“It seems so much more solid to grab on to something, so we grasp health
and it turns to sickness, we grab onto praise and it turns to criticism, we
clutch at youth and it fades into old age. In the midst of change, where is
our true resting place? Where is our ground?”
(Kittisaro & Thanissara, 2014, p. 135)
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Introductie
“Ik dacht, dit is het einde, toen ze het echt zei: je hebt uitzaaiingen
in de lever. Ik denk, dit was het. In eerste instantie.”
(Waren er nog meer gedachten die door u heen gingen?)
“Ja. Dit kan helemaal niet. Ik voel me niet ziek. Jij zegt dat ik ziek
ben, maar ik voel me niet ziek. Die foto’s die je mij laat zien, die
zijn niet van mij, het is van iemand anders! Dat heb ik ook tegen
haar gezegd. Maar goed, het staat er allemaal op, dus het was wel
van mij.”
54-jarige vrouw met borstkanker1
Deze studie gaat over de existentiële interpretatiecrisis van patiënten die
gediagnosticeerd zijn met een vorm van ongeneeslijke kanker. Kanker is
de meest voorkomende doodsoorzaak, waar een op de drie Nederlanders
aan overlijdt. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) meldde aan
de vooravond van Wereldkankerdag 2019 dat er in Nederland momenteel
800.000 mensen leven die kanker hebben, of ooit hebben gehad (De
Voogt, 2019). Door een samenspel van factoren, zoals een hogere levensverwachting en verbeterde behandelmethodes, wordt de groep mensen die
met een ongeneeslijke vorm van kanker nog een aantal jaar verder kunnen
leven steeds groter. Dat brengt voor hen wel veel onzekerheid met zich
mee. Immers, hoelang blijft de toestand stabiel? Welk levenseinde gaan zij
tegemoet – lijden, afhankelijkheid? En wat is er nog mogelijk aan toekomstplannen? De ervaring van een onverwachte en onomkeerbare gebeurtenis die iemands leven ontregelt, wordt een contingentie-ervaring genoemd (Döring & Kaufmann, 1981; Hartog, et al., 2017; Lübbe, 1998;
Wuchterl, 2011). Een contingente gebeurtenis is volgens de filosofische
traditie van Aristoteles ‘noch noodzakelijk noch onmogelijk’ (Wuchterl,
2011; Luhmann, 1987, p. 152; Makropoulos, 1997, pp. 13-15). In alledaagse taal zal men spreken van een toevallige gebeurtenis (Schütt, 2007),
maar daarmee wordt wel een belangrijk aspect gemist, want een contingentie-ervaring ontstaat vanuit het besef dat dat waardoor men getroffen
werd ook niet, of niet op die manier, gebeurd had kunnen zijn.2 Door een
onverwachte gebeurtenis als een gerealiseerde mogelijkheid te interpreteren, ontstaat er ruimte voor de typisch menselijke vraag naar het waarom.
Waarom is juist mij dit overkomen, of waarom is juist dit mij overkomen?
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Wanneer het zo is dat men hier geen betekenis aan kan geven en er een
breuk ontstaat tussen heden en verleden, is er sprake van een interpretatiecrisis (Dalferth & Stoellger, 2000, p. 22; Geertz, 1966, p. 14; Scherer-Rath,
2013). Contingentie-ervaringen roepen existentiële vragen op, omdat mensen zichzelf niet meer herkennen in de situatie die is ontstaan. Behalve
ziekte zijn er talloze andere contingentie-ervaringen denkbaar (een ernstig
ongeluk, een geweldsincident, een relatiebreuk, het verlies van geliefden).
Overigens kunnen contingentie-ervaringen ook een positieve betekenis
hebben. Bij de positieve variant gaat het om onverwacht geluk dat iemand
ten deel valt (Esterbauer, 1989). Geluk, echter, verruimt iemands mogelijkheden en leidt in de regel niet tot een interpretatiecrisis. In deze studie
gaat het om negatieve contingentie-ervaringen, die zich juist kenmerken
door een problematische inperking van handelingsmogelijkheden.
De contingentiesamenleving
Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een religiewetenschappelijk perspectief, waarbij interpretaties van religieuze en niet-religieuze respondenten met elkaar worden vergeleken. Dit kan niet los worden gezien van het
sociologische debat over de typering van de huidige samenleving als een
contingentiesamenleving (Kontingenzgesellschaft: Greven, 2000; Joas,
2012). In positieve zin houdt dit in dat mensen vandaag steeds meer keuzemogelijkheden krijgen om hun leven vorm te geven. Dat is het resultaat
van emancipatieprocessen en democratisering, de vrije markt, toegenomen
welvaart en het toegankelijk worden van informatie. In negatieve zin, echter, betekent dit dat mensen het gevoel hebben dat hun bestaan onzeker is
geworden. In Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen
Sicherheit (2007), een vervolg op het bekende Risikogesellschaft (1986),
betoogt Beck dat er in de samenleving een dynamiek ontstaat doordat behaalde successen onvoorziene risico’s met zich meebrengen. Als voorbeeld noemt hij de succesvolle industrialisatie die het gevaar van klimaatverandering heeft opgeroepen, wat vervolgens weer tot talloze maatregelen en initiatieven heeft geleid. Van het internet kan eveneens gezegd worden dat het zowel onbegrensde mogelijkheden als grote risico’s heeft gecreëerd. Ook het krijgen van kanker, waar het in deze studie over gaat, zou
ten dele beschouwd kunnen worden als een risico dat voortvloeit uit het
succes van de welvaart van onze samenleving, omdat dat bij velen heeft
geleid tot een ongezonde levensstijl (overgewicht, roken, grotere alcoholconsumptie)3. De onbeheersbaarheid van de dynamiek van de contingentiesamenleving kan tevens worden geweten aan het steeds groter wordende
hiaat tussen het menselijk voorstellingsvermogen en wat er door moderne
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techniek aan krachten in het leven kan worden geroepen, zoals de filosoof
Günther Anders al betoogde in Die Antiquiertheit des Menschen (1956;
1980). Processen worden op een abstract niveau beheerst, terwijl niemand
zich meer een volledig beeld kan vormen van wat dit in de reële wereld
betekent. Denk hierbij aan de virtuele geldstromen in de financiële wereld
(Luyendijk, 2015) of aan oorlogvoering op afstand, vanachter een beeldscherm. Alvin Toffler stelde in 1970, in Future Shock, dat het individu
zich onvoldoende kan aanpassen aan de snel veranderende tijd en daardoor
afwijkend gedrag gaat ontwikkelen.4 Het steeds complexer wordende
maatschappelijke proces van heterogene factoren die elkaar onderling beinvloeden is multi-interpretabel en kan niet meer worden gereduceerd tot
één mastertrend, zoals veranderende economische verhoudingen (Joas,
2012, p. 71). In dit licht kan de eerste Brede Welvaart Monitor van het
Centraal Bureau voor de Statistiek worden gezien, een nieuw type meetinstrument met een veel complexere matrix, die voor het eerst in mei 2018
werd uitgebracht en voortaan elk jaar zal terugkeren. Men kijkt daarbij niet
alleen naar de financieel-economische cijfers van Nederland, maar ook
naar factoren als leren, gezondheid, milieu, wonen, veiligheid en samenleving (Hakkenes, 2018). De analyse van big data maken het onderzoekstechnisch mogelijk om veel meer verbanden nauwkeurig te meten. Is contingentie echter wel te beheersen als het beheersen zelf weer tot nieuwe,
onverwachte mogelijkheden leidt?
Hoe gaan mensen met al deze onzekerheden om en met de gedachte
dat een goede afloop voor het leven op onze planeet zeker niet gegarandeerd is? Op basis van hun mythische bewustzijn kunnen mensen geneigd
zijn te denken dat de toekomst op de een of andere manier al vastligt, dat
het goede het kwade uiteindelijk zal overwinnen. Het radicale uitgangspunt van een contingentiesamenleving met een open einde roept weerstand
op. In een artikel in het dagblad Trouw zegt filosoof en historicus Jeroen
Hopster dat veel mensen betekenis vinden in de idee dat zij op de wereld
zijn met een noodzakelijke bestemming en dat hun leven op een reeds
vooraf bepaalde wijze hoort te verlopen. “Ik wil daar een ander idee tegenover zetten. We leven in een wereld van mogelijkheden, de toekomst is
niet voorbestemd” (Klaver, 2018). Dit alles roept de vraag op hoe mensen
de contingente aard van het moderne bestaan, waar zij zich meer en meer
bewust van worden, opnemen in hun identiteit (Joas, 2016; Keupp, 2008).
De veranderende beleving van individualiteit is volgens onderzoek ook relevant met het oog op de communicatie met patiënten (Stalpers, 2009, p.
60).5
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Verschuivingen in het religieuze landschap
Bij de bovengeschetste problematiek voegt zich nog een andere dimensie,
namelijk het contingent worden van de interpretatiekaders zelf. Dit is een
proces dat al enkele eeuwen aan de gang is. Met de opkomst van de empirische wetenschappen tijdens de Renaissance is de Middeleeuwse verklaring van de werkelijkheid als vaststaande scheppingsordening naar de achtergrond gedrongen. Het onderzoek van Arrizabalaga (2005), bijvoorbeeld, laat zien hoe artsen aan het einde van de 15de eeuw hun diagnose
en behandeling van ziekten gingen baseren op empirische waarnemingen,
ten koste van theologische verklaringen. Hij beschrijft hoe dankzij hun
nieuwe benadering de oorzaak van de Franse ziekte (syfilis) werd opgespoord en door maatregelen ter voorkoming van verdere besmetting effectief werd teruggedrongen. Geleidelijk werd met de versterking van de rationele, empirisch onderbouwde verklaringen het oude interpretatiekader
gemarginaliseerd. Veel mensen lukte het niet meer om het oude wereldbeeld vast te houden. Het geloof in een transcendente God lijkt onverzoenlijk met de overtuiging van een radicaal contingente, open ontwikkeling
van onze wereld (Vogt, 2011, p. 272). De levensbeschouwelijke optie om
niet-religieus te zijn en enkel te vertrouwen op de rationele vermogens van
de mens is een algemene, vrije keuze geworden (Joas, 2012, p. xii; Taylor,
2007). In religieus opzicht ontstaat er steeds meer ruimte voor de subjectieve interpretatie van het individu. Kerkelijke betrokkenheid in Nederland
neemt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al jaren gestaag af (De religieuze kaart van Nederland, 2010–2015, 2016). Volgens
cijfers van dit onderzoeksinstituut over 2017 verstaat inmiddels de meerderheid van de Nederlanders zichzelf als niet-religieus. Enige tijd werd
gedacht dat religiositeit op zich niet afneemt, maar alleen van gedaante
verandert (Joas, 2004, p. 15), maar dat is niet duidelijk. In een Europees
onderzoek bleek 19% van de Nederlandse bevolking zich niet religieus (in
de zin van godsdienstig), maar wel spiritueel te noemen (Berghuijs, Pieper,
& Bakker, 2013). Een probleem daarbij is vooral wat men als religieus en
spiritueel definieert. Een ongebonden vorm van spiritualiteit wordt gedefinieerd als “het streven naar en de ervaring van de verbondenheid met de
essentie van het leven” (De Jager Meezenbroek, et al., 2012, p. 142). Het
bezwaar tegen zo’n definitie is dat men een agnost niet kan ontzeggen dat
die zich verbonden voelt met de essentie van het leven. Zoals blijkt uit het
rapport God in Nederland (1966-2015), zijn de grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving vervaagd. Volgens Smedes (2016) is ook de grens
tussen religieus en atheïstisch niet altijd duidelijk. In zijn analyse van veranderingen in religieuze beleving stelt Nissen (2011, p. 3): “Het godsbeeld
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is gesubjectiveerd, en wat vooral boeit is de persoonlijke overtuiging die
mensen ertoe brengt in een God, beter nog in ‘hun’ God, te geloven”. Veel
gelovigen stellen op eclectische wijze hun eigen geloofsovertuiging samen
en laten zich steeds minder leiden door normen van kerkelijke instituten.6
Het eclectisch samenstellen van de eigen levensovertuiging wordt aangeduid met begrippen als bricolage, patchwork of religie à la carte
(Dobbelaere, 2004, p. 247). Men kan zich bij meerdere religieuze stromingen tegelijk thuis voelen, zoals de term multiple religious belonging suggereert (Berghuijs, 2017). Iemand kan zich christen noemen, maar tegelijk
geïnspireerd raken door boeddhistische religieuze praktijken of esoterische stromingen. Theoloog en religiewetenschapper Paul Knitter (2013)
geeft daarvan blijk in zijn publicatie Without Buddha I could not be a
Christian. In het recente onderzoek Christenen in Nederland (Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP), 2018, p. 150) wordt bevestigd dat de ontwikkeling van religiositeit lastig te duiden is: “Het beeld is pluriform en paradoxaal, al helemaal, zoals we zagen, op wereldschaal. Hier is sprake
van secularisatie, daar veeleer van transformatie en weer ergens anders
van herleving”. Veel mensen zijn in deze tijd bezig met het construeren
van hun identiteit (Fritzen & Gärtner, 2014; Giddens, 1991). Hoe gaan
mensen voor wie de interpretatiekaders vloeibaar zijn geworden om met
onverwachte negatieve gebeurtenissen? Welke rol speelt religie wanneer
mensen een ontwrichtende gebeurtenis als het krijgen van ongeneeslijke
kanker pogen te interpreteren?
Samengevat vormt de contingentiesamenleving met haar vele aspecten de
culturele context van deze studie naar de interpretatie van contingentieervaringen. Het onderzoeksthema raakt aan de complexiteit van de identiteitsbeleving van moderne mensen. Het gaat hier om een actueel en relevant onderwerp over de wijze waarop mensen vandaag contingentie-ervaringen interpreteren en betekenis geven. In dit inleidende hoofdstuk wordt
de opzet van dit onderzoek verder uitgewerkt. Het onderzoekskader en het
onderzoeksprobleem worden beschreven (§ 1.2), de doel- en vraagstelling
(§ 1.3), de daarvan afgeleide onderzoeksvragen (§ 1.4) de belangrijkste
theoretische concepten (§ 1.5) en de opbouw van de hoofdstukken (§ 1.6).
1.1 Onderzoekskader
Dit promotieonderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het onderzoeksprogramma Cognitive Humanities– thematic group: Religion and the Cri-
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sis of Meaning van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.7 Hiertoe had de onderzoeker een
parttime aanstelling gekregen, gefinancierd door de faculteit (2007-2012).
Het onderzoeksprogramma heeft als doel de vervlechting van cultuur en
het menselijk cognitieve systeem te onderzoeken, toegespitst op het thema
van taal en religie. Binnen genoemde themagroep zijn een aantal wetenschappers, gelieerd aan de leerstoel Empirische en Praktische Religiewetenschap, al enkele jaren bezig met onderzoek naar de interpretatie van
contingentie-ervaringen, met een focus op religieuze transformaties. Hiertoe worden de interpretaties van diverse populaties in de samenleving inhoudelijk onderzocht. Dit vult de (neuro)psychologische kennis aan over
de reacties op contingentie-ervaringen, omdat religiositeit daar meestal
functionalistisch wordt benaderd, als een helpende of niet helpende factor
bij de verwerking van stress (coping). Ook vult het onderzoeksprogramma
de theoretische kennis over contingentie aan op het gebied van met name
filosofie, sociologie, en geschiedwetenschap. Scherer-Rath (2014), die
over diverse aspecten van het onderzoek naar contingentie publiceerde,
heeft in het artikel Kontingenz als Lebensbaustein (2016) een update gegeven van de resultaten van de diverse onderzoeken. Hierin worden twaalf
masteronderzoeken besproken die vanaf 2010 werden afgerond (SchererRath et al., 2012), en vijf promotiestudies, waarvan deze er een is en twee
inmiddels zijn afgerond (Kruizinga, 2017a; Van den Brand, 2016). Bij het
onderzoeksproject zijn inmiddels andere universiteiten betrokken. Er is interdisciplinaire samenwerking en zijn er nieuwe, ook internationale onderzoeksprojecten op andere universiteiten in gang gezet ter verbetering van
de begeleiding van kanker- en hartpatiënten.
De ontwikkelingen van meetinstrumenten
Voordat wordt ingegaan op de theoretische ontwikkelingen, wordt eerst
beknopt geschetst hoe contingentie-ervaringen tot nu werden onderzocht.
Van den Brand et al. (2014) ontwikkelde een onderzoeksinstrument voor
halfgestructureerde interviews over contingentie-ervaringen. Daarbij tekenden respondenten hun levenslijn met hoogte- en dieptepunten vanaf de
geboorte tot het heden en daarna, op basis van hun verwachting, ook in de
toekomst. Met zo’n getekende lijn en de benoeming ervan worden zowel
positieve als negatieve contingentie-ervaringen zichtbaar. Tijdens het interview worden die op verschillende betekenisniveaus verkend (situationeel, existentieel, religieus), volgens de door Scherer-Rath (2013) ontwikkelde analysemethode ADCL.8 Van den Brand interviewde leraren van het
Nederlandse katholieke basisonderwijs. Zijn centrale vraag was welke rol
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religie speelt in het levensverhaal van christelijke en niet-christelijke leraren en welke samenhang er is met de intentionaliteit van hun pedagogisch
handelen. Voor ons onderzoek is met name relevant dat Van den Brand de
relatie heeft onderzocht tussen contingentie-ervaringen en levensdoelen
die mensen nastreven en dat die levensdoelen religieus en niet-religieus
gefundeerd kunnen zijn.
In het door Van den Brand ontwikkelde onderzoeksinstrument is
aan het Universitair Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam
door Kruizinga et al. (2013; 2019) de IPad-versie LISA ontwikkeld (Life
In Sight Application). Die heeft zij laten testen door geestelijk verzorgers
die hiermee gesprekken voerden met patiënten in zes ziekenhuizen in Nederland. Zelf heeft zij dit gedaan in Noord-Amerika, in het George Washington University Centre, in Washington DC. In het onderzoek van
Kruizinga werd het onderzoeksinstrument ingezet als een middel tot een
gestructureerd gesprek met als doel het spiritueel welzijn van de patiënt te
bevorderen. Daarbij werden de drie meest belangrijke contingentie-ervaringen op de levenslijn van de respondenten gethematiseerd en uitgediept,
primair ter verheldering van de respondenten zelf. In het onderzoeksproject zijn stappen gezet om het interviewmodel te implementeren ten behoeve van de begeleiding van patiënten. Het effect werd gemeten aan de
hand van vragen met betrekking tot de kwaliteit van leven (het gestandaardiseerde meetinstrument Quality of Life [QoL] en Spiritual Well-Being
[SWB]). Hoewel de evaluatie van de patiënten zeer positief was en 85%
van hen zo’n gestructureerd gesprek aan andere patiënten zou aanraden,
kon geen significant verschil in QoL of SWB worden gemeten (Kruizinga
et al., 2018; Kruizinga et al., 2019).
In het verlengde daarvan is een volgend project door de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld, dat
door de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) wordt gefinancierd: het IMPACT-onderzoeksproject (Improving the
conceptualisation and measurement of quality of life of patients with cardiac disease and multiple chronic morbidities undergoing cardiac intervention). Doel hiervan is om de psychologische instrumenten voor het onderzoek naar kwaliteit van leven van patiënten (QoL) opnieuw te conceptualiseren door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder
chronische hartpatiënten. Daarbij speelt het thema contingentie een belangrijke rol. Hartog heeft hiertoe een kwantitatieve vragenlijst voor het
IMPACT-onderzoek ontwikkeld.9 Het kwantitatieve instrument wordt
aangeduid als RE-LIFE (Reconstruction of Life Events Questionnaire).
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1.2 Het onderzoeksprobleem
Er zijn weinig empirische studies bekend over de wijze waarop mensen
omgaan met een interpretatiecrisis vanwege een contingentie-ervaring.
Zoals boven geschetst zijn een aantal studies van onderzoekers van de
Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hierover afgerond. In deze paragraaf zal worden geschetst hoe binnen deze onderzoeken
de benadering van de interpretatiecrisis vanwege een contingentie-ervaring aanvullend onderzoek behoeft. Voor daartoe wordt overgegaan, zal
eerst in het kort vanuit een breder perspectief worden ingaan op het onderzoeksprobleem. De ontwikkeling van het onderzoeksproject naar contingentie-ervaringen is gebaseerd op het onderzoeksprobleem dat religie in
het psychosociaal onderzoek veelal functioneel wordt benaderd (Hartog,
et al., 2017, p. 3), of helemaal niet aan de orde komt. Twee studies, van
Dransart en Bury, worden er exemplarisch uitgelicht, omdat daarin weliswaar thematische overeenkomsten zijn met ons onderzoek, maar de theoretische uitgangspunten sterk verschillen.
Het onderzoek van Dransart naar betekenisgeving
Van de vele onderzoeken over betekenisgeving wordt die van Dransart
(2013) besproken: From sense-making to meaning-making: Understanding and supporting survivors of suicide. Dit onderzoek komt inhoudelijk
nog het dichtst bij het concept van de interpretatiecrisis. Deze studie gaat
over de confrontatie met een suïcide in de familie. Het centrale concept
meaning making wordt schematisch opgebouwd uit twee componenten,
namelijk making sense en memory building. Making sense houdt in dat
men de keuze van de ander voor een zelfgekozen dood poogt te verklaren.
Een verschil met de benadering in onze studie is dat deze verklarende interpretatie op een gegeven moment als af wordt beschouwd en men overgaat naar een volgende fase in de interpretatie. In de contingentie-ervaring
als interpretatiecrisis daarentegen wordt conceptueel uitgegaan van de ontoereikendheid van een verklaring (contingentie-erkenning). Het onderzoek van Dransart resulteert in vier typen betekenisgeving. Als eerste is er
het commitment type: men zet het verdriet om in liefde, bijvoorbeeld door
zich in te zetten voor anderen die in eenzelfde rouwproces verkeren. Vaak
speelt een religieuze motivatie daarin een rol. Als tweede is er het transformatie type. Hierbij gaat het om een verhoogde bewustwording (awareness) van de waarde van het leven. Als derde is er het accident type, waarbij de suïcide van het familielid als pech wordt ervaren, zonder verdere
betekenis. Ten slotte is er als vierde het vulnerability type, waarbij men
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kwetsbaarheid en tragiek ervaart en geen reden tot hoop heeft. Deze typen
vertonen wel raakvlakken met dit onderzoek, maar de interpretatiecrisis
vanwege een contingentie-ervaring wordt hier niet nader onderzocht.
Het onderzoek naar de biografische disruptie
Tot op vandaag wordt een sociologische discussie gevoerd10 naar aanleiding van het ooit door Bury in 1982 beschreven fenomeen van de biografische disruptie van chronisch zieken. Een disruptie doorbreekt de vanzelfsprekendheden (the breaching of common-sense boundaries) en de ordeningen waarmee mensen normaal hun bestaan verklaren. Daardoor moeten
zij de eigen biografie en het zelfconcept opnieuw doordenken (Bury, 1982,
p. 169). De focus in de discussie ligt op de strijd die de chronisch zieke
moet leveren om een coherent zelf te bewaren in het spanningsveld van
individu en samenleving (Reeve, et al., 2010, p. 179; Hubbard, Kidd, &
Kearny, 2010). Ook deze discussie raakt thematisch wel aan onze studie,
door uit te gaan van een interpretatiecrisis, maar het concept van contingentie-ervaringen en contingentie-erkenning ontbreekt. Religieuze interpretaties spelen geen rol, zeker geen inhoudelijke.
Het onderzoek van Van den Brand naar contingentie en levensdoelen
Meer specifiek zal nu worden besproken waar hiaten zijn in de onderzoeken in genoemd onderzoeksproject naar contingentie-ervaringen en
waar verder onderzoek nodig is. Van den Brand (2016, p. 212) heeft een
conceptueel model ontwikkeld voor verankerde ultieme levensdoelen, zingeving en religie. Een contingentie-ervaring is in zijn theorie een herinnering aan een gebeurtenis die men als hoogte- of dieptepunt heeft opgenomen in het eigen levensverhaal (p. 45). Of een gebeurtenis als hoogte- of
dieptepunt wordt benoemd, hangt af van de gunstige of ongunstige uitwerking die deze had op de realisering van iemands levensdoelen. Daarin
wordt onderscheid gemaakt tussen ultieme en niet-ultieme doelen. Ultieme
levensdoelen zijn op hun beurt verankerd in een funderende werkelijkheid,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een religieuze en niet-religieuze verankering. Op deze wijze wordt narratieve theorie met cognitiefmotivationele theorie gecombineerd en wordt ook de religieuze dimensie
verdisconteerd. Deze keuze heeft bepaald welke betekenis het kernbegrip
contingentie krijgt. Van den Brand splitst dit begrip op in handelingscontingentie en ontologische contingentie. In de uitwerking van deze beide
begrippen staat het intentionele handelen centraal. Waar het gaat om ontologische contingentie, stelt hij (p. 49): “Bij contingentie-ontkenning laat
iemand niet toe dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van het rationele
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handelen. (…) Bij contingentie-erkenning accepteert iemand dat er een
grens is aan de mogelijkheden van het rationele handelen”. De causale
verklaring van de gebeurtenis, de betekenis van toeval en de religieuze
verklaring speelt in het onderzoek van Van den Brand geen rol. Contingentie-erkenning is bij hem niet het moment waarop de poging tot verklaring wordt losgelaten, maar erkenning van de begrenzing van handelingsmogelijkheden. In het onderzoek van Van den Brand wordt de onverwachte levensgebeurtenis onderzocht die “iemand overkomt door toedoen
van iets of iemand anders” (p. 49), maar het onverwachte wordt als variabele van handelingscontingentie beschouwd en daarmee ook dienstbaar
gemaakt aan het motivationele perspectief van de realisering van levensdoelen. Er wordt niet onderzocht waar de interpretatie van het onverwachte
van een gebeurtenis op berust. Bij Van den Brand liggen schuld en tragiek
dicht bij elkaar, op hetzelfde interpretatieniveau (p. 86), zonder dat daar
een conceptueel onderscheid wordt gemaakt. Bij Van den Brand wordt
tussen religieuze en niet-religieuze interpretaties onderscheiden en wordt
vastgesteld dat bij niet-religieuze interpretaties geen duiding van onverwachte gebeurtenissen is als ontmoeting met een andere werkelijkheid (p.
214), waardoor geen differentiatie tussen religieuze en niet-religieuze interpretaties ontstaat. Ten slotte constateert Van den Brand op basis van zijn
onderzoek dat zich een zingevingsprobleem voordoet wanneer men geen
relatie kan leggen tussen de contingentie-ervaring en de ultieme belangen
die men nastreeft. Het gaat dan om zeer aangrijpende negatieve ervaringen
die in het geheugen van respondenten gegrift staan (p. 221). Op dit punt,
de constatering van een mogelijke interpretatiecrisis (bij hem een zingevingsprobleem), houdt de analyse van Van den Brand op en gaat ons onderzoek juist verder, door de interpretatiecrisis inhoudelijk te verkennen.
Kruizinga’s onderzoek naar houdingen ten opzichte van contingentie
Kruizinga heeft, zoals boven bij de meetinstrumenten beschreven, een gespreksmodel voor geestelijk verzorgers ontwikkeld, met als doel het spiritueel welzijn van de patiënt te bevorderen. Zij heeft een secundaire analyse
uitgevoerd op de gesprekken met patiënten over hun ervaringen en levensdoelen in relatie tot hun contingentie-ervaring van het krijgen van gevorderde kanker. Het materiaal van haar analyse heeft primair tot doel gehad
om een gestructureerd gesprek te voeren ter wille van de patiënt en niet
om tot een theoretische verdieping te komen. Op basis hiervan zijn vier
modi beschreven waarin patiënten met een gevorderde vorm van kanker
zich tot hun contingentie-ervaring verhouden (Kruizinga, et al., 2017b,
2018). Deze houdingen zijn ontleend aan de drieslag van Wuchterl (2011):

INTRODUCTIE

11

contingentiebeheersing, -erkenning en -ontmoeting, maar vallen daar niet
mee samen. Op iteratieve wijze is het conceptuele onderscheid opgekomen
van ontkenning van de contingentie-ervaring, de erkenning hiervan, acceptatie en het ontvangen van nieuwe inzichten. Omdat het hier een secundaire analyse betreft, is er dus geen mogelijkheid geweest om de concepten
met doorvragen te verdiepen. In een tabel met definities zijn voor de vaststelling van de houding van de patiënt wel indicatoren benoemd: kenmerkende uitspraken en intenties van patiënten. Over acceptatie, dat bij Wuchterl niet voorkomt maar op iteratieve wijze tijdens de analyse is opgekomen, wordt in de tabel met definities gezegd: “For example: at first the
event can be interpreted as something bad, but in second instance it might
have also a positive connotation”. Er is sprake van een omslag in de interpretatie, waardoor die in een nieuw licht komt te staan. De vraag die dit
oproept, is wat het interpretatieraamwerk van de respondent is waarbinnen
iets de betekenis van goed of slecht krijgt. In het verlengde van de nieuwe
interpretatie kan men ook nieuwe mogelijkheden gaan zien (receiving) die
de beperkingen van het eigen bestaan ontstijgen en die men niet kan verklaren. Deze passieve houding en zelftranscendentie worden op basis van
een brede definitie van spiritualiteit op de Kontingenzbegegnung (encounter with the other) van Wuchterl betrokken. Kruizinga (2017a, p. 102) presenteert de vier concepten als een eerste stap in het verstaan van contingentie-ervaringen bij patiënten met een gevorderde kanker. Omdat de analyse van Kruizinga beperkt was vanwege de secundaire analyse op pastorale gespreksvoering, is verdiepend onderzoek nodig naar de subjectieve
interpretatie die aan de vier houdingen ten grondslag ligt en naar de samenhang tussen de verschillende interpretatiewijzen.
Het onderzoek van Hartog naar contingentie en narratieve reconstructie
Op basis van contingentietheorie en narratieve theorie heeft Hartog het
theoretische model van Van den Brand verder ontwikkeld (Hartog, et al.,
2017). Daarin worden ook de bevindingen van Kruizinga verdisconteerd.
Haar model brengt de interpretatie van een contingentie-ervaring en narratieve reconstructie (narrative meaning making en narrative integration)
samen. Vanuit dit model zijn vijf hypothesen ontwikkeld voor verder onderzoek. Een belangrijke vraag is wat in het geval van een contingentieervaring de relatie is tussen de crisis in de betekenisgeving en de reconstructie van het narratief. Crisis in de betekenisgeving wordt volgens haar
ook wel interpretatiecrisis genoemd. Hartog heeft geen praktische contingentie-theorie ontwikkeld. Haar hypothesen vragen om verder onderzoek.
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Het onderzoek van Scherer-Rath over contingentie-ervaringen en tragiek
Scherer-Rath (2002) heeft de contingentie-ervaring van mensen die een
suïcidepoging hadden gedaan empirisch onderzocht. De contingentie-ervaring wordt door hem geconceptualiseerd als een ervaring van tragiek,
namelijk als een ervaring van een innerlijke onmogelijkheid, omdat men
het gevoel heeft dat men iets moet wat men niet kan doen vanwege het
ontbreken van handelingsmogelijkheden. Dat raakt volgens Scherer-Rath
aan de kern van de interpretatiecrisis door een contingentie-ervaring. Ook
speelt de ervaring van schuld in zijn onderzoek een belangrijke rol, namelijk als falen ten opzichte van de eigen levensdoelen. De theorie van Scherer-Rath heeft het praktische doel om inzicht te geven in de beleving van
suïcidanten om de pastorale begeleiding van deze doelgroep te verbeteren.
Daarvoor heeft hij een theologische invalshoek gekozen. In onze studie
wordt een religiewetenschappelijke invalshoek gekozen.
Het onderzoek van Hermans naar het onverwacht mogelijke
In de theorie van Hermans (2015) wordt beschreven wat de rol van het
onverwacht mogelijke in religieuze ervaringen is. Het gaat daarbij om de
vraag naar de structuur van religies. Zijn vraag is of er een samenhang is
in de verscheidenheid aan religieuze ervaringen. Deze structuur is zeer
complex. Daarom kiest hij voor een building block-benadering, waarbij de
theorie over religieuze ervaringen wordt opgedeeld in min of meer zelfstandige deelgebieden. Het onverwacht mogelijke is een van zes bouwstenen waaruit volgens hem de structuur van religie bestaat. Daarbij maakt
hij gebruik van cognitieve theorieën over wat het brein (predictive mind)
doet in existentieel complexe situaties. In een interpretatiecrisis door een
contingentie-ervaring gebruikt het brein te veel energie en moet gezocht
worden naar een opening. Hermans heeft geen praktische contingentietheorie ontwikkeld. Daarom is empirisch onderzoek nodig naar de wijze
waarop het onverwacht mogelijke zich naar aanleiding van een contingentie-ervaring voordoet, binnen het raamwerk van religieuze ervaringen.
1.3 Doelstelling en vraagstelling
Op basis van het onderzoeksprobleem is het doel van deze studie om een
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een praktijkgerichte, religiewetenschappelijke theorie over de interpretatiecrisis van patiënten die
moeten leven met ongeneeslijke kanker. De centrale onderzoeksvraag is
als volgt geformuleerd: In hoeverre interpreteren patiënten het moeten le-
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ven met ongeneeslijke kanker als contingentie-ervaring? En welke rol spelen religieuze en niet-religieuze interpretaties daarin? Onder een contingentie-ervaring wordt in dit onderzoek een ervaring verstaan van een onverwachte gebeurtenis die het bestaan ontregelt en mogelijk een existentiele interpretatiecrisis veroorzaakt (nader uitgelegd in § 1.5.1).
1.4 Onderzoeksvragen
Uit de centrale vraag zijn vier onderzoeksvragen afgeleid.11 Deze worden
hier alvast genoemd, zodat men de theoretische uitgangspunten die in de
volgende paragraaf worden besproken beter kan plaatsen.
De eerste onderzoeksvraag luidt: In hoeverre kunnen de respondenten het
ontstaan van hun ziekte verklaren? De achterliggende gedachte is dat mensen altijd zullen proberen om gebeurtenissen die hun zijn overkomen te
verklaren. Niets gebeurt immers zomaar. In hoeverre vinden patiënten
voor zichzelf een antwoord op de vraag hoe het gekomen is dat zij kanker
hebben gekregen? Welke aspecten spelen daarin mee?
De tweede onderzoeksvraag luidt: In hoeverre hadden de respondenten de
diagnose van de ongeneeslijke ziekte verwacht? Mensen scheppen een toekomstperspectief en streven doelen na. Hun denken is voorspellend van
aard. Wat gebeurt er als er ineens een discrepantie ontstaat tussen de toekomst die men zich gedacht had en de realiteit - de diagnose van ongeneeslijke kanker?
De derde onderzoeksvraag luidt: In hoeverre interpreteren de respondenten het moeten leven met de ziekte als een ervaring van tragiek? Mensen
vormen hun identiteit door middel van verhalen. De diagnose van ongeneeslijke kanker geeft het verhaal een onverwachte, dramatische wending.
In welke elementen uit zich hun tragiek?
De vierde onderzoeksvraag luidt: In hoeverre geven religieuze en niet-religieuze respondenten blijk van een gewaarwording van het open andere,
waardoor zij, ondanks het moeten leven met de ziekte, een reden tot hoop
hebben? Met ‘het open andere’ wordt het andere van het verstand bedoeld,
dat wat achter de verklarende reden ligt (Wuchterl, 2019: beyond reason).
Soms is dit andere voor mensen een religieuze macht, het Andere, maar
dat hoeft niet. Het is principieel open, het maakt geen deel uit van het Zijn
en is niet conceptueel te vatten. Daarom spreken wij van ‘het open andere’.
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1.5 Theoretische uitgangspunten
In aansluiting op de centrale vraagstelling beschrijven wij vier theoretische
uitgangspunten. Als eerste wordt de aan Wuchterl (2011) ontleende definitie van een interpretatiecrisis (§ 1.5.1) beschreven. Vervolgens worden
drie momenten in de interpretatie van een contingentie-ervaring onderscheiden (§ 1.5.2). Die zijn leidend voor de opbouw van deze studie. In
principe zijn met deze drie paragrafen de theoretische lijnen uitgezet.
Hierop worden twee concepten aan de theorie van Wuchterl toegevoegd,
die op inductieve wijze zijn opgekomen. In § 1.5.3 wordt het moment van
de erkenning van de contingentie benaderd als ervaring van tragiek. In
§ 1.5.4, ten slotte, wordt het begrip zelftranscendentie geïntroduceerd als
een wijze waarop de opening naar het andere zich kan voltrekken.
1.5.1 Contingentie-ervaring
In dit onderzoek wordt de theorie van Kurt Wuchterl als uitgangspunt genomen. Wuchterl is een religiefilosoof die decennialang studie heeft verricht naar contingentie-ervaringen (Wuchterl, 1982). Als bekroning van
zijn loopbaan publiceerde hij Kontingenz oder das Andere der Vernunft.
Zum Verhältnis von Philosophie, Naturwissenschaft und Religion. Het
doel van zijn studie is om te komen tot “een fenomenologie van de contingentie-ervaring van eindige mensen in de tegenwoordige tijd” (2011, p.
49). Volgens zijn religiefilosofische definitie (2011, pp. 35-39) is er sprake
van een contingentie-ervaring als:
1. het subject de toedracht van de gebeurtenis als ontologisch ‘niet
noodzakelijk’ beoordeelt;
2. de gebeurtenis onomkeerbaar is en niet ongedaan gemaakt kan
worden;
3. het subject een existentiële interesse in de gebeurtenis heeft;
4. de gebeurtenis bij het subject een reflectieproces op gang brengt.
Het gaat hier om de subjectieve interpretatie van een gebeurtenis als ‘niet
noodzakelijk’. Dat wil zeggen dat men geen handvatten heeft, geen criteria
(de noodzakelijke principes, regels, wetten, waarmee men zijn wereld ordent), om de contingente gebeurtenis te kunnen interpreteren. Ook erkent
men dat het aan handelingsopties ontbreekt; men acht de gebeurtenis dus
onomkeerbaar. Ook acht men de gebeurtenis in existentiële zin te belangrijk om te negeren. Ten slotte gaat men daadwerkelijk over tot reflectie.
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1.5.2 De omgang met contingentie
Volgens Wuchterl zijn er drie momenten in de interpretatie van een contingentie-ervaring te onderscheiden. Als eerste is er de poging om de contingentie-ervaring te verklaren, met de intentie om die ‘weg’ te verklaren.
Wuchterl noemt dit een poging tot contingentiebeheersing (Kontingenzbewältigung).
Een tweede moment ontstaat wanneer men erkent dat dit niet lukt.
Het contingente ontsnapt telkens aan het denken. Men blijft er maar over
piekeren. Men capituleert uiteindelijk voor de contingentie-ervaring door
de begrenzing van het eigen interpretatievermogen te erkennen (Kontingenzanerkennung). De erkenning van contingentie drukt het besef uit van
de begrensdheid van de (verklarende) rede. Na het moment van erkenning
kan men twee verschillende wegen inslaan. De eerste daarvan is de erkenning alsnog terugnemen door de zaak te relativeren met quasi-rationele argumenten (Wuchterl, 2011, p. 166). Door ontkenning of door relativering
poogt men alsnog de angel uit de contingentie te verwijderen (2011, p.
155). Indien men de oninterpreteerbaarheid (Geertz, 1966, p. 14) van de
gebeurtenis laat bestaan, is er sprake van een interpretatiecrisis. Men kan
niet langer teruggrijpen op interpretatieschema’s die men in het verleden
heeft opgebouwd en laat die los. Daarmee stelt men zich kwetsbaar op.
De gewaarwording van ‘wat niet door de rede verklaard kan worden’ is het derde moment in de interpretatie van een contingentie-ervaring
(Kontingenzbegegnung). Het gaat hier om een andere wijze van interpreteren, die tot stand komt dankzij de gewaarwording van het andere. Dit
moment kan men niet afdwingen: het onthult zich. Wuchterl noemt de gewaarwording van het andere een religieuze ervaring, maar bedoelt daar
dan wel een universeel religieuze ervaring mee. Deze onverwachte mogelijkheid biedt een opening in de interpretatiecrisis doordat nieuwe betekenissen worden aangereikt. Omdat de onherleidbare gewaarwording van
een mogelijkheid in onze studie ruimte biedt voor zowel religieuze als nietreligieuze interpretaties, nemen wij in deze studie een breder perspectief
in dan Wuchterl, die als religiefilosoof de contingentie-ontmoeting religieus interpreteert:
“This acknowledges the limits of reason and contemplates the possibility of an other of Reason. In encountering contingency one
goes beyond acknowledgement to understand this ‘Totally Other’
as a code word for the realm of the religious, in which an encounter
can take place that defies all human insight and availability. Encountering contingency does not mean mere acknowledgement,
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leaving the content open, but rather the conviction of the existence
of something that reveals itself beyond reason”. (Wuchterl, 2019)

Tegelijkertijd vindt deze onherleidbare gewaarwording plaats onder een
‘ontisch voorbehoud’. Het predicaat ‘ontisch’ drukt uit dat er van het andere weliswaar een invloed uitgaat, maar dat het noch ontologisch beschrijfbaar is noch te beredeneren is (Wuchterl, 2011, p. 158). Dit betekent
dat dit andere niet moet worden opgevat als ‘iets’ dat men tegenkomt. Het
is principieel open, maar er gaat wel een invloed vanuit.
1.5.3 De ervaring van tragiek
De ervaring van tragiek is een aanvullend concept dat op inductieve wijze
gedurende de analyse is opgekomen en dat gelieerd is aan het concept van
de contingentie-erkenning. De negatieve contingentie-ervaring kan worden beschreven als een ervaring van tragiek (Liebau & Zirfas, 2010). Het
tragische narratief kenmerkt zich door een lage autonome en een hoge heteronome controle (Brugman, 2000, p. 71), wat concreet wil zeggen dat de
tragische figuur zich niet louter machteloos voelt in een specifieke situatie,
maar die machteloosheid ervaart tegenover de machten van het bestaan. In
het klassieke tragische drama wordt de hoofdfiguur opgevoerd als een
speelbal van het lot (Scherer-Rath, 2002, p. 85), maar ook vandaag kunnen
mensen een contingentie-ervaring interpreteren als de confrontatie met het
leven als een macht die je kan maken en breken (Kuitert, 2000, p. 119).
Deze machten worden als een kwaad ervaren (Sarot, 2003, p. 61), bedreigen het goede en druisen in tegen de zin van het leven (Dalferth, 2006, p.
38). Door de bedreiging van het goede leven wordt een morele dimensie
ingebracht. Sarot zegt dat de tragische figuur het kwaad niet ten volle kan
doorgronden. De interpretatiecrisis als ervaring van tragiek kenmerkt zich
in de kern door een tweestrijd. Scherer-Rath (2002, p. 85) spreekt van een
paradox, omdat de tragische figuur zich machteloos voelt terwijl tegelijk
het meest belangrijke in zijn bestaan bedreigd wordt. De persoon voelt zich
dus klemgezet: er is geen enkele optie meer over, maar opgeven kan niet.
1.5.4 Zelftranscendentie
Ook het concept zelftranscendentie dient als aanvullend concept en is gelieerd aan de gewaarwording van het open andere. Religieuze ervaringen
worden in dit onderzoek beschouwd als ervaringen van zelftranscendentie,
zoals bedoeld door Joas (2016, p. 7)12. Wat in de zelftranscendentie gebeurt, is dat de persoon die reeds door de contingentie-erkenning het oude
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betekeniskader heeft losgelaten, gegrepen wordt door het andere en daarmee niet langer op zichzelf gefixeerd is. Daardoor ontstaat er ruimte voor
nieuwe betekenissen. Zelftranscendentie is mogelijk dankzij het diep menselijke verlangen naar een betekenisvol leven, naar het goede leven (Hermans 2015, p. 41; zie ook McNamara, pp. 42v). Taylor (2007, p. 5) beschrijft dit besef als een menselijk verlangen naar ‘human fullness’: als
datgene waarin het leven voller is, rijker, dieper, meer de moeite waard,
meer bewonderenswaardig, en dichter komt bij wat het zou moeten zijn.
Strasser stelt dat er aan het menselijk bestaan een zuiver verlangen ten
grondslag ligt dat de empirische wereld overstijgt: “The amor of man is no
longer a longing for this or that” (1977, p. 291). Strasser voegt hieraan toe
dat dit verlangen als keerzijde een metafysische kwetsbaarheid heeft, omdat mensen eraan lijden wanneer hun bestaan betekenisloos is geworden
en het ultieme verlangen nergens een weg in vindt. Eenzelfde soort gedachte treffen we aan bij McNamara (2009, p. 23): “een menselijk zelf
heeft besef van zijn eindigheid. Het bestaat niet voor altijd. Het heeft echter wel het besef dat er zoiets als ‘voor altijd’ bestaat. En het zelf kan verlangen naar dat waarvan het weet dat het onbereikbaar is. Daarom is het
gedoemd om tegen zichzelf verdeeld te zijn”.13
1.6 Opbouw van deze studie
Het doel van deze studie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van een religiewetenschappelijke, praktische theorie over de interpretatiecrisis op basis van kwalitatief onderzoek naar de inhoudelijke kant van de
subjectieve interpretatie van de contingentie-ervaring van religieuze en
niet-religieuze respondenten die moeten leven met een vorm van kanker
die niet meer te genezen is. Dit doel wordt in opeenvolgende stappen bereikt. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksstrategie verantwoord. Het onderzoeksdesign komt aan de orde, de topics en vragen van het halfgestructureerde interview, de praktische uitvoering van het onderzoek, een beschrijving van de respondenten, het ontwerp van de analyse en de maatregelen om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen garanderen. In de
hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht hoe de patiënten pogen om hun
ziekte te verklaren op basis van medische kennis en alternatieve inzichten.
Daarbij komen ook verschillende betekenissen van het begrip toeval ter
sprake en religieuze verklaringen. Tevens komt het morele concept van
schuld aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de interpretaties van de ziekte
als onverwachte gebeurtenis geanalyseerd. In hoeverre werd de diagnose
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als onverwacht ervaren en waarom? In hoofdstuk 5 wordt de ervaring van
tragiek geanalyseerd. Deze valt uiteen in drie dimensies. De individuele
dimensie wordt verkend op basis van opvallende metaforen. In de sociale
dimensie wordt geanalyseerd hoe de respondenten de reacties vanuit de
omgeving kunnen ervaren als verergering van hun tragiek. In de overstijgende dimensie wordt geanalyseerd waar respondenten de klacht op baseren: Waarom moet mij dit overkomen? Hierna volgt hoofdstuk 6, over de
gewaarwording van het open andere, bij religieuze en niet-religieuze respondenten. In hoofdstuk 7, ten slotte, worden de theoretische concepten
uit de empirische analyseresultaten gepresenteerd aan de hand van de onderzoeksvragen en volgt een reflectie op de bijdrage van het onderzoek
aan een praktische contingentietheorie. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
Noten:
1

R30CV, r 087.
Wuchterl (2011), p. 28: “Kontingenz betrifft also, vereinfacht gesagt, faktisch vorliegende und
damit mögliche Phänomene, deren Notwendigkeit zunächst nicht eingesehen werden kann. Dazu
gehören Zufälligkeiten wie unsere Staatsangehörigkeiten, unsere gesellschaftliche Stellung, ebenso
Krankheit und Schicksalsschläge…”.
3
https://www.kwf.nl/voorkomen/gewicht-voeding-bewegen-alcohol
4
Toffler (1970) beschrijft de contingentiesamenleving in deel 1, in de Duitse vertaling: Das Ende
der Stetigkeit.
5
“Recognition of the importance of individuality in the domain of health care is an adequate reflection of the changing position of the individual in modern society.” (Stalpers, 2009, p. 60)
6
Sociaal Cultureel Planbureau “Godsdienstige veranderingen in Nederland” (sept. 2006, zie
www.scp.nl). In de afsluitende overwegingen (p.103) stelt het rapport: “Op het niveau van de individuen kregen niet zozeer varianten van uitgesproken ongeloof meer aantrekkingskracht, maar is
de levensbeschouwelijke modularisering toegenomen. Men is nog wel in aanzienlijke getale geneigd afzonderlijke onderdelen van de (christelijke) traditie te onderschrijven (zoals bepaalde rituelen of het geloof in een voortbestaan na de dood) maar niet om het ‘totaalpakket’ voor zijn
rekening te nemen. Zo’n losse religieuze identiteit komt per saldo neer op een levensbeschouwelijke
versplintering op individueel niveau, een manifestatie van individualisering op godsdienstig gebied”.
7
https://www.ru.nl/ptrs/crcs/about-us/
8
Aspecten en Dimensies van Contingente Levensgebeurtenissen (ADCL). “Het ADCL-schema
helpt de vier verschillende aspecten (positief, negatief, actief en passief) en dimensies (situationeel,
existentieel en spiritueel of religieus) van contingente levenservaringen te onderscheiden”
(Scherer-Rath, 2013, p. 184).
9
Zie http://www.impactonderzoek.nl
10
Een van de vele voorbeelden die genoemd zouden kunnen worden, is dat van Ussher, Perz, &
The Australian Cancer and Fertility Study Team (2018) waarin nog altijd als uitgangspunt wordt
verwezen naar de studie van Bury (1982).
11
De onderzoeksvragen worden verder besproken in § 2.3.
12
“This means experiences in which a person transcends herself, but not, at least not immediately,
in the sense of moral achievement but rather in being pulled beyond the boundaries of one’s self,
being captivated by something outside of myself, a relaxation of or liberation from one’s fixation
2
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on oneself. We thus initially define this self-transcendence only as a movement away from oneself,
as the somewhat antiquated German word Ergriffensein expresses quite beautifully.”
13
Mijn vertaling van McNamara, 2009, p. 23: “A human Self is aware of its finitude. It will not last
forever. Yet it is also aware that there is a ‘forever’ and the human Self can desire what it knows it
cannot have. The Self is therefore doomed to be divided against itself.”

