handeling zoals voorspeld is 

(Van Leeuwen 1973). In de andragologie is de voorspellende 

functie van een narratief type echter niet zozeer van be

lang omdat men, bij een gegeven reden, weet welke handeling 

zal volgen. De voorspellende waarde van narratieve typen 

dient vooral gezocht te worden in het gegeven dat de regels 

van een dergelijk type ook mogelijkheden bieden om een 

bepaald verhaal te realiseren of ongedaan te maken. Narra

tieve typen vormen op deze wijze een potentieel om te han

delen. De 'mythes' die bijvoorbeeld Marx en Freud leverden, 

bieden niet enkel de mogelijkheid om gedragingen te be

grijpen, maar ook om die handelingen eventueel te verande

ren. 

Het handelen van iemand volgens de regels van het spel 
'Als jij er niet was' heeft voor die persoon tot doel een 
angst om te falen te vermijden. Pas als dit duidelijk wordt 
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voor die persoon zelf, kan het spelen van dit spel doorbro
ken worden. Daarom behoort het tot de taak van de andragoog 
die condities te scheppen waardoor dit voor de cliënt dui
delijk kan worden. In dit geval zou dit kunnen gebeuren 
door ervoor te zorgen dat de andere partner minder dominant 
en juist meer toegevend optreedt. 

6.1.3. De selectie van narratieve typen. 

Een derde en laatste aspect waarop narratieve typen hier 

onderzocht worden, betreft de wijze van selectie. Op welke 

criteria - behalve de meer vanzelfsprekende zoals inner

lijke consistentie - kunnen narratieve typen geselecteerd 

worden? Zoals gezegd zijn narratieve typen het resultaat 

van reflexie op interpretaties van concrete gedragingen. 

Interpretatieschema's hebben geen empirische inhoud, maar 

zijn betekenisvol. Ze kunnen het best begrepen worden als 

wijzen waarop betekenis aan (delen van) de menselijke 

werkelijkheid gegeven kan worden. Door dit gebrek aan 

empirische inhoud is het weinig zinvol van falsificatie 

te spreken. Falsificatie heeft betrekking op universele 

hypothesen, waarbij één uitzondering voldoende is om der

gelijke hypothesen te verwerpen. Daarentegen bieden narra

tieve typen verhaalmogelijkheden. Het niet slagen van de 

toepassing van een narratief type op een gedraging hoeft 

niet tot de verwerping van dit type te leiden (Van Leeuwen 

197 3). Niet zozeer het narratief type, als wel de toepas

sing ervan in bepaalde situaties is dan problematisch. In 

het voorbeeld van Carla zou kunnen blijken dat haar pro

blemen niets te maken hebben met een zingevings- en 

generatieconflict. Maar dit sluit niet uit dat het handelen 

van anderen wel begrepen kan worden als een concreet geval 

van het narratieve type dat dit zingevings- en generatie

conflict uitdrukt. Een belangrijk criterium voor de selectie 

van narratieve typen is dan ook de (relatieve) vruchtbaar

heid ervan. Hiermee wordt bedoeld de mate waarin door toe

passing van het narratieve type in kwestie adequate ver

halen ge(re)construeerd kunnen worden. Of een bepaald nar-
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ratief type in een concrete situatie van toepassing is, 

kan slechts in die toepassing blijken. Het feit dat nar

ratieve typen niet gefalsifieerd worden, sluit niet uit 

dat hypothetische interpretaties van concrete gedragingen 

wel getoetst moeten worden (zie 5.2.2.)· Toetsing van 

hypothetische interpretaties kan echter, wegens het ont

breken van een nomologische achtergrond, niet plaatsvinden 

buiten het universum dat gevormd wordt door de te verklaren 

handeling zelf. Anders geformuleerd, toetsing dient te 

gebeuren aan het te interpreteren materiaal zelf (Mooy 

1980a). Dat narratieve typen geen empirische inhoud hebben 

sluit niet uit dat een geslaagde toepassing ervan nieuwe 

informatie biedt. Als een verklaring van een handeling 

beter is dan een bestaande interpretatie, dan levert dit 

nieuwe informatie op, die eventueel tot ander handelen 

leidt. 

6.1.4. Narratieve typen in de andragologie. 

Hiervoor is getracht duidelijk te maken dat narratieve 

typen een belangrijke functie kunnen vervullen in de 

dialogisch-narratieve optiek in de andragologie. In dit 

verband kunnen nog enkele verdere opmerkingen gemaakt 

worden. Om te beginnen kan men zich de vraag stellen waar 

narratieve typen die voor de andragoog belangrijk zijn, 

gevonden kunnen worden. Zonder aaarmee iets te willen zeg

gen over de kwaliteit van dergelijke typen, kan gesteld 

worden dat op dit ogenblik tal van (wetenschappelijke) 

theorieën over het handelen van mensen interpretatie

schema's leveren of kunnen leveren. Vooral wetenschappe

lijke disciplines zoals de (sociale) psychologie en de 

sociologie en klinisch-wetenschappelijke oriëntaties 

vormen vindplaatsen voor de narratieve typen. 