2
Ontwerp en uitvoering van het onderzoek
In dit hoofdstuk wordt, terugblikkend op het onderzoek, de onderzoeksstrategie verantwoord, die op basis van de in het inleidende hoofdstuk besproken doelstelling de belangrijkste keuzes omvat met betrekking tot de
opzet en uitvoering van het onderzoek. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In § 2.1 wordt verantwoord waarom gekozen is voor een onderzoeksdesign van een q-type kwalitatief onderzoek. In § 2.2 wordt de opzet
van het halfgestructureerde interview geschetst en worden de topics gepresenteerd. In § 2.3 wordt toegelicht welke interviewvragen data genereerden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In § 2.4 volgt een toelichting op de inclusiecriteria van de onderzoekspopulatie en het type steekproef. Hierna volgt in § 2.5 een beschrijving van de dataverzameling in
samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum. In § 2.6
wordt de steekproef beoordeeld en worden de kenmerken van de respondenten beschreven. In § 2.7 volgt een uiteenzetting over de methode en
analyse om de deelvragen te kunnen beantwoorden. In § 2.8 wordt beschreven welke stappen zijn genomen om de kwaliteit van het onderzoek
te garanderen en hoe de kwaliteitscontrole van het coderingsproces heeft
plaatsgevonden. Ten slotte wordt in § 2.9 uitgelegd hoe de afkorting van
de bron achter een citaat moet worden gelezen.
2.1 Onderzoeksdesign
In deze paragraaf wordt de keuze van het onderzoeksdesign vanuit het doel
van het onderzoek en vanuit de onderzoeksvraag verantwoord. Het onderzoeksdoel is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een
praktijkgerichte, religiewetenschappelijke theorie over de interpretatiecrisis van patiënten die moeten leven met ongeneeslijke kanker. De centrale
onderzoeksvraag werd als volgt geformuleerd: In hoeverre interpreteren
patiënten het moeten leven met ongeneeslijke kanker als een contingentieervaring, en welke rol spelen religieuze en niet-religieuze interpretaties
daarin? Onder een contingentie-ervaring wordt in dit onderzoek een ervaring verstaan van een onverwachte gebeurtenis die het bestaan ontregelt en
mogelijk een existentiële interpretatiecrisis veroorzaakt. Het theoretische
begrip contingentie was beperkt toepasbaar waar het ging om de existentiële dimensie in contingentie-ervaringen van moderne mensen. Dat betekende dat de theorie als vertrekpunt werd genomen, maar dat verkend werd
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wat de existentiële dimensie in de praktijk inhield, hoe men omging met
de bestaansonzekerheid die het moeten leven met de ziekte met zich meebracht. Voor de keuze van het onderzoeksdesign was bepalend dat vanuit
de theorie vertrokken werd en dat in elk analytisch hoofdstuk een deductieve redenering werd gevolgd. Tegelijk hield het verkennende karakter
van het onderzoek in dat er openheid bleef voor iteratie (aanpassingen vanwege voortschrijdend inzicht). De analytische vraag was in hoeverre theorie en ervaring met elkaar overeenstemden en wat daar de theoretische
implicaties van waren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een kwalitatief
empirische benadering die gericht was op de subjectieve interpretatie van
menselijke ervaringen en waarin op iteratieve wijze zowel deductieve als
inductieve onderzoekstappen werden gezet. Het q-type (Verschuren,
2009) omvatte dit design en bood de mogelijkheid het onderwerp conform
de doelstelling op een gestructureerde manier te verkennen. In vergelijking
met andere onderzoeksdesigns beoogt men met het q-type een hoge interne
validiteit te bereiken. Specifiek voor het design van ons onderzoek was dat
een relatief hoog aantal respondenten werd geïnterviewd (n = 55) en dat
het interview eenmalig werd gehouden op basis van dezelfde vragenlijst
(cross-sectioneel). Het aantal garandeerde voldoende variatie.
2.2 Het halfgestructureerde interview
Aansluitend bij het onderzoeksdesign werd gekozen voor een halfgestructureerd interview. Daarbij lagen de topics en bijbehorende interviewvragen vast. De volgorde van de vragen en de wijze van formuleren konden
worden aangepast aan de situatie (Baarda, et al., 2013, p. 150). Ook had
de onderzoeker de mogelijkheid om door te vragen. Er werd gebruik gemaakt van de interviewopzet van Van den Brand e.a. (2014). De vragen
werden vertaald naar de situatie van patiënten met kanker en verder aangevuld. Na het afnemen van de eerste interviews werd beoordeeld of de
vragenlijst van het interview voldeed en werden nog kleine aanpassingen
gemaakt. Besloten werd tot het maken van een antwoordboekje voor de
respondenten, zodat zij tijdens het gesprek de vragen schriftelijk voor zich
hadden en zij de vragen waar een keuze verlangd werd zelf konden aankruisen. In bijlage 1 zijn de interviewvragen te vinden over de ziektebeleving van de patiënten, voor zover van toepassing voor de analyse van dit
onderzoek.1
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Inleidende interviewvragen naar de achtergrond van de respondenten
Voordat het gesprek met de respondent thuis kon beginnen, diende de onderzoeker er zeker van te zijn dat een eventuele partner zich niet in het
gesprek zou mengen en de respondent vrijuit kon spreken. Deze randvoorwaarde keert in § 2.6 terug bij de beoordeling van de steekproef. Het interview begon met een introductie waarin de interviewer zich voorstelde
als onderzoeker van de Radboud Universiteit en verder niet meer informatie over zichzelf gaf dan nodig was. In het kort werd verteld wat de bedoeling van het onderzoek was, dat het onderzoek anoniem was, hoelang het
interview ongeveer duurde en dat de respondent te allen tijde met het interview mochten stoppen, zoals al in de schriftelijke informatie vooraf (zie
§ 2.5) was aangegeven. Hierna werden vragen gesteld over de achtergrond
van de respondent: geslacht, geboortejaar, opleidingsniveau en gezinssituatie. Geslacht werd gevraagd om tot een 50/50 verdeling van mannen en
vrouwen te komen. Dit was relevant vanwege mogelijk verschillen in beleving, maar ook omdat sommige soorten kanker seksegerelateerd zijn.
Het geboortejaar werd gevraagd om de gemiddelde leeftijd te berekenen.
De leeftijd was bovendien relevant omdat ouderdom en sterfelijkheid met
elkaar samenhangen. Daarna volgden vragen die de religieuze zelfdefinitie
(Berghuijs, Pieper, & Bakker, 2013) betroffen. Enkele inleidende vragen
over eigen religieuze praktijken boden de respondent de gelegenheid een
weloverwogen keuze te kunnen maken met betrekking tot de eigen levensovertuiging. De keuze voor religieus of niet-religieus bepaalde in welk van
de twee onderzoeksgroepen men kwam.2 Daarna begon het inhoudelijke
interview.
Een open beginvraag
De openingsvraag (Baarda, et al., 2013, p. 166) was een zeer open vraag
(2.1): “Kunt u ook vertellen wat er is gebeurd?”. De respondenten grepen
die meestal aan om uitgebreid verslag te doen van het verloop van de behandeling, vanaf het moment dat men gemerkt had dat er iets vreemds aan
de hand was tot en met alle fasen van wat door patiënten vaak ‘de medische
molen’ werd genoemd. Voor de analyse had dit relatief weinig opgeleverd,
maar wel hielp het de onderzoeker om zich te realiseren wat de respondenten hadden doorgemaakt. En wat misschien nog wel belangrijker was, het
maakte de respondent van meet af tot het middelpunt van het verhaal. De
respondent was lang aan het woord, de onderzoeker luisterde. Daarmee
was het ijs gebroken. Er was een ruimte geschapen waarin de onderzoeker
vragen over leven en dood kon stellen.
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De topics
De topics (Baarda, et al., 2013, pp. 164vv) zijn onderwerpen waar de onderzoeker het tijdens het interview over wil hebben om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. De vijf topics die werden gekozen, waren de
verklaring van de oorzaak van de ziekte (1), het onverwachte van de gebeurtenis (2), de persoonlijke belangen die in het geding waren (3), de religieuze invloed (4) en de rol van de omgeving (5). De topics werden geconcretiseerd in de formulering van een aantal interviewvragen (zie bijlage 1). Daaruit werden de data gegenereerd waarmee de onderzoeksvragen konden worden beantwoord.
De afsluiting
Aan het eind van het interview volgde de evaluerende vraag hoe men het
interview had ervaren. De respondent kon aangeven of deze een kopie van
het gesprek wilde hebben, zodra die beschikbaar was.
2.3 De data ter beantwoording van de onderzoeksvragen
Er werden vier onderzoeksvragen geformuleerd die samen een antwoord
moesten geven op de centrale vraag. Die werden echter gaandeweg het
proces van het onderzoek ontwikkeld en aangescherpt in de wisselwerking
tussen analyse en theorie. Dat roept de vraag op welke interviewvragen en
volgvragen achteraf bezien effectief waren geweest voor de beantwoording van de uiteindelijke onderzoeksvragen. Hieronder wordt telkens eerst
de onderzoeksvraag geïntroduceerd en toegelicht. Daarna wordt in grote
lijnen geschetst waar de data vandaan kwamen om de vraag te kunnen beantwoorden.
Toelichting op de eerste onderzoeksvraag
De eerste onderzoeksvraag luidt: In hoeverre kunnen de respondenten het
ontstaan van hun ziekte verklaren? Deze is in drie deelvragen onderverdeeld. Deelvraag 1a luidt: In hoeverre kunnen de respondenten hun ziekte
causaal verklaren? Deelvraag 1b luidt: In hoeverre berust het ontstaan
van hun ziekte volgens hen op toeval? Deelvraag 1c luidt: In hoeverre heeft
het ontstaan van hun ziekte een religieuze verklaring? Al aan het begin
van het onderzoek stond vast dat de oorzaak van de ziekte een relevante
topic was. Immers, in de theorie wordt een contingente gebeurtenis gekenmerkt als een gebeurtenis die volgens de persoon zelf geen grond heeft
(Makropoulos, 1997, p. 16). Een contingentie-ervaring ontstaat wanneer
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men de gebeurtenis waardoor men is getroffen als niet-noodzakelijk interpreteert. Dat uitgangspunt gaf aanleiding tot de interviewvraag of men een
verklaring had voor het ontstaan van de ziekte of dat men vond dat men
toevallig was getroffen (vraag 2.11 en volgvraag 2.12). In de theorie van
Wuchterl wordt contingentie uitgedrukt in een modaallogisch oordeel
(2011, pp. 28-34). Mogelijk betekent aan de ene kant niet noodzakelijk en
aan de andere kant niet onmogelijk. In praktische zin betekent dit dat een
verklaring dan dwingend beargumenteerd kan worden (noodzakelijk is),
of voor mogelijk wordt gehouden, gepaard gaand met twijfel (contingent
is), of uitgesloten en verworpen wordt (voor onmogelijk wordt gehouden).
De verwachting was dat de respondenten onzeker zouden zijn over het ontstaan van hun ziekte en dat dat een aspect vormde van hun contingentieervaring.
Vindplaatsen ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag
De belangrijkste bron voor de beantwoording van deelvraag 1a naar de
feitelijke verklaring was de specifieke interviewvraag die boven werd genoemd. Echter, ook vraag 2.13 en volgvraag 2.14 vormden een belangrijke
bron. Deze waren gericht op een alternatieve, religieuze verklaring voor
de ziekte. Maar om te verduidelijken dat men zo’n type verklaring ongeloofwaardig achtte, argumenteerden de respondenten dat de ziekte uitsluitend feitelijke oorzaken had en gingen zij daar opnieuw op in. Dat leverde
aanvullende informatie op over een causale verklaring. Ook deelvraag 1b
kon nader worden gespecificeerd op basis van de theorie van Wuchterl. In
de interviewvraag naar de oorzaak had toeval nog uitsluitend de betekenis
van ‘geen oorzaak’ (“of vindt u dat u de ziekte toevallig gekregen hebt?”).
In de theorie van Wuchterl wordt echter een onderscheid gemaakt tussen
drie betekenissen van toeval, namelijk toeval omdat een gebeurtenis vanzelf ontstaat en geen oorzaak van buiten heeft (absoluut toeval), of omdat
de oorzaak onkenbaar is (epistemisch toeval), of omdat de oorzaak toevallig iemands pad kruist en niet te verklaren is vanuit het eigen handelen
(relatief toeval). De specificatie van drie verschillende betekenissen van
het toevallige ontstaan van de ziekte maakte dat de data verspreid over het
hele interview voorkwamen. Net als bij de vraag naar feitelijke oorzaken
het geval was, werden de verschillende betekenissen van het toeval het
vaakst aangetroffen als antwoord op de vraag naar de oorzaak (vraag
2.11/12). Met name het relatieve toeval kwam verspreid over het interview
voor. In de helft van de gevallen kwam dit voor als antwoord op de vraag
naar de betekenis van het ongeneeslijk ziek zijn (vraag 2.6). Ook kwam
het relatieve toeval ter sprake bij het doorvragen op de emotie ‘woede’, als
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de respondent die emotie het sterkst voelde, en als antwoord op de vraag
naar de gevolgen van de ziekte (vraag 2.9). Verder kwam dit enkele keren
ter sprake wanneer respondenten vertelden over hun eerste reactie op de
diagnose (vraag 2.5). Ten slotte was het relatieve toeval een manier waarop
respondenten ontkenden dat er sprake was van een religieuze verklaring
(Vraag 2.13/14). Voor de beantwoording van deelvraag 1c was specifiek
interviewvraag 2.13/14 bedoeld, waar gevraagd werd naar een eventuele
religieuze verklaring. Hier was geen theorie voor, maar aangenomen werd
dat mensen soms veronderstellen dat gebeurtenissen op de een of andere
wijze veroorzaakt worden door een religieuze macht. Alle citaten over een
eventuele religieuze verklaring van de ziekte konden aan interviewvraag
2.13/14 worden ontleend.
Toelichting op de tweede onderzoeksvraag
De tweede onderzoeksvraag luidt: In hoeverre hadden de respondenten de
diagnose van de ongeneeslijke ziekte verwacht? Een contingente gebeurtenis is volgens de definitie ‘niet noodzakelijk’. Wanneer een gebeurtenis
geen grond heeft, heeft men vanuit een handelingsperspectief (Bubner,
1984) geen reden om zo’n gebeurtenis te verwachten. Contingentie-ervaringen lijken ‘uit de lucht te komen vallen’ (Kruizinga, 2017a). Volgens
Hohwy (2013) is het menselijk brein door trial and error in staat tot vooruitzien en schept het fragiele verwachtingen ten opzichte van de leefwereld. Een onverwachte gebeurtenis duidt op een mismatch met die verwachting, wat zich kan uiten in een reactie van verbijstering. Zoiets roept
existentiële vragen op. Makropoulos zegt in dit verband dat contingentie
een categorie van zelfproblematisering en een product van reflectie is, dat
onlosmakelijk met iemands zelf- en wereldbeeld correspondeert (1997, p.
14). De interpretaties van de respondenten waarom de ziekte onverwacht
kwam, zouden dus een ingang kunnen bieden om hun interpretatiecrisis te
onderzoeken. De verwachting was dat de diagnose voor veel respondenten
als onverwacht werd ervaren en een existentiële dimensie in de interpretatie zou laten zien.
Vindplaatsen ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag
In het interview werd een specifieke vraag gesteld naar de verwachting
(vraag 2.3 en 2.4). Ongeveer twee derde van de relevante data werden
daaraan ontleend. De andere citaten kwamen voor in de antwoorden van
de respondenten op de vraag wat de eerste reactie van de respondent was
op de diagnose (vraag 2.5) en ten slotte in de antwoorden op de beginvraag
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wat er was gebeurd en respondenten vrijuit hun ziekteverhaal vertelden
(vraag 2.1).
Toelichting op de derde onderzoeksvraag
De derde onderzoeksvraag luidt: In hoeverre interpreteren de respondenten het moeten leven met de ziekte als een ervaring van tragiek? Deze
vraag is inductief opgekomen. Een ervaring van tragiek bestaat volgens de
theorie uit twee aspecten, namelijk de ervaring van machteloosheid en de
bewustwording van wat voor iemand onopgeefbaar is. De analyse viel in
drie dimensies uiteen, namelijk een individuele, een sociale en een overstijgende dimensie. Bij de individuele dimensie gaat het om de ervaring
van tragiek in relatie tot de persoonlijke belangen of het eigen streven. De
sociale dimensie betreft de wijze hoe de als negatief ervaren reacties van
de omgeving iemands ervaring van tragiek versterkten. De overstijgende
dimensie betreft de wijze waarop de ervaring van tragiek geïnterpreteerd
wordt ten overstaan van wat als een overstijgende werkelijkheid wordt ervaren, hetzij religieus hetzij niet-religieus.
Vindplaatsen ter beantwoording van de derde onderzoeksvraag
Voor de individuele dimensie van tragiek werden metaforen geanalyseerd.
Die werden frequent aangetroffen bij de beginvraag wat er was gebeurd
(vraag 2.1), waarbij de respondenten vrijuit vertelden wat zij hadden meegemaakt, en bij hun eerste reactie op de diagnose (vraag 2.5). Daarnaast
werden zij aangetroffen waar de respondenten over het onverwachte van
de ziekte spraken (vraag 2.4) en antwoord gaven op de vraag naar de betekenis (vraag 2.6). Alle relevante citaten voor de analyse van de ervaring
van tragiek op het sociale niveau werden ontleend aan de antwoorden op
vraag 2.15: Wat betekenen mensen in uw omgeving voor u nu u ziek bent?
Kunt u daar iets over vertellen? De data voor de ervaring van tragiek op
het overstijgende niveau werden ontleend aan antwoorden op de vraag
naar de betekenis van het moeten leven met de ziekte (vraag 2.6) en naar
de emotie die men voelde (vraag 2.7, met name woede).
Toelichting op de vierde onderzoeksvraag
De vierde en laatste deelvraag luidt: In hoeverre geven respectievelijk religieuze en niet-religieuze respondenten blijk van een gewaarwording van
het open andere, waardoor zij, ondanks het moeten leven met de ziekte,
een reden tot hoop hebben? Zoals in § 1.4 uiteengezet, heeft het onze voorkeur om van de gewaarwording van het open andere te spreken. Volgens
Wuchterl (2011) hebben mensen een opening vanuit ‘het andere van de
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verklarende rede’ nodig om openingen in de interpretatiecrisis te vinden.
Hoewel het andere volgens Wuchterl onzegbaar is, hebben mensen hier
wel een besef van en kunnen zij er een invloed van ondervinden. De intuitieve gewaarwording van het open andere kan nieuwe betekenissen aanreiken en een aangrijpingspunt vormen voor de interpretatie. Zo kan men
een reden tot hoop hebben die een uitweg uit de interpretatiecrisis biedt.
Wuchterl ziet dit als een universeel menselijke mogelijkheid. Verwacht
werd dat de gewaarwording van het open andere bij zowel religieuze als
niet-religieuze respondenten zou kunnen voorkomen, maar dat men dat op
verschillende wijzen tot uitdrukking zou brengen.
Vindplaatsen ter beantwoording van de vierde onderzoeksvraag
De citaten om de onderzoeksvraag te beantwoorden kwamen zeer verspreid over het interview voor. Het meest frequent naar aanleiding van
vraag 2.13, of een spirituele werkelijkheid iets te maken had met het ontstaan van de ziekte. Ook werden zij aangetroffen waar positieve emoties
werden toegelicht (vraag 2.9), zoals hoop, gelukkig zijn, opluchting. Ook
kwamen er citaten voor waar de eerste reactie werd beschreven (vraag 2.5)
en de betekenis van de ongeneeslijke ziekte (vraag 2.6). Het kon zijn dat
de respondenten hierover vertelden naar aanleiding van de interviewvraag,
maar deze interpretatiewijze trad met name aan het licht waar de interviewer bleef doorvragen, zodat respondenten over hun achterliggende gedachten vertelden: Hoe ziet u dat dan? Zou u ook kunnen zeggen wat dan
is? Hebt u daar een bepaalde voorstelling bij? Welke lading heeft dat
woord voor u? Kunt u dat nog eens uitleggen? In hoofdstuk 6, waar langere segmenten worden gepresenteerd, is goed te zien hoe de interviewer
telkens doorvroeg.
2.4 Inclusiecriteria en steekproef
In deze paragraaf wordt eerst besproken welke inclusiecriteria voor de
werving van respondenten zijn gehanteerd en waarom. Daarna volgt een
beschrijving van de steekproef.
Inclusiecriteria
Om de centrale vraagstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden,
werd gekozen voor de populatie van patiënten met ongeneeslijke kanker.
Het krijgen van zo’n vorm van kanker kan immers worden beleefd als een
contingentie-ervaring. Binnen deze populatie werden een aantal inclusiecriteria opgesteld voor de onderzoekseenheden, de individuele patiënten:

ONTWERP EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

29

1. Het eerste criterium was dat men gediagnosticeerd was met een
ongeneeslijke (incurabele) vorm van kanker. Aansluitend bij de definitie van Wuchterl, moest het dan gaan om een onomkeerbare en
onoplosbare gebeurtenis (zie § 1.5.1). Het maakte veel uit of patienten nog hoop hadden op genezing of dat zij deze hoop hadden
moeten opgeven. Naar verwachting zouden patiënten die hoop
hadden op genezing, al was het statistisch nog zo’n gering percentage, hun focus dáárop richten en geneigd zijn om het existentiële
interpretatieproces uit te stellen. Dat is bij twee respondenten in dit
onderzoek ook gebleken, die om die reden moesten worden uitgesloten (zoals besproken wordt in § 2.5). De verwachting was dat
waar de hoop op genezing ontbrak er een grotere kans zou zijn op
het ontstaan van een existentiële interpretatiecrisis, waar het onderzoek op gericht was.
2. Een volgend criterium was dat men voldoende tijd had gehad om
te reflecteren op de betekenis van de diagnose. Psychologische literatuur gaf weinig houvast waar het ging om de duur van de eerste
fase van wat een accidentele crisis genoemd wordt: een crisis veroorzaakt door een onverwachte gebeurtenis - en niet door een bepaalde levensfase, zoals puberteit, midlifecrisis of ouderdom. De
beleving van een schok vanwege een accidentele crisis kan drie tot
zes weken aanhouden. Individuele verschillen worden bepaald
door de factoren draaglast en draagvermogen (Van Luyn &
Kaasenbrood, 2009). Vanwege de verschillen werd besloten om
een ruime marge aan te houden en uit te gaan van minimaal acht
weken dat men op de hoogte moest zijn van de diagnose.
3. Behalve theoriegerichte overwegingen werden er ook ethische
meegenomen in de inclusiecriteria. Patiënten dienden vitaal genoeg te zijn om deel te kunnen nemen aan een intensief interview.
Dit wordt door artsen vastgesteld aan de hand van de schaal van
Karnofsky. Patiënten die deelnamen dienden op deze schaal minimaal 70 te scoren. Een Karnofsky-score van 100 betekent dat men
normaal functioneert, zonder enige beperkingen. Een score van 70
betekent dat men geen zware inspanning kan verrichten, maar wel
een lichte vorm van arbeid (Wagener & De Mulder, 1990).
4. Tevens werd bepaald dat respondenten minimaal 18 jaar moesten
zijn en zelfstandig eigen beslissingen tot deelname konden maken.
Er werd geen maximale leeftijd gesteld.
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5. Vanuit de religiewetenschappelijke invalshoek van het onderzoek
werd gekozen voor respondenten die zich respectievelijk religieus
en niet-religieus noemden.
6. Ten slotte werd gestreefd naar een gelijke verdeling per sekse, omdat specifieke vormen van kanker seksegerelateerd zijn en daarom
verwacht kon worden dat het behoren tot een bepaalde sekse in de
subjectieve interpretatie een relevante factor zou zijn.

De steekproef
Om praktische redenen werd gekozen voor een niet-gerichte selecte steekproef (Baarda, et al., 2013, pp. 96-98). Select hield in dit onderzoek in dat
patiënten werden benaderd die toevallig met hun arts een afspraak hadden.
Dit is een toevallige steekproef (accidental sample), die volgens Baarda
ook wel een gelegenheidssteekproef (convenience sample) wordt genoemd. Tegelijk is er een zekere overlap met een quotasteekproef, omdat
gekozen werd voor een evenredige verdeling over vier cellen: van religieuze en niet-religieuze respondenten en van vrouwen en mannen. Dat
leidde ertoe dat op een gegeven moment alleen patiënten benaderd werden
voor cellen die nog aanvulling behoefden. Niet-gericht wil zeggen dat patiënten niet gekozen werden op bepaalde (extreme) eigenschappen. De
praktische reden voor de selecte steekproef was dat de onderzoeker voor
het werven van respondenten sterk afhankelijk was van samenwerking met
universitaire medische centra en de medewerking van artsen nodig was om
hun patiënten voor het onderzoek te benaderen. Met de afdeling Medische
Oncologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen
(voorheen Universitair Medisch Centrum St Radboud) waren reeds contacten en er was ook een arts bereid gevonden om het onderzoek te coördineren en andere artsen tot samenwerking te motiveren.
2.5 De praktische uitvoering en dataverzameling
Om het onderzoek te mogen verrichten met medewerking van patiënten
was vooraf toestemming nodig van de Commissie Mensgebonden Onderzoek (CMO) regio Arnhem-Nijmegen. Deze had het onderzoek beoordeeld en goedgekeurd (NL22981.091.08). De commissie had onder andere
beoordeeld of het onderzoek nodig was, of de patiënt goed werd geïnformeerd, of de patiënt niet te veel werd belast en of anonimiteit gegarandeerd
was. Artsen van de afdeling Oncologie die bereid waren tot medewerking
ontvingen de lijst met inclusiecriteria. Patiënten werden persoonlijk door
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de behandelend arts geïnformeerd en ontvingen een schriftelijke patiënteninformatie met het toestemmingsformulier (informed consent, zie bijlage 2). Daarin werd onder andere gesteld dat men het recht had zich te
allen tijde terug te trekken. Ook werd gesteld dat men mogelijk voordeel
van het gesprek zou hebben, omdat men over de eigen ervaring kon reflecteren naar aanleiding van vragen van een deskundige.
Dataverzameling
Met patiënten die toestemming gaven, werd door de onderzoeker telefonisch contact opgenomen. Eenmalig werd bij de patiënten thuis een faceto-face-interview gehouden. De interviews werden opgenomen met een
recorder. De duur van het interview was maximaal anderhalf uur. De data
voor het onderzoek werden verzameld in de periode van oktober 2008 tot
november 2009. Alle interviews werden afgenomen door de onderzoeker
zelf. De interviews werden daarna getranscribeerd. Het interviewproces
vond plaats onder supervisie van drie senioronderzoekers, in het kader van
een promotietraject.
2.6 Resultaat van de werving en beschrijving van de respondenten
Vijf gesprekken konden geen doorgang vinden vanwege ontwikkelingen
in het ziekteproces. Vier gesprekken moesten worden afgekeurd vanwege
cognitieve problemen of gehoorproblemen van de patiënt of vanwege partners die zich in het gesprek mengden (vaak samenhangend met de gehoorproblemen). Dit laatste leidde tot nieuwe richtlijnen om dit te voorkomen.
Twee patiënten konden niet worden geïncludeerd omdat zij er tijdens het
interview – door een misverstand in de communicatie met het ziekenhuis
- vanuit gingen dat zij nog een kans op genezing hadden. Als resultaat bleven er 55 patiënten over. De verdeling van geïncludeerde patiënten werd
als volgt over vier cellen verdeeld:
Tabel 2.1 Resultaten werving respondenten
Religieus
Niet-religieus
Man
14
11
Vrouw
18
12
Totaal
32
23

å
25
30
55 (n)
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De respondentgroepen waren niet geheel evenredig over de cellen verdeeld. Dit kwam omdat verschillende artsen tegelijk wierven en enkele interviews vanwege kwaliteitseisen alsnog afvielen (zie boven). Dit werd
door ons niet als een bezwaar gezien, omdat, zoals eerder gezegd, het aantal respondenten voor dit type onderzoeken reeds aan de hoge kant en variatie daarmee gegarandeerd was. De respondenten kwamen allen uit Nederland, in een straal van ongeveer 50 kilometer om Nijmegen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 61 jaar (± 1948). Hun leeftijd varieerde van 34 tot 86 jaar. De gemiddelde tijd die verstreken was vanaf de
tijd van de diagnose van ongeneeslijke kanker was 23 maanden. De meest
voorkomende soorten kanker waren borstkanker, darmkanker en nierkanker (zie bij respondentkenmerken, bijlage 3). Sommigen van de respondenten waren op het moment van het interview nog volop bezig met het
verwerken van de recente diagnose, terwijl anderen al langere tijd ongeneeslijk ziek waren en binnen de aangepaste grenzen van het mogelijke
een nieuwe balans hadden gevonden. De situatie waarin de patiënten verkeerden op het moment dat zij werden geïnterviewd, liet grote verschillen
zien. Sommige patiënten voelden zich ziek en hadden geen lange levensverwachting meer, terwijl anderen soms nauwelijks iets van hun ziekte
merkten, nog volop aan het actieve leven deelnamen, een baan hadden en
weinig aan hun ziekte dachten.
Beschrijving van de respondenten
Voordat een beschrijving van de respondenten wordt gegeven, wordt eerst
een algemeen beeld geschetst. Het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) stelt in het rapport Palliatieve zorg in beeld dat verwacht wordt
dat de incidentie van kanker tussen 2010 en 2020 toeneemt met 40% en de
prevalentie waarschijnlijk toeneemt met 57%. In absolute cijfers stijgt de
prevalentie van kanker van 419.000 in 2009 tot ruim 666.000 in 2020. De
reden voor de toegenomen prevalentie is volgens het IKNL verbeterde diagnostiek en behandeling, de vergrijzing en doordat mensen ouder worden
(2014, pp. 22-25). Volgens het CBS3 stierven er in 2017 in Nederland
47.000 mensen aan kanker (wat met 31% de meest voorkomende doodsoorzaak is). Deze cijfers laten zien dat er in Nederland steeds meer mensen
mét kanker zullen moeten leren leven.
Een aantal van de respondenten had eerder kanker gehad, maar was daarvan genezen verklaard. Zo zei bijvoorbeeld een respondente uit het onderzoek, in 2009:
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“Ik heb in 1988 voor het eerst kanker gekregen, daarna is het dertien jaar stil geweest en in 2001 is het weer opnieuw begonnen.
Toen heb ik dus uitgebreid in het ziekenhuis gelegen en vanaf toen
is het onrustig. Maar ik heb een heel traag groeiende tumor, dus ik
kan misschien nog wel een tijdje mee. Dat is mijn verhaal. Maar
het is dus begonnen in 1988.”
(R24NV, r 050)
Typisch voor de problematiek van deze respondenten was dat zij beseften
dat hun tijd beperkt was. Vaak wilde men als eerste weten van de arts hoeveel tijd men nog had. De diagnose kwam vaak als een ongekende schok,
zoals een respondent het verwoordde:
“Ik zei al, we hebben best wel heel veel meegemaakt, maar ja…
Nee, zo’n ervaring heb ik nog nooit gehad. Ik kan niet zeggen dat
ik in het verleden iets meegemaakt heb wat dezelfde lading had als
wat die man op dat moment tegen mij zei”.
(R42CM, r 058)
Hun levenseinde werd al aangekondigd, maar zij wisten lang niet altijd
hoeveel tijd zij nog hadden. Bovendien kregen zij vaak de boodschap dat
er verschillende behandelingen waren om het proces te vertragen. De vraag
drong zich op hoelang men nog in staat zou zijn om bepaalde plannen te
realiseren, bijvoorbeeld het maken van een verre reis. De klok ging tikken.
Het besef dat men waarschijnlijk steeds zieker zou worden, riep tevens de
vraag op hoever men wilde gaan met behandelingen met het oog op de
kwaliteit van leven en of men eventueel euthanasie zou wensen. De problematiek kenmerkte zich dus door het leven in de spanningsvolle ruimte
van een beperkte tijd waarin zich keuzes en dilemma’s voordeden. Een
respondente verwoordde dit tijdsperspectief treffend als volgt:
“De uitzaaiingen zijn op dit moment in de botten, in de longen en
in de lever. En ja, je weet gewoon dat je op een doodlopend weggetje loopt. En voorheen had je het gevoel nog van oké, ik kan nog
met een aantal lussen lopen dan alleen dat doodlopende weggetje.
Maar er zijn uitwijkmogelijkheden om te lopen, en die zijn nou dadelijk op. Die zijn gewoon op. En dan weet je dat je rechttoe dat
steegje inloopt, dat je tegen die muur een keertje aankomt. En hoe
lang dat stukje nog is, dat weten ze gewoon niet. Maar je weet ge-
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woon, er zijn geen uitwijkmogelijkheden meer. Dat maakt het gewoon op dit moment zo emotioneel. (…) En ik voel mezelf ook wel
in een soort spagaat lopen. Toch op de weg van de strijd, om te
kijken van, wat levert deze therapie nou nog op? Maar mijn andere
been loopt eigenlijk al op de weg van, je aanvaardt de dood en je
gaat nog met de tijd die je rest iets moois doen of iets goeds doen.
Of iets ja, wat je nog graag zou willen presteren of zo. Dus, dat is
een beetje het dilemma waar ik op dit moment middenin zit.”
(R07CV, r 099)

Beschrijving van religieus en niet-religieus
Voorafgaand aan de keuze van een religieuze zelfdefinitie kregen de respondenten een aantal vragen voorgelegd over hun religieuze beleving, zodat zij het onderwerp goed op zich in konden laten werken. Hun toelichting
was soms uitgebreid, soms beknopt. De meeste religieuze respondenten
noemden zichzelf christelijk; een respondent noemde zich Boeddhistisch
en een zowel theosofisch als christelijk. Van de religieuze respondenten
gaf de helft bij hun overwegingen aan dat zij kerkelijk betrokken en praktiserend waren. Ongeveer een derde van hen gaf aan niet bij de kerk betrokken te zijn, maar wel te leven vanuit christelijke waarden (fatsoen en
respect voor elkaar, eerlijk zijn, zorgen voor de naaste), wat zij vaak ook
zeiden te hebben doorgegeven bij de opvoeding van hun kinderen. Opvallend was dat veel respondenten die de kerk niet of alleen op hoogtijdagen
of bij een mis voor overleden ouders bezochten, vaak aangaven dat zij wel
geregeld een kapelletje ingingen om een kaarsje aan te steken. Ook deden
zij wel geregeld een gebed. Het rituele aspect leek bij hen dus langer te
beklijven dan het kerkbezoek. Enkele religieuze respondenten gaven aan
dat zij zich in religieus opzicht ook op een andere manier waren gaan orienteerden (boeddhisme, reiki, esoterie).
Van de niet-religieuze respondenten gaf de helft aan dat zij niets
met geloof of godsdienst hadden. Anderen gaven aan dat zij wel vroeger,
in het ouderlijk gezin, eventueel nog een tijd daarna bij een kerk waren, en
zich wel aangesproken voelden door elementen in de religieuze beleving,
zoals de rituelen of de sfeer. Een van hen zei uit gewoonte nog steeds voor
het slapengaan te bidden, een ander stak regelmatig een kaarsje aan om tot
rust te komen, en twee anderen mediteerden. Dit alles paste in de landelijke
trend dat de keuze tussen religieus en niet-religieus vloeiend was, zoals in
het inleidende hoofdstuk werd beschreven.
In de steekproef kwamen in de religieuze groep relatief meer
rooms-katholieke dan protestantse respondenten voor. Dit hing samen met
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het feit dat de respondenten voornamelijk uit de zuidelijke helft van het
land kwamen.
2.7 Ontwerp van de data-analyse
In deze paragraaf wordt eerst geschetst wat de opzet en bedoeling van de
analyse was, zoals die voortvloeiden uit de keuze van het onderzoeksdesign. Binnen dat raamwerk wordt de Constant Vergelijkende Analysemethode besproken en de fasen waaruit de analyse is opgebouwd.
Deductieve redenering
Eigen aan het onderzoeksdesign van het q-type is dat een deductieve redenering wordt gevolgd, waar nodig aangevuld met inductieve elementen.
Dat hield in dat in elk van de analytische hoofdstukken de redenering als
volgt werd opgebouwd. Na een inleiding op het thema werd de relevante
theorie besproken en werden op basis daarvan de kenmerken beschreven
die nodig waren voor het opstellen van de codedefinities. De codedefinities, die aansluitend werden gepresenteerd, drukten de verwachting uit ten
aanzien van de empirie. De onderzoeksresultaten, die daarna werden getoond, lieten zien in hoeverre empirie en theorie met elkaar overeenkwamen. Op die manier traden verschillen aan het licht en werden nieuwe aspecten blootgelegd. Onvoorziene aspecten die buiten het theoretisch kader
vielen, kregen een inductieve codedefinitie. In de reflectie, ten slotte, werd
besproken wat daar de theoretische implicaties van waren.
De vervlechting van inductie en deductie
Dat de redenering deductief werd opgezet, wil nog niet zeggen dat het analyseproces ook deductief verliep. Dat is in een kwalitatief onderzoek zelden het geval (Van Lanen, 2010). Ook waar van meet af aan een theorie
voor handen is, zal men iteratief te werk gaan, wat wil zeggen dat het onderzoek op onderdelen wordt aangepast door voortschrijdend inzicht. Niet
zelden is het zo dat de onderzoeker de theorie van binnenuit gaat begrijpen
dankzij voorbeelden uit de empirie. Er is een voortdurende wisselwerking
tussen die twee, zoals bedoeld wordt met de empirische cyclus. Wanneer
de onderzoeker de theorie in essentie kan weergeven, kan een kernachtige
codedefinitie worden geformuleerd. Dan is ook duidelijk of er nog aanvullende theorie nodig is om de witte plekken in de empirie te kunnen duiden.
Ook als de theorie pas in de laatste fase wordt gevonden, wordt die niettemin als uitgangspunt beschreven in de theoretische achtergrond, vanwege
de structuur van de deductieve redenering.
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Constant Vergelijkende Analysemethode
In principe houdt de Constant Vergelijkende Analysemethode niet meer in
dan dat door vergelijking van citaten het onderzoeksmateriaal wordt geordend (Fram, 2013, p. 2). Dit gebeurde met ondersteuning van software, in
dit onderzoek Atlas.ti (Friese, 2014). Gelijksoortige uitspraken van respondenten werden bij elkaar geplaatst. Verzamelingen van uitspraken die
op die manier ontstonden, werden onderling met elkaar vergeleken om te
bepalen wat hun onderlinge relatie was. Wat deze methode, die zo simpel
lijkt, complex maakte, was dat de onderzoeker, terwijl die bezig was om
het materiaal keurig soort bij soort te ordenen en de onderlinge relaties
vaststelde, tegelijk conceptueel nadacht en zocht naar criteria voor analytische onderscheiding van de opkomende concepten. Die werden in voorlopigheid opgesteld en konden op een gegeven moment worden vervangen
door nieuwe, die de diepere betekenis en zeggingskracht van het materiaal
beter tot uitdrukking bracht. Dit subjectieve proces leidde ertoe dat de ordening die ontstond een voorlopig karakter had. Dat raakt aan de pragmatische methodologie die als uitgangspunt heeft dat ‘de waarheid’ te vinden
is in tijdelijke constructies. In het Amerikaans Pragmatisme4 is waarheid
een contingent begrip. Deze op C.S. Peirce, de grondlegger van de Semiotiek, teruggaande stroming is ontstaan in de eerste decennia van de twintigste eeuw, toen de moderne Amerikaanse maatschappij in opkomst was.
Voor het pragmatisme is waarheid iets dynamisch, praktisch en voorlopigs. Ze komt door interpretatie tot stand, in de intersubjectieve communicatie tussen mensen. De methodologische grondslagen sluiten daarmee
aan bij het culturele kader van de contingentiesamenleving.
Exploratiefase
De analyse kan in drie fasen worden verdeeld: de exploratiefase, de specificatiefase en de reductiefase. In de exploratiefase (Baarda, et al., 2013,
pp. 220-229) wordt open gecodeerd. Dat houdt in dat van elke betekenisvolle uitspraak een citaat (quotation) wordt aangemaakt, die vervolgens
gecodeerd kan worden. Een code krijgt een eerste aanduiding die dicht
tegen de tekst zelf aanligt. Wanneer een enkel woord belangrijk leek, zoals
bijvoorbeeld ‘aanvaarden’, werd een ‘in vivo’-code aangemaakt (de codeaanduiding is het woord zelf). Wanneer bleek dat een woord vaak terugkeerde (bijvoorbeeld ‘dood’), werd gebruik gemaakt van auto-coding, een
functie waarbij een woord in alle documenten automatisch wordt gecodeerd. De exploratiefase hoefde niet op alle documenten te worden toegepast. Een twintigtal interviews bleek voldoende om een eerste codestructuur te kunnen ontwerpen.
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Specificatiefase
In deze fase, ook wel axiaal coderen genoemd (Baarda, et al., 2013, pp.
229-237), worden categorieën van thematisch overeenkomende codes uit
de eerdere fase gevormd. Die worden ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Tijdens het axiale coderen werd gepoogd door te dringen tot de achterliggende bedoeling van de interpretaties. Dat kon resulteren in een abstracte, overkoepelende code, bijvoorbeeld Uiting van machteloosheid of
Vergelijking met anderen. Daar konden codes met deelaspecten onder
gaan vallen. De vorming van steeds abstractere codes kon uiteindelijk trefwoorden aanreiken waarmee aansluiting bij bestaande theorieën werd gevonden. Voor het dieper door kunnen dringen in de bedoeling van respondenten zijn uiteenlopende technieken ontwikkeld, die analytische tools
worden genoemd (Corbin & Strauss, 2008, pp. 67-69). Geanalyseerd werd
wat het type relatie was tussen verschillende codes. Was er een zekere
overeenkomst en vulden zij elkaar aan, of weerspraken zij elkaar? Welke
opvallende woorden (metaforen) gebruikte men? Vielen er niveauverschillen te ontdekken (bijvoorbeeld feitelijk en religieus)? Waren er gradaties?
In deze fase werd een steeds complexere codestructuur ontwikkeld. Gedurende dit proces werden invallen en ideeën in memo’s genoteerd, waar het
softwareprogramma verschillende mogelijkheden toe bood. Tijdens dit onderzoeksproject werden er door de onderzoeker een grote hoeveelheid papers geschreven, die ter discussie dienden en het denkproces hebben gestimuleerd.
De reductiefase
In de reductiefase kwam het doel van het onderzoek weer op de voorgrond
te staan, namelijk het ontwikkelen van nieuwe theorie (Baarda, et al., 2013,
pp. 237-242). Deze fase leek logisch uit de vorige voort te vloeien en alleen
een laatste stap te zijn, namelijk het maken van een samenvattend abstract
schema. Niets bleek minder waar. Baarda zegt over deze fase dat men het
kernconcept moet vinden waar alles om draait. Vanuit welk gezichtspunt
krijgt de analyse een samenhang? Dit sluit aan bij de vraag van ‘analytic
storytelling’.5 Wat maakt dit onderzoek het vertellen waard, wat is echt
nieuw in de theorie, waar wil de onderzoeker de aandacht op richten
(Nussbaumer-Knaflic, 2015)?
2.8 Betrouwbaarheid van het onderzoek
Kwalitatief onderzoek heeft een subjectief karakter vanwege de wijze
waarop de gegevens worden verzameld, de keuzes in het coderen en de
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manier van analyseren. Het proces van coderen is een afspiegeling van het
reflectieproces van de onderzoeker. Naast het feit dat het hele onderzoeksproces begeleid werd door drie senioronderzoekers, werden verschillende
maatregelen genomen om de betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek te optimaliseren (Baarda, et al., 2013, pp. 242-249). De eerste
maatregel was de kwaliteitscontrole die plaatsvond door de selectie van
kwalitatief goede interviews waarin geen suggestieve vragen werden gesteld en waarin op de juiste wijze werd doorgevraagd. Een tweede maatregel was dat de gehouden interviews werden getranscribeerd en ingevoerd
in het softwareprogramma Atlas.ti om de data te kunnen systematiseren.
Een derde maatregel was methodetriangulatie. Er werd niet alleen geput
uit de data uit de interviews, maar er heeft gedurende het hele project ook
reflectie op verschillende theorieën plaatsgehad. Een vierde maatregel was
de controle van de codedefinities door middel van een interrater reliability
test. Het doel van deze test was te controleren of de definities van de codes
eenduidig werden geïnterpreteerd en toegepast. Hiertoe ontvingen drie experts voor deze wijze van coderen (drie promovendi) in december 2016
een handleiding waarin de codes van elk hoofdstuk werden toegelicht.
Daarna volgde er een test waarin zij gevraagd werden of bepaalde codes
wel of niet van toepassing waren op in totaal 21 citaten. De resultaten van
de test werden berekend met een kappa-berekening van Cohen (Landis &
Koch, 1977; Tinsley & Weiss, 2000). Een kappa-berekening laat zien in
welke mate de uitslag van een vragenlijst hoger is dan men op grond van
toeval mag verwachten. Daarbij worden de antwoorden van telkens twee
codeerders met elkaar vergeleken. Het gemiddelde van alle kappa-berekeningen bepaalt de uitslag; de schaal verloopt van 0 tot 1. Voor een goede
testuitslag is het wenselijk dat .70 of meer werd behaald. De test had in
ons geval tot doel om de codedefinities te optimaliseren. De eerste test
resulteerde in een gemiddelde kappa van .35 (zie bijlage 4). Deze uitslag
was matig en liet zien dat er veel onduidelijkheden waren. Ook werd een
enkel citaat ook anders geïnterpreteerd dan de onderzoeker had gedaan.
Op basis van de feedback van de codeerders en de kappa-analyse van de
zwakke onderdelen werd een nieuwe test opgesteld. De tweede test werd
drie maanden later afgenomen, in maart 2017. Daarbij werd een kappa van
1.0 bereikt, waaruit bleek dat er geen onduidelijkheden meer waren. Ten
slotte werd als vijfde maatregel om de kwaliteit te verhogen ook gedurende
het schrijfproces een ervaringsbetrokkene gevraagd het proefschrift in
concept te lezen en te beoordelen - de zogenaamde member checking
(Baarda, et al., 2013, pp. 77, 245). Hiertoe was een patiënte bereid die
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sinds 11 jaar leed aan acute myloïde leukemie en die destijds voor het onderzoek was geïnterviewd. Haar werd gevraagd in welke mate zij zich in
het geschetste beeld en de conclusies herkende. Zij gaf aan dat dat het geval was. Zij vond het beeld dat het onderzoek opriep ook herkenbaar vanuit
haar vroegere beroep als verpleegkundige. De vijf genoemde maatregelen
versterkten de intersubjectiviteit van de redenering waarop de conclusies
werden gebaseerd.
2.9 Uitleg afkorting aanduiding citaten
Afsluitend wordt uitgelegd hoe de afkorting na citaten van respondenten
die in dit proefschrift worden weergegeven, moeten worden gelezen. Deze
vermeldt welke patiënt het betreft, met enkele specificaties. De vermelding
van (R37CV, r 107) achter een citaat betekent dat het hier gaat om (R)espondentnummer 37, een (C)hristelijke (V)rouw, en daarna volgt het regelnummer (r) waar het citaat uit het interview mee begint, zoals te zien in
het softwareprogramma Atlas.ti. De vermelding (R64NM, r 124) achter
een citaat verwijst naar respondentnummer 64, een (N)iet religieuze
(M)an. R16BV is de enige van de respondenten die zich boeddhistisch
noemde. Ten slotte staan vragen die de interviewer aan de respondent stelt
in haakjes en is de zin niet gecursiveerd. Korte toelichtingen die nodig zijn
in het citaat van de respondent worden in vierkante haakjes weergegeven.
Noten:
1

Tijdens het interview zijn na de vragen over de ziektebeleving ook vragen gesteld over een door
de respondenten getekende levenslijn, die hoogte- en dieptepunten in hun leven verbeeldt, maar
daar is uiteindelijk niets mee gedaan, zodat deze geheel buiten beschouwing blijft.
2
De onderzoeker heeft geprobeerd om ook patiënten met een moslim achtergrond bij het onderzoek te betrekken. Ondanks dat ook andere ziekenhuizen en organisaties hiertoe zijn benaderd, is
dit niet gelukt.
3
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/28/kanker-oorzaak-bij-31-procent-van-de-sterfgevallen.
4
Zie voor een uitgebreide beschrijving de inleiding van Basics of qualitative research (Corbin &
Strauss, 3e druk, 2008)
5
Zie https://analytic-storytelling.com.
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Pogingen om de ziekte te verklaren
“Ik denk tegenwoordig dat het toevallig is, maar ik heb in het begin
wel eens gedacht dat het komt door een heel vervelende en stressvolle periode in mijn leven. Ik ben 25 jaar geleden gescheiden,
daarna kreeg ik borstkanker. Toen heb ik wel eens gedacht, ben ik
in die periode te negatief of te somber geweest? Daar las ik ook
over. Ik heb tijden gehad dat ik het internet afstruinde om meer
over de ziekte te weten te komen. En dan lees je ook wel eens dat
er stromingen zijn die zeggen dat negatieve gevoelens slecht zijn
voor je ziek zijn. Maar ik geloof daar niet meer in.”
60-jarige vrouw met borstkanker1
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord: In hoeverre
kunnen de respondenten het ontstaan van hun ziekte verklaren? In de bespreking van het theoretisch raamwerk zal worden uitgelegd tot welke typen conclusies men in de subjectieve interpretatie van een causale verklaring kan komen en welke betekenissen aan het toeval kunnen worden verleend (§ 3.2). Daarna worden de dataverzameling en data-analyse beschreven (§ 3.3) en de onderzoeksresultaten (§ 3.4). In de reflectie (§ 3.5) zal
worden besproken in welke opzichten de empirische analyse tot nieuwe
theorie heeft geleid.
De eerste signalen
Hieronder worden eerst enkele fragmenten uit de interviews gegeven
waarin patiënten vertellen over de eerste signalen die zij ontvingen dat er
iets niet in orde was. Dat schept een completer beeld van de ervaring van
de respondenten. Als antwoord op de openingsvraag van het inhoudelijke
deel van het interview, namelijk wat er was gebeurd, vertelden respondenten hoe zij voor het eerst hadden gemerkt dat er iets aan de hand was. Zo
vertelde een vrouw:
“Dit jaar was ik gevallen met schaatsen en ik dacht dat ik een gekneusde rib had. De huisarts dacht dat ook. De klachten bleven en
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uiteindelijk moest ik toch voor controle komen. Er is een foto gemaakt van de longen en omgeving en toen bleek dat daar van alles
zat. Na een paar weken bleek dat het uitgezaaide borstkanker
was.”
(R65NV, r 041)

Een man deed het volgende verhaal:
“Wij kwamen in 2002 terug van vakantie in Italië met de caravan
en de laatste week voelde ik mij ontzettend moe, zo moe zelfs dat ik
op de terugreis de auto met caravan aan de kant heb gezet en tegen
mijn vrouw zei: ‘Hoe we thuiskomen weet ik niet, maar rij jij maar.
Ik kan niet meer.’ Ik was dood- en doodmoe. Thuisgekomen ben ik
naar de dokter gegaan en die heeft bloed laten onderzoeken en toen
bleek ik dus een tumor in en om de maag te hebben.”
(R48CM, r 045)
Wat de tientallen verhalen over het eerste teken van de ziekte gemeenschappelijk hebben, is dat men het ene moment nog in de dagelijkse routine met haar vanzelfsprekendheden was en dat zich het volgende moment
iets afwijkends en alarmerends aankondigde, waarvan men toen nog niet
wist wat het betekende.
“Dat begon eigenlijk in september 2007, middels pijn in mijn rechterarm. Dat werd afgedaan door de huisarts met ‘je hebt of een
tennisarm of een computerarm, muisarm, hoe men dat ook noemt.
Ga maar naar de fysiotherapeut.’ De fysiotherapeut heeft er een
tijdje aan gewerkt, tot november 2007, een paar maanden zeg
maar. De pijn werd allengs erger. Totdat ik op de verjaardag van
mijn zoon mijn arm brak als gevolg van het openmaken van een
fles wijn - hoe simpel kan het - waarna ik opgenomen ben in het
ziekenhuis. En daar werd geconstateerd dat de bovenarm gebroken
was als gevolg van een metastase, van een niercelcarcinoom.”
(R60NM, r 035)
In het begin beseften de respondenten nauwelijks in welke situatie zij terecht waren gekomen. Hun leven werd overgenomen door medici die behandelingen in gang zetten, soms overgingen tot amputaties, en bijvoorbeeld besloten dat een stoma moest worden geplaatst. Het toekomstperspectief van veel respondenten veranderde in korte tijd ingrijpend. Ook het
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beeld dat de respondenten van zichzelf hadden, werd aangetast. Door de
plotselinge overgang van het normale, vertrouwde leven naar het leven met
kanker, raakten veel patiënten in een existentiële interpretatiecrisis (Van
Dalen et al., 2012).2 De verklaring hoe dit kon gebeuren is een vraag die
meestal pas later opkwam. Mensen vinden het over het algemeen moeilijk
te accepteren dat iets zomaar gebeurt. Er moet een reden voor zijn. Over
die vraag gaat dit hoofdstuk.
3.2 Theoretische achtergrond
In dit onderzoek wordt uitgegaan van de definitie van Wuchterl van religiewetenschappelijke contingentie (zie § 1.5.1). Het eerste kenmerk dat in
de definitie wordt genoemd, is dat de toedracht van de gebeurtenis als ontologisch contingent wordt beoordeeld. De ontologie vraagt naar ‘het zijn’
van de dingen, de essentie. Wat Wuchterl (2011, pp. 28-31) met de contingentie van het zijn van iets bedoelt, is dat er voor datgene wat men in
ogenschouw neemt geen noodzakelijke grond gevonden wordt. Het had
ook anders, of niet kunnen zijn. Dat past hij ook toe op gebeurtenissen.
Wanneer mensen een contingentie-ervaring hebben, kunnen zij meestal
maar moeilijk accepteren dat daar geen grond voor is. Zij ondernemen
vaak pogingen om wat hun overkomen is te verklaren. Dat geldt in de theorie van Wuchterl als het eerste moment in de interpretatie van contingentie-ervaringen (Kontingenzbewältigung). Lukt het de respondenten wel of
niet om te verklaren waarom zij kanker hebben gekregen? Daartoe zullen
op basis van de theorie van Wuchterl drie vormen gepresenteerd waarin
verklaringen zich kunnen voordoen (§ 3.2.1). Een belangrijk punt van aandacht is dat het ons niet in theoretische zin gaat om de vraag hoe men gebeurtenissen verklaart. Het gaat ons juist omgekeerd om de contingentie
in de verklaring, dus om de vraag waarom de pogingen om te verklaren
tekortschieten. Aansluitend worden drie verschillende betekenissen van
het toeval besproken, ook gebaseerd op de theorie van Wuchterl (§ 3.2.2).
Ten slotte is het ook mogelijk dat men een religieuze causale verklaring
voor een gebeurtenis geeft (§ 3.2.3). De theorie die hier uiteen wordt gezet,
heeft tot doel om kenmerken te beschrijven voor de definitie van de codes
voor de analyse.
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3.2.1 Drie vormen van verklaringen
Wuchterl gaat uit van een modaallogische benadering van contingentie
(2011, p. 27v; 2016). Op basis van de leer van Aristoteles is het contingente het mogelijke dat niet noodzakelijk is. Wuchterl past dit toe op uitspraken die een toedracht, gebeurtenis of handeling betreffen. Zo kan men,
stelt Wuchterl (2011, p. 28), ook ziekte als contingent beschouwen als men
de noodzakelijkheid er niet van inziet. De twee modaliteiten kunnen worden uitgebreid met een derde, namelijk het onmogelijke (2011, p. 28 en
31). Een contingente uitspraak wordt dan aan twee kanten afgegrensd.
Luhmann (1987, p. 152) zegt het als volgt:
“Contingent is iets dat noch noodzakelijk noch onmogelijk is; het
kan dus zijn zoals het is (of was of zijn zal), maar het had zich ook
op een andere wijze kunnen voordoen. Het begrip betrekt dat wat
zich voordoet (wat ervaren, verwacht, gedacht, gefantaseerd
wordt) op andere mogelijkheden die ook zouden kunnen; het begrip
plaatst iets binnen de horizon van al zijn mogelijke variaties en
omkeringen.”3
Wat mogelijk en onmogelijk is wordt bepaald door uitgangspunten, wetmatigheden, principes of een regelmatigheid. Die bieden een noodzakelijke grond. Op basis van noodzakelijkheden kan men een redenering opzetten. Wuchterl noemt hier drie hoofdcategorieën voor, namelijk analytische, natuurwetenschappelijke en ontologische noodzakelijkheden (2011,
pp. 29-31). Anders dan bij analytische en natuurwetenschappelijke noodzakelijkheden zijn ontologische principes niet algemeen bekend. Wat weten wij over essenties, over de principes die aan de alledaagse werkelijkheid ten grondslag liggen? Mensen leren van kleins af aan intuïtief hoe de
wereld werkt en zijn daar niet mee bezig in termen van principes. Er ontstaat een subjectief perspectief vanwege het feit dat zij een beperkte toegang hebben tot de kennis over de verborgen wetten of noodzakelijkheden
(2011, p. 32). Mensen beweren dat iets noodzakelijk gebeurt op basis van
veronderstellingen of premissen (2011, p. 33). Ricoeur verwijst hiervoor
naar Hempel (1985, p. 28) die stelt dat voor de verklaring van een gebeurtenis twee premissen worden gebruikt, namelijk een die de algemene wet
(principe, regelmatigheid) noemt en een die zegt hoe hier in een specifieke
situatie aan wordt voldaan.4 Willen patiënten een sluitende verklaring van
de toedracht van hun ziekte geven, dan zullen zij daar argumenten voor
moeten aandragen die allereerst gebaseerd zijn op algemene principes, dat
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wil zeggen, principes die door anderen gedeeld worden dan wel die men
zelf voor algemeen geldig houdt. Daarmee begeven zij zich in een maatschappelijk debat. Wie bijvoorbeeld zijn rookgedrag als oorzaak van de
ziekte ziet, houdt het feit dat roken kanker veroorzaakt voor algemeen geldig. Bovendien moet ook de tweede premisse opgaan, namelijk dat men
zeker is dat het principe op de eigen situatie van toepassing is. Is men zeker
over deze twee bouwstenen van de argumentatie, dan kan men daar één
dwingende conclusie uit trekken. Die is noodzakelijk waar. Dat is de eerste
modaliteit van waarheid.
De tweede modaliteit van waarheid is dat iets mogelijk (contingent) is. Het is dan niet noodzakelijk waar, maar het is ook niet onmogelijk. Het mogelijke reikt van zeer waarschijnlijk (maar niet dwingend) tot
zeer onwaarschijnlijk (maar nog wel mogelijk). Hoffmann omschrijft een
contingent oordeel als een hangend oordeel, namelijk als een mogelijke
vaststelling in zwevende toestand (2005, p. 61).5 Zo ook Makropoulos:
“Het begrip contingentie betekent allereerst in logisch-ontologische zin
het ambivalente terrein van onbepaaldheid” (1997, p. 14).6 Contingente
oordelen kenmerken zich dus door ambivalentie en twijfel en zijn niet sluitend.
Ten slotte is er de derde modaliteit van waarheid, het onmogelijke.
Daar wordt een bepaalde oorzaak uitgesloten. Zo’n uitsluiting vormt in
veel gevallen een tussenstap om bepaalde verklaringen uit te sluiten, zoals
een arts dingen wil uitsluiten om tot een diagnose te komen.
De theoretische verwachting op basis van de theorie van Wuchterl
is dat de verklaringen van de respondenten niet sluitend zullen zijn. Dat is
immers een kenmerk van een contingentie-ervaring.
3.2.2 Drie betekenissen van het toeval
Als alternatief voor de conclusie dat de ziekte door een bepaalde oorzaak
is ontstaan, kan men ook tot de slotsom komen dat deze toevallig tot stand
is gekomen. De relatie tussen het begrip contingentie en toeval is gecompliceerd en veroorzaakt veel spraakverwarring (Wuchterl, 2011, p. 67;
2016). In de theorie is het onderscheid tussen beide begrippen vaak niet
duidelijk. Dat hangt wellicht samen met het feit dat ‘contingent’ geen
spreektaal is. Toch is een onderscheid theoretisch onontbeerlijk. Waar een
contingent oordeel een hangend oordeel is, fungeert het begrip toeval als
een eindoordeel. Zoals Bubner treffend zegt, heeft de term toeval de functie de contingentie te fixeren (1998, p. 7; zie ook Wuchterl, 2011, p. 76).
Zo kan iemand die maar blijft piekeren over hoe iets kon gebeuren, zich
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op een gegeven moment tevredenstellen met de vaststelling dat het toevallig is gebeurd. Wuchterl beperkt zich tot drie betekenissen van het toeval,
die soms worden gecombineerd (2011, p. 70).
Toeval in de eerste betekenis wordt absoluut toeval genoemd en
duidt op de afwezigheid van een oorzaak. Daarbij verwijst Wuchterl naar
oorzaakloze processen die bekend zijn in de natuurwetenschappen, zoals
radioactief verval van atoomkernen. Ook kan volgens hem bij existentiële
gebeurtenissen sprake zijn absoluut toeval, maar een toelichting ontbreekt
hier. Hoffmann zegt hierover: “Met het absolute toeval wijst men een gebeurtenis als oorzaak aan die per definitie zonder oorzaak ontstaat: oorzaakloosheid als oorzakelijkheid” (2005, p. 49, voetnoot 168). Absoluut
krijgt dan de betekenis van op zichzelf, onafhankelijk. Absoluut toevallige
gebeurtenissen ontstaan volgens het subject dan als vanzelf.
Toeval in de tweede betekenis wordt epistemisch toeval genoemd.
Hier wordt de oorzaak onkenbaar geacht omdat de kluwen van oorzaken
voor de mens te complex is om causaal te ontrafelen. In tegenstelling tot
de betekenis van het absolute toeval is er nu wel een oorzaak, maar kan die
niet worden aangewezen.
Toeval in de derde betekenis wordt relatief toeval genoemd en onderscheidt zich van de vorige twee door een ander perspectief. Hier slaat
het toeval niet op de oorzaak van de gebeurtenis, maar op de relatie tussen
subject en gebeurtenis. Om te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt, moet
het perspectief worden verbreed. In de dynamische werkelijkheid die altijd
als een stroom in beweging is - panta rhei - kruisen ongelijksoortige causale ketens elkaar ieder moment, zonder dat daar een doelgerichte intentie
aan ten grondslag ligt. Denk aan de wind die om klimatologische redenen
waait, waardoor een boom omvalt, over het treinspoor, waardoor vertraging ontstaat, en een bepaald persoon zijn sollicitatiegesprek misloopt. De
wind heeft dat niet bedoeld. Volgens Bernhard (2010, p. 39) gaat het dan
om een gebeurtenis die in de klassieke Oudheid als automaton werd aangeduid: “een gebeurtenis treft iemand onafhankelijk van zijn actuele doelen en plannen”. Enkele seconden kunnen het verschil maken tussen het
wel of niet toevallig getroffen worden, zoals bij een bomaanslag. Relatief
toeval heeft de betekenis van toevallig bij een gebeurtenis betrokken raken
en biedt geen oorzakelijke verklaring. In het alledaagse taalgebruik zegt
men dan dat iemand pech heeft gehad.
In alle drie de betekenissen komt het toeval in de plaats van een
niet-sluitende conclusie. Met een quasi-conclusie lijkt de verklaring alsnog
sluitend te worden gemaakt: iets kwam door toeval tot stand. Hoffmann
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verwijst in dit verband naar de van Wolfgang Wieland afkomstige uitdrukking van toeval ‘in de modus van alsof’ (2005, p. 55 voetnoot 180). Samengevat is de theoretische verwachting dat de drie betekenissen van het
toeval een rol spelen in de interpretaties van de respondenten om het hiaat
van de contingente verklaring op te vullen.
3.2.3 De religieuze verklaring
Religieuze interpretaties waarmee gezegd wordt dat er een relatie is tussen
God en de oorzaak van een gebeurtenis komen wij tegen in de vorm van
theodicees (Sarot, 2003b) waarin God gerechtvaardigd wordt als degene
die mensen met onheil straft of beproeft. In Vraag 27 van de (protestantse)
Catechismus van Heidelberg, bijvoorbeeld, wordt gezegd dat de mens niet
bij toeval door ziekte wordt getroffen, maar alles uit Gods hand ontvangt.
Los van de vraag hoe dit theologisch moet worden uitgelegd, is het mogelijk dat mensen dit zo opvatten dat God de ziekte rechtsreeks heeft veroorzaakt. Weliswaar hebben velen vandaag afstand genomen van een al te
directe relatie tussen gebeurtenissen en het handelen van God, maar het
doet zich wel in orthodoxe kringen voor. Het is dus een mogelijkheid waar
in de analyse wel rekening mee moet worden gehouden.
3.3 Dataverzameling en data-analyse
In het interview is specifiek naar de oorzaak van de ziekte gevraagd:
“Vindt u dat het puur toevallig is dat u deze ziekte hebt gekregen? Of wijt
u de ziekte aan een bepaalde oorzaak?”. Nadat de respondenten hun antwoord hadden gegeven, werd de vervolgvraag gesteld waarom men er zo
over dacht.
De onderzoeksvraag in hoeverre de respondenten het ontstaan van hun
ziekte kunnen verklaren is in drie deelvragen onderverdeeld:
a. In hoeverre kunnen de respondenten hun ziekte causaal verklaren?
b. In hoeverre berust het ontstaan van hun ziekte volgens hen op toeval?
c. In hoeverre heeft het ontstaan van hun ziekte een religieuze verklaring?
De theoretische codes, die als uitgangspunt dienen voor de analyse, zijn
gevormd op basis van de definities van de drie modale oordelen (§ 3.2.1)
en van de drie betekenissen van het toeval (§ 3.2.2). Ten slotte is daar een
definitie voor een religieuze verklaring (§ 3.2.3) aan toegevoegd. Dit resulteert in de volgende codes:

48

HOOFDSTUK 3

Sluitende verklaring (noodzakelijkheid): Men trekt de conclusie dat een
bepaalde oorzaak met zekerheid het ontstaan van de ziekte tot gevolg heeft
gehad. Er is geen sprake van twijfel en geen ruimte voor andere mogelijkheden.
Niet-sluitende verklaring (mogelijkheid): Men trekt de conclusie dat een
bepaalde oorzaak mogelijk het ontstaan van de ziekte tot gevolg heeft gehad, maar zekerheid hierover ontbreekt.
Uitsluitende verklaring (onmogelijkheid): Men trekt de conclusie dat een
bepaalde oorzaak niet het ontstaan van de ziekte tot gevolg kan hebben
gehad en dus is uitgesloten.
Voor wat betreft het toeval is de vraag niet welke betekenissen de respondenten aan het toeval geven, maar hoe de boven beschreven betekenissen
van toeval of toevalligheid een rol spelen in de interpretaties van de respondenten om een contingent blijvende verklaring uit de weg te gaan. De
drie betekenissen die binnen het raamwerk van de causale interpretatie aan
het toeval worden toegekend, zijn als volgt gedefinieerd:
Absoluut toeval: De respondent verklaart dat de ziekte vanzelf is ontstaan
en geen oorzaak heeft.
Epistemisch toeval: De respondent verklaart dat de oorzaak van de ziekte
niet gekend kan worden, omdat die te complex is.
Relatief toeval: De respondent verklaart dat de ziekte door een coïncidentie is ontstaan, waar men zelf geen invloed op kon hebben gehad (men heeft
‘pech’ gehad).
Naast deze theoretische codes voor een causale verklaring is het ook mogelijk dat men een religieuze verklaring voor het ontstaan van de ziekte
heeft. Hiertoe is de interviewvraag gesteld: “Er zijn mensen die beweren
dat het feit dat zij ziek zijn geworden op de een of andere manier te maken
heeft met een religieuze of spirituele werkelijkheid. Hoe denkt u daarover?”. De religieuze verklaring is als volgt gedefinieerd:
Religieuze verklaring: Het feit dat men kanker heeft gekregen, wordt verklaard als het gevolg van het handelen van een religieuze macht.
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3.4 Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten worden als volgt gepresenteerd. Eerst worden de
modale oordelen met betrekking tot de oorzaak geanalyseerd (§ 3.4.1).
Daarna wordt geanalyseerd hoe de betekenissen die aan het toeval worden
verleend zich voordoen in de interpretaties van de respondenten (§ 3.4.2).
Ten slotte zal in de analyse worden ingegaan op de religieuze verklaringen
(§ 3.4.3). De beslissende woorden of zinnen voor de toekenning van de
code zijn onderstreept.
3.4.1 Verklaringen van de oorzaak
Voorafgaand worden de concrete oorzaken die de respondenten noemden,
opgesomd (§ 3.4.1.1). Daarna volgt de bespreking van twee verklaringen
waarin men zeker is van de conclusie met betrekking tot de oorzaak van
de eigen ziekte (§ 3.4.1.2). Vervolgens worden verschillende verklaringen
geanalyseerd waarin men niet geheel zeker is van de conclusie (§ 3.4.1.3).
Ten slotte wordt geanalyseerd waarom bepaalde oorzaken worden uitgesloten (§ 3.4.1.4).
Opsomming van genoemde oorzaken
In de interviews noemen de respondenten uiteenlopende oorzaken voor
hun ziekte. Hoewel de analyse strikt genomen gericht is op conclusies
waarin de verklaringen uitmonden en niet op de oorzaken als zodanig,
wordt hier toch een opsomming gegeven van de concrete oorzaken die
werden overwogen. De volgorde is bepaald door de frequentie waarin zij
voorkwamen (de laatste zes kwamen slechts een maal voor). Verder spelen
aantallen geen rol in de analyse, het gaat alleen om de variatie.
1. Ongezonde levensstijl - roken en/of drinken (elf keer)
2. Stress– waaronder ook rouw en negatieve gedachten (tien keer)
3. Genetische aanleg of seksegerelateerde oorzaak (acht keer)
4. Gemanipuleer met voedsel door de industrie (zeven keer)
5. Milieuverontreiniging (zeven keer)
6. Radioactieve fall-out na kernramp Tsjernobyl in 1986 (drie keer)
7. Schadelijke stoffen waarmee men heeft gewerkt (drie keer)
8. Langdurig te lage vochtinname in de tropen
9. Verstoorde hormoonhuishouding
10. Hoge bloeddruk
11. Het gebruik van de Pil bij vrouwen
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12. Eerdere zware chemo
13. Aardstraling

Bij deze opsomming valt op dat oorzaken gerelateerd aan de eigen levenswijze en daarmee aan de eigen verantwoordelijkheid het meest werden genoemd (ongezond leven en stress), gevolgd door de collectieve invloed
van de samenleving op de leefomgeving (milieuverontreiniging, voeding,
schadelijke stoffen). De vraag of al deze factoren ook daadwerkelijk kanker kunnen veroorzaken, valt buiten het kader van dit onderzoek.
A. Verklaringen waarvan men zeker is van de conclusie (noodzakelijkheid)
De code van een sluitende verklaring kon in twee gevallen worden toegekend. In het eerste geval werd als oorzaak de nucleaire ramp bij de kerncentrale van Tsjernobyl aangewezen, die in 1986 tot een wereldwijde verspreiding van radioactieve stoffen had geleid:
“Maar ik heb wel een oorzaak. Dat is in mijn gedachte zelf Tsjernobyl. Wij mochten toen niet eten uit de tuin en daar heb ik altijd van
gezegd: daar hebben wij toch iets van meegekregen. (…) Dat heb
ik altijd gedacht, ja, daar heb ik het door gekregen. Dat er toch iets
in de lucht is blijven hangen.”
(R37CV, r 107)
De code is toegekend op grond van het herhaalde altijd en de stellige uitspraak “daar heb ik het door gekregen”. Er wordt ook geen andere mogelijkheid genoemd. Dit laat zien dat deze respondente zeker weet wat de
oorzaak is waarom zij kanker kreeg. De uitdrukking altijd wil zeggen dat
er nooit twijfel is geweest. Op grond van de uitspraak van de respondente
dat er toen niet uit de tuin mocht worden gegeten, blijkt dat zij al wist van
het risico dat zij van de radioactieve neerslag na de kernramp kanker kon
krijgen, nog voordat zij daadwerkelijk ziek werd. Toen de ziekte zich manifesteerde, interpreteerde deze respondente dit als een uitgekomen verwachting. Op basis van constante vergelijking kon tijdens de analyse ook
een tweede geval worden aangewezen, omdat daar eveneens van altijd
wordt gesproken:
“Mijn moeder kreeg borstkanker met 42. (…) Ik heb wel altijd gedacht, als mijn moeder borstkanker kreeg, dan zal ik het ook wel
krijgen.”
(R56CV, r 126)
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Uit deze twee voorbeelden kan worden afgeleid dat men op basis van een
vermoeden dat later wordt bewaarheid in hoge mate van een oorzaak overtuigd raakt. Samengevat zijn twee interpretaties aangetroffen die overeenkomen met de noodzakelijke verklaring in de theorie. Die doet zich in de
praktijk zo voor dat één factor wordt aangewezen die met zekerheid kanker
moet hebben veroorzaakt, op basis van een uitgekomen verwachting.
B. Verklaringen waarvan men niet zeker is van de conclusie (mogelijkheid)
Uit de analyse blijkt dat de categorie van de mogelijke verklaring van een
oorzaak verreweg het meest voorkomt. Deze beslaat het hele spectrum van
zeer waarschijnlijke (maar niet geheel zekere) tot zeer onwaarschijnlijke
(maar niettemin mogelijke) verklaringen. De volgende verklaring is voor
de respondent zelf niet sluitend:
“Toch heeft me dat echt wel beziggehouden, ja, dat ik een beetje
roofbouw op mijn lichaam pleegde, van zoveel van mezelf eisen,
van mezelf, van mijn omgeving, en... ja, dat ik dan wel eens denk:
misschien heb ik ook gewoon niet goed genoeg naar mijn lichaam
geluisterd, omdat ik eigenlijk ook te veel wilde. Van de andere kant
denk ik dan weer van: dat is ook een beetje wat in de maatschappij
op dit moment speelt, er zijn op dit moment veel mensen die zoveel
van zichzelf eisen, dus ja, waarom moet ik dan ziek worden?”
(R23NV, r 098)
Hier is sprake van wikken en wegen zonder tot een sluitende conclusie te
komen. De code wordt hier toegekend vanwege het woord misschien. De
ambivalentie blijkt uit de formulering waarmee de tweede zin van het citaat begint: van de andere kant. De eerdere verklaring wordt nu gerelativeerd, en eindigt in de slotzin met een betekenis van het relatieve toeval:
waarom moet ik dan ziek worden? Zij zegt daarmee dat zij pech heeft gehad. Ook in het volgende citaat worden uitdrukkingen gebruikt die typisch
zijn voor een niet-sluitende verklaring:
“Ik vermoed wel dat er een oorzaak is, het feit dat ik in 1995 een
superzware chemo heb gekregen, dat die een tweede andere vorm
kanker makkelijk kan oproepen. Daar is hoogstwaarschijnlijk wel
een link tussen.”
(R05CV, r 099)
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De kwalificatie ‘hoogstwaarschijnlijk’ ligt dicht aan tegen volledige zekerheid, maar de uitdrukking ‘ik vermoed’, aan het begin, maakt de verklaring niet geheel zeker. In de volgende verklaring wordt genetische aanleg als oorzaak gewogen:
“Ik denk dat het… ooit is het erfelijk. Dat kan ook, hé, dat is ook
onderzocht. Mijn broers en zussen kregen ook allemaal, nadat het
zich bij mij openbaarde, een darmonderzoek. Bij meerderen zijn er
poliepen weggehaald die in de toekomst problemen zouden kunnen
geven. Dus het gaat me te ver om te zeggen: ik wijt het aan het
bepaalde oorzaak, het is genetisch bepaald. Dat wil ik niet zeggen,
ik heb wel genetisch een verhoogd… dat is bekend, dat je genetisch
een verhoogd risico hebt.”
(R28CM, r 143)
De uitdrukking “het gaat me te ver om te zeggen” laat zien dat de conclusie voor de respondent niet sluitend is. De respondent spreekt van een verhoogd risico, wat wil zeggen dat er van een waarschijnlijkheid sprake is.
De volgende verklaring vertoont een tweede kenmerk, namelijk onzekerheid die zich uitdrukt in meerdere mogelijkheden, waartussen men geen
keuze maakt:
“Dus ik heb veel gewerkt met tholeen, benzeen, dat soort stoffen,
dioxan, en ik heb ook gewerkt met radioactiviteit die opgeslagen
was in tholeen, in een ruimte die niet afgezogen werd en waar ook
geen ramen open mochten. Wij moesten de vaste stoffen - en alles
zat dus in telpotjes - en dat moest gescheiden worden van de vloeistoffen. Dus ik heb voor een chemicaliënton gezeten, en een grote
trechter erop, en duizenden misschien wel miljoenen potjes omgegoten, en al die dampen heb je ingeademd. Dat is één. Ten tweede,
ik heb in die jaren, tussen '90 en 2007, heb ik ontzettend veel stress
gehad. Nou, van stress weet je óók dat dat een factor kan zijn dat
je kanker krijgt. Plus één op de acht vrouwen krijgt kanker. Dus de
kans dat je kanker krijgt, is erg groot. Maar mijn werk en de stress
die ik ervaren heb zullen daar geen goed aan gedaan hebben.”
(R71NV, r 109)
Bij deze opsomming van mogelijke oorzaken wordt niet duidelijk welke
de ziekte heeft veroorzaakt. Alle genoemde factoren zijn mogelijke oorza-
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ken (er bestaat een kans). Uit de analyse van onzekere, contingente verklaringen blijkt dat de twijfel van de respondenten op twee niveaus in de argumentatie kan ontstaan. Contingentie ontstaat of door onzekerheid over
het algemene uitgangspunt of door onzekerheid of de oorzaak wel van toepassing is. Een voorbeeld van onzekerheid over het principe is te zien in
het volgende citaat:
“Dat is een paar avonden geleden uitgezonden. Daar zaten professoren te vertellen dat chemo geen zin had. Nou ik heb het op een
gegeven moment afgezet, ik werd er niet goed van. Ik vond het verschrikkelijk. Niet dat ze geen gelijk hebben, dat zal best, maar dan
is een ei wel gezond, dan is het weer niet gezond, dan moet je broccoli eten… je wordt er toch niet goed van! En niet dat ik denk dat
ze het niet goed uitgezocht hadden, maar je weet niet meer wat je
moet doen, ze zullen toch echt wel goed uitgezocht hebben of die
broccoli gezond was. En toch zegt er een ander, die dan met een
proefschrift moet komen of zo om zijn bul te halen… die zegt, broccoli, daar zit zoveel in. Dat valt wel tegen, hoor. En dan denk ik: ja
jeetje, je wil dat toch graag geloven dat die chemo werkt of dat
broccoli gezond is? Dan eet ik toch broccoli! Dat is toch niet zo
moeilijk?”
(R38NV, r 214)
Respondenten die zelf op zoek gaan naar verklaringen kunnen in het woud
van informatie verdwaald raken wanneer zij niet weten welk gezag zij aan
de bronnen moeten toekennen. De respondente van dit citaat wil graag
zonder meer op gezag aannemen wat medici zeggen over oorzaken van
kanker, maar die blijken intern verdeeld. Wanneer men niet zeker is over
de uitgangspunten zal de conclusie openblijven, zoals ook hier het geval
is:
“Ik rook bijvoorbeeld pijp. In hoeverre is dat van invloed geweest?
(…) Daar heb ik even over nagedacht: zou dat een oorzaak kunnen
zijn? Die heb ik ook aan de specialisten voorgelegd. Die hebben
gezegd: ‘Nou, de kans dat dat van invloed is, is aanwezig, maar of
het nou daarop toegespitst moet worden, weten we ook niet’. Bij
sigaretten roken, bijvoorbeeld, zou dat wel benoembaar zijn geweest. Want men twijfelt bij dit type roken of dat zo is.”
(R60NM, r 152)
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Typerend voor contingentie die op deze wijze ontstaat, is dat de autoriteit
van wie men een gezaghebbend oordeel verlangt geen duidelijkheid biedt.
De specialisten twijfelen volgens de respondent over het algemene principe dat pijproken tot kanker leidt. Ten slotte een derde voorbeeld (enigszins ingekort) waarin de autoriteit een rol speelt en onduidelijk blijft waar
mensen nu eigenlijk kanker van krijgen:
“En toen vertelden ze [kleinkinderen] dat, want zij hoeven geen
vlees meer op hun brood. Want van vlees, bepaalde vleessoorten,
zou je dan eerder darmkanker krijgen. Maar dat moet ik toch wel
eens vragen aan diegene op het Radboud, moet ik het toch eens
over hebben.”
(R73NV, r 078)
Meestal ontstaat contingentie echter door twijfel of een op zich geloofwaardige oorzaak wel van toepassing is op de eigen situatie, zoals in de
volgende verklaring:
“Ik heb vijf zussen en drie vrouwen hebben kanker. Dus ik wijt het
toch een beetje aan de genen. En het zit ook in de familie, de zus
van mijn moeder had het en nog een zus, geloof ik. Ik wijt het aan
het feit dat we er toch een beetje gevoelig voor zijn. En of dat dan…
Ik kan dan nog wel eens nadenken, hebben we dan vroeger iets
verkeerds gegeten of hebben we zo ongezond geleefd? Ik ben een
boerendochter. Ik zou het niet weten, ik denk toch de genen.”
(R38NV, r 086)
Duidelijk is dat deze respondente ertoe neigt om haar genetische aanleg
als oorzaak aan te wijzen, gezien de vele vrouwen in de familie die kanker
hebben gekregen. Toch denkt zij kennelijk ook over andere oorzaken na
die mogelijk van toepassing zijn. Ook deze verklaring blijft contingent
vanwege twijfel of de oorzaak wel doorslaggevend is geweest:
“Maar een bepaalde oorzaak, ik weet niet of het daaraan ligt.
Maar ik heb er niet aan meegewerkt om het tegen te gaan, laat ik
het zo vertellen. Iets anders weet ik daar niet over te vertellen.”
(En als je nou een keuze moet maken, tussen puur toevallig of…)
“Dan zeg ik dat ik door mijn levenswijze, hoe leuk die ook was, dat
ik wel meegewerkt heb aan een bepaald programma waardoor je
inderdaad meer kans loopt om dit te krijgen dan ja… Aan de andere kant denk ik wel eens, mijn broer die rookt niet, die drinkt niet,
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die leeft gezond en die krijgt vijf omleidingen bij zijn hart. Dan
denk ik ook van, waar blijft dan de realiteit van, je werkt aan je
ziektebeeld mee? Ik bedoel, die man doet alles goed en die krijgt
toch zoiets. Dus, een grijs gebied hè.”
(R61NM, r 111)
Ook in deze casus wordt over een kans gesproken dat de oorzaak die overwogen wordt inderdaad kanker heeft veroorzaakt.
Samengevat laat de analyse zien dat de contingente verklaring bij deze
groep respondenten verreweg het meest voorkomt. De interpretaties kenmerken zich door woorden die twijfel of ambivalentie uitdrukken of door
het noemen van meerdere mogelijkheden waartussen men niet kan kiezen.
De contingentie in de verklaring kan op twee momenten in de redenering
ontstaan, namelijk wanneer er twijfel rijst of iets überhaupt wel tot kanker
kan leiden en wanneer er twijfel rijst of een bepaalde oorzaak in het eigen
geval wel doorslaggevend was geweest. Het laatste drukt men vaak uit in
termen van risico’s en kansen.
C. Verklaringen waarin een oorzaak wordt uitgesloten (onmogelijkheid)
Deze categorie betreft verklaringen waarbij men stelt dat een bepaalde factor onmogelijk de oorzaak kan zijn geweest. Hier zijn verschillende voorbeelden van gevonden:
“Nou, ik heb wel eens een boek gelezen dat het door stress kwam.
En dat boek heb ik weggegooid. Ik kon dat niet aanvaarden.”
(R34NV, r 107)
De oorzaak stress wordt hier uitgesloten, letterlijk verworpen. Het taalgebruik dat hier opvalt, is het niet kunnen aanvaarden. Uit de reactie die
wordt genoemd (het weggooien van het boek) valt op te maken dat hier
geen sprake is van een louter causale verklaring. Deze gaat gepaard met
een innerlijke weerstand of frustratie, gevolgd door een emotionele uitbarsting. Dat een oorzaak die men uitsluit gepaard gaat met emoties, blijkt
vaker voor te komen, zoals ook in het volgende fragment:
“Want sommige mensen willen je wel iets aanpraten, maar dan
denk ik gewoon, nee…, ik heb gewoon niet...”
(Sommige mensen willen u iets aanpraten?)
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“Ja, dan wordt er gezegd van, omdat ik toen zo overspannen ben
geweest… Ik had een arbeidsconflict en daar zijn we drie keer voor
naar de rechter geweest. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd
van, het is niet terecht, maar als de arbeidsrelatie zo verstoord is,
nou goed, dan moet hij toch maar ontslagen worden. Daar heb ik
toen wel een vergoeding voor gekregen. Maar op dat moment ben
ik heel erg overspannen geweest. En nou wordt achteraf gezegd:
daar had je je niet zo druk over moeten maken en je had meer vergeving naar die baas toe moeten geven, dan was er meer ruimte
gekomen en had je dit misschien niet gehad. En toen dacht ik, van,
daar ben ik het dus niet mee eens.”
(R42CM, r 092)

Ook hier is sprake van een verwerping van een ziekteoorzaak, namelijk
stress, ontstaan door een uit de hand gelopen arbeidsconflict. Uit dit citaat
blijkt dat de interpretatie van de oorzaak beïnvloed wordt door een moreel
belang. De omgeving heeft de respondent gewezen op de norm dat zo’n
conflict niet op de spits gedreven mag worden en dat men elkaar moet
vergeven, al was het maar uit welbegrepen eigenbelang (minder stress).
De respondent verwerpt dit morele oordeel en daarmee de oorzaak. De
oorzakelijke verklaring lijkt hier niet te worden toegestaan vanwege de
onaanvaardbare morele consequentie, namelijk dat men zelf aan de ziekte
schuldig is. Aanvullend worden hier nog enkele voorbeelden gegeven van
citaten waarin sprake is van een morele component:
“Ja, misschien ook om jezelf schoon te praten, vroeger rookte ik
en, ja, toen werd er dus gezegd van, nou, dat kan van het roken
komen. Maar ja, dan zou je zeggen van, dan is het op een gegeven
moment ook over.”
(R45CV, r 149)
Typerend is hier de woordkeus jezelf schoonpraten, en tevens het morele
oordeel van de gemeenschap op de achtergrond (“er werd gezegd”). Maar
omdat (zoals blijkt uit de context) deze respondente allang gestopt is met
roken, vindt zij dat deze oorzaak nu niet meer opgaat. Ook in het volgende
voorbeeld klinkt het alsof de respondent zich moreel in het nauw gedreven
voelt:
“Ja, dat zal wel fysiek zijn. Ik heb gerookt, hè. Een slecht leven,
weet ik veel, in de stad gewoond, milieuvervuiling of gewoon een
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ordinaire mutatie van iets in mijn lijf. Weet ik veel. Ik verwijt het
mezelf niet.”
(R65NV, r 185)
Hier wordt expliciet gesproken over eigen schuld of verwijtbaarheid. De
emotionele lading is door de staccato opsomming voelbaar. Het is niet zozeer de oorzaak die verworpen wordt, maar de morele schuld.
Deze serie citaten rechtvaardigt een inductieve code, de code ‘Morele schuld’, die als volgt wordt gedefinieerd: Men wordt door de omgeving zelf als veroorzaker van de ziekte verantwoordelijk gehouden. Men
wordt dan zelf als de oorzaak beschouwd.
Het volgende citaat laat zien dat er niet altijd sprake hoeft te zijn van een
morele grond om een oorzaak uit te sluiten:
“We zitten hier met stroom, rare verschijnselen, we kunnen de auto
hier niet met een afstandsbediening open en dicht krijgen, heel
raar. Geen enkele auto hier, trouwens.7 Dus er zit hier iets onder
de grond. En dan ga je fantaseren, van zou dat een vorm van straling zijn? Want waarom werkt dat nou niet? En dan ga je dus plussen en minnen, hè, misschien is het wel een gevolg daarvan. Ja, dat
geloof ik dus niet.”
(R64NM, r 124)
Hier is sprake van de verwerping van aardstraling als mogelijke oorzaak
van kanker. De respondent heeft het overwogen, maar gelooft uiteindelijk
niet dat aardstraling een oorzaak van kanker kan zijn en noemt dat gefantaseer. Daarmee wordt de oorzaak in het algemeen verworpen, niet op basis van een morele, maar een rationele overweging. Afsluitend kan worden
vastgesteld dat ook de categorie van de uitgesloten oorzaak bij deze groep
kankerpatiënten voorkomt. De emotionaliteit waarmee dit gepaard gaat,
laat zien dat hier een moreel belang meespeelt. De oorzaak in de verklaring
wordt verworpen vanuit de weigering de morele schuld te aanvaarden. In
feite gaat het hier om de verwerping van de toepassing. Ook kwam het een
enkele keer voor dat een mogelijke oorzaak op rationele gronden niet voor
mogelijk werd gehouden.
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3.4.2 Drie betekenissen van toeval
In deze paragraaf wordt geanalyseerd welke betekenissen van het toeval in
de interpretaties voorkomen om de contingentie te vervangen. Volgens de
theorie hebben het absolute en het epistemische toeval betrekking op de
oorzaak en heeft het relatieve toeval betrekking op de relatieve kans om
door kanker getroffen te worden.
A. De kanker ontstond vanzelf (absoluut toeval)
In de codedefinitie krijgt het absolute toeval het kenmerk van een proces
dat vanzelf begint, zonder aanwijsbare oorzaak. Deze betekenis werd verschillende keren aangetroffen, zoals in de volgende twee citaten:
“Het is gewoon een, ja, een biologisch-chemische reactie.”
(R64NM, r 124)
“Ik denk dat het toeval is dat dat DNA ineens verkeerd gaat zitten.”
(R29NV, r 135)
Men spreekt van chemische reacties en mutaties in het DNA, zonder oorzaak van buiten te noemen. Dat doet vermoeden dat de respondenten van
mening zijn dat de ziekte vanzelf begint. De formulering ‘ineens’ in het
tweede citaat duidt daarop, maar ook de woordkeus ‘gewoon’ in het eerste
citaat kan men zo verstaan. In het volgende citaat wordt dit proces op deze
wijze beschreven:
“De ene is er gevoelig voor, de andere niet.”
(R36CM, r 135)
De respondent bedoelt dat er geen externe oorzaak is, maar dat het proces
spontaan begint, van binnenuit, wanneer men gevoelig is voor kanker. In
het volgende citaat wordt de gevoeligheid van sommigen nog helderder
uitgelegd:
“Nee, ik wijt het niet aan een oorzaak. Het is net als je andere ziektes kunt krijgen. Dat weet je gewoon, op een gegeven moment kan
je iets krijgen. Soms krijg je ineens griep, nou waar komt dat van,
dat weet je toch niet?”
(R50CV, r 130)
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De gevoeligheid maakt dat de kanker zich op een gegeven moment ineens
ontwikkelt. In het volgende citaat wordt dat moment nader gepreciseerd:
“Soms denk ik: op een bepaalde manier ben je zwak, dus dat je te
moe bent. En op een zeker moment, in die moeheid, slaat het dan
toe. Die ziektekiemen die heb je in feite altijd bij je, en als je dan
een keer zwak bent lichamelijk, of wat ook, te moe geweest, dat het
dan toeslaat.”
(R17CM, r 109)
Hier wordt gezegd dat het lichaam zelf de oorzaak is of in zich heeft en dat
dat op een bepaald moment manifest wordt. Tot slot nog één voorbeeld:
“Hoe kom je aan die kanker? Het is een verkeerde cel die in je zit,
en iedereen heeft het bij zich. Bij de een gaat het goed en bij de
ander gaat het verkeerd. Hoe dat werkt, dat weet ik niet.”
(R39CV, r 122)
Hier wordt bedoeld dat iedereen de aanleg voor kanker in zich heeft. Daar
lijkt geen externe oorzaak voor nodig te zijn. Deze citaten moeten mijns
inziens in hun samenhang worden geduid. Mensen worden op een bepaald
moment zwak en daardoor gevoelig voor kanker. Dat is te verklaren vanuit
de sterfelijkheid van de mens. Kanker is een van de vele wijzen waarop
het onontkoombare verval van het menselijk lichaam spontaan tot uiting
komt, zoals bevestigd wordt in het volgende citaat:
“Ik denk altijd, iedereen gaat een keer dood. Kanker of geen kanker, dood ga je. Dus iets moet je krijgen.”
(R12CV, r 100)
In deze interpretatie lijkt het spontane ontstaan van de ziekte, zonder oorzaak, mogelijk vanwege de absolute oorzaak van de sterfelijkheid van de
mens. De kans dat men kanker krijgt, neemt toe naarmate men door ouderdom zwakker wordt. Logisch geredeneerd bereikt men op een gegeven
moment een punt waarop de dood ‘absoluut noodzakelijk’ wordt. Deze
duiding wordt bevestigd in de volgende twee citaten:
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“Ik denk dat het gewoon pech is, dat het in die zin toeval is. Ik
bedoel, in die zin leven we gewoon in een wereld waar kanker een
heel veel voorkomende ziekte is. Zeker op de leeftijd die ik nu heb.”
(R64NM, r 124)
“Kijk ik ben nu 58 en dan komt het gewoon meer voor op die leeftijd. Dat is gewoon zo, dat is al zolang als de mensheid er is.”
(R28CM, r 150)

De formulering “zolang als de mensheid er is” onderstreept het absolute,
onontkoombare karakter. Omdat mensen sterfelijk zijn, heeft kanker in
feite geen oorzaak nodig om te ontstaan. Met deze quasi-oorzaak heeft
men in feite een noodzakelijke verklaring gevonden, want de menselijke
sterfelijkheid is op deze wijze geen contingente, maar een onontkoombare
en op elke patiënt van toepassing zijnde oorzaak. In feite gaat het hier om
een relativering, een schijnverklaring, omdat hiermee geen antwoord
wordt gegeven op de vraag waarom deze persoon nu kanker moest krijgen.
Samengevat zijn veel citaten aangetroffen waarbij de ziekte volgens de
respondenten vanzelf is ontstaan. Het absolute toeval kan in veel gevallen
worden herleid tot het principe dat alle mensen sterfelijk zijn. Daarmee
lijkt het ontstaan van de ziekte te kunnen worden verklaard, maar het zegt
niets over het individuele geval.
B. De kanker ontstond op onnavolgbare wijze (epistemisch toeval)
Epistemisch toeval wordt toegepast wanneer er sprake is van een te complexe oorzaak. In het volgende voorbeeld lijkt daar sprake van te zijn:
“Nee. Ik zit met die ziekte te kijken, maar ik snap niet waar het
vandaan komt.”
(Kunt u vertellen waarom u er zo over denkt?)
“Omdat ik altijd positief geleefd heb. Ik ben zo’n positief iemand.”
(R57CM, r 134)
Wat hier opvalt is dat de respondent een reden noemt waarom hij de ziekte
juist niet had moeten krijgen. De onuitgesproken veronderstelling luidt:
wie positief leeft, wordt niet ziek. Het causale proces dat tot de ziekte heeft
geleid, blijkt hier onnavolgbaar, omdat dit tegengesteld is aan de beargumenteerde verwachting van de respondent. Deze vorm van epistemisch
toeval werd in verschillende varianten aangetroffen:
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(Kunt u ook vertellen waarom u denkt dat het puur toevallig is?)
“Ja nou, dat leid ik dan eigenlijk toch wel min of meer af omdat ik
nooit ziek ben geweest, dat ik nooit wat heb gehad, was nooit in
een situatie, nooit bij een dokter. Ik denk dat is supertoevallig.”
(R10CM, r 116)
De stabiele gezondheidstoestand in het verleden heeft bij deze respondent
een verwachting gewekt. Daardoor lijkt het ontstaan van de ziekte op geen
enkele manier meer te begrijpen, wat in de versterkte vorm van supertoevallig tot uitdrukking wordt gebracht. Eenzelfde redenering werd in het
volgende citaat aangetroffen:
“Het zal puur toevallig wezen. Ik heb altijd, voor zover mogelijk,
gezond geleefd, en toch loop ik darmkanker op. Hoe dat kan, ik
weet het niet.”
(R32CV, r 124)
In andere gevallen wordt aangevoerd dat men nooit veel in de zon heeft
gezeten of dat het niet in de familie voorkomt. Samengevat blijkt dat de
betekenis van onnavolgbaarheid verband houdt met een botsende verwachting. Dit keert terug in hoofdstuk 4.
C. Het krijgen van kanker is toeval (relatief toeval)
De derde betekenis van het toeval is van een andere aard. Hier wordt niet
het feit dat er oorzaken zijn betwijfeld, maar wel dat er een relatie is tussen
oorzaak en gevolg. Deze betekenis komt zeer frequent voor. Hieronder
volgen enkele citaten waarin de betekenis van het relatieve toeval voorkomt:
“Ik kan daar geen bepaalde oorzaak bij vinden. Ja, de een zegt dat
je het van rood vlees kan krijgen, de ander zegt, van varkensvlees
kun je darmkanker krijgen. Ik denk, de een krijgt een hartaanval,
de ander krijgt het niet.”
(R68NM, r 145)
De respondent schakelt over op het denken in de betekenis van relatief
toeval. Er is geen oorzaak te vinden, omdat mensen at random kanker krijgen. In het volgende voorbeeld wordt de betekenis van relatief toeval als
volgt tot uitdrukking gebracht:
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“Nee, ik heb daarover nagedacht, maar voor mij is dat puur toeval.
Ik heb me zo voorgenomen, zo gedacht, dat toen we geboren zijn
we allemaal een lootje hebben gekregen en dat van mij was niet zo
goed.”
(R42CM, r 092)

Het beeld van een lot uit de loterij vertelt dat de ziekte volgens de respondent niet oorzakelijk te verklaren is. Dit drukt nog explicieter uit dat men
de ziekte at random krijgt. Voorafgaand aan het volgende citaat heeft de
respondente een zware chemo als oorzaak voor een teruggekeerde kanker
genoemd, dan vervolgt zij:
“Dat is puur de medische kant ervan. Van bepaalde behandelingen
is bekend dat je daarna vatbaarder bent voor een andere vorm van
kanker. Aan de andere kant denk ik, ik vind het keitoevallig. Iets
wat zo zeldzaam is, je moet het maar treffen. Dus medisch gezien
is er een oorzaak en persoonlijk gezien is het toevallig.”
(R05CV, r 099)
Ook hier blijkt het relatieve toeval een alternatief te bieden voor een causale redenering. Op het medische niveau is er wel een aanwijsbare oorzaak,
maar op het persoonlijke, existentiële niveau is er sprake van toeval in die
zin dat er geen relatie tussen oorzaak en gevolg is, uitgedrukt als keitoevallig. Ook in het volgende citaat is sprake van relatief toeval als alternatief
voor oorzakelijk denken:
(Dus bij die vraag of je het puur toevallig vindt, of dat je vindt dat
het een bepaalde oorzaak heeft, wat antwoord je daar dan op?)
“Toch vooral dat ik gewoon pech heb gehad, dat het gewoon ook
toeval is. Dat toch meer. Terwijl het andere ook wel in mijn achterhoofd speelde van ja, dat is misschien toch ook wel iets dat meegespeeld heeft, maar ik heb toch vooral zoiets van dat ik gewoon
heel veel pech heb dat dit me overkomt.”
(R23NV, r 098)
Samengevat kenmerkt het relatieve toeval zich door een ander perspectief
dan het oorzakelijke denken. Typisch zijn uitdrukkingen als ‘ik heb pech
gehad’, ‘het is me overkomen’, of het spreken in termen van een loterij.
De oorzaak van de ziekte wordt geïnterpreteerd als iets waarop men geen
invloed heeft kunnen uitoefenen.
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3.4.3 Religieuze oorzaak
In het interview is aansluitend op de vraag naar oorzaak en toeval ook gevraagd of de respondenten enig verband zien tussen het ontstaan van de
ziekte en dat wat door hen ervaren wordt als een overstijgende werkelijkheid. Bij geen enkele respondent werd dit bevestigend beantwoord. Veelal
was de reactie dat men daar niet in geloofde. Ook kon het zijn dat men het
principe dat God mensen straft, verwerpt, zoals in het volgende citaten:
“Dat verband zie ik absoluut niet. Ik geloof er niet in. Ik geloof wel
dat er een bovenwereldlijk iets is, zeg maar God, dat geloof ik best.
Maar dat die mensen straft met ziektes, omdat ze dingen fout gedaan hebben in het verleden, of wat dan ook, daar geloof ik niet in.
Het is gewoon puur toeval.”
(R19CM, r 109)
“Geen straf van God of zo. Ik zie daar geen link tussen.”
(R31CM, r 146)
“Nee. God heeft hier volgens mij geen hand in dat ik deze ziekte
gekregen heb. Ik zie het niet als een straf of iets in die geest.”
(R48CM, r 069)
De vraag werd door de meeste respondenten in morele zin opgevat, namelijk zo dat bedoeld zou zijn dat God mensen straft. Voor zover men in God
gelooft, verwierpen de respondenten van dit onderzoek de gedachte dat hij
mensen straft met ziekten. Desalniettemin zijn er wel enkele citaten aangetroffen waarin een religieuze interpretatie voorkomt waarmee verklaard
wordt waarom men zelf kanker heeft gekregen. Daarbij gaat het telkens
om verklaringen in het algemeen, hoe het komt dat mensen ziekten krijgen,
zoals:
“Ja, alles komt van God, ook ziekte.”
(R50CV, r 133)
“Dat dat ergens in het grote plan staat, dat zal best. Anders overkomt mij dat niet.”
(R05CV, r 109)
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“Ik weet wel, wat gewoon voorbestemd is, dat krijg je toch.”
(R49CV, r 142)

Daarmee wordt de oorzaak van ziekte in het algemeen verklaard en daarmee ook die van de eigen ziekte. In hoofdstuk 5 en 6 keert de religieuze
interpretatie vanuit andere perspectieven terug.
3.4.4 Samenvatting
Zowel de drie modaliteiten van de verklaringen, namelijk de noodzakelijke, de contingente en de onmogelijke oorzaak, als de drie betekenissen
van het toeval, namelijk die van het absolute, het epistemische en het relatieve toeval, die in de theorie besproken werden, zijn in de interpretaties
van de respondenten aangetroffen. Aan twee respondenten kon de code
worden toegekend van zekerheid over de oorzaak van de ziekte. Daarmee
is de oorzaak van hun ziekte voor de onderzochte respondenten in bijna
alle gevallen contingent.
Verklaringen van oorzaken
In de twee gevallen waarin de respondenten meenden zeker te weten wat
de oorzaak van hun ziekte was, werd hun conclusie gebaseerd op een uitgekomen verwachting. Men had altijd al gedacht dat men om een bepaalde
reden kanker zou krijgen. Als een vermoeden dat men vóór de ziekte al
had, wordt bewaarheid, blijkt dit dus zeer overtuigend te zijn.
De mogelijke verklaring, die gepaard gaat met onzekerheid, is herkenbaar aan taalgebruik dat twijfel en ambivalentie uitdrukt (misschien,
waarschijnlijk, vermoedelijk, aan de ene en aan de andere kant), aan het
noemen van meerdere mogelijkheden en aan het spreken over risico’s en
kansen. Men kan of onzeker zijn over het uitgangspunt van de argumentatie (de autoriteiten bieden geen duidelijkheid over de factoren die kanker
veroorzaken) of niet zeker weten of een bepaalde oorzaak wel op het eigen
geval van toepassing is. Het spreken over risico’s en kansen duidt erop dat
oorzaak en toeval in elkaar overlopen. Bij de verklaring dat bepaalde factoren onmogelijk de oorzaak van de eigen ziekte kunnen zijn geweest, valt
op dat de respondenten vaak emotioneel reageren. Hun reactie lijkt voort
te komen uit de weigering om de consequentie te aanvaarden dat men
schuldig zou zijn aan het feit dat men kanker heeft gekregen. Daarnaast
kan het ook zijn dat men er op rationele gronden niet van overtuigd is dat
een bepaalde factor een oorzaak van kanker kan zijn (zoals in het voorbeeld van de aardstraling).
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Interpretaties op basis van betekenissen van het toeval
Het absolute toeval kan betrekking hebben op spontane mutaties in de cellen die tot kanker leiden. Respondenten zeggen dan dat kanker vanzelf
ontstaat, met name als men zwak is. Vaak lijkt de betekenis teruggevoerd
te kunnen worden op de sterfelijkheid van de mens. De relativering van de
ziekte ten opzichte van de absolute oorzaak van de sterfelijkheid biedt geen
verklaring waarom men zelf kanker heeft gekregen. Bij het epistemisch
toeval noemt men argumenten waarom de ziekte indruist tegen de verwachting die men had (men leefde gezond en toch werd men ziek). Om
die reden wordt het ontstaan van de ziekte onnavolgbaar gevonden. Uit de
analyse blijkt dat het relatieve toeval naast een oorzaak kan worden genoemd en zich afspeelt op een ander niveau dan de causale interpretatie.
Ook al kan men een geloofwaardige oorzaak voor de ziekte noemen en
vindt men dat die van toepassing is op de eigen situatie, dan nog blijft de
vraag onbeantwoord waarom de een de ziekte wel krijgt en de ander niet.
Relatief toeval leidt tot de ‘conclusie’ dat men pech heeft gehad.
Religieuze interpretaties van oorzaken
In enkel gevallen werd een algemene, voor iedereen geldende uitspraak
gedaan over de causale relatie tussen het ontstaan van ziekten en een religieuze actor. Dat men in dit verband geen specifieke redenen noemt (hoe
men zelf kanker heeft gekregen), lijkt vooral samen te hangen met de verwerping van de idee van een straffende God.
3.5 Reflectie
In lijn met het q-type onderzoeksdesign zullen in deze reflectie theorie en
empirie met elkaar worden vergeleken. In deze reflectie zal als antwoord
op de onderzoeksvraag worden beoordeeld in hoeverre de respondenten de
oorzaak van hun ziekte kunnen verklaren. Ten slotte wordt samengevat in
welke mate de analyse antwoord heeft gegeven op de centrale vraag.
De goed geïnformeerde patiënt
Uit het medisch onderzoek in de dagen en weken na de eerste klachten
volgt uiteindelijk een diagnose van een bepaald type kanker. De patiënten
horen van statistieken en overlevingskansen. Het roept bij hen de vraag op
hoe zo’n ernstige ziekte heeft kunnen ontstaan. Omdat patiënten zelden
een medisch antwoord kunnen krijgen op de vraag naar de oorzaak van
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hun ziekte, gaan zij zelf op zoek. Voor een verklaring raadplegen zij allerlei bronnen, ook uit het alternatieve circuit. Uit de grote verscheidenheid
aan mogelijke oorzaken die door de respondenten werden genoemd, kan
worden afgeleid dat het zoeken naar een oorzaak voor hen belangrijk is.
Sommigen gaven aan dat zij zich daar intensief mee bezig hadden gehouden, zoals ook blijkt in het inleidende citaat van dit hoofdstuk: “Ik heb
tijden gehad dat ik het internet afstruinde om meer over de ziekte te weten
te komen”. Voor het vinden van een causale verklaring van de ziekte zijn
moderne patiënten beter toegerust dan vroeger. Kennis over kanker is
overal beschikbaar, op het internet en in de media. De democratisering van
de medische zorg heeft geleid tot de oprichting van patiëntenverenigingen
waar men met vragen terecht kan. Verder heeft de patiënt wettelijk het
recht verworven op heldere informatie van de arts over de ziekte en de
behandeling (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, ingevoerd in 1995). De positie van de patiënt is in de afgelopen twee decennia door marktwerking in de zorg versterkt. Ondanks al deze ontwikkelingen kregen de respondenten bijna nooit zekerheid over de oorzaak van hun
ziekte.
De noodzakelijke verklaring
Twee respondenten konden een (voor henzelf) sluitende verklaring geven
voor het ontstaan van hun ziekte. Hun interpretaties zijn gebaseerd op een
ander perspectief dan een causale verklaring, namelijk het perspectief van
een verwachting. Zij hadden eerst al gedacht dat zij om een bepaalde reden
wel eens kanker zouden kunnen krijgen en toen zij later inderdaad de
ziekte kregen, meenden zij een sluitende verklaring te hebben. Volgens de
definitie van Wuchterl zou er dan geen sprake van een contingentie-ervaring zijn.
Twee redenen voor het ontstaan van contingentie in de verklaring
De analyse heeft laten zien dat er op twee momenten in de argumentatie
contingentie kan ontstaan. Het eerste interpretatieprobleem dat onzekerheid veroorzaakt, vloeit voort uit het feit dat sommige respondenten te weinig weten over het ontstaan van kanker in het algemeen. Zij hebben beperkte toegang tot de wetenschappelijke kennis over kanker en weten niet
aan welke, soms tegenstrijdige bronnen zij gezag moeten toekennen. Er is
in de samenleving veel discussie over wat kanker veroorzaakt, waarbij op
de achtergrond vragen spelen over wat gezond leven is, wat de gevolgen
zijn van stress, van grootschalige landbouw, van de bewerking van voeding, van de achteruitgang van het milieu. Die zaken keren terug in de
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interpretaties van de respondenten van wat hen ziek gemaakt zou kunnen
hebben. Het andere interpretatieprobleem dat contingentie veroorzaakt, is
dat men niet met zekerheid kan zeggen of een oorzaak die men overweegt
wel in het eigen geval een rol heeft gespeeld. Men kan wel mogelijke oorzaken noemen waarmee men in het verleden in aanraking is gekomen,
maar het blijft gissen of die wel doorslaggevend waren. Vreemd is dat niet.
Immers, wat er precies in het eigen lichaam is gebeurd, op het moment
zelf, onttrekt zich volledig aan de waarneming van de persoon, ook aan die
van de arts.
Twee tegenovergestelde intenties
Nader beschouwd laat de analyse twee tegenovergestelde intenties in de
interpretatie zien. De eerste sluit aan bij wat boven reeds is gezegd, namelijk dat de respondenten pogen om hun ziekte causaal te verklaren. Door
de wijze waarop de betekenis van het absolute toeval in de interpretaties
van de respondenten voorkomt, is te zien dat de causale denkwijze zelfs
zover kan worden doorgevoerd dat men in cirkelredeneringen terecht
komt. De eigen ziekte wordt ‘verklaard’ vanuit datgene wat de oorzaak
van kanker überhaupt is, namelijk mutaties in het DNA. Een variant daarop
is dat men het ontstaan van de ziekte ‘verklaart’ vanuit de menselijke sterfelijkheid.
De tweede, tegenovergestelde intentie is dat men juist wil benadrukken dat een causale verklaring niet toereikend kan zijn voor de interpretatie van de contingentie-ervaring. Deze benadering werd duidelijk
zichtbaar in het citaat van de respondente die zei dat er medisch wel een
oorzaak voor haar ziekte was, maar dat het feit dat zij kanker had gekregen
persoonlijk toevallig was. Het lijkt of deze respondente wilde zeggen: men
kan misschien wel een reden voor de ziekte vinden, maar voor mijzelf
kwam het volslagen onverwacht. Het aspect van het onverwachte van de
ziekte keert ook terug in de betekenis die door respondenten aan het relatieve toeval en het epistemische toeval wordt gegeven. Bij het epistemische toeval noemt men redenen waarom men juist zou verwachten geen
kanker te krijgen. Frappant is dat de verklaringen die men sluitend acht,
gebaseerd zijn op een verwachting die is uitgekomen. In deze interpretaties
wordt het contingente niet zozeer als iets onverklaarbaars beschouwd,
maar als iets onverwachts. Waar men in een verklaring, gebaseerd op algemene wetmatigheden, nooit grip op kan krijgen, is het eenmalige van de
ervaring dat men kanker krijgt (zie ook Van der Heiden, 2014, p. 15). Onverwacht wil zeggen dat men vanuit een handelingsperspectief niet op de
ziekte voorbereid was. De uitdrukking ‘pech’, die vaak werd gebruikt in
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de betekenis van het relatieve toeval, duidt daar eveneens op. Dit is in lijn
met de visie van Sarot (2003, p. 61) dat de reconstructie van de oorzaak
wel inzicht geeft, maar niet bevredigend is, omdat daarmee niets wordt
gezegd over de tragiek van wat mensen overkomt. Op basis daarvan is het
ook maar de vraag of de beide respondenten die met een sluitende verklaring kwamen inderdaad geen contingentie-ervaring hadden. Een interpretatiecrisis hangt maar ten dele af van de onverklaarbaarheid van het voorval. De respondenten geven aan dat er ook een ander aspect in meespeelt,
die in de definitie van Wuchterl niet wordt genoemd. Dit sluit ook aan bij
de kritiek van Ricoeur (1985, pp. 28-30) op de verklarende benadering. Er
blijft volgens hem altijd iets contingents hangen, waar men in de causale
verklaring geen grip op krijgt, namelijk het unieke van de gebeurtenis.
Volgens Dransart (2013) is het wel mogelijk dat men zich tevredenstelt
met de verklaring dat men pech heeft gehad, wat zij benoemt als het ‘accident’ type. Voor sommigen zal ‘pech’ voldoende verklaring bieden,
maar anderen zullen het onverwachte willen interpreteren. Samengevat
blijkt de contingentie-ervaring van de ziekte zowel in het onverklaarbare
als in het onverwachte gezocht te moeten worden.
De morele schuld
Het verzet van respondenten tegen het wegverklaren van hun contingentieervaring kan ook worden waargenomen waar zij bepaalde oorzaken op
morele gronden uitsloten. De respondenten verwierpen oorzaken die de
samenleving op basis van bepaalde morele normen aan hen opdrong, waarmee in de ogen van de respondenten gesuggereerd werd dat zij de ziekte
aan zichzelf te danken hadden. Zij werden dus zelf als de oorzaak gezien hadden zij maar niet zoveel moeten roken, zo gestrest moeten leven, en zo
meer. Respondenten voelden zich dan klemgezet, veroordeeld, waartegen
men in opstand kwam. Zo verwierp een respondente de idee dat haar ziekte
veroorzaakt zou zijn geweest door negatieve gedachten waar zij in de periode van haar echtscheiding mee kampte. Zo simpel kan het niet zijn geweest.
Er blijkt uit de analyse een relatie te zijn tussen de causale verklaring en de morele verklaring. Beide zijn gerelateerd aan het centrale concept Noodzakelijkheid, alleen zijn zij gebaseerd op ongelijksoortige principes. De causale verklaring is gebaseerd op causale principes, de morele
verklaring baseert zich op morele principes, ofwel normen en waarden. De
erkenning of ontkenning van schuld treedt echter niet heel sterk op de
voorgrond waar het gaat om het krijgen van kanker. Niettemin laat dit zien
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dat zelfverwijt of het verwijt aan anderen mee kan spelen in een existentiele interpretatiecrisis. Bij andere typen contingentie-ervaringen, zoals een
suïcide in de familie (Dransart, 2013), kan de schuldvraag veel centraler
komen te staan.
Waarom religieuze verklaringen ontbreken
De religieuze verklaring speelt bij deze respondenten geen grote rol. Dat
kan te maken hebben met de steekproef, waarin weinig orthodoxe gelovigen voorkomen. Wat ook mogelijk is, is dat de religieuze interpretatie
meer bij de ervaring van het onverwachte dan bij de verklaring aansluit. In
het vijfde hoofdstuk zal blijken dat sommige respondenten langs een andere weg tot een religieuze verklaring komen.
Conclusies
De verklarende interpretatiewijze kan een belangrijke rol spelen in de interpretatie van moderne patiënten, die willen weten hoe het feitelijk komt
dat zij kanker hebben gekregen en die veel informatie tot hun beschikking
hebben. Tegelijk krijgen zij weinig zekerheid over de oorzaak van hun
ziekte. Daar zijn twee redenen voor. Uit het centrale concept Noodzakelijkheid worden twee verschillende interpretatiewijzen uit afgeleid, namelijk de causale interpretatie en de morele interpretatie. Verder werden er
twee intenties waargenomen, namelijk de intentie om te verklaren en de
intentie om de verklaring als minder belangrijk te zien en de onverwachtheid te benadrukken. In het volgende hoofdstuk wordt geanalyseerd waar
de interpretatie van het onverwachte op wordt gebaseerd.
Noten:
1

R24NV, r 108
Deze bron is gebaseerd op een pilotonderzoek waarin gesteld werd dat ongeveer twee derde van
de respondenten uit het onderzoek een contingentie-ervaringen hadden. Op deze kwantitatieve benadering is niet verder doorgegaan.
3
Mijn vertaling van: "Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also
so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet
mithin Gegebenes (Erfahrenes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick auf mögliches
Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen."
4
Vgl. Ricoeurs verwijzing naar Hempel (1985, p. 28) in een voor het Institut Franco-Allemand
(in Tübingen) in het Duits vertaalde rede: “es sei erklärt, wenn es aus zwei Prämissen abgeleitet
worden ist, wobei die erste Prämisse ein allgemeines Gesetz zum Ausdruck bringt, das auf anderem Wege verifiziert wird, während die zweite die im Augenblick des Ereignisses vorherrschendenden Umstände oder Randbedingungen beschreibt”.
5
Mijn vertaling van “mögliche Bestimmbarkeit des Wirklichen in der Schwebe”.
2
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Mijn vertaling van “Der Begriff der Kontingenz bezeichnet zunächst logisch-ontologisch jenen
ambivalenten Bereich der Unbestimmtheit“.
7
De onderzoeker kan genoemd verschijnsel uit eigen waarneming bevestigen.

4
De confrontatie met het onverwachte
“Nee, ik was erop voorbereid, doordat je voelt wat je lichaam doet
op een gegeven moment. En ik had al een heel raar gevoel toen ik
terugkwam van vakantie. En toen er inderdaad drie kilo afging…
dat zijn de typische verschijnselen van kanker. En ik ben ook niet
stom, dus ik wist wel een beetje van, dit is heel gevaarlijk.”
67-jarige man met darmkanker1
“Ja, dat weet ik goed, ik klapte meteen dicht. Ik kon ook niks meer
vragen.”
55-jarige vrouw met darmkanker2
4.1 Inleiding
Het algemene beeld dat in hoofdstuk 3 ontstond, was dat de respondenten
geen zekerheid kregen over de ontstaansreden van hun ziekte. De respondenten gingen vaak over van een verklarende interpretatie naar een interpretatie waarin het onverwachte van de diagnose werd benadrukt. Op het
eerste gezicht lijkt het onverwachte karakter van de gebeurtenis misschien
helemaal niet op een interpretatie te berusten en louter de emotionele schok
uit te drukken. Als illustratie geef ik enkele voorbeelden van reacties van
respondenten op het slechte nieuws van de diagnose, zoals zij zich dat herinnerden. Voor velen van hen was dit moment nauwelijks te verdragen:
(Wat was uw eerste reactie?)
“Eigenlijk helemaal niks. Op dat moment was ik gewoon even van
de werkelijkheid af.”
(R56NV, r 051)
“Ik kreeg het warm en koud tegelijk.”
(R42CM, r 052)
Wat gebeurde er op dat moment met hen? Waarom leek het alsof hun denken als een lamp uitging? Die vraag dringt zich des te meer op wanneer
blijkt dat sommige andere respondenten tamelijk onaangedaan bleven:
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(En als je dat hoort, wat gaat er dan door je heen?)
“Niets. Niks. Het is een constatering. Ik ben nu in handen van mensen die het weten, die het moeten kunnen. Het zij zo. Je bent gewoon
aan hen overgeleverd.”
(R31CM, r 061)

Ook in het volgende citaat is sprake van een zekere gelatenheid:
“Ik voelde van, als dat is, dan is dat zo. Daar kan ik ook niets aan
doen. Ik was er heel nuchter onder op dat moment. Dus ik dacht:
als dat zo is dan is dat zo, dan moeten we maar zien hoe dat afloopt.
Dus, ik kon toch op dat moment niets. Dus ik werd niet boos of
zoiets, helemaal niets. Ik was eigenlijk heel…, een beetje nuchter
eronder, toch.”
(R57CM, r 060)
Ook de respondent die de volgende reactie gaf, klinkt tamelijk onaangedaan:
“Maar ik ben er niet van onder de indruk geweest. (…) Nee, het
heeft me niet geschokt.”
(R12CV, r 051, 061)
De diagnose van ongeneeslijke kanker wordt niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Respondenten die rustig reageerden, verklaarden
dat vanuit hun nuchtere aard. Frijda (2007, p. 20) laat in zijn model van
het opkomen van een emotie zien dat de manier waarop mensen op grond
van hun karakter geneigd zijn te reageren, hun emoties beïnvloedt.3 Dat
aspect valt echter buiten ons onderzoekskader. Tevens beweert hij dat het
ons referentiekader is dat de emotie bij een gebeurtenis bepaalt en niet de
gebeurtenis op zichzelf.4 Ook een verwachting maakt volgens hem deel uit
van het referentiekader. Wat houdt dit in? In de interpretatie van een gebeurtenis wordt een relatie gelegd tussen de gebeurtenis zoals die zich
voordoet en een vergelijkingspunt, de verwachting, als datgene waar men
vooraf op gerekend had. Om een voorbeeld te noemen, als een student een
tentamen terugkrijgt, is het niet het cijfer op zichzelf dat de emotionele
reactie van de student bepaalt, maar de relatie tussen het ontvangen cijfer
en het cijfer dat vooraf verwacht werd. Iemand die een zes verwachtte,
maar een acht krijgt, zal opgelucht reageren, terwijl iemand die voor een
cum laude werkt en op een negen had gehoopt, teleurgesteld zal zijn. Ook
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bij patiënten die een diagnose te horen krijgen, kan een discrepantie ontstaan tussen de vermeende toekomst en de realiteit die zich abrupt aandient. Volgens sommige theorieën is juist dat kenmerkend voor contingentie-ervaringen.5 Door te analyseren waar de patiënten hun verwachting op
baseerden, ontstaat inzicht in de kloof die in hun interpretatie is ontstaan.
Het doel van dit hoofdstuk is om zicht te krijgen op het fundament van de
interpretatie dat een schok te verduren krijgt. De onderzoeksvraag die in
dit hoofdstuk wordt beantwoord, luidt: In hoeverre hadden de respondenten de diagnose van de ongeneeslijke ziekte verwacht? Begonnen wordt
met een theoretische schets van het concept vertrouwen (§ 4.2). Daarna
volgen de dataverzameling en data-analyse (§ 4.3), de onderzoeksresultaten (§ 4.4) en de reflectie op de overeenkomsten en verschillen tussen theorie en empirie (§ 4.5). Daarmee wordt een aanzet gegeven voor nieuwe
theorie.
4.2 Theoretische achtergrond
In deze paragraaf zal eerst in het algemeen worden ingegaan op de rol van
vertrouwen in contingentie-ervaringen. Daarna wordt overgegaan op de
beschrijving van drie kwaliteiten van vertrouwen op basis van de theorie
van Luhmann (1988). De keuze voor deze theorie kwam inductief op vanuit de analyse.
4.2.1 Vertrouwen en de contingentie-ervaring
Luhmann is geïnteresseerd in de functie van vertrouwen in de samenleving. Vertrouwen is onmisbaar wanneer mensen transacties met elkaar
willen aangaan. Men moet bereid zijn risico’s te nemen, omdat er anders
geen sociaal handelen mogelijk is (1988, p. 95). Men moet handelen alsof
de toekomst zeker is. Tussen de concepten vertrouwen en contingentie bestaat een verwantschap. Wil men zich in het contingente bestaan begeven,
wat onherroepelijk risico’s inhoudt, dan is daar vertrouwen voor nodig.
Men handelt, zoals Möllering (2006, p. 112) betoogt, alsof de toekomst
zeker is, terwijl men weet dat dat niet zo is. Men baseert zich op verwachtingen die in feite een waagstuk vormen. De fragiliteit van verwachtingen
maakt een mens kwetsbaar. Door Rousseau et al. (1998, p. 395) wordt trust
gedefinieerd als “de psychologische toestand waarin iemand bereid is om
kwetsbaarheid te accepteren, gebaseerd op positieve verwachtingen ten
aanzien van de intenties of het gedrag van de ander”.6 Volgens Möllering
(2006) is de sociologische theorie vaak gericht op de redelijke afwegingen

74

HOOFDSTUK 4

waarmee men het risico poogt te minimaliseren en blijft het niet-redelijke
element van vertrouwen onderbelicht. Schatplichtig aan de existentiële filosofie van Kierkegaard7 stelt hij dat men een sprong moet wagen (a leap
of faith). Die zwevende toestand van onzekerheid tijdens de sprong vormt
de essentie van vertrouwen (2006, p. 110). In hoofdstuk 3 werd, met een
verwijzing naar Hoffmann, ook al over het contingente oordeel gesproken
als een mogelijkheid “in der Schwebe” (zie § 3.2.1). Het aangaan van de
contingente werkelijkheid kan nooit helemaal beredeneerd worden en veronderstelt dus een zeker vertrouwen. Luhmann zegt in dit verband: “Men
kan niet leven zonder verwachtingen te vormen, en men moet, met het oog
op contingente gebeurtenissen, in meer of mindere mate het risico van teleurstelling negeren.” 8 Contingentie is synoniem met onzekerheid. In de
analyse van de contingentie-ervaring in dit hoofdstuk is het waagstuk van
de transactie echter al voorbij. De respondenten blikken op hun ervaring
van de diagnose terug. De verwachting die men had, is in middels een gerealiseerde gebeurtenis. De respondenten evalueren nu waarom deze verwacht of onverwacht was gekomen. Waar waren hun verwachtingen achteraf bezien eigenlijk op gebaseerd? De verschillende redenen waarom
men de ziekte als verwacht of onverwacht interpreteert, kunnen worden
gelieerd aan typen van vertrouwen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van
Luhmanns onderscheid tussen drie hoedanigheden van vertrouwen: trust,
confidence en familiarity.
4.2.2 Drie kwaliteiten van vertrouwen
Trust heeft de betekenis van ‘vertrouwen in’, confidence van ‘vertrouwen
op’ en familiarity van ‘vertrouwdheid’ (Schuyt & Verhoeven, 2003). Omdat er in het Nederlands geen onderscheidende begrippen voor zijn, handhaaf ik de Engelse terminologie. Trust is de meest praktische vorm van
vertrouwen. Het begrip wordt hier kort uiteengezet, omdat dat nodig is om
confidence te begrijpen. Alleen confidence en familiarity keren in de analyse terug.
Trust, het ‘vertrouwen in’ de ander, vormt een voorwaarde voor een transactie tussen twee of meer partijen. Dit type vertrouwen berust op een keuze
om de andere partij te vertrouwen, in het volle besef dat men daarmee een
risico aangaat. Daaraan voorafgaand heeft men alternatieven afgewogen.
De transactie is een waagstuk gebaseerd op optimisme. Loopt die teleurstellend af, dan rekent men dat zichzelf aan (internal attribution; zie
Luhmann, 1988, pp. 97v). Confidence is het vanzelfsprekende vertrouwen
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dat mensen hebben in het sociale systeem. Luhmann noemt het voorbeeld
van iemand die zonder wapen naar zijn werk gaat, omdat hij ‘vertrouwt
op’ het systeem dat hem beschermt. Zo mag men erop vertrouwen dat politieagenten, leraren, en vele andere professionals in de samenleving over
een zekere expertise en professionele houding beschikken op grond van de
maatschappelijke eisen die aan hen zijn gesteld en de controle daarop.
Waar bij trust het vertrouwen direct in de andere partij wordt gesteld,
wordt het bij confidence in het systeem gegrond. Anders dan bij trust wordt
bij confidence geen afweging gemaakt tussen alternatieven en is niet het
risico, maar het gevoel van vertrouwen het uitgangspunt. Men stapt gedachteloos in de trein, wetend dat de machinist een degelijke opleiding
heeft gehad. Dit doet men omdat er simpelweg geen alternatief is. Confidence kenmerkt zich door een grote mate van vanzelfsprekendheid. Wanneer dit type vertrouwen toch beschaamd raakt, zal het subject niet zichzelf, maar het systeem een verwijt maken (external attribution). Voor de
analyse is relevant dat confidence aan professionaliteit en autoriteit gerelateerd is. In dit onderzoek gaat het dan om de arts, de medische wereld,
die men vertrouwt. Tussen trust en confidence, ten slotte, bestaat een zekere wisselwerking. Confidence vormt een bedding voor trust. Wie zich
bedrogen voelt na een transactie kan bij allerlei instanties om advies vragen of naar de inspectie, de politie, of de rechter stappen. En omgekeerd
versterken succesvolle trust-ervaringen de confidence.
Het vertrouwen dat Luhmann familiarity (vertrouwdheid) noemt, is van
een geheel andere orde. Vertrouwdheid is geen waagstuk bij het handelen,
maar een staat van zijn. Het gaat hier om de vertrouwdheid van de eigen
leefwereld, die feitelijk al in de baarmoeder ontstaat. Mensen raken vertrouwd met zichzelf, hun lichaam en leefwereld. Vertrouwdheid is de positieve beleving van het eigene. Omdat er vertrouwdheid bestaat, kan er
ook zoiets bestaan als een vervreemdende ervaring. Luhmann zegt dat we
de vertrouwde wereld nooit verlaten: “Nooit overschrijden we de grens.
De horizon schuift met ons op als wij bewegen. Toch hebben wij weet van
het vreemde. Het vertrouwde brengt het vreemde voort”.9 De vertrouwdheid is het vanzelfsprekende, waarvan men zich pas bewust wordt in de
confrontatie met het vreemde; je weet pas wat iets voor je betekent als je
het kwijt bent. Waar men bij confidence de verwachting verbindt aan het
gezag van een autoriteit, baseert men zich bij vertrouwdheid op iets in
zichzelf, op een gevoel voor het eigene, wat ook de vertrouwdheid met het
eigen lichaam behelst. Men interpreteert een gebeurtenis als botsend met
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of passend in de eigen leefwereld. Het vreemde dat iemands bestaan begrenst, wordt in de contingentietheorie, in het Duits, een Unverfügbarkeit
genoemd, namelijk datgene waarover men niet beschikt en wat dus niet
eigen is. Wuchterl spreekt in dit verband over datgene wat een schaduw
over ons bestaan werpt (2011, p. 22). Kamlah (1973) heeft dit aspect uitgewerkt met het antropologische concept Widerfahrnis – te vergelijken
met de Oudnederlandse uitdrukking dat men een situatie ‘wedervaart’.10
Zo opgevat, breekt een contingentie-ervaring de vertrouwdheid open.
Terugblikkend is uiteengezet dat een verwachting altijd ergens op gebaseerd wordt. Ook een onverwachte gebeurtenis is geen feit, maar een interpretatie. Omdat men niet zeker is van een verwachting zolang die niet
is uitgekomen, komt er een element bij van kwetsbaarheid en vertrouwen.
Wanneer in de evaluatie van de respondenten blijkt dat de diagnose onverwacht kwam, impliceert dit dat het vertrouwen in een bepaalde mate is
geschaad. Op basis van de theorie zijn hiervoor twee relevante hoedanigheden geïdentificeerd, namelijk het vertrouwen in een autoriteit (confidence), die zich buiten de persoon bevindt, en de vertrouwdheid van de
eigen wereld, waar ook het eigen lichaam deel van uitmaakt (familiarity).
De theoretische verwachting is dat uit de interpretaties van de respondenten waarom de ziekte onverwacht kwam (als kenmerk van een contingentie-ervaring) zal blijken dat deze twee kwaliteiten van vertrouwen in het
geding zijn.
4.3 Dataverzameling en data-analyse
In deze paragraaf wordt eerst de interviewvraag genoemd. Daarna worden
de codedefinities gepresenteerd.
De interviewvraag
Tijdens het interview is gevraagd naar de reden waarom de respondenten
de ziekte wel of niet hadden verwacht: “Kwam de mededeling van de arts
dat uw ziekte niet meer te genezen was voor u verwacht of onverwacht?”
Daarna werd hun gevraagd het antwoord te motiveren: “Wat maakte het
tot een verwachte of onverwachte gebeurtenis?”.11
Codedefinities
Hieronder worden de twee codedefinities gegeven, opgesplitst in verwacht
en onverwacht, wat resulteert in vier codes. In de definities komt telkens
in haakjes de zinssnede ‘(een ongeneeslijke vorm van)’ voor, omdat de
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diagnose voor de ene respondent de ongeneeslijkheid betrof, terwijl het
voor de andere om de diagnose van kanker ging, terwijl het bij weer een
ander om de combinatie ging. In dit onderzoek zijn deze objectieve verschillen niet van belang, omdat het in alle gevallen gaat om een bepalend
moment in de subjectieve interpretatie van de ziekte die men wel of niet
verwacht had. De eerste twee codes beschrijven het vertrouwen in iets of
iemand buiten zichzelf, wat als referentie voor de interpretatie fungeert.
Vertrouwdheid in de zin van confidence is gebaseerd op een vertegenwoordiger of bron van de medische wereld, die als gezaghebbend wordt
beschouwd.
Code Vertrouwen gelegen buiten zichzelf, verwacht (confidence): De diagnose van (een ongeneeslijke vorm van) kanker kwam voor de patiënt verwacht, omdat deze in overeenstemming was met de informatie van een autoriteit (de medische wereld), waarop de patiënt vertrouwde.
Code Vertrouwen gelegen buiten zichzelf, onverwacht (confidence): De
diagnose van (een ongeneeslijke vorm van) kanker kwam voor de patiënt
onverwacht, omdat deze in tegenspraak was met de informatie van een
autoriteit (de medische wereld), waarop de patiënt vertrouwde.
In de twee volgende codedefinities levert de persoon zich niet uit aan iets
buiten zichzelf maar wordt de verwachting gerelateerd aan de vertrouwdheid die in zichzelf gelegen is (familiarity):
Code Vertrouwen gelegen in zichzelf, verwacht (familiarity): De diagnose
van (een ongeneeslijke vorm van) kanker kwam voor de patiënt verwacht,
omdat deze in overeenstemming was met een gevoel dat men had of met
een waarneming van iets in zichzelf.
Code Vertrouwen gelegen in zichzelf, onverwacht (familiarity): De diagnose van (een ongeneeslijke vorm van) kanker kwam voor de patiënt onverwacht, omdat deze in tegenspraak was met een gevoel dat men had of
met een waarneming van iets in zichzelf.
4.4 Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten worden als volgt gepresenteerd. Op basis van de
toekenning van de codes Vertrouwen gelegen in zichzelf en Vertrouwen
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gelegen buiten zichzelf worden twee categorieën gevormd. Bij elke categorie worden achtereenvolgens de varianten onverwacht en verwacht besproken. De reden dat bij beide typen interpretaties eerst de onverwachte
en daarna de verwachte variant besproken wordt, is dat de analyse gefocust
is op de – per definitie onverwachte - contingentie-ervaring. De analyse
van de verwachte variant vult de bevindingen aan. In § 4.4.1 worden uitspraken van respondenten over de onverwachte en verwachte diagnose geanalyseerd waarbij de interpretatie gebaseerd wordt op de wereld van persoon zelf. In § 4.4.2, worden uitspraken geanalyseerd waarbij de interpretatie van de onverwachte en verwachte diagnose gebaseerd is op een bron
buiten de persoon zelf. De volgorde van de bespreking van de codes – eerst
Vertrouwen gelegen in zichzelf, daarna Vertrouwen gelegen buiten zichzelf
- is om chronologische redenen zo gekozen. Waar de code Vertrouwen
gelegen in zichzelf van toepassing is, hoort men de diagnose bijna altijd
voor het eerst. Waar de code van Vertrouwen gelegen buiten zichzelf van
toepassing is, leidt men zijn verwachting af uit onderzoeken en dergelijke,
en bevindt men zich meestal verder in het ziekteproces. Na de analyse
volgt een samenvatting (§ 4.4.3).
4.4.1 Vertrouwen gesteld in zichzelf (familiarity)
Eerst worden de citaten besproken waarbij de diagnose als een onverwachte gebeurtenis wordt geïnterpreteerd, daarna als een verwachte gebeurtenis.
A. De onverwachte diagnose
De omstandigheden van de respondenten ten tijde dat de diagnose bekend
werd, kunnen onderling verschillen. Soms wisten zij nog niet zeker of zij
kanker hadden, of waren zij al een tijd genezen verklaard van een eerdere
vorm van kanker, of was hun ziekte al een tijd stabiel en nog niet ongeneeslijk verklaard. Zij werden echter allen onverwacht met een diagnose
geconfronteerd. De vraag is waar men in de interpretatie van uitging, dus
waarom de gebeurtenis onverwacht kwam. Het eerste citaat komt van een
respondente die haar verwachting, naar achteraf bleek ten onrechte, baseerde op een waarneming van iets in zichzelf:
“Ik voelde me nooit ziek, dus dat is natuurlijk ook wel een reden
waarom je dan denkt van: goh, het leven is nog zo manifest aanwezig.”
(R07CV, r 060)
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In dit citaat blijkt dat de diagnose onverwacht kwam op basis van een dieperliggend gevoel. In eerste instantie gebruikt de respondente hier een negatieve formulering voor, namelijk dat zij zich nooit ziek voelde. Daarmee
fungeert het vanzelfsprekende gezond zijn als het referentiekader van haar
interpretatie. In tweede instantie formuleert zij op positieve wijze dat het
leven nog zo manifest aanwezig is. De code wordt toegekend omdat het
gevoel van gezond zijn en de ervaring van het manifeste leven deel uitmaken van haar vertrouwde wereld, waar zij haar verwachting op baseerde.
Iets dergelijks zien wij in het volgende citaat:
“Ik was nooit ziek. In de winter nooit geen natte neus. Ik was wel
altijd veel, heel veel buiten. Ook veel lichamelijk werk, veel lopen
bij ons op het werk. Maar ik was nooit ziek. Nooit. In die veertig
jaar dat ik die zaak gehad heb, heb ik nog geen drie weken ziektedagen opgenomen. Dat weet ik zeker. Dus ik had nooit wat.”
(R10CM, r 059)
Het gezonde leven was het enig denkbare leven voor deze respondent, een
vanzelfsprekendheid die zich in de loop der jaren steeds dieper leek te hebben geworteld (veertig jaar). De verwachting werd daarmee gebaseerd op
wat zich voordeed als het enig denkbare, de routine, en maakt deel uit van
de vertrouwde wereld. Daarom kan de code worden toegekend. Iets dergelijks kan worden waargenomen in:
“Ik was er helemaal niet mee bezig. Ik was druk met werk en gezond.”
(R65NV, r 067)
Eerst wordt een negatieve formulering gekozen: “Ik was er helemaal niet
mee bezig”. Dat wat de reden vormt waarom de diagnose onverwacht
kwam, blijkt datgene te zijn waar men niet mee bezig was, wat geen aandacht vroeg. Men drukt de vertrouwdheid uit als iets waar geen taal voor
nodig is, wat vanzelf spreekt. Positief geformuleerd waren haar routine en
het fysieke gevoel van gezond zijn de redenen waarom de diagnose als
onverwacht kwam: “Ik was druk met werk en gezond”. De code wordt toegekend omdat de interpretatie gebaseerd wordt op de doorbreking van de
routine van de respondente, waarmee de vertrouwdheid van haar wereld
tot uitdrukking wordt gebracht. Opvallend is dat waar de code wordt toegekend ‘ik’ telkens het onderwerp van de zin vormt. Dat gebeurt ook in
het volgende voorbeeld:
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“Omdat ik mezelf hartstikke goed voelde. Er was niets aan het
handje, ik was weer volop aan het werk, ik was aan het trainen
voor de vierdaagse, ik had veertig kilometer in mijn benen zitten;
niets aan het handje.”
(R30CV, r 083)

In dit citaat worden verschillende waarnemingen en gevoelens genoemd
waarop de interpretatie van het onverwachte van de diagnose wordt gebaseerd. Deze respondente, die van een eerdere kanker hersteld was, vertrouwde op de fysieke beleving van het zich hartstikke goed voelen, dat in
haarzelf (mezelf) ligt. Ook hier wordt een negatieve formulering gebruikt
(“niets aan het handje”), waarmee het vanzelfsprekende wordt verwoord.
Vervolgens wordt de dagelijkse routine genoemd (“weer volop aan het
werk”). Ook in het volgende citaat blijkt de interpretatie te berusten op het
vanzelfsprekende:
“Dan denk je, dit kan gewoon niet. En dat heb ik nog vaak, hoor,
dan doe ik van alles en dan denk ik, hoe kan ik nou ziek zijn? Ik
voel verder niets.”
(R39CV, r 062)
De ziekte als afwijking van het vaste patroon wordt geïnterpreteerd als iets
ondenkbaars, als een onmogelijkheid. Tegelijk worden opnieuw routine
(“dan doe ik van alles “) en een negatief geformuleerd lichamelijk gevoel
(“Ik voel verder niets”) als uitgangspunt voor de interpretatie genomen. In
de volgende citaten wordt nog een ander aspect van het vanzelfsprekende
genoemd:
“Ach ja, het is net als bij iedereen van, het gebeurt mij nooit. En ik
was verder niet ziek.”
(R66NM, r 058)
Voor deze respondent kwam de diagnose onverwacht omdat deze de vertrouwdheid baseerde op het onvoorstelbare van kanker krijgen (“het gebeurt mij nooit”). Dit uitgangspunt komt ook in het volgende geval voor:
“Het is altijd een ver-van-je-bedshow, tot het moment dat je hoort
van, maar jij hebt het ook.”
(R61NM, r 051)
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De gebeurtenis kwam onverwacht, omdat het voor deze respondent niet
denkbaar was dat hij zelf kanker zou krijgen. Zo ook in het laatste citaat:
“Ik dacht dat ze het niet tegen mij hadden. Ik had alles verwacht,
maar niet dit.”
(R53CV, r 048)
Ook hier ligt de realiteit die zich aandient volledig buiten het interpretatiekader van de vanzelfsprekendheid (wat wordt uitgedrukt in “alles, maar
niet dit”). De negatieve formulering impliceert dat de diagnose een onmogelijkheid vormt. Ten slotte wordt in deze categorie nog een aanvullend
citaat gepresenteerd om te laten zien dat waar men de interpretatie baseert
op de eigen vertrouwdheid en de diagnose onverwacht komt, ook het vertrouwen in zichzelf kan worden aangetast, zoals in het volgende citaat:
“Toen was ik zo trots dat mijn lichaam dat nog kon. Dus ik hou van
kracht, ik hou van energie. En dat zakt weg. Überhaupt dat je kanker krijgt. Je lichaam stelt je teleur dat je kanker krijgt. Als je een
heel gewoon gezond levend iemand bent, dan is de overheersende
emotie teleurstelling in je eigen lijf, denk ik.”
(R29NV, r 115)
Samengevat baseerden de respondenten hun verwachting van de diagnose
op aspecten van hun vertrouwde wereld. De vertrouwdheid in zichzelf kan
gebaseerd zijn op de ervaring van een lichamelijk gevoel. Deze aspecten
kunnen positief geformuleerd zijn, als een gevoel dat haaks staat op de
diagnose (men voelde zich goed, maar bleek toch kanker te hebben), of
negatief geformuleerd (men was nooit ziek, maar bleek toch kanker te hebben). In het laatste geval heeft men voor het vanzelfsprekende geen taal
nodig. Het vanzelfsprekende is een denkpatroon dat met de jaren steeds
dieper inslijt. Het doet zich uiteindelijk voor als het enig denkbare, als een
absolute, onaantastbare toestand. Gebeurtenissen die buiten dit interpretatieraamwerk vallen, lijken een onmogelijkheid te vormen, waarmee de basis is gelegd voor een interpretatiecrisis.
B. De verwachte diagnose
In de verwachte variant van interpretaties gebaseerd op familiarity baseren
de respondenten zich uitsluitend op waarnemingen van veranderingen van
hun lichaam:
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“Ik wist dat het niet goed met mij ging. Ik verloor heel veel gewicht
in de maand december, ik kon niet meer eten wat ik wilde. Dus ik
wist dat het niet goed met mij ging. En ik wist ook dat het van kankers en zo met name beslist symptomen zijn dat je dat hebt.”
(R54CM, r 058)

De verwachting werd gebaseerd op de fysieke ervaring van gewichtsverlies en problemen met eten. Het fysieke lichaam maakt deel uit van de
eigen wereld en daarmee van de vertrouwdheid, een reden om de code toe
te kennen. Het gewichtsverlies wordt verklaard als een symptoom van kanker. Deze respondent is zeker van de conclusie (“dat het beslist symptomen
zijn”). Daarmee heeft deze interpretatie de argumentatiestructuur van een
noodzakelijke verklaring (zie hoofdstuk 3) – deze wordt gebaseerd op een
algemeen uitgangspunt, toegepast op de eigen situatie, waarover het subject geen twijfel heeft. Zo ook in het volgende voorbeeld:
“Nee, ik was erop voorbereid, doordat je voelt wat je lichaam doet
op een gegeven moment. En ik had al een heel raar gevoel toen ik
terugkwam van vakantie. En toen er inderdaad drie kilo afging…
dat zijn de typische verschijnselen van kanker. En ik ben ook niet
stom, dus ik wist wel een beetje van, dit is heel gevaarlijk.”
(R61NM, r 063)
De fysieke ervaring is geobjectiveerd: drie kilo gewichtsafname. Deze
waarneming wordt vervolgens als een symptoom van kanker geduid: “dat
zijn de typische verschijnselen van kanker”. Die combinatie vormt een
sluitende verklaring, op basis waarvan de diagnose werd verwacht. Samengevat wordt de uitgekomen verwachting van de diagnose gebaseerd
op elementen als die van een sluitende verklaring, waarbij een algemeen
erkend principe zonder enige twijfel wordt toegepast op de eigen lichaamssymptomen.
4.4.2 Vertrouwen gesteld buiten zichzelf (confidence)
Interpretaties waarbij men op iets buiten zichzelf vertrouwde werden in
alle gevallen gebaseerd op wat men direct vernam van de arts of afleidde
uit iets dat kan worden gerelateerd aan de medische wereld. Eerst worden
enkele citaten van een onverwachte, daarna van een verwachte diagnose
besproken.
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A. De onverwachte diagnose
In het eerste citaat wordt uitgegaan van een verwachting op basis van een
bewering van de arts als autoriteit (in de subjectieve beleving van de respondent):
“Toen zeiden ze: ‘Het is alles goed, we hebben geen uitzaaiingen,
we hebben het helemaal onder controle.’ En toen kwam ineens die
klap dat ik wel uitzaaiingen had.”
(R57CM, r 050)
In dit geval werd de verwachting gebaseerd op een conclusie van een autoriteit die zegt dat alles goed is. De respondent ging daar vanuit. De discrepantie die in de interpretatie ontstond, tussen de verwachting en de feiten, kwam als een schok (“ineens die klap”). Ook in het volgende citaat
baseerde een respondent zich op een conclusie van de arts, maar in afgezwakte vorm.
“De arts gaf me ook de indruk dat we er mooi op tijd bij waren.”
(R15NM, r 053)
Deze interpretatie wordt minder stellig gebracht: de arts gaf de respondent
de indruk. In het volgende citaat is de structuur hetzelfde, maar is de medische autoriteit nog verder op de achtergrond:
“Met borstkanker is min of meer de norm: als er vijf jaar niks geweest is, je bloed in orde is, dan ben je min of meer genezen. Als je
na tien jaar nog rondloopt ben je echt genezen. Nou bij mij kwam
het dus na dertien, veertien jaar tevoorschijn.”
(R45CV, r 070)
De veelgehoorde norm dat iemand na vijf jaar controle kankervrij is, is als
uitgangspunt voor de interpretatie van de verwachting genomen. De diagnose week daar echter vanaf.
Samengevat is in de citaten over de onverwachte diagnose te zien dat er
enige variatie is in de wijze waarop de interpretatie van de verwachting in
een autoriteit wordt verankerd: de arts doet een stellige uitspraak; men had
een indruk van de arts; men baseerde zich op medische kennis die men zelf
vergaard had.
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B. De verwachte diagnose
In het volgende citaat is een interpretatie in twee stappen waar te nemen:
“Min of meer verwacht. Ik had me natuurlijk voor die tijd al verdiept in Grawitz, de goede hoop geput uit het feit dat ik nog geen
nieuwe uitzaaiingen had, en dat die beperkt tot die arm zou blijven,
en dan zou de levensbedreigendheid zijn meegevallen. Maar toen
die nieuwe metastases kenbaar werden, of ontdekt werden, kan ik
beter zeggen, ja, dan weet je van tevoren al: het is na verloop van
dit jaar einde oefening.”
(R60NM, r 050)
In het eerste deel van het citaat wordt gesproken over hoop, wat duidt op
een positieve verwachting (dat het mee zal vallen). De respondent baseerde
zich op medische kennis over een bepaald type nierkanker (een Grawitztumor), waar de respondent zelf onderzoek naar had gedaan; de verandering in het ziektebeeld wordt uitgedrukt in termen van een medische diagnose (nieuwe metastases). De verwachting werd later bijgesteld op basis
van een ontwikkeling in het ziektebeeld, die een nieuw aanknopingspunt
voor de interpretatie bood. Door de bijstelling van de verwachting kwam
de diagnose niet meer onverwacht. Op basis daarvan is de code toegekend.
De kwestie van aangetast vertrouwen als confidence – in de verwijtende
zin - zal zich hier in mindere mate hebben voorgedaan, omdat de respondent afging op informatie die deze hij zelf had verzameld en het niet ging
om een uitspraak van de behandelend arts. Dat is nog duidelijker het geval
in het volgende citaat:
“Ik wist het eigenlijk vanzelf al, dat hoefde hij mij niet te vertellen.
Het feit dat ik het voor de tweede keer kreeg, dat ik te horen kreeg
dat het ook op andere plekken zat, dan hoeft men mij al niet meer
te zeggen van ‘Mevrouw, hier komt u nooit meer vanaf.’ Die conclusie had ik zelf al getrokken.”
(R24NV, r 060)
Deze respondente baseert zich op medische informatie, namelijk dat de
kanker was uitgezaaid. Op basis daarvan wordt de code toegekend. De medische informatie vormt het algemene uitgangspunt, maar de conclusie
wordt door de respondent zelf getrokken en niet door de arts. Net als bij
de verwachting in § 4.4.1, wordt ook hier de verwachting gebaseerd op
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elementen van een verklaring. Ook in het volgende citaat trekt de respondent zelf een conclusie uit een waarneming:
“Ik voelde het aankomen. Ik wist dat die lymfeklieren niet helemaal
schoon waren en ik merkte aan de onderzoeken dat ze steeds met
die lever bezig waren. Te lang bezig. En dan werd er weer een specialist bijgehaald en weer erbij gehaald… en toen had ik al een
beetje het vermoeden. Ik denk: dat zit niet helemaal goed.”
(R21CM, r 048)
Eerder werd gesproken over artsen en medische kennis waarop men zich
baseerde, terwijl in de laatste citaten het ‘ik’ het onderwerp van de zinnen
vormt (ik wist het, ik vermoed, ik denk). Dit impliceert dat niet het vertrouwen in de arts in het geding is, want men vormt zelf een oordeel. Toch
wordt de interpretatie wel gebaseerd op medische informatie (“dat die lymfeklieren niet helemaal schoon waren”), dus informatie van buiten. Dat
vormt de reden om de code toe te kennen.
Samengevat wordt de verwachting gebaseerd op wat de respondent zelf
heeft vernomen van de huisarts, behandelend arts of specialist of op medische bronnen of op wat de respondent zelf afleidde uit het handelen van de
medici. De verwachting heeft hier, als in de vorige paragraaf, de structuur
van een verklaring.
4.4.3 Samenvatting
De interpretaties van de verwachte, respectievelijk onverwachte diagnose
zijn in twee categorieën verdeeld, die gelieerd zijn aan hoedanigheden van
vertrouwen. Er zijn vier typen interpretaties aangetroffen:
1. Vertrouwen gesteld in zichzelf – onverwacht
De interpretaties worden gebaseerd op lichaamservaringen (het gezonde
gevoel, de vitaliteit) en op de over lange tijd opgebouwde vanzelfsprekendheid van routine. Kenmerkend is dat ‘ik’ telkens het onderwerp in de
interpretaties vormt. Voor de aantasting van hun bestaan lijken de respondenten geen taal nodig te hebben - hun interpretaties zijn negatief geformuleerd (men mankeerde nooit iets, was nooit ziek). De vanzelfsprekende
routine van het gezonde en actieve leven doen zich voor als het enig denkbare. Dat de ziekte hun zou kunnen overkomen, werd als onvoorstelbaar
ervaren. Toen de diagnose deze routine onverwacht verstoorde, was de
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schok groot. Er ontstond een plotselinge discrepantie tussen verwachting
en realiteit. Men werd geconfronteerd met een onmogelijkheid in de interpretatie, wat de basis legt voor een interpretatiecrisis.
2. Vertrouwen gesteld in zichzelf – verwacht
De interpretatie wordt hier gebaseerd op een waarneming van een lichamelijke verandering, namelijk gewichtsverlies. Men ging ervan uit dat dit
een symptoom van kanker was, wat de basis vormde van de verwachting
van de diagnose. Anders dan het vertrouwde lichaamsgevoel, gaat het hier
om het lichaam als tastbaar en meetbaar ding. In het Duits maakt men hiertoe een onderscheid tussen het lichaam als Leib en als Körper.12 Het gaat
om een andere hoedanigheid van lichaamservaring dan bij de boven besproken code. Dit type verwachting is gebaseerd op de kloppende conclusie van een redenering, wat raakvlakken vertoont met de causale verklaring.
3. Vertrouwen gesteld buiten zichzelf – onverwacht
Bij een aantal van de respondenten in deze categorie was al eerder kanker
geconstateerd, maar nog niet in een ongeneeslijke vorm. Op basis van jarenlange gunstige uitslagen van controleonderzoeken gingen zij ervanuit
dat zij kankervrij waren. Toen de respondenten abrupt met de diagnose
geconfronteerd werden, was de schok opnieuw groot. Ook zijn er respondenten die reeds wisten dat zij mogelijk kanker zouden hebben en daartoe
werden onderzocht. Zij baseerden hun verwachting op wat de arts vóór de
diagnose geruststellend had gezegd. Vertrouwen in de zin van confidence
hoeft niet altijd in het geding te zijn. Het kan inderdaad zijn dat men zich
baseerde op uitspraken van de arts, die achteraf onjuist bleken te zijn, maar
het kan ook zijn dat de verwachting gebaseerd werd op eigen bevindingen
en dat die niet overeenkwamen met de diagnose. En dan kan men de arts
niets verwijten.
4. Vertrouwen gesteld buiten zichzelf – verwacht
In deze categorie kwamen respondenten aan het woord die de interpretatie
van hun verwachting baseerden op eigen inzichten, onderzoek, waarnemingen of ervaringen, toen al wel bekend was dat zij mogelijk kanker hadden. De conclusies die zij trokken (uitgedrukt in de taal van de medische
wereld) en waarop zij hun verwachtingen baseerden, bleken naderhand
juist te zijn. De ongunstige diagnose paste binnen hun interpretatiekader.
Ook hier waren elementen te herkennen van een verklaring.
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4.5 Reflectie
De analyse maakt het mogelijk om in de diepte van de interpretatiecrisis
van de respondenten te kijken. Immers, door te analyseren waar men op
vertrouwt, wordt het fundament van de interpretatie zichtbaar. Door een
onverwachte diagnose ontstaat er een discrepantie tussen aan de ene kant
het leven dat men voor ogen had en aan de andere kant de realiteit van een
leven met ongeneeslijke kanker. Volgens Hohwy (2013) is het menselijk
brein door trial en error in staat tot vooruitzien en schept het fragiele verwachtingen ten opzichte van de leefwereld. Wanneer zo’n fragiele verwachting wordt aangetast, kunnen twee kwaliteiten van vertrouwen in het
geding zijn. In de eerste plaats kan de vertrouwde eigen wereld van haar
vanzelfsprekendheid worden ontdaan. Vanzelfsprekendheden ontstaan
doordat het brein routines ontwikkelt (Möllering, 2006). Peirce, de grondlegger van het Amerikaans pragmatisme, spreekt van beliefs:13 hardnekkige, sterke overtuigingen. Men houdt daaraan vast tot zich een onverwachte gebeurtenis voordoet, in de zin van een Widerfahrnis (Kamlah,
1973). Het gaat dan om negatieve ervaringen waarbij iemands mogelijkheden ernstig worden ingeperkt (vgl. Gallie, 1952, p. 86). Volgens Bury
(1982, p. 169) worden bij aanvang van chronische ziekte-ervaringen de
grenzen van de vanzelfsprekendheid doorbroken en de alledaagse structuren ontwricht.14 Psycholoog en filosoof Tomkins (Nathanson, 1996) verklaart dat vanuit het feit dat mensen en dieren zich voortdurend verplaatsen. Daartoe hebben zij, anders dan planten, een bewustzijn ontwikkeld.
Dat bewustzijn maakt het mogelijk om situaties die zich herhalen als mentale constructies te organiseren. Voor elk type situatie ontwikkelt men volgens Tomkins een script. Dat bevat regels op basis waarvan men bij terugkerende situaties min of meer zonder nadenken interpreteert en handelt.
Het voordeel daarvan is dat het brein geen energie verspilt.15 Er bestaat een
brede consensus in cognitieve theorieën dat het menselijk brein strategieën
ontwikkelt om zintuigelijke informatie zo economisch mogelijk te laten
verlopen (Hermans, 2015, p. 35). De analyse van de onverwachte diagnose
laat zien dat veel respondenten geen kant-en-klare instructie hebben voor
de nieuwe situatie waarmee zij worden geconfronteerd. Uit de schokreacties die in de inleiding werden getoond, blijkt dat sommige respondenten
met stomheid waren geslagen. Het toont de stagnatie die in de interpretatie
ontstaat. “When expectations about the course of life are not met, people
experience inner chaos and disruption” (Becker, 1997, p. 4). Dat de diagnose als onverwacht werd beschouwd, werd door de respondenten gemotiveerd vanuit de vanzelfsprekendheid van ontstane patronen. Dit laat zien
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dat contingentie-ervaringen het raamwerk van alledaagse mogelijkheden
opblazen (Döring & Kaufmann, 1981, p. 8). Het besef van de contingentie
van de leefwereld, dat alles ook anders kan zijn en dat het toekomstperspectief niet meer is dan een fragiele projectie, was bij hen kennelijk naar
de achtergrond gedrongen. Op het moment dat zich een gebeurtenis voordoet waar men geen rekening meer mee hield, lijkt de taal te ontbreken om
zich uit te drukken. Men spreekt meestal in negatief geformuleerde zinnen
(men verwachtte de ziekte niet omdat men nooit ziek was). Dit komt overeen met de betekenis van het epistemische toeval (in § 3.4.2) waar het ontstaan van de ziekte onnavolgbaar werd genoemd, omdat men altijd gezond
had geleefd, nooit ziek was, en zo meer. Met de ondermijning van het vertrouwen als familiarity verliest men in feite het vertrouwen in zichzelf,
want de vertrouwde eigen wereld is men zelf. Niets lijkt dan nog zeker.
Waar het gaat om confidence kan het vertrouwen in de medische wereld
zijn aangetast. Dat aspect is voor ons onderzoek minder relevant.
Wat zegt deze analyse ons in theoretisch opzicht? Het gaat hier nog steeds
om het centrale concept Noodzakelijkheid, dat, zoals in het vorige hoofdstuk al bleek, zowel naar een oorzaak als naar een verwachting kan wijzen.
Uit de analyse van het onverwachte gerelateerd aan familiarity blijkt dat
Noodzakelijkheid niet alleen heldere principes en regels omvat, op basis
waarvan men redeneert, maar ook iets dat veel diffuser is. Het gaat dan om
het vanzelfsprekende, dat geleidelijk groeit door routine en zich herhalende alledaagse patronen waar men op den duur niet meer over nadenkt.
Ze verstenen zich als beliefs die net zolang hun werking blijven doen tot
een contingentie-ervaring hen van hun vanzelfsprekendheid berooft. Men
raakt geschokt omdat de toekomst die men voor ogen had ineens wegvalt.
Daardoor heeft men niets meer in handen om de eigen wereld te interpreteren en lijkt het, zoals de respondenten aan het begin van dit hoofdstuk
zeiden, alsof zij ‘van de wereld af’ waren. De in verband met de contingentie-ervaring gehoorde term disruptie (Becker, 1997; Bury, 1982) zou
op basis van onze analyse als volgt kunnen worden gedefinieerd: het ontstaan van een discrepantie in de interpretatie tussen de toekomst die men
zich gedacht had en de realiteit die zich onverwacht aandient.
Conclusies
Samenvattend is op basis van de analyse het centrale concept Noodzakelijkheid uitgebreid. Het omvat niet alleen heldere principes en regels waar
men in de interpretatie van uitgaat, maar ook het diffuse vanzelfsprekende,
waar men vaak nauwelijks taal voor beschikbaar heeft. De belangrijkste
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conclusie is dat de existentiële interpretatiecrisis in de kern een aantasting
van het fundament van het vanzelfsprekende bestaan is. De vertrouwde
wereld van het zelf is in het geding. Dit wordt in het volgende hoofdstuk
verder onderzocht, binnen het raamwerk van de ziekte als een ervaring van
tragiek.
Noten:
1

R61NM, r 063
R09CV, r 069
3
Zie in het model van Frijda de invloed van appraisal propensities (letterlijk: inschattingsgeneigdheden).
4
“It is not the magnitude of the event that decides the emotion, but its magnitude relative to that
frame of reference.” (Frijda N. , 2007, p. 11).
5
“Kontingenz ist eine ‘Lücke’ der Interpretiertheit and ein Riss der Interpretation”. (Dalferth &
Stoellger, 2000, p. 22)
6
“the psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behaviour of another” (Rousseau, et al. 1998, p. 395)
7
De uitdrukking van Kierkegaard komt uit Vrees en Beven (1849, originele Deense titel: Frygt og
Bæven).
8
Vgl. Luhmann, (1988, p. 97): “You cannot live without forming expectations with respect to contingent events and you have to neglect, more or less, the possibility of disappointment. You neglect
this because it is a very rare possibility, but also because you do not know what else to do. The
alternative is to live in a state of permanent uncertainty and to withdraw expectations without having anything with which to replace them.”
9
Mijn vertaling van Luhmann, 1988, p.95: “We never have to leave the familiar world. It remains
our life-world. We never cross the boundary. It remains a horizon that moves as we move. But we
know in a familiar way about the unfamiliar. Familiarity breeds unfamiliarity”.
10
Zie voor een semantische uiteenzetting Landweer, H. (2012)
11
Zie bijlage 1 met interviewvragen 2.3 en 2.4.
12
Körper is fysiek en medisch (vlees, bloed), Leib is ontologisch: die Leiblichkeit des Menschen.
13
"while belief lasts, it is a strong habit and as such, forces a man to believe until surprise breaks
up the habit. The breaking of a belief can only be done to some novel experience, whether external or internal." (Gallie, 1952, p. 86)
14
“My contention is that illness, and especially chronic illness, is precisely that kind of experience where the structures of everyday life and the forms of knowledge which underpin them are
disrupted.” (Bury, 1982, p. 169)
15
“Once a set of scenes has been assembled into a script, with all the rules and regulations associated with so complex a psychological organization, it is far more economical for the mind to
distort a new experience to make it fit this or another of our already-existing scripts.” (Nathanson,
1996)
2

5
Het leven met kanker als ervaring van tragiek
(En die gedachte, ‘ik ga dood’, welke betekenis heeft die?)
“Ja, wat voor betekenis… verdriet, dat ik mijn dochter niet meer
kan helpen opgroeien. En niet meer kunnen genieten van het leven.
En ook het onomkeerbare. En ook geen macht meer hebben daarover, hé, ik bedoel… ik kan wel gezond leven, maar… daar geen
invloed op hebben. Ja, meer zoiets van, dat was het dan… Maar
wel met een hoop paniek en chaos. Ik heb wel de hele begrafenis in
die weken zitten bedenken. Zo van, hoe gaan we dat doen, en hoelang zal het nog duren?”
51-jarige vrouw met borstkanker1
5.1 Inleiding
In hoofdstuk 3, waar het ging om de verklaring van de ziekte, bleek dat de
respondenten in hun interpretatie overgingen tot een andere benadering in
de interpretatie. Zij wilde de contingentie niet wegverklaren, maar die juist
benoemen. Zij spraken over pech en over het onverwachte van de ervaring.
Dat valt niet binnen het raamwerk van de verklaring, maar van de ervaring.
Dit sluit aan bij de cognitieve theorie van Desalles (2011, p. 117) die zegt
dat de spontane communicatie tussen mensen berust op twee gedachtenmodi, namelijk discussiëren en verhalen vertellen.2 Het vertellen over de
contingentie-ervaring wordt hier verder verkend, binnen het theoretisch
raamwerk van de ervaring van tragiek.3
Een ervaring van tragiek
In hoofdstuk 4 werd geanalyseerd waarom de respondenten de diagnose
van hun ziekte als onverwacht ervoeren. De analyse werd gestructureerd
op basis van de trust-theorie. Ook in dit hoofdstuk wordt voor een aanvullend perspectief gekozen, namelijk de contingentie-ervaring als gebeurtenis in het narratief (Ricoeur, 1985). Men vertelt dan een cultureel bepaalde
illness narrative (Kleinman, 1988). Het onverwachte van een contingentie-ervaring is een ervaring waar mensen over kunnen vertellen, zoals tot
uiting komt in het volgende fragment:
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“Een uur voordat ik ’s avonds naar bed ging, voelde ik me grieperig. En klappertandend, in de loop van de nacht, toen ik diarree
had, dacht ik, ik heb buikgriep. En die gedachte had ik maandagmorgen ook nog. En in de loop van maandag en dinsdag werd me
duidelijk dat er meer aan de hand was in mijn buik dan zomaar een
griepje. En op woensdagmorgen heb ik opnieuw de huisarts gevraagd te komen, die mij om twaalf uur onderzocht en om half een
met een ambulance naar het ziekenhuis liet gaan. En twee uur later
lag ik op de operatietafel. (…) Dus wat dat betreft ben ik letterlijk
overvallen.”
(R55NM, r 040)

Mensen kunnen op verschillende wijzen over hun ervaringen vertellen.
Daarbij speelt een rol wat zij eruit willen lichten, op welke toon zij dit doen
en op basis van welke elementen zij hun verhaal structureren. Er zijn in
principe vier narratieve structuren waaruit zij kunnen kiezen: een romantisch, een tragisch, een ironisch (of satirisch) en een komisch narratief.
Frye spreekt van generieke plots (1973, pp. 162, 192), wat wil zeggen dat
die algemeen zijn en in vele culturen voorkomen. De analyse in dit hoofdstuk beperkt zich tot het narratief over het moeten leven met de ziekte als
een ervaring van tragiek. Een essentieel kenmerk van het tragische verhaal
is dat iemands bestaan door een gebeurtenis in verval raakt en desintegreert
(Frye, 1973, p. 206v). De ervaring van tragiek toont zich concreet in de
angst van veel kankerpatiënten voor aftakeling, pijn en afhankelijkheid, in
bezorgdheid om geliefden die men moet achtergelaten, in het gevoel dat
het leven niet voltooid is (dat men bijvoorbeeld nooit opa of oma zal worden), in het wegvallen van werk en verantwoordelijkheden, status en inkomen, in onzekerheid over de tijd die nog over is, waardoor plannen niet
door kunnen gaan. In plaats van een analyse van de vele facetten waarin
de desintegratie zichtbaar wordt, is ervoor gekozen om te onderzoeken
waaruit de interpretatiecrisis in de ervaring van tragiek bestaat. Daarmee
wordt de lijn in de analyse van het onverwachte van de diagnose voortgezet en met nieuwe elementen uitgebreid. De interpretatiecrisis, werd in het
vorige hoofdstuk geconcludeerd, werd opgeroepen door de plotselinge discrepantie die ontstond tussen het toekomstperspectief dat men voor ogen
had en de realiteit van het leven met de ziekte die zich aandiende. Dat er
ineens een gat in de interpretatie ontstaat, wil zeggen dat men niets meer
heeft om zich in de interpretatie aan vast te houden. Men lijkt zich dan op
een doodlopende weg te bevinden, in een interpretatievacuüm (SchererRath, 2002, p. 98). De ervaring van tragiek komt, zoals gezegd, tot uiting
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in een narratief. Anders dan het moment van verbijstering, dat in het vorige
hoofdstuk werd beschreven, gaat het nu om het verhaal. Hoe wordt de
sprakeloosheid doorbroken? Hoe komt men vanuit de verbijstering tot een
verhaal? Metaforen blijken hierbij een centrale rol te vervullen. De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord, luidt: In hoeverre interpreteren de respondenten het moeten leven met de ziekte als een ervaring van tragiek? In de bespreking van de theoretische achtergrond wordt
ingegaan op de narratieve structuur van de tragiek in relatie tot de existentiële interpretatiecrisis (§ 5.2). Daarna volgen de dataverzameling en -analyse (§ 5.3), de onderzoeksresultaten (§ 5.4) en de reflectie (§ 5.5).
5.2 Theoretische achtergrond
De spanning in de ervaring van tragiek ontstaat doordat de realisering van
onopgeefbare doelen door de contingente gebeurtenis onmogelijk wordt
gemaakt, zonder dat men daar iets tegen kan doen. In het tragische narratief waarin de onmogelijkheid wordt verwoord, spelen metaforen een belangrijke rol. Brugman (2000, p. 262) noemt metaforen prefab-constructies voor een nieuw te vormen narratief.
Tragiekervaring als innerlijke paradox
De ervaring van tragiek wordt door Scherer-Rath (2002, pp. 83-93) gedefinieerd als een immanente paradox vanwege de tegenstelling tussen de
noodzaak die men bemerkt en de onmogelijkheid die men ervaart.4 De
existentiële spanning die daardoor oploopt, legt de basis voor een interpretatiecrisis. Levensdoelen die als onopgeefbaar worden ervaren, worden als
gevolg van een contingentie-ervaring onbereikbaar. Denk aan ouders die
als gevolg van ernstige ziekte hun nog jonge kinderen los moeten laten,
aan ambitieuze mensen die als gevolg van een incident hun carrière moeten opgeven, aan jonge mensen met kanker die trots waren op de schoonheid en vitaliteit van hun uiterlijke verschijning en door medische ingrepen
met een verminking worden geconfronteerd. In de ervaring van tragiek
wordt de interpretatiecrisis dus zichtbaar als een existentiële spanning in
het zelf, wat zou kunnen leiden tot een gespleten zelf (McNamara, 2009;
James, 2005; zie zijn uiteenzetting over sick souls). Volgens Brugman kenmerkt het tragische narratief zich door een situatie waarin men weinig controle kan uitoefenen (lage autonomie), er sprake is van een grote invloed
van een macht van buiten (hoge heteronomie) en beleeft men een geringe
mate van levensgeluk (eudaimonia), omdat men faalt in het realiseren van
belangrijke doelen (Brugman, 2000, pp. 67-73)5. Voor de analyse betekent