Sommige narratieve typen benadrukken de rol van interne 

determinanten (bijvoorbeeld de 'diagnostic school' in het 

casework); externe determinanten krijgen sterk de nadruk 

199 



in de roltheorie of in marxistisch getinte benaderingen. 

Verder zijn er ook opvattingen die vooral de wisselwerking 

tussen beide soorten determinanten benadrukken, bijvoor

beeld Lewin's veldtheorie (zie verder bijvoorbeeld Laycock 

1971; Boekestijn 1977). 

Betekent dit nu dat de andragologie zich vooral dient te 

oriënteren op deze en andere disciplines die in hun ver

scheidenheid diverse narratieve typen kunnen leveren? 

Het valt niet te ontkennen dat dergelijke narratieve 

typen door andragogen gebruikt worden. Het belang van 

diverse wetenschappen, zoals psychologie en sociologie, 

wordt dan ook door andragologen niet zelden benadrukt 

(Ten Have 1973:172v.; Van Gent 1982:15,194v.; Nijk 1980). 

In verband met de vraag waar narratieve typen gevonden 

kunnen worden, kan ook nog iets gezegd worden over het 

gebruik van empirische (statistische) generalisaties. 

Met name correlaties tussen externe determinanten of om

standigheden waaronder gehandeld wordt en het handelen 

zelf zijn belangrijk. Wat kunnen deze correlaties betekenen 

in de dialogisch-narratieve benadering? In deze optiek op 

de andragogische arbeid blijft men zoeken naar het begrij

pelijk maken van het handelen in termen van redenen. De 

generalisatie zelf levert nog geen begrip op van de hande

ling (zie blz. 108). Correlaties zullen daarom opgevat 

worden als signalen van elementen, die een rol spelen in 

het begrip dat de actor van zijn situatie heeft (zie ook 

Winch 1958:145). De andragoog dient de cliënt te helpen 

deze correlaties een plaats te geven in het verhaal van de 

cliënt, waardoor eventueel de samenhang die in de corre

latie wordt uitgedrukt buiten werking wordt gesteld. Bij 

wijze van voorbeeld kan men denken aan een positieve cor

relatie tussen het behoren tot een bepaalde minderheids

groep en het veelvuldig problemen hebben met bepaalde vormen 

van andragogische dienstverlening. Dit dient niet als een 

onveranderlijke natuurwet te worden aanvaard. De samenhang 

kan begrijpelijk gemaakt worden in een verhaal van ae 
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client, waarbij fragmenten zoals verstaanbaarheid, discri

minatie en andere een rol kunnen spelen. Een dergelijk ver

haal laat wellicht toe die maatregelen te nemen die de ge

constateerde correlatie buiten werking stelt, bijvoorbeeld 

door het inschakelen van allochtone hulpverleners, een 

tolkentelefoon, enzovoort. Empirische generalisaties 

kunnen dan ook aanzetten zijn voor de reconstructie van 

narratieve typen; op basis van de geconstateerde correlatie 

kan gezocht worden naar de schakels die het verband kunnen 

verklaren en de andragoog kunnen helpen bij het recon

strueren van het verhaal van de cliënt. 

Dat inzichten uit (klinisch-)wetenschappelijke theorieën, 

eventueel gesteund door empirische correlaties, narratieve 

typen kunnen leveren, wil echter niet zeggen dat de andra

gologie, voor wat betreft de herkomst van die typen, vooral 

of uitsluitend dient te steunen op die theorieën. De 

oriëntatie op deze disciplines is niet geheel onproblema

tisch. Er zijn belangrijke verschillen tussen de kennis 

van de wetenschappelijke expert en de kennis van de alle

daagse leek. Voor beide soorten kennis geldt weliswaar 

dat met de gehanteerde betekeniskaders de werkelijkheid, 

waarin die kennis betekenis heeft en toegepast wordt, mede 

wordt geconstrueerd. Maar in vergelijking met de alledaagse 

kennis impliceert de wetenschappelijke kennis een belang

rijke reductie van de aspecten die aandacht krijgen; de 

wetenschappelijke kennis wordt niet zozeer ontwikkeld in 

de context van alledaagse situaties; en ze is tenslotte 

ook minder gericht op het handelen in die situaties. 

Theorievorming in wetenschappelijke disciplines is dikwijls 

te weinig verbonden met practische probleemstellingen. 

Vraagstellingen worden soms eerder door de eisen van de 

discipline dan door practische problemen ingegeven. Prac

tische problemen in het leven van alledag vormen echter 

een belangrijk werkterrein voor de andragoog. Het gevaar 

is niet denkbeeldig dat door oriëntatie op andere betekenis-

201 



kaders en interpretatiescheina's dan die van cliënten -

bijvoorbeeld op interpretatieschema's ontleend aan een 

psychologische school of aan instituties waarbinnen andra-

gogen werkzaam zijn - andragogen stelselmatig die betekenis

kaders en interpretatieschema's van hun cliënt vervangen 

(Dewe c.s. 1930; zie ook Hageman-Smit 1976). 

Zo wordt in veel andragogisch handelen gebruik gemaakt 

van psychologische theorieën, waarbij de nadruk ligt op 

intra-persoonlijke aspecten of op relaties tussen indivi

duen in kleine groepen. Dit kan geïllustreerd worden aan 

overzichten van theorieën in het andragogisch werk (bij

voorbeeld Roberts c.s. 1975; Whittaker 1978). 

Von Kardoff (1982) spreekt zelfs van therapeutisering 
van de andragogische arbeid. Deze therapeutisering zou ook 
in andere gebieden van de samenleving voorkomen. In het 
andragogisch werk zou de toenemende oriëntering op thera
peutische methoden bevorderd worden door het besef van 
machteloosheid om (door middel van andragogische arbeid) 
politieke veranderingen te realiseren. Ook zouden factoren 
een rol spelen die te maken hebben met de status van de 
andragoog: een therapeut zou een hogere status hebben dan 
een maatschappelijk werker. 
Kenmerkend voor deze therapeutisering van de andragogie 

is volgens Von Kardoff onder meer de oriëntatie op het 
(ene) geval, dat in tegenstelling tot een sociale situatie 
beheersbaar behandeld kan worden. Verder wordt het individu 
of het gezin als object van de andragogische interventie 
beschouwd. Hiermee wordt ook het individu of gezin verant
woordelijk gesteld voor de situatie waarin het zich bevindt. 
Ten derde wordt, door een eenzijdige accentuering van het 
gevoel of het gedrag de sociale nood gereduceerd. Tenslotte 
treedt er door deze therapeutisering een verschil in macht 
en kennis op tussen de andragoog-expert en de cliënt-leek. 
Von Kardoff meent dat dit zal leiden tot depolitisering 
en aanpassing van cliënten, individualisering en privatise
ring van problemen, de mogelijkheid van sociale controle 
en het ontstaan van nieuwe cliëntengroepen. 

Ook al hoeft men niet zover te gaan als Von Kardoff, dat 

neemt niet weg dat veel andragogische arbeid beïnvloed is 

door interpretatieschema's, die een wetenschappelijke of 

klinische oorsprong hebben, grote nadruk leggen op het 

individu en daardoor het handelen en de problemen van 
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cliënten op een eerder gereduceerde en aan cliënten vreemde 

wijze benaderen, terwijl ook de probleemoplossingsstrate

gieën van cliënten hierdoor min of meer buiten spel gezet 

worden. 

Hoe kunnen deze reductionistische en afhankelijkheids-

versterkende tendensen van het gebruik van wetenschappe

lijke interpretatieschema's in de andragogie verminderd 

worden? Timms с.s. (1977:169v.), die ook wijzen op de 

eenzijdigheid van wetenschappelijke theorieën in de andra

gogie, menen dat een drietal standpunten mogelijk is: 

men kan één enkel interpretatieschema exclusief adopteren; 

men kan streven naar verzoening van verschillende schema's; 

of men kan trachten de verschillen tussen deze schema's te 

benadrukken en met die verschillen een rijker begrip van 

het handelen van de cliënten verkrijgen. 

Hoewel het belangrijk is de eenzijdigheid van interpreta

tieschema's te kennen en zoveel mogelijk op te heffen, 

blijven Timms с.s. toch steunen op wetenschappelijke theo

rieën, en wordt weinig gedaan aan de met het gebruik van 

die theorieën verbonden problemen. Tegenover de accentue

ring van (een combinatie van) (nieuwe) wetenschappelijke 

of klinische paradigmatische inzichten ten behoeve van de 

andragogische arbeid, kan gewezen worden op een tweetal 

samenhangende alternatieven die minstens even zinvol zijn. 

In de eerste plaats zouden andragogen niet zozeer narra

tieve typen dienen toe te passen die ontwikkeld zijn in 

aan de cliënt soms vreemde situaties, maar eerder gebruik 

dienen te maken van narratieve typen, die in nauwe betrok

kenheid op het handelen van specifieke groepen cliënten 

ontwikkeld zijn. In deze narratieve typen dienen typische 

wijzen van zelfbegrip, van handelen, van de wijze waarop 

probleemsituaties worden ervaren, van de probleemverwekken-

de determinanten, van succesvolle oplossingsstrategieën 

van cliënten, van hulpbronnen, enzovoort, die betrekking 

hebben op bijzondere groepen van cliënten, een plaats te 

krijgen. Men kan bijvoorbeeld denken aan buitenlandse 
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werknemers, (jonge) werklozen, bewoners van saneringsbuur

ten, langdurig zieken en bejaarden. Dergelijke theoretische 

noties hebben wellicht een lage mate van generaliseerbaar

heid naar andere probleemvelden dan deze waaruit die nar

ratieve typen gewonnen zijn. Maar verwacht mag worden dat 

de vruchtbaarheid voor het probleemveld zelf groot is. Het 

heeft dus weinig zin te streven naar één enkel narratief 

type voor de andragogie. De diversiteit van de groepen 

cliënten en probleemsituaties enerzijds en de reductionis

tische stand van zaken in de menswetenschappen anderzijds 

pleiten veel meer voor het zoeken naar de mogelijkheden 

en onmogelijkheden van diverse narratieve typen in de ver

schillende situaties waarmee andragogen geconfronteerd 

worden. 