94

HOOFDSTUK 5

dit dat de ervaring van tragiek uit twee componenten bestaat, namelijk de
ervaring van machteloosheid tegenover het leven als een macht en de bewustwording van het verlies van datgene wat iemands leven waardevol
maakt, ofwel machteloosheid en het onopgeefbare.
Drie dimensies
In de analyse zullen drie dimensies van de ervaring van tragiek worden
besproken: een individuele, een sociale en een overstijgende (vgl. SchererRath, 2002, p. 93, fig. 6.1). De individuele dimensie heeft betrekking op
het onopgeefbare in combinatie met de ervaring van machteloosheid, zoals
boven in de definitie aan de orde kwam. De sociale dimensie heeft betrekking op hoe de tragische persoon zichzelf ervaart in relatie tot de sociale
omgeving. Volgens Frye (1973, p. 219) is de algemene tendens in tragedies dat de gevallen ‘held’ door de sociale gemeenschap wordt uitgestoten.
Als tragische figuur komt hij alleen te staan. De overstijgende dimensie
heeft betrekking op hoe men zichzelf als tragisch figuur ervaart tegenover
datgene wat men als een overstijgende werkelijkheid ervaart, al dan niet
religieus geïnterpreteerd.
De functie van metaforen
In het narratieve proces waarin men de negatieve contingentie-ervaring
betekenis probeert te geven, worden vaak metaforen gebruikt. Die moeten
volgens Brugman (2000, pp. 41-47, 262) gezien worden als cultureel bepaalde prefab-constructies die beeldtaal aanreiken om het verhaal te herstructureren. In de theorie bestaat een algemene consensus over de rol die
metaforen spelen in de narratieve transformatie van onverwachte, onbekende ervaringen.6 Het woord metafoor is afgeleid van het Griekse metaphérō en betekent letterlijk overdracht. Lakoff en Johnson, die een baanbrekende studie schreven over de metafoor in het dagelijks taalgebruik,
zeggen dat de essentie van de metafoor ligt in het begrijpen en ervaren van
iets in termen van iets anders (1980, p. 5). Zij stellen dat een metafoor
werkt omdat deze zintuigelijk en lichamelijk invoelbaar is (1980, p. 19;
zie ook Gibbs Jr., Lima, & Francoso, 2004). Ook Becker (1997) laat in
haar analyse van verhalen over ontwrichte levens zien hoe metaforen
daarin een centrale rol spelen. De kracht van een metafoor ligt dan ook
daarin dat men door middel van beeldtaal zijn gevoelens en emoties articuleert. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt ‘ergens in verstrikt te raken’
wordt de herinnering aan een lichamelijke ervaring overgedragen op een
nieuwe situatie. Metaforen bieden daarmee geen eenduidige, kant-en-klare
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betekenis, maar een die in een beeld verborgen is. Zij dienen ter overbrugging van ervaringen waar men in eerste instantie geen adequate taal voor
heeft en dus geen betekenis aan kan geven. Dat metaforen een belangrijke
bron van informatie bieden in de kwalitatieve analyse van interviews
wordt in diverse methodehandboeken onderkend.7
5.3 Dataverzameling en data-analyse
Op basis van de theoretische uiteenzetting worden met betrekking tot de
drie dimensies van de ervaring van tragiek de volgende codedefinities gegeven. Voor wat betreft de Code Betekenis Tragiek Individueel heeft de
theorie twee componenten aangereikt. Wat de ervaring van tragiek in beide
andere dimensies voor inhoudelijke aspecten heeft, zal inductief uit de analyse blijken.
Code Betekenis Tragiek Individueel: De respondenten ervaren tragiek in
de spanning tussen aan de ene kant hun machteloosheid, vanwege het moeten leven met de ziekte, en aan de andere kant het onopgeefbare van hun
strevingen.
Code Betekenis Tragiek Sociaal: De respondenten ervaren tragiek in de
spanning tussen aan de ene kant het moeten leven met de ziekte en aan de
andere kant de reacties van de sociale omgeving.
Code Betekenis Tragiek Overstijgend: De respondenten ervaren tragiek in
de spanning tussen aan de ene kant het moeten leven met de ziekte en aan
de andere kant hun interpretatie van de invloed van wat zij ervaren als een
ultieme (laatste, beslissende) werkelijkheid.
De citaten waaraan de code Betekenis Tragiek Overstijgend wordt toegekend, van respectievelijk de religieuze en niet-religieuze respondenten zullen apart worden geanalyseerd ter wille van een vergelijking.
5.4 Onderzoeksresultaten
De analyse van de ervaring van tragiek valt uiteen in een individuele, de
sociale en de overstijgende dimensie van de ervaring van tragiek. In de
individuele dimensie, in § 5.4.1, worden de metaforen geanalyseerd waarmee de inherente spanning van de ervaring van tragiek tot uitdrukking
worden gebracht. In de sociale dimensie, in § 5.4.2, wordt geanalyseerd
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hoe de respondenten de negatieve reacties van de sociale omgeving op hun
ziekzijn interpreteren. In de overstijgende dimensie, in § 5.4.3, wordt geanalyseerd hoe de ervaring van tragiek tot uiting komt in een klacht (de
vraag waarom), waarbij men zich protesterend tot het bestaan of tot een
religieuze macht richt. In § 5.4.4 volgt een afsluitende samenvatting.
5.4.1. De individuele dimensie in de ervaring van tragiek
De metaforen die de respondenten gebruiken om hun ervaring van de diagnose te articuleren, worden hier thematisch verdeeld in een klap, instorten, een ramp en donkerte. De volgorde van de bespreking is bepaald door
frequentie waarin de metaforen voorkomen. De klap en instorten kwamen
het meest voor. Beide componenten van de ervaring van tragiek, het onopgeefbare en machteloosheid, worden ter wille van de overzichtelijkheid
telkens afzonderlijk besproken.
A. Metafoor: een klap
Een van de wijzen waarop de ervaring van tragiek door de respondenten
beschreven wordt, is de metafoor van een klap (in verschillende varianten,
zoals een mokerslag, een dreun). Het krijgen van een klap is ontleend aan
de lichamelijke ervaring van plotseling en hard geraakt worden, zoals in
het volgende citaat:
“Je krijgt zo’n slag, je wordt zo ongeveer de grond ingeslagen. De
stoelpoten onder mijn stoel vandaan. Zo is het echt. (…)”
(En wat doet die hamer dan? [Een woord dat zij eerder bezigde])
“Die maakt gewoon echt alles op dat moment kapot wat je hebt,
alle toekomstplannen, gewoon alles, vind ik. Zo ervoer ik het ook.”
(R34NV, r 133)
Het eerste wat opvalt, is dat de respondente uitlegt wat de klap voor haar
betekent met behulp van drie nieuwe metaforen: de grond ingeslagen worden, de stoelpoten die onder haar vandaan gaan, het kapotmaken van alles.
Omdat in de uitdrukking het kapotmaken van alles beide aspecten van de
ervaring van tragiek tot uiting komen, wordt dit als aanknopingspunt voor
de interpretatie genomen.
Wat onopgeefbaar is, wordt verwoord als alles, geëxpliciteerd als
“alles wat je hebt” en “alle toekomstplannen”. Met deze woordkeus lijkt
de respondente het geheel van haar bestaan te willen omvatten. Alles wordt
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door ons geïnterpreteerd als een kenmerk van wat onopgeefbaar wordt geacht. Het geeft het hele leven waarde en bepaalt het toekomstperspectief.
Vanuit deze vaststelling kan het beeld dat daaraan voorafgaat, worden geduid: “de stoelpoten onder mijn stoel vandaan”. Een stoel biedt een draagvlak waaraan men zich toevertrouwt. De betekenis die de respondente hier
lijkt uit te drukken, is dat wat haar bestaan droeg in de ervaring van tragiek
verloren is gegaan. Daarmee is het onopgeefbare een dragende kracht.
De component van de machteloosheid blijkt uit de fundamentele
ondermijning van haar bestaan. Het plotseling wegklappen van de grond
onder haar bestaan zegt dat zij hier niet op voorbereid was. De uitdrukking
kapotgaan in combinatie met “gewoon echt alles” duidt op een algehele
ontwrichting. Aanvullend duidt de metafoor van de grond in geslagen worden op een buitengewoon harde confrontatie en een vernietiging van haar
bestaan. De drie metaforen die aanvullend worden genoemd, expliciteren
wat de respondente met de metafoor van een slag (van een hamer) bedoelt.
Een slag roept de betekenis op van één beweging en brute kracht. De consequentie van de aangekondigde dood, die in een flits, als een slag met een
hamer, op haar af kwam, is alomvattend, lijkt zij hiermee te willen zeggen.
Haar bestaan als geheel, alles wat zij is en wat haar draagt, wordt met deze
slag vernietigd.
Samengevat zijn beide componenten van de ervaring van tragiek
hier aangetroffen. Het onopgeefbare heeft het kenmerk van omvattendheid
en biedt het leven tevens een dragende grond. De machteloosheid komt tot
uitdrukking in het wegklappen van het bestaansfundament. Er is sprake
van ontwrichting, vernietiging, een brute confrontatie. Bedoeld lijkt dat er
tegen de ziekte in deze vorm geen verweer mogelijk was. Het is duidelijk
dat met dit geweld de menselijke maat wordt overschreden.
Het volgende citaat kan eveneens onder het thema van de klap worden
gerekend:
“Je hebt je hele leven van alles gewerkt en gedaan, je hebt samengeleefd, je wilt nog van alles, en daar wordt dan een streep door
gezet. Klaar. Dus, dat is toch wel een dreun in je nek.”
(R36CM, r 058)
In dit citaat worden twee opvallende metaforen in hun samenhang gebruikt, namelijk een streep die door het leven wordt gezet en een dreun in
je nek.
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Het onopgeefbare wordt opnieuw als omvattend geschetst, als het
hele leven. De woordkeus hele en twee keer alles brengt het zinsverband
tot uitdrukking. Dit bevat drie aspecten: het handelen (“alles wat gewerkt
en gedaan is”), de relaties met anderen (“je hebt samengeleefd”) en toekomstplannen (“je wilt nog van alles”). Hiermee lijkt de respondent te willen zeggen dat het bestaan dat hij heeft opgebouwd en dat als zinvol werd
ervaren nu niet kan worden voortgezet.
De machteloosheid komt tot uitdrukking in de passieve formulering van een streep die erdoor gezet wordt. Ergens een streep door zetten
roept de betekenis op van een nietigverklaring. Dit wordt geëxpliciteerd
met: klaar. De streep lijkt daarmee in één haal te zijn neer gezet. Dat wordt
versterkt door de daaropvolgende metafoor die alles samenvat: “dus, dat
is toch wel een dreun in je nek”. De dreun drukt een buitengewoon brute
kracht uit, toegediend door een tegenstander die sterker is. De toevoeging
in je nek wijst op een kwetsbare plek - zoals bij een nekslag. Tegelijk zou
deze uitdrukking kunnen wijzen op een beweging van achteren, dus onverwacht.
Samengevat worden ook hier beide aspecten van de ervaring van
tragiek aangetroffen. Het kenmerk van het onopgeefbare is opnieuw de
omvattendheid, een heel leven, met verschillende aspecten. De machteloosheid komt tot uitdrukking in een nietigverklaring van het bestaan. Dat
dit snel en onverwacht gebeurde, duidt erop dat geen verweer mogelijk
was. Het geweld waarmee dit gebeurde (een dreun in je nek) duidt erop
dat de menselijke maat werd overschreden.
In het derde citaat dat onder het thema klap kan worden gerekend, zegt een
respondente:
“… en (ik) ineens voor zo’n fait accompli sta, zo van ‘Boem!’, van
een heel druk leven… daar opeens voor sta: nu is het afgelopen.”
(R23NV, r 098)
In een heel druk leven is veel te doen en is veel beweging. Het onopgeefbare krijgt hier de betekenis van een dynamisch, vol bestaan.
De machteloosheid wordt tot uitdrukking gebracht in de abruptheid
waarmee het drukke leven tot stilstand wordt gebracht. Het beeld dat wordt
gebruikt is opnieuw een van kracht: Boem! Dit lijkt vooral de betekenis
van een plotselinge voltrekking en onomkeerbaarheid op te roepen, nader
toegelicht als fait accompli, opeens en nu is het afgelopen. Het subject lijkt
hierop geen enkele invloed te hebben gehad.
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Samengevat wordt aan het onopgeefbare het kenmerk van dynamiek toegevoegd. Opnieuw komt de machteloosheid van het subject tot
uiting in de confrontatie met een macht die het leven abrupt beëindigt,
zonder dat het subject daar enige invloed op heeft.
Dezelfde elementen keren terug in het volgende citaat:
“Het is altijd een heel goed leven geweest, nog, wat dan ineens
afgehakt is, eigenlijk … de vooruitzichten.”
(R18CV, r 060)
Het onopgeefbare komt hier tot uiting in “een heel goed leven”. Een goed
leven is een universele uitdrukking, het overspant alle goede kwaliteiten
die het leven kan hebben. Tegelijk biedt het een ethische oriëntatie: het
goede is waar een mens naar streeft. Essentieel is de toevoeging altijd. De
respondente lijkt daarmee uit te drukken dat continuïteit of bestendigheid,
een wezenlijk aspect is van een heel goed leven. Een goed leven creëert
een basis om iets tot stand te brengen. Dit kenmerk wordt geduid als duurzaamheid.
De machteloosheid komt tot uitdrukking in de metafoor afhakken,
die de betekenis oproept van een abrupte beëindiging en scheiding. Afhakken wordt gedaan met een ferme beweging. De diagnose hakt als een neergaande bijl in één moment het goede leven van de respondente af. Daarmee
is het toekomstperspectief dat voortvloeide uit het goede leven (“de vooruitzichten”) in één keer verdwenen. Het leven dat men overhoudt wanneer
men hiervan afgesneden is, moet leeg en zinloos zijn. Het is, zegt zij, altijd
een goed leven geweest – alsof zij er al van afgescheiden is.
Samengevat krijgt het onopgeefbare de betekenis van duurzaamheid. Het wordt benoemd als het goede leven, wat een universele term is
voor de ethische oriëntatie op het leven. De machteloosheid die wordt ervaren, hangt opnieuw samen met de resolute en definitieve voltrekking van
de gebeurtenis door een kracht van buiten waar niets tegenin te brengen
valt. Deze kracht of macht scheidt het subject van het goede leven.
Een volgend kenmerk van het onopgeefbare komt in dit citaat tot uiting:
“Je hoort uitzaaiingen, dan denk je van: het is zo gebeurd. En dan
krijg je een klap, en dan denk je, ik dacht dus aan mijn gezin,
vrouw, kinderen, van ja, god, dat je dat achter moet laten, en met
name meer daaraan, dan aan mezelf.”
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In dit citaat staat het gezin voor het onopgeefbare. Dit komt overeen met
het aspect van het onopgeefbare dat werd genoemd in het tweede citaat
(“je hebt samengeleefd”). De respondent acht degenen met wie hij zich
verbonden heeft belangrijker dan zichzelf (“meer daaraan, dan aan mezelf”). Hieruit kan een nieuw kenmerk worden afgeleid, namelijk dat het
onopgeefbare het eigenbelang overstijgt.
Het andere aspect van de ervaring van tragiek, de machteloosheid,
komt opnieuw tot uiting in de abruptheid en onomkeerbaarheid (“het is zo
gebeurd”), wat erop duidt dat men geen invloed heeft, dat men geconfronteerd wordt met een macht (die een klap uitdeelt), en dat deze kracht een
scheiding forceert tussen het subject en de andere gezinsleden (“achter
moet laten”).
Samengevat voegt dit citaat het kenmerk aan het onopgeefbare toe
dat het het eigenbelang overstijgt. De machteloosheid wordt uitgedrukt in
de snelheid en kracht waarmee de gebeurtenis zich voltrok en de onomkeerbaarheid. De respondent zegt gedwongen te worden om dat wat onopgeefbaar is achter te laten. Daarmee wordt de onmogelijkheid tot uitdrukking gebracht die de kern uitmaakt van de interpretatiecrisis.
B. Metafoor: instorten
Een andere metafoor waarmee de ervaring van tragiek beschreven werd,
was die van het instorten. Het werkwoord instorten heeft de betekenis van
constructies die het begeven. Lichamelijk refereert dit beeld aan de ervaring van plotseling inzakken, een neerwaartse beweging. Dit metaforische
thema kwam na die van de klap het meest voor. Omdat een aantal tamelijk
beknopte citaten variaties vormen op hetzelfde, worden die hier samen besproken. Aansluitend worden nog enkele langere citaten geanalyseerd
waar aanvullende betekenisaspecten in voorkomen:
“…en daarnaast uitgezaaid naar de longen. Dan stort je wereld
natuurlijk in.”
(R51NM, r 036)
“Maar toen kreeg ik die maandag nog te horen dat er een vlek op
mijn lever zat. Dan stort de wereld in.”
(R39CV, r 042)
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“Toen bleek er ook metastase in de lever te zitten. Nou, dan valt je
leven dus in duigen.”
(R30CV, r 037)
In de kernachtige beeldspraak “je wereld stort in” worden beide aspecten
van de ervaring van tragiek benoemd, namelijk het onopgeefbare in omvattende zin (je wereld) en de ervaring van machteloosheid (instorten). De
term je wereld drukt vertrouwdheid, eigenheid, uit. Het staat voor het bekende en vertrouwde, de betekenisvolle ruimte waarmee men in de loop
van het leven vergroeid is geraakt. In die betekenis kwam het reeds ter
sprake in hoofdstuk 4. De constructie die instort, kan worden geduid als
het geheel van betekenissen en relaties waarmee een identiteit wordt gecreëerd. Het vormt het onzichtbare skelet van de identiteit. Ook al vindt
men in het puin nog alle onderdelen, toch zal de toeschouwer zeggen dat
er niets meer van over is. Het relationele verband heeft het begeven, waarzonder het bestaan niets is. Het leven als bouwwerk valt in een oogwenk
naar beneden, een beweging die tegengesteld is aan opbouw. Het instorten
van de constructie duidt op een plotselinge verlamming, een inzakken; in
deze citaten volgt dat telkens op het horen van de diagnose. Daarin komt
zowel de machteloosheid en de ervaring van het abrupte tot uitdrukking.
Hieronder enkele citaten met daarin metaforen die ook een plotselinge beweging naar beneden laten zien:
“Ja, dan hoef je niet te zeggen van: dat maakt me niks uit, want je
wereld stort in één keer een beetje in. Dus je krijgt te horen dat je
een kwaadaardig gezwel hebt.”
(Een paar regels verder):
“Ja, je valt wel in een diep gat, dat kun je zo wel zeggen.”
(R28CM, r 041 en 043)
“Nou, je zakt door de grond!”
(R32CV, r 059)
“Maar toen hij me dan wist te vertellen dat er op een gegeven moment een uitzaaiing zat in de botten, lymfeklieren, weet ik veel wat
allemaal, toen zei ik: zo, goeiemorgen. Maar toen gingen inderdaad dan de poten onder mijn stoel vandaan.”
(Wat is dat dan voor gevoel, dat die poten onder je stoel vandaan
gaan?)
“Dat is gewoon een kwestie van: oké, nu is het gebeurd, nu is het
uit.”
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In het eerste citaat zegt de respondent dat je “in een diep gat” valt. Dit
interpreteer ik als een confrontatie met betekenisloosheid, met niets. Wat
het beeld aan betekenis overdraagt op het moeten leven met de ziekte is
uitzichtloosheid, opgeslotenheid, geen kant meer op kunnen. Daar sluit de
uitdrukking “je zakt door de grond” bij aan. Grond is een uitdrukking voor
dat waar alles op rust. Het fundament wordt onder iemands leven weggeslagen. Opnieuw wordt de al eerder geanalyseerde uitdrukking genoemd
van de poten die onder de stoel vandaan gaan, die de betekenis oproept van
het draagvlak dat plotseling wegvalt. In de slotzin wordt dit door de respondent als het definitieve einde geïnterpreteerd.
Het onopgeefbare doet zich voor als betekenisvolle samenhang, als
het meest eigene, namelijk mijn wereld. De machteloosheid komt tot uitdrukking in de abruptheid van de val naar beneden. De metaforische beweging naar beneden kan vervolgens worden geïnterpreteerd als een confrontatie met het niets en kenmerkt zich door het ontbreken van perspectief.
C. Metafoor: een ramp
Anders dan de tot nu toe besproken metaforen heeft de metafoor van de
ramp geen duidelijk voelbare relatie met het lichaam, omdat het beeld abstracter is. Door Boylstein et al. (2007, p. 283) wordt de ramp (disaster)
echter wel als metafoor bij ziektebeleving behandeld. Daarom wordt dit
hier toch aanvullend gedaan. Een ramp duidt op ontwrichting of chaos op
grote schaal: “een groot ongeluk dat het volk in zijn bestaan bedreigt”.8
Dit doet zich als volgt voor:
“Ik had zelf zoiets van, het is gewoon een soort rampenkamp, dat
het in mijn eierstokken zou verspreiden…als ik die verwijder, heb
ik misschien een stap langer leven. Ik had een zeer ernstige vorm
van borstkanker, volgens de artsen, de ergste vorm die er is.”
(R40NV, r 040)
“Ja, wat moet het betekenen. Een ramp. Andere woorden heb ik er
niet voor. Onvoorstelbaar.”
(R39CV, r 082)
“Een kleine ramp. Kijk, want ik ben 69, ik had nog best tien jaar,
vijftien jaar meegekund. Als ik, laten we zeggen, 90 was en het
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overkomt je dan, dat is ook niet leuk, maar dan wordt het een heel
ander verhaal. Dan neem ik daar eerder genoegen mee.”
(R36CM, r 100)
“Ja, gewoon, een ramp eigenlijk. Voor je man en voor je kinderen,
duidelijk.”
(R18CV, r 058)
In deze citaten wordt de metafoor genoemd bij het opmaken van de balans,
om de opgedane schade te beschrijven: het zwaar aangetaste toekomstperspectief van de respondent zelf (het leven dat te vroeg wordt afgebroken)
of van de naasten (in het laatste citaat, man en kinderen die ermee worden
geconfronteerd en alleen verder moeten). De component van het onopgeefbare komt ter sprake als het bedreigde leven dat men niet voltooien kan en
als groot verlies. Een ramp roept de betekenis op van ontwrichting en
grote, onvoorstelbare schade die is aangericht, waarmee het aspect van de
machteloosheid tot uitdrukking wordt gebracht.
D. Metafoor: donkerte
Deze metafoor kwam een enkele keer voor:
“De lever zat vastgekleefd aan het middenrif en toen kreeg ik dus
- dat is ook een van die zwarte datums, je krijgt drie zwarte datums
te horen, - dat is in januari 2002, dat er darmkanker werd ontdekt.
En op 8 maart 2006 kreeg ik te horen dat er niets meer aan te doen
was.”
(R15NM, r 040)
“die hele diepe, ontzettende, akelige donkerte”
(R23NV, r 062)
De kleur zwart heeft in de metafoor van de zwarte datum een negatieve
connotatie en draagt de zintuiglijke ervaring van het duister en het kwaad
over op de contingentie-ervaring. Zwart roept hier de associatie op met de
dood en vertoont overeenkomst met de donkerte in het laatste citaat. Deze
betekenis is tegenovergesteld aan het goede leven. Dat juist de data zwart
zijn, duidt erop dat deze in de ziektegeschiedenis van de respondent onomkeerbaar zijn geweest en het toekomstperspectief hebben verduisterd.
De machteloosheid wordt benoemd als gebrek aan handelingsmogelijkheden (“dat er niets meer aan te doen was”).
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Samengevat komt de individuele dimensie van tragiek tot uiting in twee
elementen, namelijk het onopgeefbare en de ervaren machteloosheid, die
in combinatie een onmogelijkheid laten zien. Metaforen geven een eerste
aanzet om deze onmogelijkheid te overbruggen.
5.4.2 De sociale dimensie in de ervaring van tragiek
Op de vraag wat anderen voor hen betekenen geven veel respondenten
naast het noemen van positieve support ook aan dat er een tweedeling is
ontstaan in hun familie- en vriendenkring, namelijk tussen degenen die er
wel en die er niet mee om kunnen gaan. In deze paragraaf worden alleen
de negatieve ervaringen besproken, omdat die bijdragen aan de ervaring
van tragiek. De opgevoerde citaten in deze categorie laten zien hoe de respondenten sommige reacties van de sociale omgeving interpreteren:
“Ik merk van vrienden die ik al jarenlang ken, die zich überhaupt
niet meer laten zien, die dat dus geen plek kunnen geven en die er
afstand van nemen. En klaar, maar daar ben ik dan ook klaar mee.
Ik denk er wel even over na, maar dan denk ik ja, dat zij zo.”
(R60NM, r 170)
De respondent vertelt dat vrienden zich niet meer laten zien en afstand
nemen. Zij kunnen de confrontatie met de ziekte en gevolgen niet aan. Betekenisvolle verbindingen worden daarmee doorgesneden, wat de ervaring
van tragiek versterkt. Iets soortgelijks zegt de volgende respondente:
“Maar ieder heeft zijn proces. Ik heb familieleden die ik nauwelijks
zie, en die hebben er waarschijnlijk heel veel last van, maar daar
zit het dus hier [respondente gebaart bij de hals]: vooral er niet over
praten en net doen of het er niet is.”
(R71NV, r 127)
De respondente verwoordt hier dat zij door anderen wordt genegeerd en
dat haar toestand wordt ontkend. Sommigen uit de familie weten niet hoe
over haar ziekte te communiceren en stikken er volgens haar in. Ook hier
is te zien hoe betekenisvolle relaties wegvallen en iemands wereld daarmee desintegreert, wat typisch is voor tragiek. Iets dergelijks is ook te zien
in het volgende voorbeeld:

HET LEVEN MET KANKER ALS ERVARING VAN TRAGIEK

105

“Maar er zijn er ook bij die niks laten weten, niet bellen. Waar je
niets van hoort.”
(Is dat dan familie? Of zijn dat andere mensen?)
“Dat zijn mijn broers. Die hebben echt zoiets van, ik wil wel, maar
ik durf niet.”
(R52CV, r 105)
De respondente raakt geïsoleerd omdat nabije anderen die kennelijk angst
voor de ziekte hebben niet meer met haar communiceren. In het volgende
voorbeeld probeert de respondent dit te verklaren:
“Ik heb moeite met mensen die binnenkomen en dat hun gezicht
zegt, we gaan bij een stervende op bezoek. Dan kan ik ze echt…
Dan begin ik gewoon te lachen. Dan zeg ik: jongens, ik ben er nog
steeds, ik leef nog steeds goed en straks gaan we dat doen, als het
slecht wordt.”
(R61NM, r 071)
De tragiek in dit citaat blijkt uit de poging van de respondent om zijn gewone, vanzelfsprekende leven vast te houden (“jongens, ik ben er nog
steeds, ik leef nog steeds goed”), terwijl de omgeving hem al een tragische
rol toebedeelt, namelijk van ‘de stervende’. Daarmee wordt het leven, dat
nog steeds goed is, hem nu al ontnomen. De toebedeling van een rol waar
anderen hun gevoelens op projecteren, komt ook tot uiting in het volgende
citaat:
“En op een gegeven moment liep ik heel slecht, want ik was van de
trap gevallen. En toen was het net drie dagen daarna. En als ik een
half uur of een uur zat, dan had ik startproblemen. En toen zaten
haar dochter en zij in de keuken en ik moest door de keuken naar
het toilet. En ik moest echt van stoel naar tafel naar stoel, (zo)
moest ik naar het toilet. En ze zeiden helemaal niks. En toen heb ik
gezegd, toen dacht ik: val toch allemaal kapot. Dan ben ik zo boos.
Dan denk ik: kunnen jullie nou niet in die zes maanden eens een
keer vragen hoe het me gaat? Wel achter de rug bij anderen.”
(R56CV, r 201)
Het lijden van deze respondente is voor sommigen uit de omgeving kennelijk niet om aan te zien. Men weet niet hoe er met haar over te praten in
een gesprek van mens tot mens, maar men spreekt er wel achter haar rug
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over. Dat laat zien dat de respondente, in haar beleving, wordt buitengesloten.
“En nou zie je ze weer en dan lopen ze langs je heen.”
(Waarom komt dat, denkt u?)
“Omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Dat ze verkeerde
vragen stellen misschien of zo, weet ik niet, een bepaalde angst.
(…) Er zijn ook mensen die ik normaal nooit sprak bijna en die
even bellen of langskomen. En ook anderen die spreek je altijd en
die lopen als het ware met een boog om je heen. Maar daar zitten
ook familieleden bij, hoor.”
(R66NM, r 103)
Ook deze respondent geeft het onvermogen van de omgeving aan (weten
niet wat ermee te doen, stellen verkeerde vragen). Angst wordt als dieperliggende reden genoemd. De uitdrukking “met een boog om je heenlopen”
verwoordt het isolement. Ten slotte een langer citaat van een respondente
die het aspect van projectie zeer expliciet benoemd:
“Hoe dichter je bij de dood komt, hoe meer mensen daar opeens
heel dichtbij willen zijn en er van alles aan beleven, ook hun angst
voor de dood, maar ook hun spiritualiteit gaan vormgeven. Mensen
staan hier opeens voor de deur met enorme bossen bloemen, huilend om van alles en nog wat. En dan denk ik, goh, we hebben elkaar een hele tijd niet gezien dus ik weet niet precies wat hier nu
speelt. Dat bedoel ik, dat je gauw ook een personificatie wordt van
alles en nog wat, een projectie van alles, wat niet helemaal bij mij
hoort, maar bij die andere persoon, wat die met de dood heeft, met
angst voor of drang naar. Dus dat heb ik echt moeten uitzuiveren.
Goed kijken van wat maakt nu dat je zo buitensporig verdrietig bent
dat je mij ziet ziek zijn? Wat moet ik voor jou hier opvangen? Ik wil
niet voor jou moeten zorgen in je verdriet voor mij. En wat heeft
dat met mij te maken?”
(R16BV, r 118)
Wat al deze citaten laten zien is niet alleen hoe de respondenten sommigen
uit het sociale omgeving ervaren en wat dit aan hen doet, maar ook dat zij
dit veroordelen. Soms is er enig begrip voor de onhandigheid of onmacht
van anderen om ermee om te gaan, soms uit men zich in harde verwijten.
Dat laat zien dat de interpretaties van de omgeving door moreel denken
worden bepaald.
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Samengevat wordt bij een aantal respondenten de ervaring van tragiek versterkt door de reactie van nabije anderen. Als reden wordt genoemd dat die
de confrontatie met ziekte en sterfelijkheid niet aankunnen en angst voelen. Het gevolg is dat de respondenten in meer of mindere mate in een
isolement terechtkomen. Ook voelen sommigen dat de omgeving angstgevoelens op hen projecteert. Dat maakt hen tot een tragische figuur. In die
rol staan zij als het ware als in het klassieke drama op het podium te kijk,
tegenover de toeschouwers op de tribune, die daar van alles aan beleven,
en maken zij geen deel meer uit van de sociale gemeenschap. Vaak veroordelen de respondenten deze reacties als gedrag dat niet hoort, dat niet
menselijk is. Dit alles betekent dat in deze analyse de sociale dimensie
inhoudelijk een component aan de ervaring van tragiek toevoegt, namelijk
de ervaring van een isolement. Ook treedt hier net als eerder het morele
denken op de voorgrond.
5.4.3 De overstijgende dimensie in de ervaring van tragiek
In deze dimensie komt de ervaring van tragiek tot uiting in de vorm van
een retorische waaromvraag. Om een vergelijking te kunnen maken tussen
religieuze en van niet-religieuze respondenten worden hun interpretaties
afzonderlijk besproken.
A. De waaromvraag bij religieuze respondenten
De volgende citaten laten zien dat de religieuze respondenten geen morele
rechtvaardiging zien voor het feit dat de ziekte juist hun moest overkomen.
Dit wordt in een beargumenteerde klacht geuit:
“Dan ga je bij jezelf denken van: moet ik dat nou geweest zijn? Op
de wereld loopt toch een onbeschrijfelijk gajes rond, terwijl ik, al
zeg ik het zelf, nog geen hond kwaad gedaan heb in mijn hele leven,
en mij plukken ze eruit.”
(Wie zijn 'ze' dan, die dat doen?)
“Ja, wie zijn 'ze'? Laten we het Onze Lieve Heer noemen. Ik ga
daar niet tegen staan te schelden, maar daar is toch iemand die dat
regelt. En dan hebben ze mij er uitgelicht, plukken ze mij eruit. En
daar word ik wel eens een klein beetje opstandig van. (…) Ik zeg
toch: er lopen er zat op de wereld rond hier die er al lang af hadden
moeten zijn, die er helemaal niet meer op mogen lopen, en die lopen er toch op, terwijl ik eigenlijk, bij wijze van spreken nog geen
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hond kwaad heb gedaan in mijn leven, moet ik eraf, moet ik verdwijnen. Dan zeg ik: is er dan nog, wat dat betreft, gerechtigheid
op dat gebied?”
(R36CM, r 076)

Deze respondent wil weten wat het motief van Onze Lieve Heer geweest
is om hem, met een metafoor, eruit te plukken. Deze uitdrukking roept het
beeld op van iemand die hem er vanboven uithaalt. Het er uitgeplukt worden roept ook de betekenis op van uitgezonderd, apart gesteld worden, zoals in de sociale dimensie (§ 5.4.2) aan de orde kwam. De hogere macht
die de regie over deze werkelijkheid voert (“die dat regelt”) heeft de
macht om zijn leven te beëindigen (“moet ik eraf, moet ik verdwijnen”).
De waaromvraag die hij stelt is retorisch bedoeld, als een vragende aanklacht. De ziekte past niet binnen de door hem veronderstelde morele ordening. Hij vindt dat hij onrechtvaardig is behandeld en komt hiertegen in
opstand. Een moreel argument wordt aangevoerd waarmee hij zichzelf
rechtvaardigt. Hij heeft goed geleefd (“heeft nog geen hond kwaad gedaan”). De respondent gaat hiermee uit van het morele principe dat mensen voor hun goede daden moeten worden beloond en voor hun slechte
daden bestraft. Het tegendeel gebeurt echter: het ‘gajes’ mag vrij rondlopen. Kortom, er gebeurt iets wat niet te begrijpen is. Het waarom als vraag
en klacht is daarmee een uitdrukking van de interpretatiecrisis. De respondent lijkt tegelijk enige huivering te hebben op het punt of Onze Lieve Heer
daarmee ook de oorzaak van de ziekte is (“Ik ga daar niet tegen staan te
schelden, maar daar is toch iemand die dat regelt”). Zo ook in het volgende voorbeeld:
“Dat heb ik in het begin gehad. Toen was ik kwaad. Ik dacht, God,
ik heb zoveel voor je gedaan en nu geef je me dit! Waarom? En
daar heb ik een paar maanden mee rondgelopen. Toen dacht ik,
nee, het is niet zo, ik zit op het verkeerde spoor. Nee, het heeft voor
mij niet meer te maken met een religieuze of spirituele werkelijkheid.”
(R48CM, r 106)
De respondent zei eerder in het interview:
“Dat betekent voor mij dat ik dus een van de velen ben die deze
ziekte krijgt en [dat die] in principe ook niet meer te genezen is.
Maar het betekent tegelijk voor mij dat ik me er vreselijk kwaad om
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heb gemaakt: waarom moest ik het nou zijn? En dat heb ik onder
andere in verband gebracht met mijn levensovertuiging, mijn geloof. Ik heb zoveel gedaan in en om die kerk en waarom moet ik
nou die ziekte krijgen? Dat denk je een poosje. Maar dan denk je
weer dat het natuurlijk niet relevant is. Waarom zou een ander het
wel krijgen en ik niet? Ik ben niets meer dan een ander. Maar dat
dacht ik in de eerste instantie wel.”
(R48CM, r 067)
Ook in dit citaat beroept de respondent zich op het morele principe dat men
voor zijn inspanningen beloond behoort te worden en blijkt de waaromvraag een protest te zijn tegen het aangedane onrecht. Hierop wordt God
aangesproken, die als tegenover en overstijgende werkelijkheid wordt ervaren. Expliciet wordt hier van een interpretatiecrisis gerept (“een verkeerd spoor”), waardoor ook het handelen stagneerde (“een paar maanden
mee rondgelopen”). De respondent worstelde aanvankelijk met de vraag
waarom God hem dit had aangedaan. Uiteindelijk komt de respondent tot
het inzicht dat God niet als veroorzaker van onrecht moet worden gezien.
Ook in het volgende citaat wordt gewag gemaakt van onrechtvaardigheid,
maar hierbij wordt een afwijkend criterium gebruik:
“Ik heb altijd heel sterk geloofd maar nu…waarom doet God dit?
Dat heb ik wel eens met meer dingen gehad, waarom moet iemand
nu zoveel lijden? Niet alleen mezelf, maar ook met anderen. Wat is
dat toch oneerlijk! Er zijn zoveel oude mensen die weg willen…waarom neem je die niet? Dat heb ik met mijn man ook gehad,
hij heeft een broer die heel ziek is…en mijn man stond nog midden
in het leven en hij is pats-boem weg. Dat vind ik oneerlijk! Maar
daar krijg je geen antwoord op. En dan gaat het geloof een heel
eind weg.”
(R39CV, r 086)
De interpretatiecrisis lijkt hier te zijn ontstaan doordat een grens is overschreden: “Waarom moet iemand zoveel lijden?”. De redenering lijkt gebaseerd te zijn op het morele principe dat mensen moeten kunnen voltooien wat zij begonnen zijn, dus dat een leven ergens toe moet leiden, zinvol moet zijn. Mensen die midden in het leven staan en daar nog volop
mee bezig zijn behoren niet pats-boem te worden weggenomen. Wij zagen
al eerder dat continuïteit een eigenschap is van het goede leven. Om de
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argumentatie kracht bij te zetten, wordt door de respondente een vergelijking gemaakt met mensen die oud zijn en weg willen, maar moeten blijven. In deze interpretatie wordt uitgegaan van een overstijgende werkelijkheid die de morele ordening garandeert (of dat zou moeten doen). Wanneer de respondente hier niet op kan vertrouwen, wordt het doel van het
leven volkomen onbegrijpelijk en “dan gaat het geloof een heel eind
weg”. Daarmee lijkt zij al een stap verder te zijn in de ervaring van tragiek
en verbitterd te zijn geraakt. In het volgende citaat komt een religieuze
respondent aan het woord die wel op basis van morele principes argumenteert, maar daarbij niet expliciet een religieuze overstijgende werkelijkheid
aanspreekt:
“Waarom moet mij dat nou overkomen? Ik had mijn hele leven gewerkt en best altijd netjes en goed mijn best gedaan met alle dingen. En dan denk je, waarom moet mij dat nou overkomen. En dan
word je eigenlijk, ja, toch wel een beetje kwaad.”
(Waar richtte die woede zich op?)
“Ja, nou ja, hoe moet je dat nou uitleggen, ja, eigenlijk omdat je
dan, ja, je voelt je eigenlijk misdeeld. Hoe moet je dat zeggen….
Ja, je kunt er niet goed over uit waarom nou jou dat precies moet
overkomen. Ik bedoel, elke dag zijn er honderden mensen die dat
verhaal te horen krijgen, maar daar denk je dan niet aan. Maar
dan denk ik: waarom moet mij dat nou net precies overkomen?”
(R10CM, r 082)
De morele argumentatie is te herkennen in aangevoerde verdiensten waarvoor hij niet beloond is. Ook deze respondent wordt tot een diepere, meer
fundamentele reflectie aangezet: “Ik bedoel, elke dag zijn er honderden
mensen die dat verhaal te horen krijgen, maar daar denk je dan niet aan.”
Dit verwijst naar de onvoorstelbaarheid dat hij zelf zou kunnen worden
getroffen. De in de slotzin geformuleerde waaromvraag (“waarom moet
mij dat nou net precies overkomen?”) legt het accent op de vergelijking
met anderen. Typerend is het woord misdeeld dat hij gebruikt, dat een relatieve betekenis heeft. Zijn morele argument wordt gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel. Later ziet hij dat hij in deze werkelijkheid geen uitzondering is, maar een van de velen. De waaromvraag van twee andere religieuze respondenten wordt niet beargumenteerd, noch religieus geadresseerd, zoals onderstaande, korte citaten laten zien:
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“Gewoon een beetje boos, boos, van ja, waarom overkomt me
dit?”
(R50CV, r 097)
“Waarom heb ik dat verdiend? Of waarom moet mij dat overkomen? Ja, waarom ik?”
(R28CM, r 112)
Bij religieuze respondenten komt de overstijgende dimensie van de ervaring van tragiek daarin tot uiting dat zij het ontstaan van de ziekte meestal,
maar niet altijd, in een religieus interpretatieraamwerk plaatsen. In de
klacht wordt onderstreept dat men de ziekte niet verdiend heeft. Hiervoor
richt men zich tot een transcendente Tegenover (God, Onze Lieve Heer).
Naarmate men er sterker van overtuigd is dat deze religieuze macht voor
het morele bestel garant staat, neemt de twijfel toe, en versterkt zich de
interpretatiecrisis - nu ontvalt hen óók nog de God in wie zij altijd hebben
geloofd. Ook daarin is desintegratie te zien. Bij twee respondenten voltrok
zich echter een verandering in het denken. Zij kwamen tot de visie dat de
wereld contingent is en iedereen daaraan onderworpen is. In die zin is men
aan elkaar gelijk en zo wordt de ‘oneerlijkheid’ vanuit een ander perspectief bezien.
B. De waaromvraag bij niet-religieuze respondenten
De waaromvraag wordt ook door niet-religieuze respondenten geuit, maar
opvallend minder vaak. In het volgende citaat komt een respondent aan het
woord die eerst een hersenaandoening had gekregen en daarna kanker:
“Nou, in het begin word je kwaad hè, dan denk je van, verdorie, ik
ben al zover en waarom moet dat nou, waarom moet dat nou zo?”
(R02NM, r 052)
De respondent zegt: “ik ben al zover”. Hij heeft zich al lange tijd ingespannen, hopend op herstel, en is al een heel eind gekomen. En dan plotseling komt het bericht dat de ziekte onomkeerbaar is. Tegenover de inspanningen staat geen resultaat. Bij deze niet-religieuze respondent wordt
geen religieuze entiteit aangesproken op het ervaren onrecht of de onbalans. Er is uitsluitend sprake van boosheid.
“Verdomme, waarom overkomt het je?”
(R61NM, r 099)
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De waaromvraag komt bij niet-religieuze respondenten veel minder vaak
voor, wordt nauwelijks beargumenteerd en lijkt eerder een uiting van frustratie te zijn. In de overstijgende dimensie wordt een nieuwe component
aan de ervaring van tragiek wordt toegevoegd, namelijk een fundamenteel
gevoel van onrechtvaardigheid. Dat wat is gebeurd, behoorde niet te zijn.
Dat is waar de klacht ten aanzien van God dan wel het bestaan in essentie
op neerkomt.
5.4.4. Samenvatting
In deze paragraaf wordt samengevat hoe de ervaring van tragiek zich in de
drie dimensies bij de respondenten voordeed.
De individuele dimensie – het onopgeefbare
Het onopgeefbare wordt op basis van de metaforen in verschillende bewoordingen beschreven, die niet moeten worden gezien als afzonderlijke
kenmerken, maar eerder als met elkaar samenhangende facetten van het
ene dat het bestaan coherent maakt:
- In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
het omvattende. Dit wordt aangeduid als alles: alles wat men gedaan en tot stand gebracht had, het samenleven met geliefden en
alle plannen die men had.
- In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
een dragende kracht. Verschillende beelden duiden op het onopgeefbare als een fundament of draagvlak, wat de betekenis oproept
van aangetast vertrouwen (genoemd als de stoel die het begeeft, de
wereld die instort, de grond waar men doorheen zakt).
- In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
het vervullende. Het onopgeefbare werd aangeduid als een heel
druk leven en als alles wat men gedaan heeft. Dat valt nu weg.
- In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
het goede. Het onopgeefbare wordt getypeerd als een ‘goed’ leven.
Het goede biedt een universele, ethische oriëntatie en overspant
alle goede kwaliteiten van het leven. Men raakt hier nu van afgesneden.
- In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
een perspectief zonder einde. Het goede leven wordt verbonden
met het bijwoord ‘altijd’. Het is niet voorbijgaand, biedt ruimte om
door te kunnen gaan, dingen tot stand te brengen en plannen te maken. Uit de metafoor zwart en het diepe, donkere gat waar men
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invalt (duisternis, dood, opgeslotenheid) kan worden afgeleid dat
het perspectief nu is weggevallen.
In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
het verbindende. Bijna altijd zijn het de geliefden aan wie men onmiddellijk moest denken toen men de diagnose hoorde. Deze worden ook bij de metafoor van de klap en de ramp genoemd. Zij worden zelfs boven het eigenbelang gesteld.
In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
de vertrouwde wereld. Dit hangt nauw samen met het ‘zelf’. Men
staat zelf op het spel: je wereld. Een wereld drukt vertrouwdheid
uit, dat wat het meest eigen is.
In de ervaring van tragiek heeft het onopgeefbare de betekenis van
dat wat structuur geeft. Het staat tegenover chaos. De metafoor van
de ramp, de ontwrichting op grote schaal, maakt als contrast duidelijk dat het onopgeefbare juist een structuur biedt die leven mogelijk maakt.

De individuele dimensie – machteloosheid
De ervaring van machteloosheid die in de metaforen tot uitdrukking werd
gebracht, heeft de volgende aspecten:
- Met name de metaforen die onder het thema van de klap zijn gegroepeerd, laten het aspect van de confrontatie met een overmacht
zien. Men interpreteert de confrontatie met het perspectief van ‘het
moeten leven met ongeneeslijke kanker’ als de confrontatie met
een brute, vernietigende kracht of macht die in geen enkel opzicht
in verhouding staat tot de draagkracht van de persoon, de menselijke maat.
- Zowel de metaforen van de klap als het instorten wijzen op het onverwachte van de gebeurtenis. Het perspectief van het moeten leven met ongeneeslijke kanker kwam zo plotseling dat men geen
enkel verweer had, niet was voorbereid. Dit benadrukt ook de
kwetsbaarheid van de persoon.
- Door het perspectief van het moeten leven met ongeneeslijke kanker is men uit balans geraakt. Het bestaan is ondermijnd geraakt,
ontwricht. Er is geen grond meer waaraan men zich kan toevertrouwen. De wereld stort in. Men ervaart de gebeurtenis als een ramp.
- De ontwrichting houdt ook in dat men ruw gescheiden wordt van
dat wat onopgeefbaar is (afgehakt worden).
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De metaforen benadrukken een situatie van uitzichtloosheid waarin
men terecht is gekomen. Men kan zich niet meer oriënteren: er is
niets, een donker gat. Het leven is nietig verklaard.

De sociale dimensie
De aanwezigheid van mensen met kanker kan de omgeving ongewenst
confronteren met de contingentie van het bestaan. Dit leidt volgens de respondenten soms tot een tweedeling in de familie- en vriendenkring, namelijk van mensen die hun situatie wel en die hun situatie niet aankunnen. De
verbinding met sommige anderen wordt doorgesneden, of het contact boet
aan kwaliteit in (met praat niet meer oprecht en ongedwongen, mijdt onderwerpen die wezenlijk zijn, praat achter de rug van de respondent). Sommige respondenten ervaren hun isolement daarin dat zij niet meer als een
deel van de gemeenschap worden beschouwd, maar er als het ware al buiten worden geplaatst. Zij krijgen de rol toebedeeld van de tragische figuur
waar anderen hun angsten voor het sterfelijk bestaan op projecteren. Hiermee wordt in de sociale dimensie een nieuwe component toegevoegd aan
de ervaring van tragiek, namelijk het sociale isolement.
De overstijgende dimensie
Religieuze respondenten met een gepersonifieerd godsbeeld (God, Onze
Lieve Heer) uiten hun waaromvraag als theodiceevraag. Zij vragen zich af
in hoeverre zij hun overtuiging dat God goed is kunnen verbinden met de
ervaring van het lijden dat hen overkomt. Zij vragen zich af of er een verband is tussen hoe zij hebben geleefd. Deze respondenten voeren aan dat
zij goed hebben geleefd en deze ziekte niet hebben verdiend. Er is sprake
van ongelijkheid, want anderen, die zich veel minder hebben ingespannen
of zelfs kwaad hebben gedaan, mogen blijven. Zij lijken te redeneren op
basis van het morele principe van beloning naar werken. Ook is als principe voor rechtvaardigheid genoemd dat een leven moet kunnen worden
voltooid. In twee citaten vertelden twee van deze respondenten dat zij de
ziekte gaandeweg in een ander perspectief waren gaan zien. Eerst vonden
zij dat zij de ziekte niet hadden verdiend, op grond van hun goede levenswandel, maar later verzoenden zij zich met de gebeurtenis vanuit het perspectief dat ieder mens negatieve contingentie-ervaringen kan opdoen en
er in die zin gelijkheid is. Met die interpretatie werd het tragische element
in een ander perspectief geplaatst. Er zijn echter ook religieuze respondenten die zich niet tot een godheid wenden, misschien omdat zij er geen uitgesproken godsbeeld op nahouden. Dit ontbreekt ook in de twee citaten
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van niet-religieuze respondenten. Niettemin is er bij hen wel een protesterend waarom, geuit in een ‘niet geadresseerde’ boosheid en frustratie. Het
protest duidt erop dat ook voor hen de contingentie-ervaring niet behoorde
te zijn. Samenvattend wordt in de overstijgende dimensie een nieuwe component toegevoegd aan de ervaring van tragiek, namelijk het fundamentele
gevoel dat men onrecht is aangedaan.
5.5 Reflectie
De empirische analyse heeft de theorie over de ervaring van tragiek uitgebreid met twee componenten. Deze ervaring kenmerkt zich naast machteloosheid tegenover de machten van het bestaan en een besef van wat onopgeefbaar is ook uit de ervaring van een isolement door uitstoting uit de
gemeenschap en het gevoel dat men fundamenteel onrecht is aangedaan.
Tragiek als een vorm van contingentie-erkenning
De interpretatie van het moeten leven met ongeneeslijke kanker als ervaring van tragiek kan worden gezien als een vorm van contingentie-erkenning (Van Dalen, et al. (2019). De contingentie wordt hier allesbehalve
wegverklaard. Sterker nog, het krijgt vorm in een narratief. Daarmee wordt
het méér dan wat het bij Wuchterl is (erkenning van de begrenzing van de
rede). Verder is het zo dat de contingentie-erkenning in de theorie van
Wuchterl een conditie is voor de opening naar het andere dan de rede. Voor
Wuchterl begint het eigenlijke dus pas na de erkenning. De analyse van de
ervaring van tragiek laat een heel ander beeld zien. Hoe negatief de betekenis van de metaforische beelden in de ervaring van tragiek ook al mag
lijken, hiermee komt de gestagneerde interpretatie al in beweging! Metaforen maken de interpretatie mogelijk van ervaringen die aanvankelijk als
oninterpreteerbaar worden ervaren. Ze geven een aanzet tot de constructie
van een nieuw narratief. In de beelden en betekenissen die door de metaforen worden aangereikt, komt juist naar voren hoe respondenten een existentiële grenservaring ondergaan (Scherer-Rath, 2002, p. 23vv). In de analyse van de ervaring van tragiek is gebleken dat metaforen zeer veel informatie geven over de subjectieve interpretatie.
Verschillen en overeenkomsten tussen religieus en niet-religieus
Religieuze en niet-religieuze respondenten ervaren beiden hun machteloosheid tegenover het bestaan. Zoals blijkt uit de metaforen is bij beiden
het besef ontstaan dat de ziekte een vernietigende macht is. In de individuele dimensie werd dit breed uitgemeten. De machteloosheid kwam tot
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uiting in beelden van een confrontatie met een gewelddadige, nietsontziende macht. Die liet zich niets gelegen liggen aan de menselijke maat en
vernietigde in een oogwenk het bestaansperspectief: een klap, een mokerslag, een dreun, een neergaande bijl die afhakt, een nietigverklaring van
het leven. Tegelijk laten de metaforen zien dat deze macht het ‘zelf’ van
de patiënt wil vernietigen, haar of zijn wereld met zijn vele samenhangende facetten. Dit is een nieuw aspect dat de analyse laat zien, dat de
ultieme betekenis tot uitdrukking komt in dat wat het leven tot een geheel
en eigen maakt. Uit deze krachtige beelden blijkt dat de respondenten de
ziekte ervaren als een kwade macht die hun wereld vernietigt.
De verandering die in de interpretatie optreedt wanneer men over
de ziekte als ervaring van tragiek vertelt, is dat de contingentie-ervaring in
een schema van goed en kwaad. Wordt geplaatst. Dat is wat in alle drie de
dimensies tot uiting komt en wat ze inhoudelijk verbindt. Dat men in de
individuele dimensie met kwaad wordt geconfronteerd, vormt een opstap
naar de waaromvraag (Dalphert 2006, p. 32; Sarot 2003b), in de overstijgende dimensie. In de sosiale dimensie verwijten zowel religieuze als nietreligieuze respondenten sommigen uit hun omgeving dat zij hen niet menselijk behandelen, of niet zoals het behoort. Ook daar speelt een morele
dimensie in mee.
In de overstijgende dimensie, waar het gaat om de klacht ‘Waarom
moet mij dit overkomen?’, is een opvallend verschil tussen beide groepen
te zien. Op basis van de theorie van Ricoeur (2007, pp. 67-72) kan een
zinvol onderscheid worden gemaakt tussen de religieuze en niet-religieuze
interpretaties. Volgens Ricoeur kent de tragische klacht (‘lament’, ‘complaint’) een ontwikkelingsdynamiek, waarbij hij drie fasen onderscheidt.
In een eerste fase – een nulfase - ziet men de gebeurtenis als iets wat nu
eenmaal gebeurt, als pech. In het tweede stadium staan mensen zichzelf
toe om hiertegen te protesteren (p. 69: “to allow oneself outbursts of complaint directed to God”). In de analyse was een voorbeeld van een respondent die dat met enige huiver deed: “Laten we het Onze Lieve Heer noemen. Ik ga daar niet tegen staan te schelden, maar daar is toch iemand die
dat regelt”. Een respondente zei moeilijk in God te kunnen blijven geloven. De analyse laat zien dat ook niet-religieuze respondenten wel protesteren, maar veel minder uitgesproken, niet op een morele wijze beredeneerd, niet geadresseerd aan een instantie, want daar geloven zij niet in.
Ook zijn er religieuze respondenten die protesteren zonder zich tot een
godheid te richten. In de derde stap ontdekken mensen dat de redenen
waarom zij in God geloven los staan van de vraag naar het lijden. Zij ge-
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loven in God ondanks het kwaad. Daar was ook een voorbeeld van, namelijk van de respondent die zei dat hij het aanvankelijk, op basis van zijn
goede daden, onrechtvaardig vond dat hij de ziekte had gekregen, maar
gaandeweg een ander perspectief ontdekte: “En daar heb ik een paar
maanden mee rondgelopen. Toen dacht ik, nee, het is niet zo, ik zit op het
verkeerde spoor. Nee, het heeft voor mij niet meer te maken met een religieuze of spirituele werkelijkheid.” Men laat hier het retributie-schema op
basis van moreel denken los. Hieruit blijkt dat de analyse laat zien dat de
theorie over de klacht van Ricoeur zich in de praktijk voordoet, een vruchtbaar onderscheid maakt en uitnodigt tot verder onderzoek. De ervaring van
tragiek is in alle drie de dimensies gebaseerd op moreel denken. Dit sluit
aan bij Geertz (1966, p. 14) voor wie ook vanuit de invalshoek van het
morele denken een interpretatiecrisis kan ontstaan.
Conclusie
De analyse van de ervaring van tragiek vult de theorie van Wuchterl aan
op het punt van de contingentie-erkenning, het tweede moment in de interpretatie van een contingentie-ervaring. In het tragische narratief neemt
de ziekte de dramatische gedaante aan van een vernietigende macht die
geen rekening houdt met de menselijke maat. De ‘wereld’ van de respondent, als uitdrukking van vertrouwdheid, valt ineen en doet het bestaansfundament op zijn grondvesten schudden. De respondent ervaart een existentiële kwetsbaarheid, mogelijk gepaard gaand met een sociaal isolement.
In hun beeldspraak geven zowel religieuze als niet-religieuze respondenten te kennen dat zij met kwaad worden geconfronteerd, maar dat leidt niet
bij beide tot een uitgesproken protest gericht aan het bestaan of aan een
religieuze instantie. Wanneer men niet in een God gelooft, lijkt de klacht
zijn zin te verliezen. Wij weten op basis van de analyse wat de niet-religieuze respondenten niet doen, niet wat zij wel doen. Anders dan bij
Wuchterl houdt de contingentie-erkenning hier niet het ontbreken van een
rationele verklaring in, maar juist de ervaring van een existentiële begrenzing. Men is weliswaar verslagen, maar legt zich er niet bij neer. Het protest dat in alle drie de dimensies van de ervaring van tragiek kan worden
waargenomen, is gebaseerd op moreel denken. Het Noodzakelijke stoelt
niet alleen op ontologische, maar ook op morele principes, op ideeën over
goed en kwaad. Aangezien het contingente het niet-noodzakelijke is, wil
dat zeggen dat een contingentie-ervaring geen morele grond heeft.
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Noten
1