Elementen van een dergelijk narratief type - dat betrek
king heeft op Turkse en Marokkaanse immigranten - zijn te 
vinden bij Eppink (1981; zie ook Vestering 1983). Eppink 
benadrukt de culturele verschillen tussen cliënt en andra-
goog, die tot communicatieproblemen leiden. Met name de 
manier van communiceren, die de kijk op de 'werkelijkheid' 
bepaalt (de communicatiecode), en de plaats die een indi
vidu in zijn samenleving inneemt, zijn belangrijke varia
belen waarop migranten en autochtone hulpverleners ver
schillen. Migranten hebben meer impliciete communicatie
codes, dit wil zeggen een eigen, specifieke voorstelling 
van de werkelijkheid; terwijl de autochtonen expliciete 
codes kunnen volgen en meer begrip kunnen opbrengen voor 
het handelen van anderen. Migranten komen verder meestal 
uit een eerder groep- en rolgerichte cultuur, terwijl de 
westerse cultuur persoon-gericht is. Zo is het voor mi
granten - die hulp steeds vanuit de eigen groep verwachten 
en zeker altruïstische buitenstaanders wantrouwen - moei
lijk om de motieven van een westerse hulpverlener te be
grijpen. Bij westerse hulpverleners is er niet zelden een 
gerichtheid op de ontplooiing van het ik, terwijl dit voor 
de allochtonen tot conflicten kan leiden met de verwach
tingen van de groep. 

In de tweede plaats is het zinvol aandacht te besteden 

aan de ontwikkeling van methoden die gericht zijn op het 

reconstrueren van betekeniskaders en interpretatieschema's 

van cliënten. Toepassing van deze methoden dient de andra-
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goog relevante kennis over de interpretatieschema's van 

(groepen) cliënten op te leveren. 

Jungblut c.s. (1980) spreken in dit verband van een 
'faktengenerierende Kompetenz'. Hieronder begrijpen ze 
de vaardigheid van de andragoog om de interpretatieschema's 
van cliënten te reconstrueren en op basis daarvan hande
lingsplannen te ontwikkelen. Deze vaardigheid heeft onder 
meer betrekking op de reconstructie van de levensgeschie
denis van de cliënt en op zijn handelen in specifieke 
situaties. Met behulp van methoden zoals het narratieve 
interview (Karakolos 1979) kan systematisch gezocht worden 
naar de interpretatieschema's die dan een rol spelen. 
Riemann (1979) sprak, met behulp van het narratieve inter
view, met daklozen in opvangcentra. Uit de reconstructie 
van de verhalen bleek onder meer enerzijds dat daklozen 
hun gevoel van eigenwaarde trachten te behouden of te 
vergroten door afstand te houden tussen zichzelf en mede
bewoners, die men dan als a-sociaal ziet (bijvoorbeeld 
door gesprekken te voeren met niet-daklozen, te partici
peren in subgroepen die zich sterk afzetten tegen de andere 
bewoners). Anderzijds bleek ook een streven naar solidari
teit tussen ae bewoners tegen personen en instituties 
(bijvoorbeeld politie), die men als discriminerend waar
neemt (zie ook Schütze 1983; Südmersen 1983). 

6.2. De dialogisch-narratieve optiek en het common sense 

denken. 

Tot slot dienen nog enkele opmerkingen gemaakt te worden 

over de verhouding tussen de dialogisch-narratieve optiek 

en het zogeheten common sense denken. Ook in het leven van 

alledag worden gedragingen van actors verklaard door die 

gedragingen te interpreteren in het licht van de redenen 

van die actors. Er blijkt een grote overeenstemming tussen 

wat de andragoog doet en wat (mede-)actors doen. Waarin 

onderscheidt de andragoog zich dan in zijn interpreterende 

activiteit van actors in het dagelijkse leven en wat is 

de bijdrage hieraan van deze optiek op andragologie? 

Ondanks het feit dat in het leven van alledag ook hande

len wordt verklaard, blijft dit interpreteren onderhevig 

aan allerlei storende factoren. Het methodisch streven 

naar opheffing van die factoren creëert precies de ruimte 

205 



voor een interpretatieve activiteit die wetenschappelijk 

mag heten. Interpreteren vereist een methodische instelling, 

waarbij de interpretatie moet voldoen aan bepaalde criteria 

zoals coherentie. Men kan er niet bij voorbaat van uitgaan 

dat in het common sense denken deze methodische instelling 

voorop staat. 

Er zijn een aantal verklaringen te noemen die het aanne

melijk maken dat de common sense verklaringen vertekend 

worden (Pettit 1978; 1979; Beijk 1980). In de eerste plaats 

kan er vertekening in de interpretatie optreden onder in

vloed van de relaties die er bestaan tussen actor en inter

pretator. In de psychotherapie is deze vertekening bekend 

als tegenoverdracht. Ook de andragoog dient zich door een 

methodische instelling zoveel als mogelijk van deze beïn

vloeding los te maken. In de tweede plaats neigt het common 

sense denken er gemakkelijk toe factoren te introduceren 

die de rationaliteit van actors aantasten ('Hij was ver

blind van woede')· De methodische instelling van de andra

goog dient erop gericht te zijn zo lang als mogelijk de 

rationaliteitsvooronderstelling vast te houden en de reden 

van de actor, ook voor schijnbaar irrationele handelingen, 

aan te geven. In de derde plaats kan er een vertekening 

in het common sense denken ontstaan doordat interpretators 

geneigd lijken te zijn het aandeel van de eigenschappen 

van de actor in het tot stand komen van een handeling te 

overschatten. Dat proefpersonen in Milgram's experiment 

hun slachtoffers 'zware electrische schokken' toedienden, 

moet niet zozeer aan de sadistische neigingen van de proef

personen worden toegeschreven, maar eerder aan het willen 

voldoen aan de verwachtingen van de experimentator. Het 

spreekt vanzelf dat andragogen zich bewust dienen te zijn 

van deze mogelijke vertekeningen en ze door een methodische 

instelling moeten verrekenen. Tenslotte neigt het common 

sense denken er ook gemakkelijk toe om slechts zeer beperkte 

verklaringen van het handelen te geven. Soms zijn het niet 

veel meer dan herbeschrijvingen van het handelen ('Waarom 
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breken ze het stadion af? - Het zijn rellenschoppers'.). 

Andragogen dienen echter niet zozeer herbeschrijvingen van 

handelingen te geven, maar het belang van de handelingen 

van de actors te verhelderen. Men mag van de andragoog 

verwachten dat hij zoveel als mogelijk deze storende fac

toren systematisch tracht te vermijden. Behalve door zijn 

methodische instelling kan kennis van narratieve typen hier 

ook behulpzaam zijn: ze bieden de andragoog informatie over 

mogelijke relevante samenhangen. 

Naast deze methodische instelling van de andragoog is er 

nog een ander belangrijk verschil tussen de activiteiten 

van de andragoog en het common sense denken. In de inter

pretaties van handelingen zoals die in het leven van alle

dag gebeuren is men over het algemeen niet gericht op het 

genereren van interpretatieschema's die mensen in hun 

handelen hanteren. In het kader van de onderhavige optiek 

is dit echter wel belangrijk: enerzijds als bijdrage aan 

de vergroting van het zelfbegrip van cliënten, anderzijds 

als bijdrage aan de ontwikkeling van narratieve typen die 

andragogen in andere situaties behulpzaam kunnen zijn. 

In de bijdrage aan de constructie van adequatere ver

halen dan deze die in het common sense denken voorkomen, 

in de bijdrage aan de ontwikkeling van een interpretatieve 

methodologie die gericht is op het leven van alledag, en 

in de bijdrage aan de constructie van narratieve typen lig

gen dan praktische belangen van de dialogisch-narratieve 

optiek. Het gaat hierbij niet zozeer om vervanging als wel 

om verbetering van het common sense denken. De verschillen 

met het common sense denken mogen er niet toe leiden dat 

de andrago(lo)og de betekeniskaders, zoals die in het dage

lijkse leven van cliënten functioneren en hun handelen be

palen, minachtend vervangt door betekeniskaders die ont

leend zijn aan de maatschappelijke, institutionele of me

thodische positie van de andrago(lo)og. Ook hier kan de 

andrago(lo)og herinnerd worden aan de woorden van Von Wright 

(1980:48): "As a member of a community the individual will 
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have to give up some of his self-determination. But (...) 

is there not a limit to the extent to which individual 

freedom can be curtailed through internalization (...)?". 
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NAWOORD 

In deze studie werd, ten behoeve van de bijdrage aan een 

concept van andragogie en andragologie, uitgegaan van een 

voor de hulpverlening fundamenteel geacht principe: het 

zelfbeschikkingsrecht van de cliënt. Dat de praktijk en 

de theorie hier niet altijd voldoende rekening mee houden, 

is geen reden om in het denken over andrago(lo)gie dit 

principe te verlaten. 

Een kritische beschouwing van de twee belangrijkste op

vattingen in de andragologie leidde tot een dubbele ver

wachting. Enerzijds dat aspecten van de andragologische 

opvattingen waarin 'handelen' een centrale rol vervult, 

mogelijkheden openen voor een andrago(lo)gie die het zelf

beschikkingsrecht van de cliënt wil respecteren. Anderzijds 

dat een wetenschapsfilosofische bezinning op handelen 

vruchtbaar kan zijn voor de gewenste conceptualisering. 