R65NV, r 072
Dit ontleent hij deels aan Bruner (1986)
3
Op basis van dit hoofdstuk is een artikel gepubliceerd in Journal of Empirical Theology (Van
Dalen, et al., 2019): Tragedy as contingency acknowledgement: Towards a practical religiousscientific theory.
4
Scherer-Rath (2002), p. 85: “der Gegensatz zwischen der Notwendigkeit, die er verspürt, und
der Unmöglichkeit, die er erfährt”.
5
Brugman verwijst naar een taxonomie die door Murray (1985) is ontwikkeld op basis van de
theorie van Frye (1973). Deze bestaan uit twee assen: heteronomie/autonomie en hoge/lage eudaimonia (ervaring van levensgeluk). De vier generieke plots kunnen in een matrix met deze twee
assen worden geplaatst.
6
Radman (1979) beschrijft dit in zijn hoofdstuk 5, getiteld: How is radically new knowledge possible? Or: Bridging the new and the old in a metaphorical way. Zie ook Petrie (1979, pp. 440441): “… a metaphor can provide a rational bridge from the known to the radically unknown,
from a given context of understanding to a changed context of understanding.” Zo ook Boylstein
e.a. in een studie over de ervaring van mensen die een hersenbloeding kregen: “Metaphors help a
person bridge the gap between preillness self-identity and the reconstructed self-identity”
(Boylstein, Rittman, & Hinojosa, 2007, p. 280).
7
Vgl. Corbin & Strauss, 2008, pp. 83-84; Ryan & Bernhard, 2003; Saldaña, 2015.
8
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (1999, 13de uitgave).
2

6
Gewaarwording van het open andere
“Het is misschien heel raar, maar of het komt dat ik toch van boven
de kracht krijg, want ik bid elke avond tot God en tot mijn vader en
moeder, dat mag u rustig weten. En ik heb zo het idee dat God mij
toch steunt.”
60-jarige vrouw met borstkanker1
6.1 Inleiding
Tot nu toe zijn op basis van de analyse twee door Wuchterl genoemde
momenten in de interpretatie van een contingentie-ervaring vastgesteld,
geanalyseerd en beschreven. In dit hoofdstuk komt daar het derde bij.
Wuchterl duidt dit aan als Kontingenzbegegnung en spitst zijn betoog
hierop toe. Hier gaat het hem als religiefilosoof uiteindelijk om. Het houdt
de erkenning in van het zichzelf onthullende andere van de verklarende
rede (2011, p. 166).2 Daarmee bedoelt Wuchterl dat waar erkend wordt dat
men met rationeel denken op een grens stuit, men een gewaarwording kan
krijgen van ‘het andere van de rede (Vernunft)’. De vraag is hoe dit ‘andere’ moet worden opgevat. Het gaat hier om het andere van de rede. Tegelijk spreekt hij van een religieuze ervaring en verwijst hij – zoals later
in dit hoofdstuk zal blijken - onder andere naar Rudolf Otto en Schleiermacher. Dat roept de vraag op of men over het andere, of over het Andere
moet spreken, met een grote of kleine letter. Dit onherleidbare andere reikt
het subject ultieme betekenissen aan die kunnen leiden tot een nieuw verstaan van de contingentie-ervaring.
Er doet zich nog een andere taalkwestie voor. Het is mijns inziens
niet juist om het Duitse ‘Kontingenzbegegnung’ te vertalen met contingentieontmoeting. Het Nederlandse woord ‘ontmoeting’ heeft de connotatie van personen die men ontmoet, waarmee het een zeer specifieke religieuze betekenis zou krijgen, terwijl Wuchterl een universele betekenis
van voor ogen heeft die ieder mens ter beschikking staat (2011, p. 167).
Begegnen is eerder verwant aan tegenkomen. Het object staat daarbij in de
naamval datief, waardoor het de betekenis krijgt van zich voordoen aan
iemand. De onthulling van het andere wordt hier opgevat als een gebeurtenis die zich aan iemand voltrekt. Met die nuance komt mijns inziens de
term gewaarwording van het andere het dichtst bij wat Wuchterl met dit
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door hem geïntroduceerde begrip bedoelt. Met contingentieontmoeting bedoelt Wuchterl, voor wat betreft het eerste deel van het woord, dat de gewaarwording zich voordoet binnen het raamwerk van een contingentieervaring (2012, p. 43).
Over het andere, dat geen ontologische structuur heeft, valt in verklarende of beschrijvende zin niets te zeggen. Men kan het niet conceptualiseren. Niettemin kan men het gewaarworden. Men kan het eigenlijk alleen via de weg van de ontlediging benaderen (2011, pp. 25, 239), zoals
men in de theologie, met name in de mystiek, de via negativa kent. In §
1.4 hebben wij reeds uiteengezet waarom wij in lijn hiermee spreken van
de gewaarwording van het ‘open andere’. De gewaarwording is mogelijk
omdat er van het andere een werking uitgaat (2011, p. 158), een invloed.
Volgens Wuchterl is het van groot belang dat de mogelijkheid van een
opening naar het andere dan de verklarende rede erkend wordt. De door
rationele wetenschap en techniek gevormde en gedomineerde samenleving
neigt ertoe dit aspect van het menszijn te ontkennen. De opening naar het
andere en de ruimte die daardoor ontstaat, is nodig om te kunnen komen
tot hoop, liefde, tolerantie en humaniteit (2011, pp. 160v).
Wuchterl lijkt het begrip ‘Kontingenzbegegnung’ bewust vaag te
houden, hij komt ook nergens met een concreet voorbeeld dat laat zien hoe
dit andere zich in de praktijk kan voordoen. In deze empirische analyse
wordt daarom gezocht naar wat voor de respondenten in hun interpretatiecrisis een onverklaarbare opening biedt. De uitdaging in de analyse ligt
met name in de herkenning van het andere in de interpretaties van nietreligieuze respondenten. Immers, hoe religieuze respondenten zich in de
crisis zullen wenden naar het andere, zal door het expliciete spreken over
een religieuze werkelijkheid makkelijker kunnen worden herkend. Maar
worden ook niet-religieuze respondenten het andere gewaar, en, zo ja, hoe?
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Begonnen wordt met het
theoretische kader (6.2). Daarna volgen de onderzoeksvragen, de strategie
voor de dataverzameling en – analyse (§ 6.3), de bespreking van de onderzoeksresultaten (§ 6.4) en de reflectie (§ 6.5). Ten slotte zijn als aanvulling
op de analyse in bijlage 5 nog een aantal tegenvoorbeelden opgenomen.
6.2 Theoretisch kader
In paragraaf § 6.2.1 worden drie kenmerken beschreven van de gewaarwording van het andere, voornamelijk op basis van de theorie van Wuchterl (2011). Het eerste kenmerk is dat het andere zich op een voor het verstand onherleidbare wijze aan het subject voordoet, het tweede is dat er
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van dit andere een invloed wordt ervaren, uitgedrukt in een bepaald gevoel,
en het derde is dat de gewaarwording een impuls geeft tot een transformatie waarin mogelijk de bedoeling van iemands bestaan in een ander perspectief wordt gezien. Hierna, in § 6.2.2, worden drie wijzen beschreven
waarop bekend is dat men het open andere gewaar kan worden, namelijk
de anomale en de allocentrische ervaring en de ervaring van synchroniciteit.
6.2.1 Drie kenmerken van de gewaarwording
Er konden drie kenmerken uit de theorie van Wuchterl worden afgeleid:
onherleidbaarheid, passiviteit en het ontstaan van hoop.
Eerste kenmerk: onherleidbaarheid
Veel respondenten zijn in het beredeneren van hun contingentie-ervaring
vastgelopen. De interpretatieschema’s die zij vóór de ziekte hadden, voldoen niet meer. Voortgaan in het oude denkstramien heeft geen zin meer,
omdat het bestaansperspectief ingrijpend is veranderd. Er is een definitieve
breuk ontstaan tussen het leven voor en na de ziekte (vgl. Dalferth &
Stoellger, 2000, p. 22; Wuchterl, 2011, p. 227). Om aan een nieuwe episode in het bestaan te kunnen beginnen, moet men zich openen naar het
andere (2011, p. 25). Immers, nieuw denken bedenkt men niet. Men stuit
op het andere, het dient zich aan, als een verrassing. Het vormt geen projectie van de menselijke geest noch is het louter een gevoel (2011, p. 161).
Wuchterl beweert dat het andere zich onthult of openbaart (2011, p. 166).
Het besef van het andere dringt zich op als een verre herinnering (2011,
pp. 158, 168) en laat een indruk achter. Op het moment dat het andere zich
voordoet, neemt men de beslissing dat het een persoonlijke betekenis heeft
(2011, p. 43).3 In de onthulling van het andere worden betekenissen aangereikt die men persoonlijk met het andere associeert (zoals bijvoorbeeld
vrede, liefde, zuiverheid). Daarmee ontstaat een aanknopingspunt voor een
nieuwe interpretatie. Voor het subject is dit een fragiele waarheid. Voor
een empirische analyse roept dit de vraag op hoe men de onherleidbaarheid van het andere dat men gewaar is geworden tot uitdrukking brengt. In
de existentieel urgente situatie waarin men verkeert, komen zo bevrijdende, hoopvolle betekenissen op.
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Tweede kenmerk: passiviteit
Mensen spreken van het andere omdat zij er een invloed van bemerken
(2011, p. 158). Dit kwam al even ter sprake bij het kenmerk van de onherleidbaarheid van het andere. Daar werd gezegd dat wanneer het andere
zich onthult, ook betekenissen opkomen die met het andere in het geheugen (in de mentale betekeniswereld) verweven zijn en geassocieerd worden en die gevoelens en emoties oproepen. Het passieve aspect van gevoelens die men ondergaat, is typisch voor religieuze ervaringen (James, 2005,
p. 282). Wuchterl verwijst onder andere naar ‘het numineuze’ in Das Heilige (1917) van Rudolf Otto en naar ‘het absolute gevoel van afhankelijkheid’ in Über die Religion (1799) van Friedrich Schleiermacher (2011, pp.
43, 165v). De gevoelens van afhankelijkheid van het andere kunnen volgens Wuchterl emotioneel op diverse wijzen worden beleefd: als vrees,
vertrouwen, liefde en hoop (2011, pp. 43, 160v). De opgeroepen gevoelens
geven richting aan de interpretatie. Vertrouwen duidt op de betekenis van
een fundament. Vrees voor het andere duidt op een besef van eigen nietigheid. Hoop reikt naar de toekomst. Liefde duidt op een ervaring van eenheid. Volgens Wuchterl speelt met name hoop een belangrijke rol in contingentie-ervaringen. Door hoop raken mensen uit hun stagnatie en kunnen
zij weer verder. Wuchterl haalt daarbij een toepasselijk citaat aan uit de
Phänomenologie der Hoffnung van Gabriel Marcel (1957): “Het gaat mij
in waarheid daarom dat ik uit de duisternis die mij verslonden heeft tevoorschijn kom - of het nu de duisternis van ziekte, van isolement, van
ballingschap of van slavernij is”.4 Het ondergaan van het andere kan als
een veelbelovend teken worden geïnterpreteerd dat licht werpt in de interpretatiecrisis, waardoor men moed vat en verder durft te gaan.
Derde kenmerk: nieuw perspectief
Door de gewaarwording van het open andere kan men de bedoeling van
de ziekte, die misschien aanvankelijk als een ervaring van tragiek werd
opgevat, in een nieuw licht gaan zien. Wuchterl beweert dat degenen die
zich niet voor de gewaarwording van het andere openstellen in zwijgen
zullen vervallen. Zonder opening naar het andere van de verklarende rede
valt men uiteindelijk aan verstarring ten prooi. Men kan zich dan niet langer persoonlijk articuleren en dienovereenkomstig handelen; men geeft
uiteindelijk zichzelf op (2011, p. 156). Wuchterl stelt dat de mogelijkheid
van de gewaarwording van het andere, als een alternatieve weg, ons humaan maakt (2012, p. 51), omdat het een verdieping geeft aan het mens
zijn. Vanuit een narratieve invalshoek zegt Ricoeur iets dergelijks, namelijk dat de contingente, irrationele gebeurtenis, die niet in het oude plot
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past, getransformeerd kan worden en dan een onmisbare schakel gaat vormen in een nieuw narratief (Ricoeur, 1985, p. 14). De term transformatie
impliceert passiviteit, omdat die zich aan de persoon voltrekt. Dat vormt
een mystiek element in Ricoeurs narratieve theorie (zie 1996, p. 204
[197])5. Toegepast op het krijgen van ongeneeslijke kanker, betekent dit
dan dat men een nieuw inzicht zou ontwikkelen in wat de bedoeling van
het moeten leven met de ziekte is. In termen van de ontwikkeling van het
klassieke drama leidt de gewaarwording van het andere tot een peripetie,
een beslissende wending, hier bedoeld als een wending van de catastrofe
ten goede. Ook Ricoeur (1985, p. 18v) verwijst naar deze term die stamt
uit de Poëtica van Aristoteles en spreekt van een concordante
discordantie, een nieuwe, fragiele eenheid. Opmerkelijk is dat een
peripetie in het klassieke drama vaak tot stand komt doordat er een
ontmoeting plaatsvindt of een herkenning, waardoor men tot inzicht komt.
Hier kan men een parallel trekken met de Kontingenzbegegnung die
gebaseerd wordt op de herinnering aan het andere. Letterlijk betekent
peripetie: alles eromheen valt op zijn plaats.6 Men ziet de ziekte niet langer
als een gebeurtenis die het narratief ontregelt, zoals binnen het raamwerk
van de ervaring van tragiek gebeurde, nee, dankzij de transformatie van
het plot brengt men de ziekte zogezegd ‘in overeenstemming met het hart’
(de letterlijke betekenis van ‘concordantie’). De nieuwe interpretatie
maakt het mogelijk dat men het gespleten zelf (Hermans, 2015, p. 39;
James, 2005, pp. 99-133; McNamara, 2009), overstijgt. Daarmee sluit het
aan bij het in het inleidende hoofdstuk beschreven begrip van
zelftranscendentie (§ 1.5.4).
6.2.2 Ervaringen van de gewaarwording van het open andere
Voor een gewaarwording van het andere is een aanleiding nodig. Men
heeft waarschijnlijk geen open houding naar het andere wanneer men
drukdoende is met allerlei bezigheden. Op welk moment is een mens hier
ontvankelijk voor? Er doet zich op dit punt in de theorie van Wuchterl een
probleem voor. Hij beschrijft uitsluitend ervaringen die hij niet rekent onder de gewaarwording van het andere. Religieuze ervaringen waarin de
grens tussen ‘ik’ en ‘de wereld’ oplost en tijd en ruimte vervagen, wijst hij
af. Daarbij wordt een bijna-doodervaring als voorbeeld genoemd (2011, p.
161v). Dit is problematisch binnen het raamwerk van een empirisch onderzoek naar de subjectieve ervaring van het andere. In aanvullende literatuur kunnen drie typen religieuze ervaringen worden onderscheiden. In
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de eerste plaats zijn er anomale ervaringen (van a-nomos, tegen de natuurwetten ingaand). Deze ervaringen bevinden zich buiten het kader van wat
men in het algemeen normaal acht of voor mogelijk houdt (James, 2005;
Taves, 2009, p. 38; Wildman, 2011, pp. 82vv). Dit kunnen louter bizarre
ervaringen zijn, waarvan een wijd spectrum is opgetekend (denk bijvoorbeeld aan hallucinaties gedurende een LSD-trip), maar ook vreemde ervaringen waaraan men een diepere betekenis toekent, zoals lucide dromen,
terugkeer in vorige levens, bijna-doodervaringen (BDE), mystieke ervaringen. Voor dit onderzoek is alleen de betekenisvolle ervaring relevant,
omdat men die relateert aan het andere.
In allocentrische ervaringen verwijlt men bij het andere (Schachtel,
1973; Sundén, 1968, 1969; Van der Lans, 1980, pp. 80-83). Zij zijn per
definitie betekenisvol. Dit type ervaring is makkelijker toegankelijk. Een
voorwaarde hiervoor is een houding van ontvankelijkheid, gepaard gaand
met diepe lichamelijke en geestelijke ontspanning, wat eventueel met meditatieve oefeningen kan worden bereikt. Een voorbeeld van een allocentrische ervaring is dat men bij het zien van een zonsopkomst, ’s morgens
vroeg in de natuur, een overweldigend gevoel van eenheid beleeft, waarbij
de grenzen van het eigen Ik vervagen (vgl. Van der Lans, 1998). Zo’n ervaring is bijzonder en waardevol, maar niet anomaal. Wanneer men daarover vertelt, kunnen anderen dit meebeleven.
Ten slotte zijn er ervaringen van synchroniciteit. Dit begrip is ontwikkeld door Jung in zijn in 1930 gepubliceerde Synchronizität als ein
Prinzip akausaler Zusammenhänge (Giegerich, 2012; Main, 2014;
Todaro-Franceschi, 2006). Het betekent dat er in de fysieke en psychische
wereld gelijktijdig – synchroon - dingen gebeuren waar men een zekere
samenhang tussen veronderstelt. Men denkt bijvoorbeeld aan een bepaald
persoon, terwijl zich precies op dat moment iets in de omgeving voordoet
wat sterk aan die persoon doet denken. Mensen kunnen zulke
gebeurtenissen, die zij niet causaal kunnen verklaren, als zeer betekenisvol
ervaren. Een typische uitdrukking die mensen in zo’n situatie gebruiken is
“Dit kan geen toeval zijn!”. Betekenisvolle synchroniciteit veronderstelt
een holistisch principe, waarmee de delen van het geheel in onderlinge
verbinding staan en een bezielde eenheid vormen.
Samenvattende theoretische verwachting
Op basis van de theorie kan nu de verwachting worden geformuleerd dat
sommige respondenten in de contingentie-ervaring het andere gewaarworden. De gewaarwording heeft drie kenmerken. Op de een of andere wijze
zal men tot uitdrukking brengen dat dit andere zich aan hen voordeed op
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een wijze die onherleidbaar is tot het verklaarbare. Ook zal men het passieve karakter van de gewaarwording van het open andere uitdrukken in
verschillende gevoelens, afhangend van de betekenissen waarmee het andere geassocieerd wordt. Ten slotte kan men een nieuw perspectief ontdekken en tot nieuwe inzichten in de bedoeling van het eigen bestaan komen, zodat het leven met de ziekte daar als een zinvolle schakel in past.
Verder is er een verwachting ten aanzien van de aanleiding tot een gewaarwording van het open andere, namelijk een anomale ervaring, een allocentrische ervaring of een ervaring van synchroniciteit.
6.3 Dataverzameling en data-analyse
Er is geen interviewvraag naar de gewaarwording van het andere gesteld.
Dat respondenten dit ter sprake brachten, gebeurde voornamelijk dankzij
het doorvragen naar betekenissen tijdens het interview. Dat dit concept
zo’n belangrijke rol in het onderzoek zou gaan spelen, was tijdens het interview niet voorzien. Dat is de reden dat in de analyse die volgt een aantal
keer kritisch is aangegeven dat op bepaalde punten doorgevraagd had moeten worden.
De onderzoeksvraag luidt: In hoeverre geven respectievelijk religieuze en
niet-religieuze patiënten blijk van een gewaarwording van het open andere, waardoor zij, ondanks het moeten leven met de ziekte, een reden tot
hoop hebben? Voor de beantwoording van de centrale vraag is het nodig
te weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de interpretaties van
religieuze en niet-religieuze respondenten. Daartoe zullen de citaten in
twee categorieën worden opgesplitst, respectievelijk die van religieuze en
van niet-religieuze respondenten, volgens de indeling die reeds op basis
van zelfdefinitie werd gemaakt.
Codedefinities
Op basis van de behandelde theorie zijn er voor de analyse zes codes ontwikkeld. De eerste drie betreffen de kenmerken van de gewaarwording van
het open andere:
Code Onherleidbaarheid
Het andere heeft volgens Wuchterl geen ontologische structuur. In verklarende of beschrijvende zin valt er niets over te zeggen. Niettemin is er wel
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sprake van een besef of herkenning. Hiertoe wordt de volgende code gedefinieerd: Men kan de gewaarwording van het open andere niet verklaren.
Code Passiviteit
Van het andere ondergaat men een invloed. Die invloed wordt geïnterpreteerd vanuit de betekenissen die men met het andere verbindt in de situatie
waarin men verkeert. Het passieve kenmerk van de gewaarwording van
het open andere wordt als volgt gedefinieerd: De gewaarwording van het
open andere roept betekenissen op die men uitdrukt in gevoelens die men
ondergaat.
Code Nieuw perspectief
Een derde kenmerk is dat de gewaarwording van het open andere, die geleid heeft tot een verandering in de interpretatie, ook concreet in iemands
bestaan doorwerkt en een nieuw perspectief creëert. Dit kan de acceptatie
van het moeten leven met de ziekte mogelijk maken. Dit kenmerk wordt
als volgt gedefinieerd: De gewaarwording van het open andere leidt tot
een nieuw perspectief die een opening biedt in de interpretatiecrisis.
De laatste drie codes betreffen de mogelijke aanleidingen tot een gewaarwording van het open andere:
Code Anomale ervaring
Voor de gewaarwording van het open andere bestaat een aanleiding, de
ervaring van een gebeurtenis. Wuchterl spreekt van een religieuze ervaring
(bedoeld als algemeen menselijke mogelijkheid). Hierbij kunnen volgens
de theorie twee typen ervaringen een rol spelen, namelijk anomale en allocentrische ervaringen. Anomale ervaringen (Wildman, 2011, pp. 82-84)
treden buiten de kaders van wat mensen voor mogelijk houden of normaal
achten. Hierbij kan het gaan om louter bizarre ervaringen of om ervaringen
waaraan men een persoonlijke betekenis toekent. Waar het gaat om de gewaarwording van het open andere, betreft het per definitie de betekenisvolle variant. Toegepast op dit onderzoek wordt dit als volgt gedefinieerd:
De interpretatiecrisis wordt getransformeerd doordat het moeten leven
met de ziekte wordt geïnterpreteerd in relatie tot een gewaarwording van
het open andere in een bijzondere ervaring die buiten de kaders valt van
wat in het algemeen normaal wordt geacht of voor mogelijk wordt gehouden.
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Code Allocentrische ervaring
Een allocentrische gewaarwording staat tegenover een autocentrische
waarneming, die gepaard gaat met een actieve houding, gericht op de eigen
strevingen. De allocentrische gewaarwording is ontvankelijk, open, komt
voort vanuit een houding van rust, is gericht op het geheel en heeft een
diepgaande belangstelling voor datgene waarop het zich richt (Van der
Lans, 1980, p. 83). Deze gewaarwording is veel algemener dan de anomale
ervaring, is ook toegankelijker, makkelijker oproepbaar en wordt misschien wel als bijzonder, maar niet als anomaal beschouwd. Hier verwijlt
men bij het andere. Van der Lans spreekt over ervaringen waarin het subject een eenheid beleeft met de wereld. Woorden die zulke ervaringen beschrijven “onthullen een nieuwe wereld, die gewoonlijk verborgen blijft”
(1980, p. 241). Toegepast op dit onderzoek wordt dit als volgt gedefinieerd: De interpretatiecrisis wordt getransformeerd doordat het leven met
de ziekte wordt geïnterpreteerd in samenhang met de gewaarwording van
het open andere, vanuit een ontvankelijke houding en een diepe concentratie op wat zich op een bepaald, al dan niet meditatief moment voordoet,
zonder dat daarbij de grenzen worden overschreden van wat in het algemeen als normaal wordt beschouwd.
Code Ervaring synchroniciteit
In een ervaring van synchroniciteit worden fysieke en mentale gebeurtenissen op een acausale wijze met elkaar in verband gebracht. Dit wordt als
volgt gedefinieerd: De interpretatiecrisis wordt getransformeerd doordat
het leven met de ziekte wordt geïnterpreteerd in samenhang met gebeurtenissen die niet toevallig tot stand kwamen, maar een bedoeling hebben en
beïnvloed moeten zijn door het andere.
De analysestrategie
In een voorronde voor de selectie van relevante interpretaties is gekeken
of de respondenten redenen tot een nieuw perspectief ontdekten. Daarbij
is gezocht naar gronden om het leven met de ziekte te accepteren. Vervolgens zijn interpretaties uitgesloten die verduidelijken hoe men de stress
van het ziek zijn hanteert om het bestaan leefbaar te houden (coping) of
interpretaties die de invulling betreffen van de tijd die men nog heeft (pragmatisch). Voorbeelden zijn uitspraken met een strekking als: Ik probeer er
zo weinig mogelijk aan te denken en ga gewoon door met mijn leven, of je
kunt er maar beter het beste van maken en zoveel mogelijk genieten, pluk
de dag, of Ik ga nog zoveel mogelijk voor het gezin regelen nu het nog kan.
Ook zijn interpretaties uitgesloten waarin patiënten hun hoop vestigen op
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nieuwe medische ontwikkelingen, want daarbij vestigt men de hoop juist
niet op het andere, maar op de ratio. De citaten die overbleven, zijn gegroepeerd in religieus en niet-religieus (volgens de zelfdefinitie), om een
vergelijking te kunnen maken.
6.4 Onderzoeksresultaten
Als principe voor de vorming van categorieën is gekozen voor verschillende wijzen waarop men het andere gewaarwordt. Naast de deductieve
analyse van anomale, allocentrische en synchrone ervaringen werd ook
een nieuwe code op inductieve wijze gevormd (zie § 6.4.1.4 en § 6.4.2.2).
Bij beide onderzoeksgroepen tezamen zijn vier categorieën aangetroffen
waarin de interpretatie van de gewaarwording van het open andere een
aanzet geeft tot de transformatie van de interpretatie van het leven met de
ziekte, namelijk in anomale ervaringen, in allocentrische ervaringen, in
synchrone gebeurtenissen en in de vorming van de levensweg. Het gaat
om zeventien langere citaten, vaak in verschillende fragmenten gepresenteerd, waarbij herhalingen en irrelevante passages zijn weggelaten. Zo’n
eenheid wordt hier een segment genoemd. De segmenten zijn afkomstig
van vijftien respondenten (de segmenten 7 en 9, en 5 en 10 komen van
dezelfde respondenten). Vervolgens is een onderscheid gemaakt tussen de
interpretaties van religieuze (§ 6.4.1) en niet-religieuze (§ 6.4.2) respondenten. De analyse wordt samengevat in § 6.4.3. Elk segment wordt eerst
kort ingeleid.
6.4.1 Het Andere bij religieuze respondenten
De opening in de interpretatiecrisis bij religieuze respondenten is in vier
categorieën onderverdeeld, die elk een nieuwe invalshoek bieden voor de
gewaarwording van het open andere. In § 6.4.1.1 wordt het andere waargenomen in de allocentrische ervaring. In § 6.4.1.2 is dat de anomale ervaring. In § 6.4.1.3 wordt het andere waargenomen in synchrone gebeurtenissen. In § 6.4.1.4 wordt het andere waargenomen op een wijze die niet
in de theorie beschreven is, namelijk in hoe de levensweg gevormd wordt.
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6.4.1.1 Het andere in de allocentrische ervaring
In deze categorie wordt de gewaarwording van het andere gekenmerkt als
een allocentrische ervaring: een ervaring waarbij men bij het andere verwijlt, zonder dat de grenzen worden overschreden van wat men normaal
acht.
Segment 1: in contact met Maria
De respondent die in dit segment aan het woord komt, antwoordt op de
vraag wat de ziekte voor hem betekent dat hij geen moeite mee heeft gehad
met de diagnose. Als volgt gaat het verder:
“Dus ik had vertrouwen in mijn geloof. Ik ben een Maria-fan. Ze
hoeven mij niet naar Lourdes te sturen, zodat Maria mij beter kan
maken, maar ik heb wel de kracht geput uit mijn gedachten, dat ik
het heel gemakkelijk kan verwerken, er heel gemakkelijk mee leef.
Tegenover andere mensen heb ik er geen moeite mee.”
(U zegt dat dat te maken heeft met Maria?)
“Ja, daar ga ik vanuit. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik
denk daar ook steeds aan. Maar ze hoeven mij niet naar Lourdes
te sturen, want die Maria die daar is, die neemt je kanker niet weg,
die maakt het niet beter. Maar ik heb ervaren dat ik door te vertrouwen er goed mee kan leven.”
(Wat hebt u dan ervaren? En hoe weet u dat het Maria is die daarmee te maken heeft?)
“Dat ik nergens moeite mee heb. Dat geloof ik gewoon.”
Enkele regels verder vraag de interviewer hoe hij in contact staat met Maria. Daarop antwoordt de respondent:
“In feite niets meer dan met u, bij wijze van spreken. Maria zit hier
niet, ze zit in mijn hoofd.”
(En hoe doet u dat dan, met uw hoofd?)
“Eraan denken. Ik ga een kapelletje in, dan steek ik een kaarsje op.
We hebben hier een Mariabeeldje in huis. En als er dan iets is, de
kinderen een bepaald examen moeten maken of zoiets, dan gaat het
kaarsje aan bij Maria.”
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(Kunt u daar wat meer over vertellen, wat Maria voor u betekent?)
“Ja, dat weet ik zo niet…ze is gewoon ook een normale vrouw geweest, die opgenomen is. En die heeft toen voor ons en voor de lieve
Heer, voor Jezus, gezorgd. En die is zonder kwaad te doen verder
gegaan. Jezus is weer verder gegaan en die hebben ze te pakken
genomen, toen hij dertig was. Daar heeft Maria het ook moeilijk
mee gehad. Maar Maria is iemand die nooit kwaad heeft gedaan,
naar mijn mening niet.”
(R41CM, r 057 en r 066)

Allocentrische ervaring
Voor deze respondent is Maria de gestalte van het andere. Hij zegt dat hij
niet naar Maria in Lourdes wil gaan, aan wie genezende krachten worden
toegeschreven en die hem van zijn ziekte af zou kunnen helpen. Maria is
voor hem juist dagelijks nabij (“Ik denk daar ook steeds aan” en “Ze zit
in mijn hoofd”). Zijn devote gerichtheid op Maria versterkt hij op rituele
wijze door een kaarsje aan te steken in een kapelletje of bij het Mariabeeldje bij hem thuis. Dit laat zien dat hij zich vanuit een ontvankelijke
houding op Maria richt en meditatief bij haar verwijlt. Daarom wordt de
code toegekend.
Onherleidbaarheid
De uitspraken van de respondent “Ja, daar ga ik vanuit. Daar heb ik het
volste vertrouwen in” en “Dat geloof ik gewoon” duiden erop dat de beslissing in de interpretatie dat hier van Maria sprake is niet rationeel beredeneerd kan worden. De gewaarwording van het andere is onherleidbaar.
Passiviteit
De respondent ondergaat een invloed van het andere in de vorm van kracht
die hem helpt om de ziekte te dragen: “Maar ik heb ervaren dat ik door te
vertrouwen er goed mee kan leven”. Vertrouwen wijst erop dat Maria zijn
bestaan een fundament biedt. En een paar zinnen later: “Ik heb wel de
kracht geput uit mijn gedachten, dat ik het heel gemakkelijk kan verwerken, er heel gemakkelijk mee leef.” De respondent ondergaat het andere.
De gewaarwording van het andere drukt zich op een gevoelsmatig niveau
uit.
Nieuw perspectief
Uit dit segment blijkt niet dat de respondent een nieuw inzicht in zijn bestaan heeft gekregen of anderszins veranderd is. Het lijkt eerder zo te zijn
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dat een verandering die zich reeds lang in zijn bestaan heeft voltrokken het
mogelijk maakt dat hij gelijkmoedig blijft onder de ziekte (“Dat ik nergens
moeite mee heb”). Dankzij de gewaarwording van het andere is de respondent opgewassen tegen een mogelijke interpretatiecrisis.
Segment 2: hulp van Boven
In dit segment vertelt een respondente eerst dat zij probeert om de ongemakken van haar ziekte te bagatelliseren en te relativeren. Zij wil positief
blijven, niet bij de pakken neer gaan zitten, waarop de interviewer haar
vraagt of er ook iets is waardoor zij positief kan zijn. Daarop antwoordt
zij:
“Nou, ik ben altijd van mezelf al positiever ingesteld, ik moet zeggen sinds ik ziek ben nog wel wat meer. Dat wel.”
(En wat betekent dat voor u?)
“Troost. Ook het gevoel dat er boven toch wel meegeholpen
wordt.”
(Waar merkt u dat aan?)
“Ja, waar merk ik dat aan, ik denk gewoon, het feit dat het nu goed
gaat, dat de medicijnen aanslaan, in die opzichten ga je toch graag
die link leggen van, oké, er zal boven toch wel meegekeken worden…snap je?”
(Kunt u daar wat meer over vertellen, hoe u dat beleeft dat er van
boven geholpen wordt?)
“Dat voel je innerlijk, het geeft me troost, het geeft me kracht. Het
is moeilijk in woorden uit te drukken. Er komt een stukje positiviteit
daar vandaan dan…maar ik denk het meeste…want wanneer doe
je het… [bedoeld is het beoefenen van reiki], ’s avonds als je in bed
ligt. Het meeste kracht. En troost.”
(Hebt u bij die werkelijkheid ook een bepaalde voorstelling? U
zegt, ‘ik word van boven geholpen’, maar hebt u daar ook een bepaalde voorstelling bij?)
“De medicijnen doen het wel, maar hoe moet ik dat uitleggen hoe
ik dat zie. Kijk, sommigen beredeneren, het zijn de medicijnen, die
doen het gewoon. Maar ik denk toch, die rust die je dan krijgt, dat
dat misschien medebepalend is voor het gevoel van, er wordt boven
meegeholpen. Van de andere kant, ik doe ook reiki. Ik heb reiki, die
pas ik ook toe op mezelf, daar word je rustig van.”
(R30CV, r 053).
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Allocentrische ervaring
Deze respondente duidt het andere aan als Boven. Het andere wordt door
haar ‘s avonds ervaren wanneer zij in bed reiki beoefent en tot rust komt.
Typerend voor de overgang van een autocentrische, op zichzelf gerichte
waarneming naar een allocentrische gewaarwording is dat de algemene
houding verandert in rust, zoals bijvoorbeeld bij het slapengaan (zie Van
der Lans, 1980, p. 82). De respondente is dan ontvankelijk voor het andere
en verwijlt daar op meditatieve wijze. Dat werkt door in haar interpretatie:
“Maar ik denk toch, die rust die je dan krijgt, dat dat misschien medebepalend is voor het gevoel van, er wordt boven meegeholpen”. Op basis
daarvan kan worden vastgesteld dat er sprake is van een allocentrische ervaring.
Onherleidbaarheid
Omdat het beter met haar gaat, vermoedt de respondente dat zij door Boven geholpen wordt. Wanneer daarop doorgevraagd wordt, blijkt dat zij
het andere ervaart in haar versterkte positiviteit: “Dat voel je innerlijk” en
“Het is moeilijk in woorden uit te drukken”. Ook zegt zij in een tussenzin:
“hoe moet ik dat uitleggen…”. De interpretatie dat Boven helpt en dat haar
medicijnen daardoor aanslaan, blijkt door haar niet beredeneerd of aan anderen uitgelegd te kunnen worden. Dat laat zien dat de gewaarwording van
het andere voor haar onherleidbaar is.
Passiviteit
De respondente schrijft haar positieve verandering toe aan de invloed van
het andere die zij ondergaat: “het geeft me troost, het geeft me kracht”.
Ook al wordt het bijna in één zin genoemd, troost roept iets anders op dan
kracht. Kracht heeft iemand nodig om iets te kunnen dragen. Troost roept
de betekenis op van ontferming en liefde, een sfeer waarin men geborgen
en veilig is.
Nieuw perspectief
Dat de respondente tot de acceptatie van de ziekte is gekomen, kan men
afleiden uit haar uitspraak: “Nou, ik ben altijd van mezelf al positiever ingesteld, ik moet zeggen sinds ik ziek ben nog wel wat meer”. Door de ziekte
is zij dus nóg positiever geworden. In het vervolg van die uitspraak blijkt
die verandering teweeggebracht door de inwerking van het andere. De positieve kracht van het andere blijkt sterker te zijn dan de negativiteit van
de interpretatiecrisis en biedt daarmee een perspectief.
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6.4.1.2 Het andere in de anomale ervaring
In deze categorie wordt de gewaarwording van het open andere gekenmerkt door een anomale ervaring: een ervaring waarbij de grenzen worden
overschreden van wat men normaal acht of voor mogelijk houdt.
Segment 3: beïnvloed door de spirituele wereld
In de volgende casus wordt een respondente beïnvloed door de spirituele
wereld tijdens een cursus mandala’s tekenen (mandala: een cirkelvormige
figuur die, in deze context, het innerlijke centrum van een persoon verbeeldt). Tijdens het creatieve bezig zijn opende de respondente zich voor
het andere en kwam er een verwerking van haar ziekte op gang.
“En dat was meteen eigenlijk nadat ik ongeneeslijk ziek ben verklaard en ik een nieuwe wervel heb gehad; ik heb hier een nieuwe
wervel gekregen. En in die tekeningen kwam zoveel naar buiten –
ja, dat moet je helemaal zelf beleven. Maar de cursisten die om mij
heen zaten die zagen echt van, ja, hier komt de echte F naar boven.
Hier komt iets, ja, er komt iets naar boven wat je wil uiten, wat je
wil laten zien. En ik denk, ja, dat je gewoon heel erg naar je innerlijke kracht moet gaan en van daaruit kun je volgens mij heel wat
werk verzetten, denk ik. En ook weer inspirerend zijn voor anderen.”
(Hoe ziet u dat precies, die chakra’s en dat innerlijk? Hoe beleeft u
dat?)
“Ik heb veel aan yoga gedaan. En dan heb je natuurlijk bepaalde
meridianen en bepaalde drukplekken en die staan dan voor een bepaalde kracht. En, wat ik getekend had, was bijvoorbeeld bij de
keelchakra, dat waren allemaal hele scherpe messen. Maar er zit
dus een stuk metaal hier dus nu in, en daarom zat iedereen zo van,
het lijkt wel een soort hakenkruis dat je zo weggooit en bij mensen
schade aanricht. Maar er zit hier een blokkade gewoon. En dat
kwam dus helemaal in die tekening naar voren - onbewust, want
daar heb ik helemaal niet bij nagedacht, dat is gewoon ontstaan
Een gedeelte van die chakratekeningen hebben heel veel met het
aardse te maken, dus een goed fundament hebben. Dus de eerste
chakra was echt een stevige basis die ik getekend had en eigenlijk
meer dan gewoon die symboliek van de cirkels. Maar gewoon ook
naar buiten toe. Dus daarin zie je gewoon dat je ja, met beide benen op de grond staat, maar daarnaast ook in andere tekeningen
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laat je zien van, je bent ook met hogere machten bezig. Je derde
oog staat meer open, je ziet meer dingen….
(Met hogere machten bezig, wat bedoelt u daarmee?)
“Nou, dat je dus voor de spirituele wereld, ja, ook een open iets
bent. Ik probeer niet te communiceren met geesten, maar…”
(Wat zijn dat dan voor geesten?)
[De respondente vertelt hoe haar man en zoontje geesten van overledenen zien] “Nou, ja, dus ik geloof wel dat er iets meer is om mij
heen, dat anderen mij ook steunen in dit proces op dit moment.”
(En wie zijn die anderen?)
“Nou, mijn vader is bijvoorbeeld, net voordat mijn zoon is geboren, overleden. En daar heb ik best wel een nauwe band mee gehad.
En ik denk dat die gewoon, ja, boven ergens is en iets voor mij
betekent.”
(R07CV, r 102)

Anomale ervaring
De ervaring die de aanleiding vormt om over het andere te spreken is het
tekenen van een mandala, dat zich volgens de respondente onbewust voltrok, in een staat van diepe concentratie. Het geheel en al opgaan in een
bezigheid is op zich geen afwijkende ervaring. Het lijkt op een flow-ervaring, waarbij iemand alles om zich heen vergeet.7 Dit op zich zou men als
een allocentrische ervaring kunnen duiden, omdat men dan in een ontvankelijk bewustzijn bij het andere verwijlt. Het gaat echter verder dan dat.
Zij zegt dat zij beïnvloed wordt: “En dat kwam dus helemaal in die tekening naar voren - onbewust, want daar heb ik helemaal niet bij nagedacht,
dat is gewoon ontstaan.” Wat hier beslissend is voor het toekennen van de
code, is dat zij ervaren heeft dat niet zij zelf die tekening gemaakt heeft,
maar dat zij een soort medium was van de spirituele wereld. De spirituele
wereld werkt voortdurend op haar in, omdat haar onbewuste een open iets
is. Het andere maakt een blokkade in het energieveld van haar lichaam
zichtbaar. Hiervoor gebruikt zij een metafoor, een hakenkruis, die men als
een symbool van het kwaad zou kunnen duiden. Het criterium om van anomaal te spreken is dat een andere macht de grenzen van haar autonomie
overschrijdt, wat niet als normaal wordt beschouwd.
Onherleidbaarheid
Op twee plaatsten in het segment blijkt de gewaarwording voor haar onherleidbaar te zijn. De respondente zegt: “En in die tekeningen kwam zoveel naar buiten – ja, dat moet je helemaal zelf beleven”. Hiermee zegt zij
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dat het niet aan andere mensen uit te leggen is, je moet het zelf hebben
beleefd. De ervaring van het gewaarworden van het andere is voor haar
uniek en zeer persoonlijk. Daarnaast spreekt zij later in het segment over
geloof in een andere wereld: “Nou, ja, dus ik geloof wel dat er iets meer is
om mij heen”. Ook daarmee geeft zij aan dat zij iets tegenkomt dat niet
kan worden verklaard.
Passiviteit
De invloed die deze respondente ervaart, drukt zij uit in termen van innerlijke kracht en geaard zijn. Dit zijn gevoelens die zij niet direct door gewaarwording van het andere ervaart, maar die opkomen doordat de spirituele wereld blokkades in haar energieveld helpt wegruimen. Maar hoe zij
het ook al verklaart, toch voelt zij een kracht die haar helpt bij het dragen
van de ziekte. Zij zegt verder dat anderen, waaronder overleden geliefden,
haar steunen “in dit proces op dit moment”. Daarom kan de code worden
toegekend.
Nieuw perspectief
De respondente komt door de gewaarwording van het andere tot innerlijke
ontwikkeling (zij noemt expliciet de waarneming van anderen dat de echte
F nu naar boven komt). Zij voegt daaraantoe dat zij daardoor ook weer
inspirerend kan zijn voor anderen. Dit alles duidt erop dat de gewaarwording van het andere in haar bestaan doorwerkt en een transformatie in gang
zet, waaraan haar leven een zin ontleent, ondanks het moeten leven met de
ziekte.
Segment 4: ontmoeting met de gekruisigde Christus
In het eerste segment in deze categorie komt een respondente aan het
woord die een bijzondere, anomale bewustzijnservaring heeft gehad, een
‘nachtgezicht’ (een droom die als reële werkelijkheid wordt ervaren).
Daarin ontmoet zij de gekruisigde Christus.
“Nou, dat [slechte nieuws van de arts] was vreselijk, ongelooflijk.
Ik kon het niet geloven. Maar het was wel vreemd, ik was daarvoor… in november of zo, had ik een nachtgezicht gehad. Dat was
voor mij ook heel bijzonder. Dat maak je nooit mee. Het was alsof
ik bij de Heer zelf op bezoek was en ik zag verder niks om me heen.
Dat was het alleen. En Hij, nou ja, ik, er was iemand bij en die
bracht me naar Hem toe. En toen kwam ik bij Hem en dat voelde
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heel prettig. En dat was in een droom, dat was heel vreemd. En
toen mocht ik zijn handen zien en toen kon ik zien waar Hij gekruisigd was. En ik dacht altijd dat het hier was [de wonden in zijn
handen], maar het zat hier [wijst naar haar pols]. Toen wist ik dat
het de Here was. Maar Hij zei niks, Hij sprak niet. Maar ik voelde
helemaal een vrede door me heen gaan, een troost. En daarna
wilde ik helemaal niet meer weg, niet meer terug. Ik had een gevoel
dat ik daar kon blijven. Maar dat kon dus niet, ik moest weer terug.
En, nou, je vergeet natuurlijk niet meer dat je zoiets meegemaakt
hebt. En toen, een paar maanden later, kwam ik in het ziekenhuis
en kreeg ik die boodschap. Toen dacht ik, ja, het was niet voor
niks.” (…)
(Kunt u daar meer over vertellen, wat dat nou was, dat nachtgezicht?)
“Nee, verder kan ik daar niks over vertellen. Dat gaf gewoon
troost…. Ja, het was een soort droom. Het was niet echt een droom,
want ik voelde me heel vredig en ik wilde blijven. En dat heb je in
een droom nooit. Dat houdt gewoon op en ja, je weet later niet
meer wat…”
(En waarom was dat zo, dat je niet kon blijven, hoe wist u dat?)
“Ja, ik… dat werd me op een of andere manier verteld. Niet verteld, maar ja… En ik zei tegen hem ‘wat voelt dat vredig’, en toen
zei Hij: ‘Fijn’. En verder niets. En dat was genoeg om mij te laten
weten dat ik bij Hem veilig was. Dat was het.”
(Een mooie ervaring.)
“Ja, dat is heel bijzonder. Dat vergeet je nooit meer. Al die tijd zit
dat gewoon in mijn hoofd. Maar daarom ben ik nog wel bang. Het
is niet dat je gespaard wordt, niet ziek wordt en al die dingen meer.
Dat wordt je niet bespaard, net zomin als andere mensen. Dat is
toch zo? Dan ben je evengoed angstig en evengoed, ja… dat je naar
het spreekuur moet en niet weet wat voor bericht of je krijgt en
alles. Ja. Dat was wel naar, iedere keer weer daarheen. “
(Wat betekent dat nou voor u, dat u zo’n beleving hebt gehad?)
“Nou, dat helpt me om het te aanvaarden, om ja… om de dingen
om me heen te nemen zoals het komt. Maar daarom is het evengoed
moeilijk hoor.”
(R50CV, r 062)
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Anomale ervaring
In dit segment komt een respondente het andere tegen in de bewustzijnstoestand van de slaap. Ook zegt zij dat het geen normale droom was, maar
anders: “want ik voelde me heel vredig en ik wilde blijven. En dat heb je
in een droom nooit”. Met deze droom werd, in haar interpretatie, door het
andere geanticipeerd op haar ziekte, terwijl zij daar op dat moment nog
niet van wist. Ook met dit voorspellende aspect wordt buiten de grenzen
getreden van wat mensen normaal of mogelijk achten. Dat het om iets afwijkends gaat, geeft zij ook zelf te kennen: “Dat was voor mij ook heel
bijzonder. Dat maak je nooit mee”.
Onherleidbaarheid
Dat deze respondente overtuigd is van het feit dat het hier om een ontmoeting van het andere gaat, hangt nauw samen met het afwijkende, unieke
karakter van haar ervaring. Dit wordt hier zichtbaar in de poging van de
respondente om te bewijzen dat haar droom echt is. Zij laat zien dat de
wonden in de handen van Christus op een andere plek zaten dan zij altijd
gedacht had. De onherleidbaarheid wordt tot uitdrukking gebracht in het
unieke karakter van de ervaring, wat zij in allerlei varianten tot uitdrukking
brengt: het was vreemd, bijzonder, “dat maak je nooit mee”, “je vergeet
natuurlijk niet meer dat je zoiets meegemaakt hebt”, “dat vergeet je nooit
meer”. Het lijkt dus of de gewaarwording van het open andere in anomale
ervaringen vanwege hun bijzonderheid onherleidbaar zijn.
Passiviteit
De respondente ervoer vrede, troost en veiligheid. De invloed van het andere heeft voor haar een ultieme betekenis.
Nieuw perspectief
De ervaring van toen werkt in haar leven door: “Dat vergeet je nooit meer.
Al die tijd zit dat gewoon in mijn hoofd”. De respondente zegt dat deze
bijzondere ervaring bepalend is voor haar bestaan: “En toen, een paar
maanden later, kwam ik in het ziekenhuis en kreeg ik die boodschap. Toen
dacht ik, ja, het was niet voor niks”. Dit laatste duidt op een nieuw inzicht.
In de slotzin spreekt zij over acceptatie: “dat helpt me om het te aanvaarden”. De grond van de acceptatie lijkt te zijn dat zij in het lijden niet alleen
staat, dat zij door Christus gekend is. Haar leven met de ziekte lijkt daarmee in een groter verhaal te passen. Het geeft geen concreet antwoord op
de vraag wat de bedoeling van haar leven met ziekte is, maar wel dat er
een bedoeling is, wat voor haar voldoende lijkt te zijn. De acceptatiegrond
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neemt niet alle spanning weg, zoals blijkt uit het laatste zinsfragment:
“Maar daarom is het evengoed moeilijk hoor”.
Segment 5: het gebaar van de overleden moeder
De respondente die in het volgende segment aan het woord komt, had op
het moment van het interview al dertien jaar kanker. Sinds dit zich openbaarde, bidt zij tot haar overleden ouders, die ten overstaan van het andere
een bemiddelende rol vervullen.
“Mag ik eerlijk antwoorden? Het valt me nu honderd procent mee.
Het is misschien heel raar, maar of het komt dat ik toch van boven
de kracht krijg, want ik bid elke avond tot God en tot mijn vader en
moeder, dat mag u rustig weten. En ik heb zo het idee dat God mij
toch steunt. Ik heb het dertien jaar volgehouden met de eerste
borstkanker, bij wijze van spreken, en misschien dat God me nu
ook weer helpt.” (…)
(U zegt dat u ook bidt tot uw vader en moeder?)
“Ja, of die met God ook rond de tafel willen gaan zitten om toch
maar mij de steun en kracht te geven om dit… (…) Ik denk er ook
helemaal niet meer aan. Helemaal in het begin wel, dat mag u rustig weten: hoe moet alles? Maar dat heb ik nu niet meer.”
(En wat u zegt, dat u bidt tot uw ouders, hoe bent u daarop gekomen?)
“Heb ik eigenlijk altijd gedaan. Mijn ouders zijn in ’93 gestorven,
in ’96 kreeg ik voor de eerste keer borstkanker, dus toen sprak ik
al met mijn ouders.” (…)
“Nou het is misschien heel gek om te zeggen en u kunt me uitlachen, ja of nee, ze waren enkele weken dood en mijn vader was dan
al eerder dood dan mijn moeder. Ja, een week of anderhalve week
naderhand. Ik lag te slapen en ik kreeg een droom en ik zat in een
hele grote zaal met allemaal banken en er klopt iemand op mijn
schouder, ik keek om en het was mijn moeder. En ze zweefde zo
weg en toen dacht ik: ze heeft het niet meer kunnen zeggen: ‘God,
J., jij hebt het goed gedaan’. Zo’n idee kreeg ik en daar haalde ik
een hele kracht uit.”
(Want hoe zag u dat gebaar dat ze maakte?)
“Ik zag dat gebaar niet, ze klopte op mijn schouder, ik keek om, ik
zie het nog voor me, ik keek om en het was mijn moeder, helemaal
in het wit. En ze keek me aan en zweeft weg. En ik heb sindsdien
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nooit niks meer van haar gehoord en dat vind ik best wel eens jammer, want ik kijk ook naar die programma’s op televisie. Dat doet
me iets, zeg ik zelf. Dus ik heb zo’n idee dat mijn moeder toch mij
bedankte van: ‘God J., je hebt het goed gedaan’. Want ik bracht
haar naar bed en ik verschoonde ze bij wijze van spreken. Dus in
het bejaardentehuis hebben ze voor mijn moeder niet veel meer
hoeven te doen. En dat was gewoon, denk ik, een bedankje. Ik weet
het niet, maar zo’n idee heb ik zelf. En nog… ik heb nu nog de
kracht.”
(R37CV, r 061)
Anomale ervaring
In dit segment is sprake van zowel een allocentrische als een anomale ervaring. Deze respondente wendt zich in het dagelijkse gebed tot haar overleden ouders, die een bemiddelende rol vervullen in het contact met God.
Het in het gebed oproepen van haar overleden ouders helpt haar om in de
sfeer van het andere te geraken. Dat op zichzelf kan men duiden als een
allocentrische ervaring. Haar heldere droom van ooit, die niet slechts als
een droom, maar als een reële gebeurtenis wordt ervaren, overschrijdt de
grens van wat normaal wordt geacht: “En ze keek me aan en zweeft weg.
En ik heb sindsdien nooit niks meer van haar gehoord”. Dat dit segment
in de categorie van anomale ervaringen in relatie tot haar latere ziekte staat,
blijkt daaruit dat dat de droom van ooit nog altijd doorwerkt: “En nog…
ik heb nu nog de kracht”. Haar overtuiging dat haar ouders een bemiddelende rol vervullen lijkt gegrond te zijn in de levende droom van haar zwevende, in het wit gehulde moeder, die behoort tot de wereld van het andere.
Onherleidbaarheid
De respondente interpreteert het feit dat de ziekte haar nu honderd procent
meevalt als een mogelijke invloed van het andere: “Het is misschien heel
raar, maar of het komt dat ik toch van boven de kracht krijg…” en “ik heb
zo het idee dat God …”. De uitdrukking raar duidt op afwijkend, niet normaal, moeilijk aan anderen uit te leggen. Zij is overtuigd van het andere,
maar het lijkt niet verklaard te kunnen worden. Daarom wordt de code
Onherleidbaar hier toegekend.
Passiviteit
Zij ontvangt kracht vanuit het andere wanneer zij zegt: “Ik heb zo het idee
dat God mij toch steunt”. Ook zegt zij dat de bijzondere droom, die haar
nog helder voor de geest staat, haar nog altijd kracht geeft: “En nog… ik
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heb nu nog de kracht”. Vanuit de ervaring van ooit worden ultieme betekenissen aangereikt om haar leven van nu te duiden. Het ritueel van het
bidden tot haar ouders laat ook haar ontvankelijke houding zien.
Nieuw perspectief
De transformatie van de interpretatiecrisis wordt mogelijk dankzij een
droom die liet zien dat de dood niet definitief is. De invloed van het andere
maakt dat het dragen van de ziekte haar nu honderd procent meevalt. Zij
zegt dat zij er helemaal niet meer aan denkt.
Segment 6: een laatste groet van overledenen
Ook in het volgende segment is sprake van een vroegere anomale ervaring
die nog steeds invloed heeft:
“Ik heb zelf dan iets meegemaakt. Mijn vader was overleden, en
daar was ik heel erg gek op. Toen, nadat hij was overleden, had hij
een avond bij mij op bed gezeten en ‘het komt allemaal goed en
rustig maar’. En toen belde mijn kleindochter op en die zegt ‘opa
is bij me geweest’ en ik zeg ‘ja ook bij mij’. Dus ja, dat kan je niet
wegcijferen.”
(En heeft u dit soort ervaringen vaker gehad?)
“Mijn man is ook één keer bij me geweest. Toen zei hij ‘het is
goed’, en dan heb je rust. Ik vond dat eigenlijk wel prettig.”
(Hoe beleefde u dat dan, toen uw vader kwam?)
“Het moest zo zijn, het is zo, het is goed zo. Ik sliep nog, denk ik.
Het was kort nadat hij was overleden.”
(U kon hem zien?)
“Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik hoorde de stem. En toen had
mijn kleindochter hetzelfde.”
(En hoe was dat dan bij uw man?)
“Die lag naast me, die voelde ik ook even. En toen werd ik wakker,
toen was het weg. Dan denk ik ja…”
(En dat is een reden om voor u te zeggen: er is meer tussen hemel
en aarde [een eerdere uitspraak van haar]?)
“Dat bedoel ik.”
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(En zijn er nog meer redenen dat u zegt dat er meer is tussen hemel
en aarde?)
“Ik voel me heel erg rustig op het moment, misschien heeft dat er
ook mee te maken.”
(R03CV, r 098)
Anomale ervaring
De ervaring die de respondente in het verleden gehad heeft, dat haar overleden vader haar en haar kleindochter rond dezelfde tijd in een droom of
als een verschijning bezocht had, en ook de ervaring dat haar overleden
man haar had bezocht, worden door haar geschaard onder het onverklaarbare, aangeduid als “er is meer tussen hemel en aarde”. Dit lijkt nog steeds
door te werken in de interpretatie van haar ziekte.
Onherleidbaarheid
In haar interpretatie wordt een relatie gelegd tussen de bijzondere ervaringen met overledenen en het leven met de ziekte. Het gevoel van rust dat
zij ervaart, schrijft zij toe aan het andere, zonder dat zij daar een reden voor
kan geven (“misschien heeft dat er ook mee te maken”). Er is volgens haar
méér tussen hemel en aarde.
Passiviteit
De respondente ervaart een gevoel van rust (“Ik voel me heel erg rustig op
het moment”). Kennelijk ervaart zij de bijzondere mate van rust als een
invloed van het andere.
Nieuw perspectief
Het leven met de ziekte wordt door deze respondente geïnterpreteerd in
het licht van de eerdere hoopvolle gebeurtenissen waarin de dood niet definitief lijkt.
Segment 7: overgaan naar de wereld van God
In dit tekstsegment vertelt een respondent over een bijzondere bewustzijnservaring, namelijk een uittreding uit het lichaam. De reden was een
hartstilstand als gevolg van kanker in het hart.
“Het is niet dat ik lamgeslagen werd door een bericht of zo, dat
ben ik eigenlijk nooit geweest.”
(Nee? En waar verklaart u dat nou door?)
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“Omdat ik 14 oktober hier dood op bed gelegen heb, bewust dood
op bed gelegen heb.”
(Hoe bedoelt u, bewust?)
“Wetend dat het lichaam het niet meer doet en dat het hart het niet
meer doet. En dat ik het toch bewust ervaar, deels bewust. Niet alles van die dag weet ik nog, maar ik weet nog zoveel. Maar ook
heel veel niet meer.”
(En dat is in de tijd dat uw hart stilstond?)
“Ja. En ik weet ook dat ik het helemaal niet erg vond om dood te
gaan.”
(Waarom vond u dat niet erg?)
“Nou, het is prima… het is klaar. Dan ga ik naar Degene die alles
hier bedacht heeft. En dat is mijn doel in het leven uiteindelijk, om
mijn taken die hier zijn te doen en daarna te mogen worden opgenomen. Dus gaf dit mij geen angst of wat dan ook. Ik vond het wel
sneu voor mijn gezin. Ik ben zelfs de week daarna erg boos geweest.
Van ‘hallo, dit had best anders kunnen gaan’. Dat had ik niet zo
erg gevonden. Maar ja, dan zie ik mijn vrouw en kinderen, en voor
hun vind ik het vreselijk. Voor mezelf niet zo. Voor mij hoeft het
allemaal ook niet, moet ik zeggen.”
(…) “Ik heb een boel hectiek om me heen gevoeld, maar zelf was
ik in een serene rust. Ik heb me ook niet druk gemaakt. Op een gegeven moment merkte ik dat ik naar beneden moest op een brancard, en dat ze zich zorgen maakten of dat ging lukken, en ‘eh, nou
dan sta ik weer op, trouwens ik weeg helemaal niks’. Dat soort gedachtes. Je ziet dat de hele wereld om je heen druk bezig is met jou,
terwijl je er zelf helemaal geen last van hebt. Tenminste, zo heb ik
dat ervaren.”
(R54CM, r 058 en 072)