Geconcludeerd mag worden dat deze verwachtingen zijn 

uitgekomen. De wetenschapsfilosofische bezinning op hande

len liet de mogelijkheden zien van een andragogie en andra

gologie waarin de cliënt als een rationele' persoon wordt 

beschouwd, die, in een dialoog met de andragoog, geholpen 

kan worden bij de (re)constructie van zijn verhaal en op 

deze wijze impasses in het handelen kan overwinnen. Vanuit 

deze optiek werd ingegaan op andragologisch relevante zaken 

zoals de diagnose, de aard van de andragogische methode, 

de kritische taak van de andragoog en de functie van de 
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andragologie. De voorafgaande bijdrage aan de conceptuali

sering van de andrago(lo)gie kan geplaatst worden binnen 

het andragogische concept waarin 'handelen' een centrale 

rol vervult. 

Een 'bijproduct' van deze studie is de wetenschapstheo

retische verantwoording van een andragologie die in belang

rijke mate als hermeneutisch gekenmerkt kan worden. Welis

waar was de wijsgerige bezinning op handelen in de eerste 

plaats bedoeld als hulpmiddel voor de conceptualisering 

van de andrago(lo)gie, maar dit neemt niet weg dat die 

wetenschapsfilosofische inzichten ook als (minstens ge

deeltelijke) verantwoording van een hermeneutische andra

gologie kunnen gelden. 

Het spreekt vanzelf dat met het voorgaande geen complete 

andragologie beschreven is. Veeleer zijn hier slechts de 

contouren van een andragologie geschetst, die om verdere 

invulling vragen. Een aantal zaken - in het voorafgaande 

soms genoemd - die om uitwerking vragen, krijgen hieronder 

nog enige aandacht. 

Waar in belangrijke mate behoefte aan is, is de ontwik

keling van een andragologische methodologie. Andragogen 

hebben zeker ook behoefte aan een leer die hen helpt bij 

de beantwoording van de vraag hoe zij zelf dienen te han

delen. Vooral in het vierde hoofdstuk zijn daar reeds 

enkele opmerkingen over gemaakt. Nodig is onderzoek naar 

methoden die de cliënt de ruimte bieden om te handelen en 

over dit handelen met de andragoog een dialoog aan te gaan, 

waardoor de cliënt zijn verhaal kan vertellen, verbeteren 

en in zijn handelen kan realiseren. Bovendien dient ervoor 

gewaakt te worden dat deze methoden de (bijna) onontkoom

bare servicratische tendens (Kraemer 1981) - het heersen 

door te dienen - versterken. Vruchtbaar onderzoek kan er 

dan in bestaan om vanuit die dubbele opdracht het brede 

scala van traditionele en minder traditionele andragogische 

methoden, van wat verder in de andragologie (met name in 
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andragologisch onderzoek) en aanverwante disciplines is 

ontwikkeld, van wat retorica en taaldadentheorie te bieden 

hebben, te analyseren. 

Een tweede gebied dat zich voor verdere exploratie aan

dient, wordt gevormd door de narratieve typen. Men kan 

hierbij denken aan minstens twee wegen die gevolgd kunnen 

worden. Om te beginnen is het nodig te zoeken naar narra

tieve typen die voor de andragogen bruikbaar zijn. De eer

der gemaakte opmerkingen over narratieve typen in de andra

gologie betekenen onder meer dat die typen in belangrijke 

mate ontwikkeld moeten worden in nauw contact met de wereld 

waarin cliënten leven en waarin andragogen werken. In de 

tweede plaats is het belangrijk om ook nier in methodolo

gisch opzicht onderzoek te doen: het is noodzakelijk 

methoden te ontwikkelen die andragogen op effectieve en 

efficiënte wijze in contact brengen met de werkelijkheids-

definities van hun cliënten. Wellicht liggen hier aankno

pingspunten met ontwikkelingen in de Duitse Sozialarbeit 

en Sozialpädagogik die onder de noemer 'Alltagsorientierung' 

bekend zijn (Thiersch 1978) en waarin onder meer symbolisch-

interactionistische invalshoeken worden gebruikt (zie ook 

Kats 1980) . 

Tenslotte, een terrein waar de andragologie ook aandacht 

voor dient te hebben, wordt gevormd door die disciplines 

die zich ook bezighouden met de mens als verhalend en 

handelend wezen. Zo is bijvoorbeeld in de theologie (Van 

Steenland 1979), in de psychoanalyse (Mooy 1975; 1982; 

Kuiper 1976), in de literatuurwetenschap (Bal 1978) en in 

de geschiedeniswetenschap (Martin 1977) informatie te 

vinden over de verhalen die mensen belangrijk vinden, over 

de wijze waarop ze verhalen vertellen en hoe ze die hande

lend al dan niet met succes, realiseren. De andragologie 

zal deze kennis dienen te integreren en toe te passen met 

het oog op een bijdrage aan de problemen waarmee zij wordt 

geconfronteerd. 
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ANDRAGOGY: DIALOGUE AND NARRATIVE. 