Anomale ervaring
Terwijl het hart van deze respondent stilstond, kreeg hij een uittreding uit
het lichaam en zag hij op zichzelf neer. Ook deze ervaring is te typeren als
een anomale ervaring. Deze bijzondere bewustzijnservaring wordt in eerste instantie niet-religieus geïnterpreteerd. In tweede instantie wordt zijn
serene toestand geïnterpreteerd als een overgang naar de wereld van God.
“Ik weet ook dat ik het helemaal niet erg vond om dood te gaan (…). Dan
ga ik naar Degene die alles hier bedacht heeft.” Het is twijfelachtig of
deze ervaring als een bijna-doodervaring (BDE) moet worden getypeerd,
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omdat de waarneming van typische verschijnselen ontbreekt, zoals een
overgang naar een andere wereld, bijzonder licht, bijzondere kleuren en
muziek, ontmoetingen met overledenen.8 Wel is de terugslag kenmerkend:
“Ik ben zelfs de week daarna erg boos geweest”. Dit komt enigszins overeen met wat de respondente uit segment 4 zei over haar ontmoeting met
Christus: “En daarna wilde ik helemaal niet meer weg”.
Onherleidbaarheid
De respondent interpreteert een serene toestand als de overgang naar een
andere wereld, na de dood. Het anomale lijkt per definitie onherleidbaar,
moeilijk aan anderen uit te leggen.
Passiviteit
Het beschreven gevoel van serene rust lijkt in eerste instantie te horen bij
de ervaring van de uittreding zelf. Het feit dat hij geen angst ervoer, wordt
echter geïnterpreteerd als een overgang naar de wereld van God. In dat
opzicht is er sprake van een invloed van het andere.
Nieuw perspectief
Het leven met de ziekte wordt geïnterpreteerd in het perspectief van een
voltooid einde: “het is prima… het is klaar. Dan ga ik naar Degene die
alles hier bedacht heeft. En dat is mijn doel in het leven uiteindelijk, om
mijn taken die hier zijn te doen en daarna te mogen worden opgenomen”.
6.4.1.3 Het andere in synchrone ervaringen
In de derde categorie gaat het om een aanleiding voor een gewaarwording
van het open andere doordat men een synchroon patroon ontdekt in hoe
een of meer gebeurtenissen in relatie tot het leven met de ziekte staan. Uit
de synchroniciteit wordt vervolgens een bedoeling afgeleid. Het passieve
aspect van het ondergaan van een gevoel komt hier niet expliciet ter
sprake.
Segment 8: het weten van komende gebeurtenissen
In het volgende citaat komt een respondent aan het woord die ervan overtuigd is dat men in het leven deelneemt aan een universele geest, het Al,
waarmee subtiele communicatie mogelijk is. Deze respondent interpreteert
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zijn ziekte in samenhang met gebeurtenissen die aan de diagnose voorafgingen. In dat perspectief opent hij zich naar het andere. Om de visie van
deze respondent te begrijpen, wordt een eerder citaat uit het interview gegeven, waarin de respondent uitlegt wat zijn visie op het andere is:
“Elk mens voegt wat toe aan de kennisrijkdom en de rijkdom van
de geest. En zijn geest wordt aan het einde van zijn leven teruggegeven aan het Al. Op het moment dat je geboren wordt, krijg je een
klein stukje van die geest om dat uit te breiden, daarmee dingen te
doen. Daardoor krijg je ook van die rare vormen van reïncarnatie.
Het kan dus zijn dat je, als je geboren wordt, een stukje geest krijgt
van iemand die eeuwen geleden gestorven is. En als jij je daarvan
bewust bent, dan ga je in reïncarnatie geloven.”
En dan, even verder, vervolgt hij:
“Na het eerste intakegesprek met de internist zijn we naar Noorwegen geweest. Als die reis een maand later was geweest, had ik
‘m nooit kunnen maken. Vorig jaar heb ik voor mijn verjaardag
een nieuwe kamerjas gekregen. Die heb ik nu wel nodig! Dat zijn
allemaal dingen, hebben die verband met elkaar? Is er een seintje
geweest: zorg dat wat je echt wil zien, dat je dat gedaan hebt? Ik
weet niet of dit voorschouw was. Ik vind het een te groot aantal
toevalligheden. Nog zoiets… een nieuwe auto. Die auto is zo comfortabel dat mijn vrouw iedere dag een rit van 100 kilometer kon
maken, van hier naar het ziekenhuis in Nijmegen. Dat was met die
andere moeilijk geweest, want die was al twaalf jaar oud. En bovendien kon ik nu ook heen en weer rijden. Maar naar mijn mening
is dat niet toevallig, een zodanige samenloop van toevalligheden
dat je zegt dat je een seintje gehad hebt. Maar van wie…ik weet het
niet.”
(Dus u zegt dat er een werkelijkheid is die mogelijk dit soort dingen
regelt, bedoelt u dat?)
“Ja, zoiets, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik heb gewoon
een aantal dingen meegemaakt waarvan je zegt dat het normaal
niet zou kunnen. Het moet geregisseerd zijn.”
(R31CM, r 068, en 074)
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Synchroniciteit
De respondent interpreteert gebeurtenissen als té goed in zijn leven passend om toevallig te kunnen zijn. “Dat zijn allemaal dingen, hebben die
verband met elkaar? Is er een seintje geweest?”, en “Ik weet niet of dit
voorschouw was. Ik vind het een te groot aantal toevalligheden”.
Onherleidbaarheid
In de te toevallige gebeurtenissen wordt het andere herkend. Dit kan de
respondent echter niet verklaren. De onherleidbaarheid uit zich aan de ene
kant in verwondering over al die precies op hun plaats vallende gebeurtenissen, aan de andere kant in twijfel en onzekerheid, omdat hij dit niet op
een overtuigende wijze verstandelijk kan beredeneren (met argumentatieve zinswendingen als ‘naar mijn mening’, ‘ik vind’ en ‘ik weet het niet’).
Niettemin concludeert de respondent: “Ik heb gewoon een aantal dingen
meegemaakt waarvan je zegt dat het normaal niet zou kunnen. Het moet
geregisseerd zijn”.
Nieuw perspectief
Met zijn interpretatie dat de gebeurtenissen geregisseerd moeten zijn, bedoelt de respondent dat het Al telkens leek te anticiperen op wat ging komen door de gedachten van de respondent te beïnvloeden (wat hij voorschouw noemt). Dit leek bedoeld te zijn als een vorm van zorg voor hem
en zijn vrouw. Telkens komen de dingen die hij nodig heeft op het juiste
moment. Zijn leven met de ziekte lijkt daarmee in een groter plan te zijn
ingebed. Zonder dat dit expliciet wordt gezegd, biedt de zorg vanuit het
andere een grond voor de acceptatie van het leven met de ziekte. Wat dit
plan is, weet de respondent niet. Maar kennelijk is de gedachte dat dit zo
is voldoende om hoop uit te putten. Op die wijze werkt het andere door en
wordt het mogelijk om met de ziekte te leven. Deze code wordt hier met
enige reserve toegekend, omdat dit wordt afgeleid uit wat de respondent
vertelt en niet expliciet gezegd wordt. Hier had gevraagd moeten zijn:
“Waarom denkt u dat het Al de gebeurtenissen op deze wijze zou regisseren?”.
Segment 9: alles gebeurt op de juiste tijd
In het volgende segment komt dezelfde respondent aan het woord die in
segment 7 sprak over een uittreding van de geest uit het lichaam. Net als
in het vorige segment wordt ook hier gesproken over gebeurtenissen die
zo goed passen dat van toevalligheid geen sprake kan zijn.
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“Ik geloof dat alles gebeurt met een reden, maar dat wil niet zeggen dat alles wat gebeurt zomaar gestuurd wordt.”
(Hoe bedoelt u dat?)
“Nou, ik ben dan weliswaar ziek geworden, en we hebben twee
huizen, dat is heel vervelend. En dan ga ik even terug naar mijn
eigen beleving, dan laat ik alle grootse wereldse zaken even weg.
We zouden gaan verhuizen, maar dat hebben we toen afgeblazen.
En nu ben ik klaar met kuren, en de dag nadat ik klaar ben, komt
mijn koper voor deze woning. Nou, in die trant denk ik erover alles gebeurt wel met een reden. Die koper had niet eerder moeten
zijn. Die man wil er ook heel vlug in, dus we moeten hier flink aan
de gang. Die had niet eerder moeten komen, want daar hadden we
de energie, de tijd en de ruimte helemaal niet voor om op dat moment dat te doen. (…) We hebben alleen het totaaloverzicht niet,
waarom dingen gebeuren, denk ik.”
(R54CM, r 125)

Synchroniciteit
De respondent interpreteert gebeurtenissen die zo op elkaar aansluiten dat
er niet van toevalligheid sprake kan zijn: “alles gebeurt wel met een reden” en “We hebben alleen het totaaloverzicht niet, waarom dingen gebeuren”. Dit illustreert hij met het voorbeeld van de koper die precies op
tijd kwam.
Onherleidbaarheid
In het patroon dat hij niet toevallig acht, neemt hij het andere gewaar. Dit
kan hij niet verklaren. Het is een weten-zonder-reden, dat cryptisch wordt
geformuleerd: “Ik geloof dat alles gebeurt met een reden, maar dat wil
niet zeggen dat alles wat gebeurt zomaar gestuurd wordt”. Met de uitspraak dat alles gebeurt met een reden lijkt door hem te zijn bedoeld dat
de wereld op een subtiele wijze wordt beïnvloed zonder dat de menselijke
ratio daar enige grip op heeft.
Nieuw perspectief
De respondent zegt impliciet dat er voor hem en zijn gezin gezorgd wordt:
“Die koper had niet eerder moeten zijn”. Dat had niet gekund “want daar
hadden we de energie, de tijd en de ruimte helemaal niet voor om op dat
moment dat te doen”. Zijn leven lijkt daarmee op de een of andere wijze
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te passen in een groter plan. De bedoeling van de synchrone gebeurtenissen kan hij niet geheel doorzien, maar het wekt wel de suggestie dat er
voor hem en zijn gezin gezorgd wordt. Dat lijkt een basis te bieden voor
vertrouwen, hoop, de acceptatie van het leven met de ziekte. Ook hier geldt
wat over het vorige segment kritisch werd gezegd, namelijk dat de analyse
geholpen zou zijn met verder doorvragen naar de reden achter de regie van
de gebeurtenissen.
6.4.1.4 Het andere in de vorming van de levensweg
Op inductieve wijze is er vanuit het onderzoeksmateriaal een vierde categorie opgekomen. Hier wordt het andere waargenomen in de vorming van
de levensweg, waar ook het leven met de ziekte in is opgenomen. Typerend voor de interpretatie van de bedoeling van het leven met de ziekte is
dat men gebruik maakt van metaforen die met de levensweg verband houden. Het passieve aspect van het ondergaan van een gevoel komt hier niet
expliciet ter sprake.
Segment 10: de rugzak, of wat een mens te dragen krijgt
Deze respondente, die eerder in segment 5 aan het woord kwam, duidt haar
leven met de ziekte met behulp van de metafoor van de rugzak.
(Maar die rugzak, kunt u dat nog verder uitleggen, krijg je die rugzak van iets of iemand?)
“Nou die krijg je al met de geboorte, vind ik.”
(Hoe dan?)
“Ja, je begint als kind en je wordt steeds volwassener en de dingen
die je dan in je leven krijgt (…).”
(Wie bepaalt dan wat er in je rugzak komt? Doe je dat zelf?)
“Ja, dat zal wel van bovenaf zijn, denk ik, heb ik dan zo’n idee.
Want ja, ik kan niet zeggen, ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar
mijn vader zei vroeger altijd: ‘Ieder mens die geboren wordt, krijgt
een rugzak mee voor het hele leven’. Nou, ik heb die rugzak dan,
zeg maar, ik heb dan kanker gekregen, ik heb het nou inmiddels
wéér. Ik heb mijn dochter [uit de ellende] geholpen. Zo zijn er wel
meer kleine dingetjes.”
(En wat is er dan verantwoordelijk voor dat al die dingen gebeuren?)
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“Ja, ik wil niet Onze Lieve Heer de schuld overal van geven, van
al die dingen. Ja zo zal iedereen denken, iemand die een dochter
heeft, iedereen hoopt dat ze allemaal goed terecht komen en ik moet
ook toegeven, ondanks mijn verdriet, mijn kinderen zijn hartstikke
goed terechtgekomen. Daar heb ik God ook voor bedankt. Dus ik
denk, als ik nou beter nadenk…, misschien dat het toch van boven
in die rugzak gestopt wordt: kijken hoever een mens kan gaan.”
(R37CV, r 126)

De levensweg
Deze respondente maakt gebruik van een metafoor, een rugzak, om verschillende gebeurtenissen op basis van hetzelfde thema te kunnen interpreteren. Rugzak wordt hier opgevat als een attribuut van de reiziger. In de
rugzak bevinden zich de contingente gebeurtenissen die men gedurende
het leven te dragen krijgt.9 Door het leven met de ziekte zo te duiden, wordt
de tragische machteloosheid omgevormd. Het leven met de ziekte is daar
een van en krijgt zo, in aanzet, een zinvolle betekenis.
Onherleidbaarheid
De vraag van de respondente is of zij de regie van het andere ziet in de
gebeurtenis van de ziekte. Aangenomen dat zij dit uiteindelijk zo ziet (getuige de slotzinnen), kan zij dit niet verklaren. Zij gebruikt typische zinswendingen als: denk ik, heb ik dan zo’n idee. Want ja, ik kan niet zeggen,
ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar… en Dus ik denk, als ik nou beter
nadenk…, misschien dat het toch. Dit laat zien dat zij hier een onherleidbare innerlijke beslissing aan het nemen is dat zij het andere hierin gewaarwordt. Dat vormt het aanknopingspunt voor een nieuwe interpretatie.
Nieuw perspectief
De metafoor van de rugzak geeft het leven met de ziekte een betekenis. De
vraag van de respondente is of de ziekte een diepere bedoeling heeft. Heeft
zij de ziekte van Onze Lieve Heer te dragen gekregen – heeft Hij de ziekte
in haar rugzak gestopt? Zij is geneigd dit te denken, maar huivert voor de
implicatie dat de Heer daarmee schuldig zou zijn aan haar ziekte. In de
slotzin lijkt zij daar echter een rechtvaardiging voor te hebben gevonden,
namelijk dat de Heer kijkt “hoever een mens kan gaan”. Het lijkt alsof zij
daarmee het testen van haar grenzen bedoelt, zoals dat ook bij haar dochter
het geval zou zijn geweest. Haar dochter (vertelt zij elders) heeft veel meegemaakt, maar kwam uiteindelijk goed terecht. Dat brengt haar op de gedachte dat de ziekte die zij te dragen heeft gekregen misschien ook haar
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op de een of andere wijze ten goede zal komen. Dat biedt een opening om
het leven met de ziekte op een zinvolle wijze op te nemen in haar narratief.
Segment 11: nieuwe schoenen voor de taak die komt
In dit segment spreekt een respondente over een taak die zij nog heeft:
“Maar ook van mezelf uit, die overtuiging: ik heb hier nog een klus,
ik ben hier nog niet klaar in dit leven. Dat voedt die hoop ook.”
(Die gedachte, ik ben nog niet klaar, ik heb nog iets te doen, wanneer vatte die gedachte nou post bij u?)
“Eigenlijk meteen toen ik hoorde dat het zo slecht was, dat ik die
ziekte had, (…) dat ik zoiets had: dat klopt niet, het is dertig jaar te
vroeg. Nou ja, dat beeld heb je allemaal wel, maar het is eigenlijk
steeds geweest, de tijd dat het slecht met je is dan zakt dat wel weer.
Maar dat is wel een bodem waar ik niet doorheen zal zakken. Nee,
‘t kan flinterdun worden, maar ik zak er niet doorheen.” (…)
(Wanneer begon dat nou eigenlijk dat u dat begon te denken, wat u
in het begin al zei: de beste manier van je voorbereiden op de dood
is door te léven?)
“Dat is geweest ergens midden juli of zo, een gesprek met iemand,
een hele jonge knul van zeventien, die mij heel veel in huis heeft
geholpen. Toen zaten we te praten over leven en dood en die dingen. Een jongere kan daar zo lekker onbevangen... want die is helemaal niet met de dood bezig. En terecht. En die stelde daar van
die onbevangen, slimme vragen over. En toen viel voor mij op een
gegeven moment het kwartje van, ja, er is ook maar één manier om
hiermee om te gaan en dat is gewoon door te leven. Door twee paar
nieuwe schoenen te kopen (lacht). Dat hielp. Dat was een soort
symbooldaad voor mij.”
(Die gedachte ik moet gaan leven, waarom is dat het belangrijkste
voor u?)
“Ja, dat dat de kans is die ik nu nog heb, nu kan dat. Ik hoef geen
martelares of voorbeeld voor een ander te worden of zo, maar dit
komt op mijn pad, hier moet ik het dus mee doen, hier moet ik een
antwoord op vinden.”
(R05CV, r 075, 089)

150

HOOFDSTUK 6

De levensweg
Op basis van de analyse van de constante vergelijking kan de aanschaf van
‘twee paar nieuwe schoenen als een soort symbooldaad’ worden geïnterpreteerd in het licht van de grondmetafoor van de levensweg. Aanvullend
zegt de respondente dat de ziekte op haar pad komt. Dit drukt het persoonlijke uit van de weg die zij moet gaan. De metafoor zegt niet wat de bedoeling van haar levensweg is, maar nodigt wel uit hierover te reflecteren (“dit
komt op mijn pad, hier moet ik het dus mee doen, hier moet ik een antwoord
op vinden”). Hiermee lijkt het pas een uitdrukking te zijn van een persoonlijke queeste, een levenstaak.
Onherleidbaarheid
Hoe wordt deze respondente het andere gewaar? Dat zij hier niet spreekt
over een religieuze entiteit mag geen bezwaar zijn. Het lijkt alsof zij bedoelt dat er een dragende grond voor haar bestaan bestaat, een fundament
waar zij niet doorheen kan zakken (“Nee, ‘t kan flinterdun worden, maar
ik zak er niet doorheen”). Deze uitspraak kan worden opgevat als een gewaarwording. Daar lijkt haar stelligheid op te wijzen. Dit blijft echter een
onzekere gevolgtrekking, omdat de respondente niet is gevraagd wat zij
met dit fundament bedoelt.
Nieuw perspectief
Het leven met de ziekte wordt door de respondente in het perspectief van
haar levensweg gezien. Haar metaforische beeldspraak (de symbooldaad
van nieuwe schoenen, het fundament, het pad) reikt in aanzet een bedoeling aan. De plotselinge ingeving dat het antwoord op de ziekte is dat zij
moet léven, leidt tot de gedachte dat zij nog een taak heeft. Welke taak dat
is, is nu nog niet duidelijk. Zoals blijkt uit de slotzin, is zij nog bezig met
het zoeken naar een zin voor het leven met de ziekte. Niettemin wordt,
zoals zij aan het begin zegt, haar hoop gevoed. Daarmee lijkt er met deze
interpretatie een lichtpunt gecreëerd te worden in de donkerte van haar interpretatiecrisis.
Segment 12: de pelgrimstocht vervolgd
In het volgende fragment wordt door een respondente eveneens gesproken
over een taak die zij nog heeft:
(U gebruikt ook de woorden ‘dat je mag leven’, wat voor lading
heeft dat nou voor u?)
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“Dat ik normaalgesproken, dat zeg ik wel vaker tegen mensen…,
ik leef in mijn reservetijd. Eigenlijk, normaalgesproken, zou ik er
niet meer zijn. Dat klinkt heel raar, eigenlijk, het feit dat ik er mag
zijn is dankzij de medische wetenschap. En als ik vijftig jaar eerder
was geboren, dan was ik allang niet meer hier. Dat bedoel ik dus
met mag. Ik ervaar het als ‘ik mag nog leven’. Dat heeft misschien
ook met je geloof te maken: daarboven vinden ze nog niet dat ik
klaar ben hier. Ik heb nog te veel taken hier liggen om… ja ze willen
me nog niet daar hebben. Ik heb mijn leven kennelijk nog niet volbracht. En dat is denk ik toch dat ik nog wil leven, dat je zegt: kennelijk wordt er nog vanuit boven hier nog iets verwacht.”
(Wat is Boven dan voor u?)
Iets ongrijpbaars. Geen persoon. Nee, het is meer… en zo zie ik
ook het volmaakte einde. Ergens een plek waar je alleen maar gelukkig hoeft te zijn en waar dus geen verdriet is, geen ellende en
geen jaloezie. (…)
(En wat voor invloed heeft dat geloof in een leven na dit leven op
uw bestaan nu, ook met uw ziekte?)
“Nou, ik moet zeggen dat ik niet bang ben voor de dood, omdat ik
gewoon weet dat er een volmaakt einde is. Ik bedoel, je hebt je leven als een soort pelgrimstocht, ben je aan het lopen, en op het
eind, wat je dan aantreft, dat merk je dan wel.”
(Waarom noemt u dat een pelgrimstocht?)
“Dat je op pad bent, je bent je hele leven op pad, zoekende om je
leven op een goede manier in te richten en je voor- en tegenslagen
te verwerken. Maar wel met het hele idee van, ik moet verder.”
(En wat voor betekenis heeft de ziekte in dit licht voor u, als welk
deel van je pelgrimstocht?)
“Als iets dat je dus op je pad vindt en dat je dus daar weer verder
mee moet. Zo zie ik het meer. Niet zo van: nu krijg ik deze ziekte,
dus nu blijf ik hier staan.”
(Je moet er iets mee.)
“Je moet er iets mee, ja.”
(En kunt u ook zeggen wat u er nou mee doet?)
“Ja dat is moeilijk te zeggen, wat doe ik er nou precies zelf mee?
Nou proberen zo goed mogelijk dat leven te leiden, wat je kunt met
je beperkingen, en ook voor je omgeving het aangenaam te maken,
zodat ze niet continu met een patiënt om zich heen zitten.”
(R45CV, r 075 en 086)
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De levensweg
In dit segment spreekt een respondente over de metafoor van het leven als
een pelgrimstocht. De religieuze betekenis die ‘pelgrim’ hieraan toevoegt
is dat zij met hindernissen of beproevingen te maken krijgt, maar wel op
weg is naar een volmaakt einde. Haar bestaan, dat niet zonder lijden is,
wordt hierdoor beloond en vervuld. Het heeft voor haar geen zin om stil te
blijven staan vanwege contingentie-ervaringen, zij moet door, op grond
van het weten van het ultieme einde. Haar ziekte vormt een onderdeel van
het persoonlijke pad. De metafoor biedt zo een betekenis voor de ziekte.
De overeenkomst van deze interpretatie van de gewaarwording van
het andere, geeft aanleiding tot een inductieve code, genaamd de Code Samenhang levensweg: De interpretatiecrisis wordt getransformeerd doordat de ziekte wordt geïnterpreteerd als een innerlijke zoektocht gericht op
omvorming van de eigen geestelijke gesteldheid.
Onherleidbaarheid
In de openingszin van het segment realiseert de respondente zich dat als
zij deze ziekte vijftig jaar eerder had gehad, ze er niet meer was geweest.
Dat is op zichzelf een redelijke overweging. Echter, het feit dat ze hier nog
zijn mag wordt door haar even later geïnterpreteerd vanuit het andere:
“Dat heeft misschien ook met je geloof te maken: daarboven vinden ze nog
niet dat ik klaar ben hier. Ik heb nog te veel taken hier liggen”. Haar denken begint vanuit iets waarin zij gelooft. Dat wordt aanvullend bevestigd
door de uitdrukking “Dat klinkt heel raar”. Raar duidt op niet normaal,
moeilijk aan anderen uit te leggen. Verder is het herhaalde ‘kennelijk’ typerend, waaruit blijkt dat zij het andere niet doorziet. Dit alles duidt op de
onherleidbaarheid van de gewaarwording van het andere.
Nieuw perspectief
Dat deze respondente het leven met de ziekte aanvaardt, blijkt uit het feit
dat zij de ziekte als een deel van haar ‘pad’ of ‘pelgrimstocht’ opvat. De
ziekte is voor haar geen reden voor een stagnatie: “Als iets dat je dus op
je pad vindt en dat je dus daar weer verder mee moet. Zo zie ik het meer.
Niet zo van: nu krijg ik deze ziekte, dus nu blijf ik hier staan.” Het beeld
betekent voor haar dat zij als een pelgrim verder gaat en haar leven “zo
goed mogelijk” leidt. Zij weet bij voorbaat dat het einde volmaakt zal zijn.
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Daarmee reikt de metafoor in het licht van het andere een nieuw en zinvol
perspectief aan.
6.4.2 Het andere bij niet-religieuze respondenten
De opening in de interpretatiecrisis bij niet-religieuze respondenten is in
twee categorieën verdeeld. In § 6.4.2.1 wordt men het andere gewaar in
een allocentrische ervaring, die eerder bij religieuze respondenten besproken werd in § 6.4.1.1. In § 6.4.2.2 wordt het andere waargenomen in de
vorming van de levensweg, gebaseerd op de inductief gevormde code van
de metafoor van de levensweg, die eerder in § 6.4.1.4 ter sprake kwam.
6.4.2.1 Het andere in de allocentrische ervaring
In deze categorie wordt men het andere gewaar door zich bewust te worden
van wat zich in het hier en nu voordoet. Dit beantwoordt aan de kenmerken
van de allocentrische ervaring waarin men het andere gewaarwordt vanuit
een houding van ontvankelijkheid. Men verwijlt bij het andere, zonder dat
er sprake is van een abnormale ervaring.

Segment 13: licht na het donkere dal
Een niet-religieuze respondente vertelt in het volgende segment hoe in een
negatieve beleving van haar ziekte geleidelijk een omslag kwam. Aan het
andere wordt geen naam gegeven. Het is het leven zelf, in een ongekende
kwaliteit, waar zij zich sinds kort van bewust is geworden. Voorafgaand
aan dit segment vertelt de respondente dat haar is meegedeeld dat haar
ziekte niet te genezen is, maar dat zij, nu de situatie stabiel is, toch hoopt
op een wonder. De interviewer vraagt haar welke voorstelling ze bij ‘wonder’ heeft.
“Dat is dan meer dat wonder, of, ja, dat ik gewoon, maar dat hoor
je heel veel, dat je doordat je zo door een diep dal bent gegaan dat
ik nu elke dag als een cadeautje of zo... Dat is dan die omslag, dat
ik veel meer rust in m’n lijf, in mijn lichaam, heb. Ik heb ook het
gevoel, ik moet gewoon rustig leven, en daardoor houd ik het in
mijn lichaam ook rustig, de kanker. Dat gevoel heb ik heel sterk.”
(…)
(Je sprak ook over een omslagpunt?)
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“Ja, dat omslagpunt is moeilijk te zeggen. Dat is niet echt een moment geweest. Door zo diep te gaan - ik was zo verschrikkelijk verdrietig en in paniek -, dat is zo zwaar en zo diep geweest voor mij,
dat het nu voor mij eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. Het is
heel moeilijk uit te leggen dat ik voordat ik ziek werd niet zo bewust
leefde als nu. Dat hoor je ook heel vaak, mensen die ziek worden,
dat ze daarna, en dat voel ik ook echt zo van, ik leefde ook maar
door - ik had een heel druk leven, drie kinderen, werken en alles,
en heel veel dingen willen - en nu wil ik alleen maar één ding, en
dat is eigenlijk gewoon dat het heel lang nog goed blijft gaan. Dat
is het belangrijkste. En alle andere dingen, dat is allemaal oké,
weet je wel. Ik kan merken, ik zie ook eigenlijk nergens meer tegen
op of zo. Dat is iets dat dan toch, langzamerhand is daar dan zo’n
omslag gekomen. Vanuit die hele diepe, ontzettende, akelige donkerte was dat, dat ik daar dan helemaal weer stapjes omhoog kan
klimmen. Het gaat eigenlijk alleen maar door.”
(R23NV, r 062)

Allocentrische ervaring
Deze respondente spreekt van de bewustwording van het hier en nu. Elke
dag ontvangt zij als een cadeautje. Zij spreekt van een omslag, wat erop
wijst dat haar ervaring geïnterpreteerd moet worden in contrast met de
wijze waarop zij daarvóór leefde, namelijk een heel druk leven met heel
veel willen. Nu leeft zij vanuit een gevoel van rust. Typerend is haar uitspraak “dat ik voordat ik ziek werd niet zo bewust leefde als nu”. Bewust
leven kan worden geïnterpreteerd als een zich openen voor wat zich in het
nu manifesteert. Zij ontmoet het leven in een ongekende kwaliteit. Zij verwijlt daarbij. Dit heeft kenmerken van een allocentrische ervaring.
Onherleidbaarheid
De respondente ontdekt een nieuwe kwaliteit van leven die zij als een omslag, dus als onverwacht, typeert. Voorheen kende zij die niet, maar zij is
erop gestuit en het fungeert hier als een nieuw beginpunt in haar denken.
Het kan niet makkelijk met de rede verklaard worden: “Het is heel moeilijk
uitleggen”. Dat er van een wonder sprake is, duidt erop dat haar ervaring
niet uit te leggen is aan mensen die dit niet zo ervaren. Wat zij bedoelt,
heeft geen ontische structuur. Het is onherleidbaar.
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Passiviteit
De passiviteit komt tot uitdrukking in “dat ik nu elke dag als een cadeautje” beleef. Het leven is een geschenk geworden dat zij ontvangt wanneer
zij zich bewust is van deze bijzondere kwaliteit van leven. Wat zij ondergaat is dat zij veel meer rust in haar lijf heeft. De passiviteit is ten slotte
ook te herkennen in de omslag die zich aandiende, die zij als ‘een wonder’
ervoer.
Nieuw perspectief
In het citaat wordt gesproken over een omslag die er in het leven van deze
respondente is gekomen. De voorafgaande, negatieve periode wordt metaforisch aangeduid als een hele diepe, ontzettende, akelige donkerte. Die
zinssnede is in hoofdstuk 5 geduid als een metafoor van de ervaring van
tragiek. Hier is er sprake van een contrasterende ervaring. Zij klimt weer
omhoog uit het dal. Er is reden tot hoop. In contrast met de donkerte doet
zich iets voor dat haar bestaan verlicht: “ik zie ook eigenlijk nergens meer
tegen op of zo” en “dat het nu voor mij eigenlijk alleen maar makkelijker
wordt”. Er is sprake van een proces waarin haar levenswijze en haar beleving van de ziekte verandert. Het lijkt een nieuwe benadering van het leven
te zijn, die duurzaam is. Zo wordt de ervaring van tragiek getransformeerd.
Segment 14: einde van het materialisme
Dit segment volgt na de interviewvraag welke emotie de ziekte oproept:
“Hoop, dat het zo blijft als het nu is. Gelukkig zijn, dat is eigenlijk
voor iedereen wel, maar omdat je iets hebt, ga je relativeren hoe
betrekkelijk alles is, waar geluk in zit, dat het ook in hele kleine
dingen kan zitten. Ik ben ook best trots op mezelf dat ik een bepaalde kracht in me heb die ik best wel uitstraal naar andere mensen, heb ik gehoord, die daar echt bewondering voor hebben. En
liefde.”
(Hoe zeggen anderen dat u ermee om gaat?)
“Krachtig. Waar zit ‘m dat in…om heel veel positiviteit te bezitten.
En meer het positieve te…”
(Kunt u ook zeggen wat dan voor u het positieve is in deze situatie?)
“Het positieve hieraan is eigenlijk dat je het leven op een heel andere manier gaat zien. Als je om je heen kijkt, hoe gejaagd mensen
met materialisme bezig zijn en dat je die bewustwording krijgt hiermee, dat is gewoon prachtig.”
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(Dus u zegt eigenlijk dat je een ander bewustzijn krijgt. Maar dan
verwijst u naar iets negatiefs, het materialisme van anderen. En wat
is dan het positieve?)
“Dat er zoveel geluk en zalig gevoel zit in hele kleine dingen, in
kinderen, bloemen, de lucht. Noem het allemaal maar op.”
(R34NV, r 076)

Allocentrische ervaring
Deze respondente neemt iets waar “in hele kleine dingen, in kinderen,
bloemen, de lucht”. Zij spreekt van een bewustwording die contrasteert
met een materialistische, gejaagde levensstijl. In plaats van de focus op
doelen die moeten worden nagejaagd, is er bij haar de ontvankelijkheid
voor en gewaarwording van het bijzondere in kleine dingen. Dit is vergelijkbaar met het vorige segment en kan geduid worden als een verwijlen
bij het andere. Hoewel misschien niet iedereen zal begrijpen wat zij bedoelt, is er geen sprake van een anomale ervaring. Het passieve en ontvankelijke in de beleving en de aandachtige interesse voor dat wat zich voordoet, komen overeen met de door Van der Lans beschreven allocentrische
ervaring.
Onherleidbaarheid
In het begin van het citaat zegt de respondente: “Omdat je iets hebt, ga je
relativeren, hoe betrekkelijk alles is, waar geluk in zit”. Door haar ziekte
wordt haar aandacht verlegd. Zij gaat het leven op een nieuwe manier zien.
Haar uitroep: “dat is gewoon prachtig” en ook het zalige gevoel dat aan
het eind van het segment wordt genoemd, duidt op verwondering en laat
zien dat het andere er simpelweg is en niet tot het verklaarbare normale
herleid kan worden.
Passiviteit
Zij ondergaat “zoveel geluk en zalig gevoel”. De invloed die zij ondergaat,
is een positieve kracht, die zij weer uitstraalt naar anderen.
Nieuw perspectief
Net als bij de vorige respondente gaat de ontdekking van het geluk dat het
leven geeft gepaard met een afkeer van de vroegere levensstijl (“hoe gejaagd mensen met materialisme bezig zijn”). Deze respondente spreekt
van een transformatie die zich heeft voltrokken: “als je die bewustwording
krijgt hiermee” en “…dat je het leven op een heel andere manier gaat
zien”. De respondente overstijgt in haar interpretatie het leven met de
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ziekte. Na het donkere dal opent zich een nieuw, hoopgevend perspectief.
Het andere biedt haar daarmee een opening in de interpretatiecrisis.
Segment 15: Leef zolang het kan
In het volgende segment keren elementen terug die enigszins overeenkomen met de vorige segmenten:
“Het draait niet alleen om je ziekte.”
(Waar draait het dan wel om?)
“Ja, toch de vriendschap en het warme gevoel van andere mensen
die om me geven. Die komen niet omdat ze mij zielig vinden. Want
ik ben niet zielig.”
(U zei al een paar keer dat u positief in het leven wil staan, wat is
dat voor u?)
“Gewoon genieten van de dingen en niet alles [zo] zwart zien dat
je zegt dat het leven geen zin meer heeft. Je leeft nu, je moet nog
leven. En niet zeggen dat het niet meer hoeft omdat je toch doodgaat. Ik vind dat ik moet leven. Ik vind dat je de dingen moet doen,
genieten van de dingen die om je heen gebeuren, genieten van de
bloesem, dat kun je nu nog. Als je er niet meer bent, kan dat niet
meer, dan houdt het op.”
(Hoe ziet u dat nu, als je leven is afgelopen, wat dan?)
“Dan is het over. Mijn ziel zal misschien nog ergens zweven, maar
ik ben er niet.”
(Wat is dan je ziel?)
“Nou, die treedt uit je lichaam, zeg ik altijd. Als je overlijdt, als
een geest.”
(En wat is dat, is er voor uzelf een toekomst na de dood?)
“Nee, dat denk ik niet. Misschien dat ik ergens ontwaak, dat weet
ik niet. Maar ik heb niet zoiets van, nou, er is nog een ander iets,
de hemel, hel, weet ik veel. Nee.”
(R40NV, r 098)
Allocentrische ervaring
Uit dit segment spreekt een sterke levenslust die het mogelijk maakt om
het leven met de ziekte te transformeren en te accepteren. De vraag is of
dit tot stand komt door een opening naar het andere of dat de respondente
de kracht uit zichzelf put. Het argument om dit citaat toch te rekenen tot
de allocentrische ervaring is gebaseerd op de vergelijking en overeenkomst met de twee eerdere citaten. De respondente lijkt zich bewust te zijn
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van een bijzondere kwaliteit van leven die zich in het hier en nu kan onthullen: “Ik vind dat ik moet leven. Ik vind dat je de dingen moet doen,
genieten van de dingen die om je heen gebeuren, genieten van de bloesem,
dat kun je nu nog.” Het in het segment steeds terugkerende moeten, lijkt
op een heilig moeten. Misschien houdt dit ook verband met haar beleving
dat zij een ziel is, wat niet hetzelfde is als haar ik (Mijn ziel zal misschien
nog ergens zweven, maar ik ben er niet”). Als mens heb je de plicht of
roeping om te leven, juist vanwege de eenmaligheid van het leven. Er lijkt
hier toch net iets meer aan de hand te zijn dan een nuchtere, conclusie dat
het voor iemand die ziek is maar het beste is om te genieten. Hier lijkt het
verwijlen bij het leven een intense ervaring te zijn die dankzij haar ontvankelijkheid mogelijk is. Daarom wordt de code hier wel toegekend.
Onherleidbaarheid
Als er sprake is van onherleidbaarheid, is dat te vinden in haar overtuiging:
“Ik vind dat ik moet leven”. Dit lijkt niet te kunnen worden herleid tot iets
anders. Het is voor haar een imperatief, een heilig moeten. Maar toegegeven moet worden dat het hier om een grensgeval gaat.
Passiviteit
Het genieten van de dingen is hier een intense ervaring van het leven. Het
vertoont overeenkomsten met het genieten van de schoonheid en intensiteit van het leven, zoals bij de vorige twee respondenten. Wat zij ondergaat
en dat bij het intense leven lijkt te horen, is de liefde die zij van anderen
ontvangt die om haar geven.
Nieuw perspectief
Het is duidelijk dat het leven na de dood voor haar nauwelijks of geen
perspectief biedt. Het is het moeten leven waardoor zelftranscendentie mogelijk wordt. Dat lijkt haar boven het leven met de ziekte uit te tillen. Bij
deze respondente is er ook de intense vriendschap met en warmte van anderen die haar leven zin geven. Dat lijkt samen te hangen met dat intense
leven. Maar hoe zij dit beleeft, is niet geëxpliceerd.
6.4.2.2 Het andere in de vorming van de levensweg
Deze categorie sluit nauw aan bij § 6.4.1.4. Ook hier wordt een metafoor
gebruikt die thematisch geschaard zou kunnen worden onder ‘de levensweg’. Op inductieve wijze was hier de Code Samenhang levensweg ontstaan: De interpretatiecrisis wordt getransformeerd doordat de ziekte
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wordt geïnterpreteerd als een innerlijke zoektocht gericht op omvorming
van de eigen geestelijke gesteldheid. In deze citaten krijgen respondenten
een inzicht in de samenhang van gebeurtenissen en de innerlijke bedoeling
van het leven met de ziekte.
Segment 16: de rugzak, of het testen van de draagkracht
De respondente in dit segment duidt het leven met de ziekte met behulp
van de metafoor van de rugzak:
“Ik ben toch altijd wel een beetje een zondagskind geweest met een
vrij leeg rugzakje onderweg. Volgens mij heb ik me ook altijd wel
kunnen geven aan andere mensen.”
(En wat is in uw geval een zondagskind?)
“Ja, dat ik toch niet zoveel ellende heb meegemaakt in mijn leven,
en lieve ouders had en een fijn gezin, leuke vrienden, geen dramatische gebeurtenissen heb meegemaakt. Meer een zondagskindgevoel. En ja, daar ben ik op zich wel dankbaar voor. Niet dat ik
daarmee oppervlakkig geleefd heb, maar …”
(Een zondagskind)
“Ja, zo van een vrij lege rugzak. En die is later wel wat gevuld.
Maar ik neem aan dat dat ook paste in mijn rugzak, dan weer. Ja
ik heb altijd zo’n gevoel… ik vind mezelf best wel een krachtig iemand. Dus het zou gek zijn als ik niet iets had meegemaakt wat toch
iets van je vraagt. Dus ik heb ook wel zoiets van: ja, die ziekte heb
ik toch misschien niet voor niks gekregen. Misschien is het gewoon
toch inderdaad dat je dat overkomt. Aan de andere kant denk ik
toch ook wel…”
(Hoe bedoelt u dat nu, u zegt het ‘overkomt je’, maar ook ‘je hebt
het niet voor niks gekregen’.)
“Ja, ik weet niet wat bepaalt wie je bent en wat je… ik ben niet
religieus en darwinisme is een stukje verklaring van hoe mensen
zijn zoals ze zijn. Maar hoe dat precies in elkaar zit, dat weet ik
niet, waarom ik ben zoals ik ben, uiteindelijk.”
(R65NV, r 116)
De levensweg
De metafoor van de rugzak komt ook voor in segment 10. Het is een metafoor die gerekend kan worden onder de basismetafoor van de weg die
mensen gaan. In die zin vat de metafoor van de rugzak dingen samen die
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mensen in hun leven te dragen hebben. Ook het leven met de ziekte krijgt
daarmee de betekenis van dat wat zij ‘te dragen’ krijgt. In haar interpretatie
poogt zij daarmee de tragische betekenis van het leven met de ziekte te
transformeren. In plaats van machteloosheid is er een opdracht, een levenstaak.
Onherleidbaarheid
Zij zegt niet religieus te zijn en darwinisme is volgens haar een gedeeltelijke verklaring van waarom mensen zijn zoals ze zijn. Darwinisme wordt
hier verstaan als de leer van de toevallige ontwikkeling van soorten, waarbij telkens de best aangepaste variant overleeft. Dat is voor haar kennelijk
niet de hele waarheid: “Maar hoe dat precies in elkaar zit, dat weet ik niet,
waarom ik ben zoals ik ben, uiteindelijk”. Het ‘uiteindelijk’ lijkt hier veelzeggend. Wat heeft het laatste woord? Haar ‘zijn’ lijkt voor haar verborgen. Met dubbele negatie zegt zij: “die ziekte heb ik toch misschien niet
voor niks gekregen”. De (voorzichtige) opening naar het andere kan door
haar niet worden herleid.
Nieuw perspectief
Zij ziet zichzelf als een zondagskind. Zij had als kind een vrij leeg rugzakje
en kon zich vrijuit ontwikkelen, vertelt zij. Vanuit de gedachte dat zij de
kans kreeg om een sterk persoon te worden, redeneert zij dat “het gek zou
zijn als ik niet iets had meegemaakt wat toch iets van je vraagt”. Zij verwoordt het principe dat mensen naar draagkracht met gebeurtenissen worden geconfronteerd. Het lijkt alsof de ziekte een pedagogisch doel heeft en
verdieping geeft aan wie zij als krachtig mens is. Daarmee zou haar ziekte
passen in een groter plan of idee en zou dat kunnen worden opgevat als
een mogelijke opening in de interpretatiecrisis.
Segment 17: de zelfgekozen levensweg
In het volgende segment wil een respondente een antwoord hebben op de
vraag waarom zij borstkanker heeft gekregen. Zij stelt zich haar leven voor
als een tijdsspanne tussen aan de ene kant het moment vóór het aardse leven, waarop zij de keuze maakte wat zij op aarde wilde gaan leren, en aan
de andere kant het evaluatiemoment dat na haar dood zal volgen.
(Zou u ook kunnen vertellen wat dat dan is?)
“De dood…dat we daar allemaal weer bij elkaar zijn met degenen
die al overgegaan zijn. Dat je duidelijkheid krijgt over wat er in dit
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leven is gebeurd. Dat je daar uitleg van krijgt. En dat je dan verder
leeft.”
(Wat voor uitleg is dat dan?)
“Waarom mij dit overkomen is, daar verwacht ik een antwoord op,
deze kanker, de borstkanker.”
(Hebt u wel eens gedacht van…nou, misschien is dit of dat het antwoord. Denkt u daar wel eens over na?)
“Nou, ik denk dat je daar dus toch ergens zelf voor kiest. Maar dan
wil ik weten waarom ik daarvoor gekozen heb. Want daar ben ik
gewoon niet uit. Maar ik denk best dat het zo werkt.”
(Waarom zouden mensen dan kiezen voor zo’n ervaring?)
“Nou…even denken…wat ik net eigenlijk zei, omdat je je dan bewust wordt dat het leven eigenlijk om heel andere dingen draait.
Toen ik niet ziek was, was ik er best wel mee bezig, maar volgens
mij nog niet diep genoeg. Door het ziek zijn ga je daar dan nog
beter en nog meer over nadenken, omdat je dan steeds bewuster
daarvan wordt. En om te laten zien dat je ook nog heel veel jaren
daarmee kunt leven.”
(Wat zou dat dan betekenen, dat je dat leert, dat je er nog vele jaren
mee kunt leven? Waarom moet je dat leren?)
“Je moet dat niet leren, maar je moet anderen laten zien dat dat
kan.”
(R34NV, r 144)
De levensweg
In dit segment is sprake van een levensbeschouwelijke metafoor. De voorgeboortelijke keuze behoort tot het antroposofisch gedachtegoed.10 Er worden beelden opgeroepen waarin het leven als geheel wordt samengevat.
Het fungeert als een interpretatieraamwerk voor het leven met de ziekte en
maakt de transformatie van de tragiek mogelijk. Dat zij voor haar leven
gekozen heeft, veronderstelt dat alles wat zij doormaakt een doel heeft.
Die gedachte zet haar ertoe aan om daarnaar te zoeken. Die benaderingswijze komt enigszins overeen met de op een bestemming gerichte levensweg.
Onherleidbaarheid
Deze respondente hoopt na haar dood duidelijkheid te krijgen over het
waarom van haar kennelijk ooit gemaakte keuze om kanker te krijgen. Het
bijzondere in deze voorstelling is dat haar onbekende, ‘voorgeboortelijke
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ik’ in feite het andere van de verklarende rede is. Zij heeft geen concrete
herinnering aan de keuzes van dit andere ik, maar zij heeft er niettemin
weet van: “Nou, ik denk dat je daar dus toch ergens zelf voor kiest”. Haar
waaromvraag lijkt een klacht en ligt dicht aan tegen de ervaring van tragiek: “Waarom mij dit overkomen is, daar verwacht ik een antwoord op,
deze kanker”. Zij krijgt geen antwoord, maar zij neemt het beeld dat bij
haar is opgeroepen wel aan als een raamwerk waarbinnen de betekenis van
haar ziekte kan worden getransformeerd. Haar vele vragen maken duidelijk dat zij dit alles niet kan verklaren, dat het onherleidbaar, maar niettemin wel van betekenis is.
Nieuw perspectief
Vóór haar geboorte heeft zij een programma of ontwikkelingstaak voor
haar leven ontworpen. Omdat deze respondente hier op de een of andere
wijze weet van heeft, gaat zij bewuster met haar leven om. Dit zou als
pedagogisch motief kunnen worden geduid. Tevens is er een gerichtheid
op de medemens voor wie zij een voorbeeld wil zijn: “om te laten zien dat
je ook nog heel veel jaren daarmee kunt leven”. Het hoort bij de bedoeling
van haar leven en dient ter verdieping van haar menszijn. Door haar voorbeeldfunctie krijgt het moeten leven met de ziekte een perspectief.
6.4.3 Samenvatting
In het onderzoeksmateriaal werden bij tien religieuze respondenten (in
twaalf segmenten) en vijf niet-religieuze respondenten interpretaties gevonden waarbij de gewaarwording van het open andere een onverwachte
opening in de interpretatiecrisis bood. De verschillende wijzen van gewaarwording konden in vier categorieën worden ondergebracht, namelijk
de gewaarwording in de allocentrische ervaring, in de anomale ervaring,
in synchrone gebeurtenissen en in de vorming van de levensweg. Deze
worden eerst samengevat. Daarna worden de inhoudelijke kenmerken aan
de hand van de toegekende codes beschreven.
Transformaties door een allocentrische ervaring
Onder de categorie van de allocentrische ervaring vallen interpretaties van
zowel religieuze (§ 6.4.1.1) als niet-religieuze respondenten (§ 6.4.2.1). In
segment 1 denkt de respondent voortdurend aan Maria en creëert hij daarvoor een rituele ruimte. Zo verwijlt hij bij haar. In segment 2 ontspant een
respondente zich voor het slapengaan door de beoefening van reiki. De
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niet-religieuze respondenten in de segmenten 13,14 en 15 ervaren op bepaalde momenten hun leven in een ongekende kwaliteit. Zij hebben een
nieuwe bewustwording van het leven gekregen, wat een omslag in hun
oriëntatie (niet langer op materie gericht) en in hun beleving van de ziekte
teweeg heeft gebracht.
Transformaties door een anomale ervaring
Onder deze categorie vallen citaten van uitsluitend religieuze respondenten (§ 6.4.1.2). Hun ervaringen vallen buiten de kaders van wat in onze
cultuur als normaal wordt beschouwd. Een respondente in segment 3 werd
door de spirituele wereld beïnvloed tijdens het tekenen van een mandala
om haar inzicht te geven in een blokkade in haar energieveld. Ook overleden geliefden behoren tot de spirituele wereld, zoals haar overleden vader.
De respondente in segment 4 kwam tot een nieuwe interpretatie van het
leven met de ziekte door een heldere droom waarin zij de gekruisigde
Christus ontmoette. De respondente in segment 5 interpreteerde haar
ziekte in relatie tot een heldere droom waarin zij haar moeder als geest
ontmoette. De respondente in segment 6 interpreteerde haar ziekte in relatie tot twee heldere dromen waarin zij geliefden ontmoette die kort daarvoor gestorven waren. En de respondent in segment 7 had tijdens een hartstilstand een bewustzijnservaring buiten het lichaam en interpreteerde die
als een overgang naar de wereld van God. In alle segmenten spelen overledenen, geesten of de hemel een rol.
Transformaties door ervaringen van synchrone gebeurtenissen
Onder deze categorie vallen citaten van uitsluitend religieuze respondenten (§ 6.4.1.3). De respondent in segment 8 gelooft dat het leven een eenheid is, het Al genaamd, en dat alle leven door de inwerking van het Al
verbonden is. Op basis van dit principe valt reïncarnatie en subtiele communicatie te verklaren. Hij ziet verschillende gebeurtenissen uit het verleden in relatie tot de zich later openbarende ziekte, omdat die heel gunstig
uitpakten. Hij is ertoe geneigd die als geregisseerd door het andere te interpreteren. De respondent in segment 9 ziet gunstige gebeurtenissen in de
tijd van zijn ziek zijn, die precies op tijd kwamen, als op de een of andere
manier gestuurd door God.
Transformaties door een vormende invloed op de levensweg
Onder deze categorie vallen zowel interpretaties van religieuze (§ 6.4.1.4)
als niet-religieuze respondenten (§ 6.4.2.2). Het leven met de ziekte wordt
geïnterpreteerd binnen het raamwerk van de bedoeling van het leven als
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geheel, meestal aan de hand van een metafoor die valt onder het hoofdthema de levensweg. Bij religieuze respondenten kwam dit als volgt voor.
De vorming van de levensweg komt in segment 10 ter sprake bij de duiding
van de metafoor van de rugzak. In segment 11 dient de symbolische aanschaf van nieuwe schoenen als metafoor en wordt over het leven als pad
gesproken. In segment 12 gebruikt een respondente de metafoor van het
leven als pelgrimstocht. Bij niet-religieuze respondenten kwam dit als
volgt voor. In segment 16 spreekt een niet-religieuze respondente over de
metafoor van de rugzak en dient het leven een pedagogisch doel, waarbij
men naar draagkracht belast wordt. In segment 17 is een respondente overtuigd van ‘voorgeboortelijke’ keuzes van wat men in het leven wil leren
en wil zij een pedagogische voorbeeldrol vervullen.
De boven besproken categorieën konden van elkaar onderscheiden worden
op grond van de toekenning van de kenmerken van de gewaarwording,
zoals die uit de theorie werden afgeleid. Hoe deden die kenmerken zich
voor?
Onherleidbaarheid
Deze code Onherleidbaarheid kon aan alle segmenten worden toegekend,
maar per categorie op een andere wijze. Bij de allocentrische ervaringen
voelt men de nabijheid van het andere, zonder dit te kunnen verklaren of
duidelijk te kunnen maken aan anderen. De niet-religieuze respondente in
segment 13 spreekt van een wonder en vindt haar ervaring moeilijk uit te
leggen. Ook de respondente in segment 14 spreekt zich verwonderd uit
over het ‘zalige’ wat zij ervaart. Ze ziet haar leven op een nieuwe manier.
Bij de anomale ervaring drukt het onherleidbare zich uit in de vreemdheid
van de ervaring, het bijzondere en unieke. Een anomale ervaring is per
definitie onherleidbaar. Het onherleidbare in synchrone gebeurtenissen
drukt zich uit als iets wat men niet kan beredeneren. Het wordt in segment
8 in termen van twijfel uitgedrukt, in segment 9 op cryptische, onnavolgbare wijze. Bij de gewaarwording van het open andere in de vorming van
de levensweg, die dicht aanligt tegen een verklaring, is de onherleidbaarheid te herkennen in de twijfel in het denken en in het geloof dat het andere
een rol speelt.
Passiviteit
De code Passiviteit is alleen toegekend waar de respondenten expliciet
over het voelen van de nabijheid van het andere spraken, wat het geval was
in de categorie van de allocentrische en de anomale ervaring. De invloed
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doet zich op twee wijzen voor, namelijk als kracht en steun om de ziekte
te dragen, en als een ultiem gevoel waarmee men boven de ziekte uitstijgt
en zich in iets groters geborgen weet, namelijk een gevoel van rust, vrede,
liefde, troost, veiligheid.
Nieuw perspectief
Bij de allocentrische ervaring in segment 1 is de ziekte draaglijk vanwege
de concentratie op Maria en het goede dat zij vertegenwoordigt. Zij vult
zijn gedachten, daarom krijgt de tragiek geen vat op de respondent. Ook
in segment 2 is er sprake van een versterking van positiviteit, omdat de
respondente rust krijgt door reiki. De niet-religieuze respondenten in segment 13 en 14 ervaren een omslag in hun leven. De nieuwe kwaliteit van
leven waar zij voor openstaan, staat in contrast met de gejaagdheid en de
stress van hun vroegere leven. Segment 15 laat eveneens zien dat een respondente een bijzondere kwaliteit van leven in het hier en nu ervaart en
haar er uit een soort roeping toe aanzet om te gaan leven. In de anomale
ervaring in segment 3 transformeert de spirituele wereld haar leven, zodat
haar ware zelf zich kan tonen. De respondente in segment 4 zegt dat haar
ontmoeting met Christus haar helpt om het leven met de ziekte te aanvaarden. De droom die voorafging aan de diagnose was er ‘niet voor niks’ en
vormt een kader waarbinnen de ziekte wordt geïnterpreteerd. In segment
5 zegt de respondente, die ooit een heldere droom had en dagelijks tot haar
overleden ouders bidt en daarmee ook bij het andere verwijlt, dat zij nooit
meer aan de ziekte denkt. In segment 6 wordt het nieuwe perspectief niet
duidelijk uitgesproken: er is meer tussen hemel en aarde. In segment 7
wordt het serene gevoel van een uittreding buiten het lichaam geïnterpreteerd als overgang naar de wereld van God, wat als voleinding van het
leven wordt opgevat. In de categorie synchrone gebeurtenissen wordt niet
expliciet van een nieuw perspectief gesproken. Hier is het het weten van
de regie van het andere over iemands leven dat een perspectief of een basis
voor vertrouwen biedt voor het leven met de ziekte. In de categorie van de
vorming van de levensweg is de interpretatie gericht op het vinden van een
bedoeling voor het leven met de ziekte. In segment 10 dient het leven met
de ziekte een pedagogisch doel, om te kijken hoever een mens kan gaan.
In segment 11 betekent het plotselinge inzicht van de respondente dat zij
moet gaan léven, dat haar leven nog niet klaar is en dat er nog iets gaat
komen. Daardoor is er vertrouwen en perspectief. Bovendien is dit weten
voor haar ‘een bodem waar zij niet doorheen kan zakken’, wat duidt op
een vertrouwensbasis. In segment 12 is de respondente bezig met haar leven als een pelgrimstocht, namelijk door beproevingen heen op weg naar
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een volmaakt einde. De niet-religieuze respondente in segment 16 twijfelt
over het doel van haar leven, maar ziet niettemin een pedagogisch doel,
namelijk dat men dingen naar draagkracht krijgt toebedeeld. Zij krijgt de
ziekte te dragen omdat zij daar sterk genoeg voor is. In segment 17 is het
motief eveneens pedagogisch, namelijk dat de respondente nu bewuster
met haar leven omgaat en aan anderen moet laten zien dat er met de ziekte
te leven valt.
6.5 Reflectie
De analyse bevestigt de theorie van Wuchterl dat mensen in staat zijn om
op basis van een gewaarwording van het andere openingen te creëren in
hun existentiële interpretatiecrisis. In alle zeventien segmenten, hoe verschillend van aard ook, komt men tot een interpretatie die niet verklaard
kan worden, maar die wel hoop biedt, ondanks het moeten leven met de
ziekte. Op basis van de empirische analyse konden van de verschillende
wijzen van gewaarwording vier categorieën worden gevormd. De theoretische vraag is waarin deze categorieën vergelijkbaar zijn. Wat is het principe achter de variatie in de wijzen van gewaarwording? De hypothese op
basis van het onderzoek naar de interpretaties van deze groep patiënten is
dat de categorieën een variatie laten zien in de mate van passiviteit en afhankelijkheid van het andere. Men kan hetzelfde ook vanuit het perspectief
van het open andere verwoorden, namelijk dat er een variatie is te zien in
de mate waarin het andere naar voren treedt en de vrijheid van het subject
inperkt, dus een variatie in gradaties van passiviteit. Om dit aan te tonen,
worden eerst de twee meest extreme en met elkaar contrasterende posities
beschreven, daarna de twee categorieën die een middenpositie innemen.
Aansluitend wordt gereflecteerd op wat dit mogelijk zegt over de verschuivingen in de religieuze beleving die momenteel in de westerse cultuur
gaande zijn.
De anomale ervaring van het zich opdringende andere
De anomale ervaring van het andere (§ 6.4.1.2), die uitsluitend bij religieuze respondenten werd aangetroffen, is een ervaring die weinig ruimte
laat voor een subjectieve interpretatie. De gewaarwording van het open
andere doet zich voor als gebeurtenis die voor de persoon zelf objectief
waar is. Opvallend is dat in alle vijf de segmenten gerefereerd wordt aan
de hemel of de realiteit van een leven na de dood. De wijze waarop men
dit ervaart, is te vinden in citaten waaraan de code Onherleidbaarheid is
toegekend. Men spreekt van een afwijkende, unieke, onverwachte ervaring, die vaak vanwege het vreemde karakter niet aan anderen is duidelijk
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te maken. In deze categorie drukt de voelbare aanwezigheid van het andere
zich uit in citaten waaraan de code Passiviteit kon worden toegekend. Men
voelt een kracht om de ziekte te dragen, troost, vrede, veiligheid, liefde.
Zelfs anomale ervaringen van jaren her blijken door te werken in het leven
met de ziekte nu. Voor het subject is de anomale ervaring een overrompelende confrontatie, een gebeurtenis die echter dan echt is. William James
spreekt onder de kop ‘Overtuigingskracht van buitenredelijke ervaring’
van anomale ervaringen die niet met tegenargumenten bestreden kunnen
worden (2005, pp. 58-59). De kijk op het leven wordt erdoor veranderd.
Men interpreteert het leven met de ziekte op basis van het weten dat er een
ander is die niet met het verstand te vatten is en die de ziekte kennelijk op
de een of andere wijze een plaats heeft toebedacht. Het weten dát er een
groter plan, een groter verhaal, is, maakt overgave mogelijk. Omdat er
vanwege de krachtige en overtuigende ervaring van de aanwezigheid van
het andere weinig ruimte lijkt te zijn voor een eigen invulling, neemt deze
categorie op de as van de dimensie van passiviteit de positie in met de
hoogste mate van passiviteit en afhankelijkheid. Het andere treedt hier nadrukkelijk op de voorgrond.
De duiding van de zin van de levensweg
Geheel aan de andere kant van het spectrum is de variant te zien waarin
het andere juist op afstand blijft en het subject alle ruimte krijgt. Bedoeld
is de categorie van de vorming van de levensweg, die zowel een religieuze
als een niet-religieuze variant kent (§ 6.4.1.4 en § 6.4.2.2). Hier gaat het
niet om een aanwijsbare gebeurtenis daar en toen, maar, veel globaler, om
een patroon dat men in het eigen leven waarneemt en waarvan men vermoedt dat die onderhevig is aan een invloed van het andere. Dit wordt met
behulp van een metafoor tot uitdrukking gebracht. Er wordt een beeld aangereikt dat iemands leven als een geheel tot uitdrukking brengt (als een
weg, als een rugzak), dat men vervolgens zelf verder in kan vullen. In citaten in deze categorie waarin de code Onherleidbaar wordt toegepast, is
de subjectieve interpretatie terug te zien. Men twijfelt, wikt en weegt of en
hoe het andere een rol speelt in de vorming van het eigen leven. De duiding
lijkt veel meer intuïtief. Het andere staat op afstand. De code Passiviteit,
het gevoelsmatig ondergaan van een invloed, kon hier nergens worden toegekend, wat de afstand onderstreept. De eigen vrijheid tot interpretatie is
hier maximaal. Het subject staat centraal, het andere staat op de achtergrond. Het subject schept hier een eenheid in het zijn levensverhaal.
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De subtiele invloed van het andere in synchrone gebeurtenissen
Nu de uiterste posities op de dimensie actief/passief (of het andere op de
voor- of op de achtergrond) zijn neergezet, kunnen de overige categorieën
daartussen worden gepositioneerd. Van deze categorieën staat de categorie
van de synchrone gebeurtenis (§ 6.4.1.3) nog het meest aan de passieve
kant. Beide respondenten zijn geneigd te denken dat het andere op de een
of andere wijze de regie heeft en gebeurtenissen in hun leven in gang zet.
Hoewel de code Passiviteit hier niet kon worden toegekend, is een sterke
emotionele beleving bij de respondenten merkbaar waar zij spreken over
concrete, recente gebeurtenissen waar het andere zich manifesteerde. De
gebeurtenissen zijn voor hen zo gunstig uitgevallen dat ze niet toevallig
kunnen zijn. Impliciet zeggen de respondenten dat het andere voor hen
zorgdraagt. Het eigen bestaan lijkt op de een of andere wijze opgenomen
in een groter plan. In de citaten onder de code Onherleidbaarheid is te zien
dat men wikt en weegt of zich cryptisch uitlaat. Dat is het actieve aspect
van de interpretatie. Aan de ene kant wordt men sterk bepaald door de
regie van het andere, aan de andere kant is er méér ruimte voor het subject
in de interpretatie dan bij een anomale ervaring.
Verwijlen bij het andere
De allocentrische ervaring, die zowel bij religieuze als niet-religieuze respondenten werd gevonden (§ 6.4.1.1 en § 6.4.2.1), neemt eveneens een
middenpositie in, met zowel passieve als actieve kenmerken. In alle vier
de segmenten is sprake van een meditatieve houding van de respondenten.
Door de gewaarwording van het open andere ondergaat men – passief bepaalde positieve gevoelens, maar tegelijk is men zelf ook actief. Men
creëert zelf een rituele ruimte, zoekt de ontmoeting met het andere op en
opent zich ontvankelijk. Bij de niet-religieuze respondenten is een interessante, eigentijdse variant waar te nemen. De gerichtheid op het hier en nu
vanuit een ontvankelijke grondhouding doet sterk denken aan het mindful
gewaar zijn van het leven (Hayes & Smith, 2008) - men spreekt van bewustwording (awareness). Passiviteit en activiteit houden elkaar in evenwicht. De activiteit bestaat volgens de respondenten uit het loslaten van
alles wat tot materialisme aanzet en stress veroorzaakt, in feite de beoefening van ontlediging, zoals men dat tegenkomt in het Boeddhisme, waarmee mindfulness geassocieerd wordt. De passiviteit bestaat uit het ondergaan van het leven zoals het zich voordoet. Het leven met de ziekte heeft
hen gebracht tot een verandering in hun levensstijl. Waar zij voorheen materialistisch gericht waren, voltrekt zich nu een transformatie in hun leven
naar meer openheid en verbondenheid. Bij de religieuze respondenten was
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de allocentrische gewaarwording reeds onderdeel van een al langer bestaande religieuze praktijk en kon men daardoor ondanks de ziekte gelijkmoedig blijven, voor de niet-religieuze respondenten gaat het om een ontdekking na de diagnose.
Conclusie
De respondenten zijn op verschillende wijzen in staat om openingen in de
interpretatie te vinden. De variatie die daarin te zien is, wordt bepaald door
de mate van passiviteit, ofwel de mate waarin het andere op de voorgrond
treedt. Aan de kant van de as met weinig ruimte voor subjectiviteit bevinden zich uitsluitend interpretaties van religieuze respondenten, aan de kant
met veel ruimte voor subjectiviteit zowel religieuze als niet-religieuze interpretaties. De basis in dit onderzoek is te smal om dit te generaliseren en
hier conclusies aan te verbinden. Belangrijker is dat dit onderzoek laat zien
dat variaties in de gewaarwording van het open andere kansrijk zijn om
uitgebouwd te worden tot een meetinstrument om verschuivingen in het
religieuze landschap waar te nemen waarmee recht wordt gedaan aan zowel mensen met een religieuze als een niet-religieuze levensovertuiging.
Noten:
1