SUMMARY 

In this study an attempt will be made to make a contribution 

to the conceptualization of andragogy and andragology. In 

the context of this study, andragogy is to be understood 

primarily as social work among adults; andragology as the 

scientific theory of andragogy. 

At the beginning of chapter 1, the terms andragogy and 

andragology are explained. Next it will be made clear that 

the recognition of the right to self-determination of the 

client is an important claim made by andragogues. Therefore, 

in the conceptualization of andragogy the client must be 

regarded as somebody who is in a position to take action, 

who can shape and direct his life on the basis of his own 

reasons. However, in this respect andragogy and andrago

logy rather constitute a dilemma. Andragogy and andrago

logy are being criticized strongly because the interests 

of the client are alleged to have been subordinated not 

infrequently to other interests, for instance to those of 

the professional helper. Hence there are some who draw 

the conclusion from this that professional andragogy and 

andragology should be reduced and restrained. Such a 

conclusion, however, is unjustified, because it is based 

on sweeping generalizations from a few examples and too 

easily posits an in origin autonomous human being. 

Consequently, it remains necessary and possible to make a 

contribution to a concept of andragogy and andragology 

which recognizes the client's right to self-determination. 

In chapter 2, the two main streams of andragology are 

analyzed as to their possible contribution to the 

213 



conceptualization sought for. The first concept of andra-

gogy, that of a socio-technological andragogy, goes with a 

view of human beings who are capable of being manipulated 

and controlled and whose behaviour is predictable. Within 

the system posited by this concept there is no place for 

the client as an individual who can take action. The second 

concept of andragogy, which allots an important role to 

the concept of 'action' shares the most important presuppo

sitions which underlie the recognition of the right to 

self-determination of the client. However, the development 

of andragology into a general reconstructive theory of 

action which wants to contribute to an increase of the 

client's action-competence and the relative neglect of the 

possibilities at the client's disposal may result in a more 

distant and aloof attitude towards what the client is 

asking for. This leads to the following formulation of the 

problem: is it possible, in the conceptualization of andra

gogy and andragology, to take into account - more than 

has been done so far - the right to self-determination of 

the client? The answer to this question will be based 

on a philosophical elucidation of the action-paradigm. 

After all, philosophical ideas and views have a paradigmatic 

significance for the conceptualization of andragogy and 

andragology. The action-paradigm offers opportunities for 

contributing to a conceptualization of andragogy and 

andragology which recognizes the right to self-determination 

of the client more than has been the case up to now. 

In chapter 3, attention will be paid to a number of views 

from the so-called analytical philosophy of action. This 

will make clear that the meaning of actions can only be 

elucidated by means of public rules which also make it 

possible to criticize action. Action is also characterized 

by the intentionality of behaviour. Next a few important 

internal and external determinants of action are 

distinguished, which can be used to explain actions within 

an intentionalistic and regulatory model of explanation 

214 



respectively. It will become clear that these explanations 

reveal a plan of the actor and link heterogeneous matters 

like intentions and behaviour with each other. This way 

of talking about action presupposes a rational actor 

or person who is capable of directing and guiding his 

behaviour in accordance with his aspirations and beliefs. 

An actor is aware of his actions and can attribute reasons 

to himself and to others. The actor has a certain measure 

of authority with regard to statements about his actions. 

Actions can be explained by understanding them as appropriate 

and fitting in view of the aspirations, the beliefs and 

the circumstances of the actor. From this point of view, 

coherence is the most important criterion for an adequate 

explanation. In other words, actions are explained in terms 

of a narrative. This narrative which can function 

retrospectively and prospectively, can be (re-)constructed 

in a dialogue between the actor (the client) and another 

person (the andragogue). 

In chapter 4, a contribution is made to the conceptuali

zation of andragogy on the basis of insights from the 

preceding chapter. Central to the discussion here is the 

narrative of the client who is regarded as a rational 

actor. This narrative is a presentation of the client and 

of his situation; it may imply an anticipation of the 

actions of the client and within the framework of andra

gogy it is to be understood as an appeal to the andragogue 

for help. It is the andragogue's task to spot in the 

client's narrative his request for help and, within the 

limits set by this request, to help in (re-)constructing 

a narrative so that it will be clear what the situation 

of his client is and what his possibilities are with regard 

to this request. Next a comparison will be made between 

this narrative of the client and the andragologically 

important category of the diagnosis. In a diagnosis, it is 

the andragogue with his diagnostic frame of reference who 

decides about the meaning of the client's actions. In the 
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narrative, on the other hand, the client's actions are 

understood in terms of the client's frame of meaning and 

the client plays the ultimate and decisive role in (re-) 

constructing the narrative. From this perspective of 

andragogy, interventions are also necessary. In the 

application of andragogic methods, the client will have to 

be addressed as a person. Therefore the methods will have 

to be aimed at the client's actions and at realizing a 

dialogue between client and andragogue. Thus the relation

ship between client and andragogue creates not only the 

framework required for andragogic action, but it also 

constitutes an important element of the andragogic method 

itself. 

In chapter 5, attention is paid to the task of the 

andragogue who is faced with an, in his eyes, dubious 

narrative of the client. By using the criterion of coherence 

and the principle of the hermeneutic circle, the basis and 

direction of the andragogue's criticism are discussed. A 

distinction is made between internal and external criticism. 

In the former case the andragogue's criticism remains 

within the frame of meaning which the client uses in telling 

his narrative. This shared frame of meaning is the basis 

of the criticism and makes it possible for tne client to 

participate in the discussion of his narrative. In the 

latter case, when using external criticism, the andragogue 

introduces a different frame of meaning. The basis of the 

criticism is constituted by the public rules which govern 

the client's actions and by shared interpretations. This, 

too, makes it possible for the client to take part m the 

dialogue about his narrative. 

In chapter 6, a few aspects of andragology are discussed 

in some detail. Attention is paid to the content, function 

and selection of what is regarded as an important part of 

andragology. So-called narrative types or schemes which 

can be used in looking for rational connections and which 

can be applied m narratives are important. Many of the 
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existing narrative types used in andragogy derive from 

scientific, especially (clinical-)psychological disciplines. 

It is argued that it makes at least as much sense to develop 

and use narrative types in the specific situations in which 

andragogues work. Finally there is a discussion of the 

relationship between andragological theory and 'common 

sense' thinking, and it is argued that, in this andrago

logical perspective, what matters is an improvement of 

the client's 'common sense' thinking. 
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STELLINGEN 

I. Gezien de verscheidenheid v/an de verschijnselen die 

met de term 'andragogie' uorden benoemd, is het - met 

het oog op een aan de praktijk dienstbars theorie -

minder gewenst te streven naar een algemene, alle 

andragogisch genoemde verschijnselen overkoepelende 

theorie, en verdient het aanbRveling de theorievorming 

meer te verbinden met de ontuikkelingen in de bijzon

dere andragogische uerkvelden. 

II, De minimale aandacht die in Nederlandse publicaties 

geschonken uordt aan de andragologische ontuikkelingen 

in Vlaanderen, beperkt vooral de Nederlandse andra-

gologen in hun ontuikkeling. 

III. Bij het verminderen van de afhankelijkheid van de 

cliënt van zijn hulpverlener dient minder nadruk 

gelegd te worden op anti-professionaliseringsstrate

gieën, en meer op strategieën die gericht zijn op 

preventie en behandeling van het zogeheten 'hulp

verlenerssyndroom1 . 

(Schmidbauer, U,, Die hilflosen Helfer -
über die seelische Problematik der helfenden 
Berufe, Reinbek bei Hamburg, 1977.) 

IV. De cultuurfilosofische beschouuingen over een (wense

lijke) ethiek van verbondenheid (Yankelovich) kunnen, 

vooral voor uat betreft strategische uituerkingen, 

verrijkt uorden met politieke notities over de ver-

duijning van het proletariaat (Gorz). 

(Yankelovich,D., Neu Rules, Neu York, 1981. 

Gorz, Д., Afscheid van het proletariaat, 
Amsterdam 19B1.) 



V. In het kader van levensbeschouuelijke vorming van 

studenten biedt de methode van 'value clarification* 

(Raths с.s.) belangrijke perpectieven, op vooruaarde 

dat deze geïntegreerd uordt in een benadering die 

aandacht schenkt zouel aan de determinanten van de 

in de biografie van studenten aangetroffen ыааг-

deringen, als aan meer abstracte uaarden die een 

appellerende functie kunnen vervullen. 

(Raths, L.E., Harmin ΓΊ., Simon, S.B., 
Values and teaching - uorking uith values 
in the classroom, Columbus 197Θ/2.) 

UI. Als gevolg van de minimale vooruaarden waaronder de 

decategoralisatie van de hulp- en dienstverlening 

aan culturele minderheden zich dient te voltrekken, 

is het te veruachten dat relevante benaderingen die 

ontwikkeld zijn in het categorale uerk - en die ook 

vruchtbaar kunnen zijn voor de algemene hulp- en 

dienstverlening - verloren gaan. 

(flinderhedennota, Tweede Kamer, zitting 
19Θ2-19Β3, 16102,nrs. 20-21.) 

Uil. Hoewel hun naam het tegendeel kan suggereren, brengen 

kruisraketten niet het heil. 

UHI. Als men in de conceptualisering van andragogie wil 

uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt, 

dan dient men een belangrijke plaats te geven aan 

de concepten 'handelen','persoon','dialoog1 en 

'verhaal'. 

IX. In de ontwikkeling van een andragogische methodologie 

dient men, meer dan tot nu toe, aandacht te schenken 

aan methoden die gericht zijn op de vaardigheid om 

narratieve typen van (groepen) cliënten te recon

strueren. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van E. Verbiest -
Andragogie: dialoog en verhaal. 
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