R37CV, r 061
Wuchterl (2012), p. 43: “Man beachte: Kontingenzbegegnung heiβt nicht Begegnung der Kontingenz, sondern Begegnung des ganz Anderen aufgrund einer anerkannten Kontingenzerfahrung.” Zie ook Wuchterl, (2011), p 158: “dass jenseits der Vernunft ein ‘Anderes’ wirklich ist”.
3
Wuchterl (2011), p. 43: “Das Andere begegnet uns als Möglichkeit schon in der Entscheidung
für die Bedeutsamkeit des Individuellen und Personalen”.
4
Mijn vertaling van een citaat van Gabriel Marcel (Philosophie der Hoffnung, 1957 [1942]) in
Wuchter, 2011, p. 160: “Es geht für mich in Wahrheit darum, dass ich aus der Dunkelheit herauskomme, die mich tatsächlich verschlungen hat, möge es nun die Dunkelheit der Krankheit, der
Trennung, des Exils oder der Knechtschaft sein”.
5
In de transformatie moet de persoonlijke identiteit door de ‘vuurproef van het niets’. Hij verwijst ook naar de ‘nacht’ van de transformatie.
6
Algemeen letterkundig lexicon (2012-....)–G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse, G.J. Vis. Zie https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/
7
Vgl. Csikszentmihalyi, 1990.
8
Moody, 1975; Van Lommel, 2007.
9
Dit beeld kan thematisch worden geschaard onder het metaforische hoofdthema van de levensweg, wat volgens Waaijman een religieuze basismetafoor is (2003, p. 125).
10
Zie Steiner & Boogert, 1999.
2

7
Samenvatting, eindconclusies en aanbevelingen
7.1 Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen
Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een praktijkgerichte religiewetenschappelijke theorie over de interpretatiecrisis van
patiënten met ongeneeslijke kanker. Speciale aandacht is geschonken aan
de mate waarin religie hierin een rol speelt. De centrale vraag was als volgt
geformuleerd: In hoeverre interpreteren patiënten het moeten leven met
ongeneeslijke kanker als contingentie-ervaring, en welke rol spelen religieuze en niet-religieuze interpretaties daarin? Daarbij wordt een contingentie-ervaring opgevat als een ervaring van een onverwachte gebeurtenis
die iemands bestaan ontregelt en een existentiële interpretatiecrisis veroorzaakt. De centrale vraag werd in vier onderzoeksvragen uitgesplitst:
1. In hoeverre kunnen de respondenten het ontstaan van hun ziekte
verklaren? (H.3)
2. In hoeverre hadden de respondenten de diagnose van de ongeneeslijke ziekte verwacht? (H.4)
3. In hoeverre interpreteren de respondenten het moeten leven met de
ziekte als een ervaring van tragiek? (H.5)
4. In hoeverre geven respectievelijk religieuze en niet-religieuze respondenten blijk van een gewaarwording van het open andere,
waardoor zij, ondanks het moeten leven met de ziekte, een reden
tot hoop hebben? (H.6)
Het tweede deel van de centrale vraag, naar de mogelijke rol van religieuze
en niet-religieuze interpretaties, wordt hieronder telkens per onderzoeksvraag beantwoord.
7.2 Resultaten per onderzoeksvraag
Bij de samenvatting van de analyseresultaten per onderzoeksvraag worden
telkens eerst enkele inleidende opmerkingen gemaakt, waarna de verschillende aspecten van de analyseresultaten op een theoretisch niveau, conceptueel worden samengevat.
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7.2.1 De eerste onderzoeksvraag: de verklaring
De eerste onderzoeksvraag is in hoofdlijnen gebaseerd op de theorie van
Wuchterl (2011). Hij stelt (p. 155) dat mensen in eerste instantie geneigd
zijn om de gebeurtenis die hun is overkomen te verklaren om daarmee de
angel uit de contingentie-ervaring te halen. Bij de opstelling van de onderzoeksvraag was rekening gehouden met de mogelijkheid dat mensen een
gebeurtenis niet alleen op een feitelijk, maar ook op een religieus niveau
causaal kunnen verklaren. Aanvullend kunnen mensen in de interpretatie
ook hun toevlucht nemen tot het toeval, in verschillende betekenissen. Op
basis van deze overwegingen is de eerste onderzoeksvraag uitgesplitst in
drie deelvragen:
Deelvraag 1a: In hoeverre kunnen de respondenten hun ziekte causaal verklaren?
Deelvraag 1b: In hoeverre berust het ontstaan van hun ziekte volgens de
respondenten op toeval?
Deelvraag 1c: In hoeverre heeft het ontstaan van hun ziekte een religieuze
verklaring?
Het centrale concept Noodzakelijkheid
In onze studie is, in navolging van Wuchterl, uitgegaan van de definitie
van contingentie als het niet-noodzakelijke. Het noodzakelijke staat voor
de ordeningsprincipes die men in de interpretatie hanteert (wetten, principes, regelmatigheden). Dit concept is gebaseerd op ‘het principe van de
toereikende grond’. In gewone taal wil dit zeggen dat mensen ervan uitgaan dat niets zomaar gebeurt, dat alles een oorzaak, dan wel een reden
heeft. Een contingentie-ervaring ontsnapt aan die ordeningen. Contingente
gebeurtenissen zijn gebeurtenissen zonder handvatten voor de interpretatie. Iemand die kanker krijgt, kan het gevoel hebben dat het uit de lucht
komt vallen. Toch pogen mensen wel achteraf te begrijpen hoe het toch
kan zijn gekomen. Daartoe kunnen zijn voor verschillende benaderingen
kiezen, samenhangend met de principes op basis waarvan zij hun wereld
verklaren. Dat leidt ertoe dat er vanuit het centrale concept Noodzakelijkheid verschillende interpretatiewijzen ontstaan. Een daarvan is de causale
interpretatie, waarbij men poogt om de contingentie-ervaring te interpreteren in termen van oorzaak en gevolg.
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De causale interpretatie: wat is de oorzaak?
In ons onderzoek is nieuwe theorie ontwikkeld over de wijze waarop gewone mensen die ongeneeslijke kanker hebben gekregen dit causaal proberen te verklaren. Kankerpatiënten hebben daar vandaag ook veel mogelijkheden toe en ook rechten om bij informatie te komen die hen kan helpen
om hun vraag te beantwoorden waarom zij kanker hebben gekregen. Het
gaat hier om een rationele benadering van de interpretatiecrisis.
In de subjectieve causale interpretatie is sprake van noodzakelijkheid wanneer men op een dwingende wijze kan beargumenteren hoe iets
is veroorzaakt en men zodoende tot een sluitende conclusie komt. Kenmerkend is dat men dan zeker en stellig is. Deze zekerheid kan men bereiken op basis van twee typen kennis. Het eerste dat men moet weten is wat
in het algemeen een oorzaak van kanker kan zijn. Hiervoor is men afhankelijk van experts in de samenleving, dan wel een bron die men gezag toekent – wat neerkomt op wetenschappelijke, medische kennis of een bron
uit het alternatieve circuit. Het tweede wat men moet weten is of de oorzaak die men overweegt ook van toepassing is op de eigen situatie. Hiervoor is men afhankelijk van herinneringen of getuigenissen.
Slechts enkele respondenten kwamen tot zekerheid over de oorzaak
van hun ziekte. De enige reden die gevonden werd waarom men de relatie
tussen oorzaak en gevolg als dwingend ervoer, was dat men vooraf al een
vermoeden had dat men kanker zou kunnen krijgen, dat later uitkwam.
Bijna alle respondenten hebben wel nagedacht over de oorzaak van
hun ziekte, sommige zelfs heel intensief, maar het had hen geen zekerheid
gegeven. Hun verklaringen bleven contingent. Contingent, ofwel mogelijk, betekent in relatie tot het hier besproken concept: niet noodzakelijk.
Concreet houdt dit in dat de verklaringen niet-sluitend zijn (geen voldoende grond hebben). Een niet-sluitende verklaring kenmerkt zich door
onzekerheid en ambivalentie in het taalgebruik, het gelijktijdig afwegen
van meerdere opties, zonder een keuze te kunnen maken, waarbij men gaat
spreken over risico’s en kansen. Er zijn twee redenen waarom men geen
zekerheid kan krijgen. In de eerste plaats is het mogelijk dat men onvoldoende toegang heeft tot de kennis van gezaghebbende bronnen over oorzaken in het algemeen of die niet begrijpt, bijvoorbeeld omdat experts elkaar tegenspreken. In de tweede plaats is het mogelijk dat men niet weet
of een vermeende oorzaak in het eigen geval wel doorslaggevend was, omdat men daar geen inzicht in heeft – men kan immers niet waarnemen hoe
de ziekte ontstaat.
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De morele interpretatie: het al dan niet aanvaarden van schuld
De definitie van contingentie als dat wat niet noodzakelijk is, kan worden
uitgebreid met het onmogelijke. Men zegt dan dat het contingente noch
noodzakelijk noch onmogelijk is. Contingentie wordt dan aan twee kanten
afgegrensd. Een onmogelijke oorzaak is in eerste instantie een oorzaak die
men in het algemeen niet reëel acht of die men voor het specifieke geval
niet van toepassing acht en daarom uitsluit. In die zin lijkt het een weinig
zinvolle uitbreiding. Op dit punt kwam in de theorie echter een nieuw concept op, namelijk schuld. Dit deed zich voor waar men zelf als de oorzaak
werd aangewezen. Dat wil zeggen dat de omgeving de persoon voorhield
dat deze er een levensstijl op na had gehouden die de ziekte (mogelijk) tot
gevolg had gehad, zoals “Had je maar niet zoveel moeten roken” of “Het
komt omdat je jezelf altijd te zwaar belast hebt”. Dit werd door de persoon
zelf bijna altijd verworpen (dit is: voor onmogelijk gehouden en uitgesloten). Uit de emotionaliteit waarmee dit gepaard ging, bleek dat dit niet gebeurde op basis van rationeel redeneren, maar dat hier iets anders speelde.
Men wilde de schuld niet aanvaarden. Met de causale interpretatie is de
morele interpretatie verbonden, waarbinnen andere principes een rol spelen (namelijk normen en waarden) en waarin andere elementen een rol
spelen, zoals de morele gemeenschap en het geweten. Noodzakelijke, mogelijke en onmogelijke conclusies worden in andere termen uitgedrukt
(schuld, onschuld, verwijtbaarheid, verantwoordelijkheid). Er is een relatie tussen de causale interpretatie en de morele interpretatie omdat mensen
zelf een oorzaak kunnen zijn.
Toeval in verschillende betekenissen en perspectieven
Wanneer het respondenten niet lukte om een reële verklaring te vinden,
kon men terugvallen op de betekenissen van het toeval. Toeval krijgt op
basis van de theorie drie betekenissen. De definitie van absoluut toeval is
dat gebeurtenissen vanzelf ontstaan, zonder oorzaak. De definitie van epistemisch toeval is dat gebeurtenissen te complexe oorzaken hebben en daarmee onkenbaar zijn. De definitie van relatief toeval is dat gebeurtenissen
onverwacht iemands weg kruisen en men at random getroffen wordt, wat
wil zeggen dat een causale relatie als zodanig wordt ontkend. Alle drie
deze betekenissen van het toeval kwamen in de interpretaties van de respondenten voor.
De betekenis van het absolute toeval deed zich in de praktijk op
twee wijzen voor. De eerste wijze was dat respondenten de oorzaak van
hun ziekte toeschreven aan spontane mutaties van het DNA in hun li-
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chaamscellen. Op die manier ontstond de ziekte volgens hen vanzelf. Omdat kanker per definitie het gevolg is van celmutaties, berust de interpretatie dat men kanker heeft gekregen vanwege celmutaties op een cirkelredenering. De tweede wijze was dat respondenten de oorzaak van hun ziekte
zagen als een gevolg van hun sterfelijkheid. Mensen worden oud, zwak en
moeten ergens aan doodgaan, zo redeneerden zij. Sterfelijkheid werd dan
als absolute oorzaak van kanker opgevoerd, omdat niemand aan zijn sterfelijkheid kan ontsnappen. Evenwel werd daarmee niet specifiek verklaard
waarom iemand zelf kanker heeft gekregen en wordt aan de contingentieervaring voorbijgegaan. Het absolute toeval fungeert als een quasi-oorzaak, waarmee men alsnog poogt om tot een sluitende verklaring te komen.
De betekenis van het epistemische toeval deed zich in de praktijk
voor als onnavolgbare oorzaak. De respondenten voerden redenen aan
waarom zij juist geen kanker hadden verwacht - ze hadden altijd gezond
geleefd of hadden altijd een positieve instelling gehad of waren nog nooit
eerder ziek geweest. De redenering is: wie gezond leeft, kan onmogelijk
kanker krijgen. Toch heeft men wel kanker gekregen. Als men daaruit concludeert dat men de ziekte toevallig heeft gekregen, krijgt het toeval de
betekenis van een onverwachtheid.
De betekenis van het relatieve toeval deed zich zo voor dat de respondenten het krijgen van kanker als een vorm van pech beschouwden.
Soms werd het krijgen van de ziekte door hen voorgesteld als een loterij
met ongelukkige lootjes. Daarmee drukte men uit dat er geen relatie was
tussen hun ziekte en bepaalde oorzaken. Mensen worden willekeurig door
kanker getroffen. De een heeft geluk, de ander pech. Zo vormt bijvoorbeeld luchtvervuiling voor iedereen een risico voor kanker (volgens sommige respondenten), maar krijgen alleen enkelen daardoor kanker. Hier
wordt dus de relatie ontkend tussen oorzaak en gevolg of sterk gerelativeerd. Dat wordt dan als toeval opgevuld. Tevens lijkt het alsof hier een
ander concept van invloed is. In de uitdrukking ‘pech’, die vaak in relatie
tot het relatieve toeval wordt genoemd, evenals in de synonieme uitdrukking “het is me overkomen”, klinkt mee dat men er niets aan kon doen.
Machteloosheid is een kenmerk van het concept van de ervaring van tragiek, dat nog aan de orde zal komen.
Door terug te grijpen op de betekenissen van het toeval, probeert
men dus alsnog om de contingentie in de verklaring op te vullen. Dat doet
men door de contingentie-ervaring als iets noodzakelijks te interpreteren
dat wel moest gebeuren (het absolute toeval: het ontstaat vanzelf want alle
mensen zijn sterfelijk) of door een andere invalshoek te kiezen, namelijk
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de onverwachtheid van de gebeurtenis (het epistemische en het relatieve
toeval).
De religieuze verklaring van het ontstaan van de ziekte
Geen enkele respondent had een religieuze verklaring voor het feit dat zij
of hij kanker had gekregen in de zin van een ingrijpen van een religieuze
macht in hun leven. Wel was het zo dat sommigen in het algemeen een
verband zagen tussen het ontstaan van de ziekte en de invloed van een
religieuze macht. Men zei dan dat alles van God komt, ook ziekte, en dus
ook hun ziekte. Maar wat ontbrak was een interpretatie waarbij men dit
specifiek op de eigen situatie toepaste. Daarmee kwam men dus niet tot
een sluitende religieuze verklaringen en bleef de contingentie bestaan. Bij
deze groep patiënten leek de causale interpretatie geen geschikte ingang te
bieden voor religieuze interpretaties.
Samenvatting
Het centrale concept waarmee bepaald wordt dat iets contingent is, is
Noodzakelijkheid. Het noodzakelijke omvat alle principes, regelmatigheden, wetten, op basis waarvan mensen de wereld interpreteren. Het concept stoelt op het principe van de toereikende grond, wat wil zeggen dat
men ervan uitgaat dat alles verklaarbaar is. Afhangend van de vraag welke
principes ter sprake komen, kan onderscheiden worden tussen verschillende interpretatiewijzen waarmee men het contingente benadert. In deze
analyse kwamen drie interpretatiewijzen aan de orde, die elk hun eigen
principes en logica hebben:
1. causale interpretatie
2. morele interpretatie
3. religieuze interpretatie
Uit de analyse van de verschillende verklaringen en de betekenissen van
het toeval kwamen twee intenties in de interpretatie naar voren: de poging
om het ontstaan te verklaren en de ontkenning dat een verklaring mogelijk
is, waarbij men in een andere richting gaat denken. Dit laatste gebeurde
waar men als invalshoek voor de interpretatie voor de onverwachtheid van
de ziekte koos. Dit laatste vormt een theoretisch spoor dat uit de verklaring
wegloopt en een alternatieve route volgt (zie de tweede onderzoeksvraag)
waar de theorie van Wuchterl niet in voorziet.
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7.2.2 De tweede onderzoeksvraag: verwacht en onverwachte
Tijdens het interview is aan de respondenten gevraagd waarom de diagnose voor hen verwacht, dan wel onverwacht kwam. De interpretaties
waarom de diagnose onverwacht kwam zijn theoretisch het meest interessant. Die bieden inzicht in de basis van een contingentie-ervaring. Waarop
baseren de respondenten zich dus in hun interpretatie om de contingentieervaring onverwacht te kunnen noemen? Omdat in een verwachting die
men heeft reeds wordt uitgegaan van een toekomst die zich in de realiteit
nog moet bewijzen, moet men de tijdelijke leemte in de interpretatie overbruggen door te vertrouwen. Het onderzoek richtte zich op de vraag waar
de respondenten op vertrouwd hadden tót het moment waarop zij de diagnose te horen kregen. De theorie van Luhmann (1988) werd als uitgangspunt genomen om te kunnen onderscheiden in kwaliteiten van vertrouwen.
In deze theorie worden twee kwaliteiten van vertrouwen beschreven die
voor de beantwoording van de onderzoeksvraag relevant zijn. Op basis van
het theoretische onderscheid tussen confidence en familarity en verwacht
en niet verwacht konden de interpretaties van de respondenten in de analyse over vier cellen worden verdeeld.
Tabel 7.1: Vier typen interpretaties op basis van de verwachting vooraf
Verwacht
Onverwacht
Familiarity
Type 1
Type 2
Confidence
Type 3
Type 4
Alleen type 2 (familiarity, onverwacht) biedt nieuwe theorie. Het vertrouwen als confidence wordt gedefinieerd als vertrouwen in de instituties van
de samenleving of in een vertegenwoordigers daarvan (zoals het politieapparaat, het onderwijssysteem, de gezondheidszorg). Bij dit type interpretatie kwam de diagnose voor de respondenten onverwacht omdat zij (in
hun beleving) vóór de diagnose van de arts de verzekering gekregen hadden dat alles in orde was, terwijl dit later niet het geval bleek te zijn. Dit
leverde geen nieuwe theoretische inzichten op.
Wat de aantasting van vertrouwen als familarity betekent
Het vertrouwen als familiarity wordt gedefinieerd als de vertrouwdheid
van de eigen leefwereld, waartoe ook de vertrouwdheid van het eigen lichaam wordt gerekend. Deze vertrouwdheid van de vanzelfsprekende eigen wereld ontwikkelt zich al in de baarmoeder en groeit met de persoon
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mee, als een opschuivende horizon. Omdat mensen in een vertrouwde wereld leven, kunnen zij sommige gebeurtenissen als vervreemdend ervaren,
zoals gebeurt bij een contingentie-ervaring.
Voor sommige respondenten kwam de diagnose onverwacht omdat
zij zich lichamelijk juist goed en vitaal voelden of omdat zij zich vooraf
niet hadden kunnen voorstellen dat zij ongeneeslijke kanker zouden krijgen. Dit laat zien dat de interpretatie van hun verwachting gebaseerd was
op ‘het vanzelfsprekende’. Vaak werd dit negatief geformuleerd: Ik verwachtte het niet, want ik was nooit ziek. De interpretaties vertoonden een
grote gelijkenis met het in hoofdstuk 3 behandelde epistemische toeval.
Respondenten spraken over kanker als iets waarvan zij gedacht hadden dat
het hunzelf nooit zou overkomen (door een van hen getypeerd als een vervan-m’n-bedshow), alsof zij voor de contingentie van het bestaan onaantastbaar waren. Wanneer de verwachting gebaseerd werd op wat vanzelfsprekend leek en men dus geen rekening hield met andere mogelijkheden,
werd het fundament waarop men vertrouwde weggeslagen. Kenmerkend
was dat respondenten voor de ervaring van het plotseling wegvallen van
het toekomstperspectief nauwelijks taal hadden. Er was sprake van verbijstering. Dit kon worden verklaard op basis van cognitieve theorieën die
zeggen dat het menselijk brein op basis van error-management steeds betere voorspellingen maakt en het gedrag steeds meer automatisch doet verlopen, omdat dit veel minder energie kost (Hermans, 2015, p. 35). Voor
terugkerende situaties ontwikkelen mensen scripts (Tomkins, 1979). Zij
gaan op hun routine vertrouwen (Möllering, 2006). Volgens Peirce ontwikkelen mensen beliefs die net zo lang standhouden tot een onverwachte
gebeurtenis die opbreekt (Gallie, 1952, p. 86). Mensen hebben dus een
beeld van hoe de wereld in elkaar zit en verwachten ook een werkelijkheid
aan te treffen die hieraan voldoet. Wanneer dit plotseling wegvalt, ontstaat
een discrepantie tussen de toekomst zoals men zich die gedacht had en de
realiteit die zich aandient bij monde van de arts die het slechte nieuws
brengt. Het diepgewortelde vertrouwen in de eigen wereld kan dan worden
aangetast. Tijdelijk heeft men dan geen interpretatie waarop men terug kan
vallen. Met de aantasting van de vertrouwde wereld staat men zelf als
kwetsbaar mens op het spel.
Wat dit op een conceptueel niveau laat zien is dat ‘het noodzakelijke’, op basis waarvan interpretaties tot stand komen, zich niet alleen
voordoet in de vorm van principes, regels, wetten, die mensen helder voor
ogen hebben, maar dat die zich ook als een regelmatigheid - een telkens
terugkerende routine, die verder niet meer wordt bevraagd - kunnen ver-
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dichten, als routine, en dan een fundament vormen van vanzelfsprekendheden (beliefs). Hiervoor heeft men geen taal. Het vanzelfsprekende komt
pas weer tot bewustzijn wanneer het door een contingentie-ervaring wordt
aangetast. Hiermee is nieuwe theorie gemaakt over het centrale concept
Noodzakelijkheid, waar de definitie van contingentie van is afgeleid. Dit
houdt een aanscherping in van wat Wuchterl in zijn definitie van religiefilosofische contingentie aanduidt als een existentiële interesse. Het blijkt
om een aantasting van het bestaansfundament te gaan en vormt een kwestie van zijn of niet zijn.
7.2.3 De derde onderzoeksvraag: de ervaring van tragiek
Tragiek wordt gedefinieerd als de gelijktijdigheid van de ervaring van onmacht en de bewustwording van wat onopgeefbaar is in het leven en men
vanwege een contingentie-ervaring dreigt te verliezen (Scherer-Rath,
2002, p. 85). Het vormt dus een onmogelijkheid, die tot een interpretatiecrisis leidt. In de klassieke Griekse tragedie komt dit dramatisch tot uiting
doordat men tegenover de machten van dit bestel komt te staan. Ook in de
moderne ervaring van tragiek kan men de donkere kant van het leven ervaren als een macht is die je kan maken en breken (Kuitert, 2000, p. 120).
Om tot uitdrukking te brengen wat hun was overkomen gebruikten
de respondenten opvallend vaak metaforen. In de theorie bestaat een algemene consensus over de functie van metaforen als narratieve stijlmiddelen
die betekenis verlenen aan onbekende ervaringen (Lakoff & Johnson,
1980). Metaforen bieden een betekenis in beeldtaal die lichamelijk en
emotioneel navoelbaar is. Zo kan men bijvoorbeeld zeggen dat men ergens
tegenop ziet of door veel werk overspoeld wordt. Metaforen slaan met een
bekend beeld een brug naar het onbekende. Geanalyseerd werd waartoe de
respondenten de metaforen gebruikten. Hieruit kwamen twee aspecten
naar voren van de ervaring van tragiek, de ervaring van onmacht en de
bewustwording van het onopgeefbare. De metaforen werden als de individuele dimensie van de ervaring van tragiek geanalyseerd. Aanvullend
werd een sociale en overstijgende dimensie van de ervaring van tragiek
beschreven.
De individuele dimensie van de ervaring van tragiek
Deze dimensie betreft de persoonlijk betekenis van het moeten leven met
ongeneeslijke kanker. In de metaforen die de respondenten gebruikten,
kwamen beide aspecten van de ervaring van tragiek naar voren die boven
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in de definitie werden genoemd: de ervaring van machteloosheid en het
besef van het onopgeefbare.
De ervaring van machteloosheid kwam tot uitdrukking in verschillende metaforen. De veelgebruikte metafoor van de klap (dreun, mokerslag) drukte uit dat de diagnose was ervaren als een macht die vernietigend
had uitgehaald en de bodem onder het bestaan van de respondent had weggeslagen. De metaforen verbeeldden dat men geconfronteerd was met een
onverbiddelijke macht die geen rekening hield met de menselijke maat.
Deze macht werd afgeschilderd als een kwaad. De verandering had zich in
één moment voltrokken en was definitief geweest. Er was ‘een streep’ onder het leven gezet, als een nietigverklaring. Men werd ineens ruw gescheiden van wat dierbaar en onopgeefbaar was. Men sprak van een diep gat
waarin men terecht was gekomen en van een ramp die zich had voltrokken.
Men verkeerde in een uitzichtloze situatie waarin men zich niet meer kon
oriënteren, alsof men tegenover het Niets stond. Dit werd bondig samengevat in het beeld van de wereld die instortte. Die beeldspraak sluit nauw
aan bij het verlies van de vertrouwde wereld die al eerder, bij de tweede
onderzoeksvraag, ter sprake kwam.
Het andere aspect van de ervaring van tragiek was dat er zaken op
het spel waren komen te staan die voor de respondent als onopgeefbaar
werden ervaren. De metaforen en wat men aanvullend vertelde, drukten
uit dat het onopgeefbare niet zozeer uit afzonderlijke persoonlijke belangen bestaat, maar veel meer uit dat wat het leven tot een geheel maakt en
dynamiek en samenhang geeft. Van dit ene konden verschillende facetten
worden beschreven. Het onopgeefbare werd het goede genoemd. Het
goede kenmerkt zich door er altijd te zijn, als een perspectief zonder einde.
Het ene met zijn vele facetten wil in feite zeggen dat men zelf op het spel
staat, de eigen wereld, dat wat in het bestaan een samenhang schept.
De sociale dimensie van de ervaring van tragiek
Niet alleen de respondent zelf, maar ook diens sociale omgeving wordt
met een contingentie-ervaring geconfronteerd. Veel respondenten gaven
aan dat er een tweedeling in hun vrienden- en kennissenkring was ontstaan.
Zij interpreteerden de reacties van sommige familie en vrienden zo dat zij
door hen werden gemeden of genegeerd. Ook was het volgens hen zo dat
anderen hun eigen angsten en emoties op hen projecteerden. Sommige respondenten ervoeren hun isolement daarin dat zij niet meer als een deel van
de gemeenschap van de levenden werden beschouwd, er al niet meer bij
hoorden. De respondenten verweten hun omgeving dat zij dit deden. De
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wijze waarop onmacht en onopgeefbaarheid in de sociale dimensie gestalte krijgen is de ervaring van een sociaal isolement.
De overstijgende dimensie van de ervaring van tragiek
De overstijgende dimensie heeft betrekking op interpretaties van de ervaring van tragiek ten overstaan van wat men ervaart als een overstijgende
werkelijkheid, wat men al dan niet op een religieuze wijze kan duiden. In
deze dimensie werd de morele klacht ‘Waarom moet mij dit overkomen?’
geanalyseerd, die door zowel religieuze als niet-religieuze respondenten
werd geuit. Bij religieuze respondenten kwam de klacht veel vaker voor.
Anders dan niet-religieuze respondenten konden zij hun klacht tot een bepaalde macht (God) richten, die volgens hen op de een of andere wijze
gebeurtenissen toebedeelde op basis van morele criteria. In veel citaten
klonk de klacht door dat er sprake was van oneerlijkheid. Men vond dat
men de ziekte niet verdiend had. Sommige respondenten voerden aan dat
zij altijd goed hadden geleefd en ondanks dat toch kanker kregen, terwijl
slechte mensen door konden gaan met hun leven. Zij interpreteerden hun
ziekte dus als onrecht dat hun was aangedaan, waarbij de rechtvaardigheid
van God door hen in twijfel werd getrokken. De citaten van niet-religieuze
respondenten waarin de waaromvraag werd geuit, lieten geen dialoog zien
met een tegenover, ook geen morele argumentatie, eerder boosheid en
frustratie. Niettemin is er bij enkelen wel een waaromvraag, die het karakter heeft van een klacht. In de klacht wordt de interpretatiecrisis door
de paradox van onmacht en onopgeefbaarheid erkend en geuit. Het articuleren van de ervaring van tragiek als religieuze klacht kan op basis van de
theorie van Ricoeur geïnterpreteerd worden. De klacht (‘lament’ en ‘outbursts of complaint’) is het enige wat het subject nog over heeft (Ricoeur,
2007, pp. 67-72). In de klacht is een zekere ontwikkeling mogelijk – Ricoeur spreekt van drie stadia. De niet-religieuze klacht komt overeen met
het eerste stadium, waarin alleen het ‘Waarom’ wordt geuit, zonder meer.
In het tweede stadium, dat alleen werd aangetroffen bij religieuze respondenten, staan mensen zichzelf toe om tegen God te protesteren. Daar bevindt men zich in de ‘cirkel van vergelding’ (cycle of retribution). In de
analyse waren ook wel voorbeelden dat respondenten dat met enige huiver
deden. In het derde stadium ontdekken mensen dat de redenen waarom zij
in God geloven los staan van de vraag naar het lijden. Ook die kwam in de
analyse voor. Respondenten lieten hun interpretatie op basis van moreel
denken varen en geloofden in God ondanks het kwaad.
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Het tragische narratief als wijze van contingentie-erkenning
De analyse vult de theorie van Wuchterl aan op het punt van contingentieerkenning. Metaforen maken de interpretatie mogelijk van ervaringen die
aanvankelijk als oninterpreteerbaar worden ervaren. Ze geven een aanzet
tot de constructie van een nieuw narratief. Het mag dan waar zijn dat aan
schokkende negatieve contingentie-ervaringen in eerste instantie geen betekenis kan worden gegeven (zoals bleek uit de analyse bij de tweede onderzoeksvraag), in de interpretatie van de ziekte als een ervaring van tragiek bleek dit wel te gebeuren, ook al was de betekenis negatief. De contingentie-erkenning kwam tot uiting in vier aspecten van de ervaring van
tragiek: machteloosheid, onopgeefbaarheid, isolement en een gevoel van
onrechtvaardigheid.
7.2.4 De vierde onderzoeksvraag: de gewaarwording van het andere
Daar waar mensen rationeel vastlopen in hun interpretaties kan zich de
mogelijkheid voordoen van een Kontingenzbegegnung. Dit door Wuchterl
geïntroduceerde begrip werd hier vertaald als gewaarwording van het
open andere van de verklarende rede. Het spreken over het andere van de
rede maakt het tot een antropologische categorie. Op sommige momenten
kunnen mensen tot het besef komen van iets dat verder reikt dan de verklarende rede. Het andere behoort niet tot het zijn van de dingen, het kan
niet ontisch worden beschreven, het onthult zich. Dit kán religieus worden
opgevat, als ervaring van een Tegenover, als het andere (het ‘Goddelijke’
de ‘Spirituele Wereld’), maar in de opzet van dit onderzoek werd ook uitgegaan van de mogelijkheid van niet-religieuze interpretaties van het andere. Dit andere kan dus zowel met een kleine als met een grote letter worden geschreven, afhangend van de subjectieve interpretatie. In de interpretatiecrisis kan men stuiten op een hoopgevend teken dat als licht wordt
ervaren in de donkere ruimte. Daarbij worden nieuwe betekenissen voor
de interpretatie aangereikt die perspectief kunnen bieden. In de theorie
worden drie kenmerken beschreven van gewaarwording van het open andere. Het eerste kenmerk is dat het andere niet tot de tastbare en verklaarbare wereld kan worden herleid. Wuchterl zegt dat het andere niet tot het
zijn van de dingen behoort, niet ontisch kan worden beschreven. Daarmee
is tevens gezegd dat de onthulling van het andere iemands verwachtingen
overstijgt. Het tweede kenmerk, passiviteit, is dat men ondanks de onherleidbaarheid wel een invloed van het andere kan ondergaan. Het subject
ondergaat de aanwezigheid van het andere, wat zich uitdrukt in bepaalde
gevoelens. Het derde kenmerk van de gewaarwording van het open andere
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is dat de persoon door het onverwachte dat zich voordoet een hoopvol perspectief kan krijgen en dat de interpretatiecrisis daardoor getransformeerd
kan worden.
Samenvatting van de vier categorieën van de gewaarwording
Op deductieve en inductieve wijze zijn vier wijzen gevonden waarop religieuze en niet-religieuze respondenten het andere gewaarwerden. Die vormen in de analyse categorieën van de gewaarwording van het open andere.
De eerste wordt gevormd door de allocentrische ervaring (Sundén, 1968,
1969; Van der Lans, 1980). Dit is een ervaring waarbij mensen vanuit een
ontvankelijke houding bij het andere verwijlen. Mensen kunnen, bijvoorbeeld in de natuur of in de stilte van een kerk, door het andere overrompeld
worden en ontroerd raken. Men kan voor zo’n ervaring zelf de voorwaarde
scheppen door bijvoorbeeld te gaan mediteren of een ritueel uit te voeren.
In de empirie werden verschillende gevallen aangetroffen die hiermee
overeenkwamen, zowel bij religieuze als niet-religieuze respondenten.
Voor een religieuze respondent was het andere bijvoorbeeld de figuur van
Maria op wie hij zich devoot richtte, ondersteund werd met rituelen. Ook
was er een respondente die tot rust kwam door reiki te beoefenen. Nietreligieuze respondenten werden zich bewust van het leven in het hier en
nu. Zij beleefden kleine dingen nu heel intens en bewust, terwijl zij daar
zij vroeger geen oog voor hadden vanwege wat zij omschreven als hun
gerichtheid op het materiële. Allocentrische ervaringen zijn voor anderen
die erover horen op zich niet vreemd.
De tweede categorie wordt gevormd door de anomale ervaring (Wildman,
2011); anomaal betekent letterlijk ‘niet volgens de natuurwet’ (a-nomos),
dus buitengewoon. Die kwam uitsluitend voor bij religieuze respondenten.
Zij hadden het andere ervaren in respectievelijk een creatief proces waarin
de spirituele wereld zich mengde, in heldere dromen met contact met overledenen, in een nachtgezicht waarin Christus werd ontmoet en in een bewustzijnservaring buiten het lichaam, tijdens een hartstilstand. Anomale
ervaringen roepen bij de omgeving de reactie op dat er iets vreemds met
iemand is gebeurd. Op zich kunnen zulke ervaringen louter bizar en betekenisloos zijn, zoals wanneer men hallucinaties heeft door bepaald medicijngebruik. Wanneer deze ervaringen echter worden geïnterpreteerd in relatie tot wat iemand als een overstijgende werkelijkheid beschouwt (denk
aan een heilige die een visioen ziet), zijn die, volgens William James in
zijn The varieties of religious experience, buitengewoon overtuigend en
kunnen die in iemands leven grote veranderingen teweegbrengen.
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De derde categorie betreft de ervaring van synchroniciteit. Gebeurtenissen die men meemaakt worden op zo’n wijze in verband gebracht met
het leven met de ziekte dat alles precies op tijd komt en op zijn plaats lijkt
te vallen. Daardoor vermoedt men er de hand van het andere in. Het zijn
gebeurtenissen waarvan men zegt dat die geen toeval kúnnen zijn. Deze
categorie werd uitsluitend aangetroffen bij religieuze respondenten. Een
respondent noemde het voorbeeld van de verkoop van zijn huis, die met
het oog op het leven met de ziekte precies op de juiste tijd en wijze plaatsvond. Dit moest volgens hem op de een of andere wijze zo door God bedoeld zijn. Een ander noemde verschillende keuzes in zijn leven, vlak voor
de ziekte bekend werd, die na de diagnose zeer gunstig uitpakten, alsof hij
bij zijn keuzen van destijds op subtiele wijze beïnvloed was geraakt. Dankzij de interpretatie dat het andere zo voor patiënt en zijn naasten lijkt te
zorgen, komt de interpretatiecrisis in een ander licht te staan.
De vierde categorie, die op inductieve wijze werd gevonden, betreft de interpretatie dat het leven met de ziekte een onderdeel van de levensweg vormt, omdat die op subtiele wijze door het andere gevormd
wordt. Hier worden geen specifieke, recente gebeurtenissen geïnterpreteerd, maar wordt het leven als geheel in beschouwing genomen. Zo denkt
men na over hoe het moeten leven met de ziekte daarin past. Dat doet men
door gebruik te maken van metaforen die geschaard kunnen worden onder
de basismetafoor van de levensweg (zoals een pad volgen, het gaan van
een pelgrimstocht met ups en downs op weg naar voltooiing, het hebben
van een rugzak met zaken die men in het leven te dragen krijgt). Dit werd
zowel bij religieuze als niet-religieuze respondenten aangetroffen. De metaforen suggereren dat iemands leven niet louter uit een opstapeling van
contingentie-ervaringen bestaat, maar dat daar een lijn, een weg, in te ontdekken valt. Binnen dat interpretatieraamwerk kan men de invloed van het
andere gewaarworden als degene die de levensweg vormt. Zo kan men tot
de interpretatie komen dat het moeten leven met de ziekte een pedagogisch
doel heeft, of dat men nog een taak in het leven heeft en dat men dus verder
moet met het leven en niet moet stagneren. De vier categorieën zijn in de
volgende tabel samengevat:
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Tabel 7.2. Overzicht van vier categorieën gewaarwording van het open
andere (actief/passief)
1. Gewaarwording
van het open andere
in hoe de levensweg
gevormd wordt

2. Gewaarwording
van het open andere
in allocentrische ervaringen

3. Gewaarwording
van het open andere
in synchrone gebeurtenissen

4. Gewaarwording
van het open andere
in
buitengewone
(anomale) ervaringen

Het subject is actief.
Het duidt metaforen
en bedenkt hoe het
een subtiele, vormende invloed van
het andere ondergaat.

Het subject is zowel
actief als passief. Het
opent zich actief voor
het andere en ondergaat het, indien het
zich onthult.

Het subject is zowel
actief als passief. Het
interpreteert hoe het
andere in concrete situaties de regie heeft
gevoerd.

Het subject is passief.
Het krijgt ongevraagd
een overrompelde ervaring van het andere.

Vastgesteld bij zowel
religieus als niet-religieus

Vastgesteld bij zowel
religieus als niet-religieus

Vastgesteld bij religieus

Vastgesteld bij religieus

Theoretische duiding van de gewaarwording van het open andere
In de reflectie werden de vier wijzen van gewaarwording van het open
andere met elkaar vergeleken. De overeenkomst was dat het andere als een
tegenover of als het andere van de rede telkens de verwachting van de respondenten overtrof. Er ontstond nu op een positieve wijze een discrepantie
in de verwachting, wat maakte dat men vaak verrast reageerde. De discrepantie werd gevuld met betekenissen en gevoelens die door respondenten
met een specifieke gestalte van het andere verbonden zijn. De discrepantie
in de verwachting – de verrassing - vormde als het ware een kier waardoor
licht naar binnenviel in de donkere ruimte van de interpretatiecrisis. Men
interpreteerde dit als een reden tot hoop of vertrouwen. Waar de vier categorieën in verschilden, was de mate waarin het subject zich passief opstelde, ofwel de mate waarin het andere op de voorgrond trad. Bij een anomale ervaring lijkt het subject overwegend passief te zijn. De buitengewone ervaring komt ongevraagd, bijvoorbeeld in een droom, en is vaak
overrompelend en moeilijk te bevatten. Er lijkt weinig ruimte te zijn voor
een eigen interpretatie. Daarentegen is het subject aan de andere kant van
het spectrum, bij de interpretatie van de levensweg, juist zeer actief omdat
men zich baseert op metaforen die men zelf, terugblikkend op het leven,
narratief duidt. Het andere is daar op de achtergrond aanwezig als een vormende invloed waar men moeilijk de vinger op kan leggen. Beide overige
categorieën van gewaarwording van het open andere nemen in de mate van
activiteit en passiviteit een middenpositie in. In de ervaring van synchrone
gebeurtenissen voert het andere op subtiele wijze de regie over gebeurtenissen in iemands leven. Dat schept een gevoel van afhankelijkheid. Bij
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allocentrische ervaringen geldt dat het subject zowel een actieve als passieve rol heeft. Het kan zich actief op betekenisvolle ervaringen voorbereiden door rituelen te voltrekken of meditatie te beoefenen. Tegelijk kan
men niet afdwingen dat het andere zich zal onthullen. Het andere moet
iemand overkomen. Opvallend is dat de twee categorieën die alleen bij
religieuze respondenten werden aangetroffen (anomale en synchrone ervaringen) de minste ruimte voor subjectieve interpretatie bieden en het
subject een passieve rol geven. Het andere treedt daar het sterkst op de
voorgrond en is bepalend. Bij de beide andere categorieën, die zowel bij
religieuze als niet-religieuze respondenten werden aangetroffen, krijgt het
subject een veel actievere rol en meer ruimte voor een eigen interpretatie.
Door het duiden van de verschillende wijzen van gewaarwording op een
dimensie van actief/passief wordt concreet in welke mate er van zelftranscendentie sprake is, zoals Joas (2016, p. 7) dat heeft beschreven. Hij
spreekt over een ervaring van being captivated by something outside of
myself. In tabel 2 lijkt dat bij categorie 1 het minst en bij categorie 4 het
meest het geval.
Het feit dat alleen religieuze respondenten anomale ervaringen kregen, wil
nog niet zeggen dat die niet ook mogelijk zouden zijn bij respondenten die
zich niet-religieus noemen. Tegelijk, echter, werd in het inleidende hoofdstuk, waar de verschuivingen in het religieuze landschap werden besproken, gezegd dat mensen steeds meer ruimte innemen voor hun subjectieve
interpretaties. Zij laten zich minder dan vroeger een geloofsinhoud door
een instituut voorschrijven. Zij gaan bij allerlei bronnen te rade en kunnen
er ook vrijelijk voor kiezen om niet religieus te zijn. Met enige voorzichtigheid kunnen de analyseresultaten tegen die achtergrond worden geduid.
In de gewaarwording van het open andere in de vorming van de levensweg
en in de allocentrische gewaarwording neemt het subject een actievere
houding aan en is er meer ruimte voor creatieve, subjectieve interpretatie
in de omgang met een contingentie-ervaring.
7.3 Bijdrage aan een praktische theorie over contingentie-ervaringen
Dit onderzoek heeft laten zien op welke wijze patiënten met ongeneeslijke
kanker in de subjectieve interpretatie omgaan met een interpretatiecrisis
door een contingentie-ervaring. Daarmee is een bijdrage geleverd aan een
praktische theorie over de contingentie-ervaringen van moderne mensen.
In de uiteenzetting wat de bijdrage van ons onderzoek is, zal begonnen
worden vanuit de religiefilosofische studie van Wuchterl (2011), die de
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conceptuele opbouw van ons onderzoeksproject bepaald heeft. Daarna
wordt uiteengezet in welke opzichte onze theorie een uitbreiding vormt
van de theorie van onderzoeken die eerder bij bespreking van het onderzoeksprobleem, in § 1.2, werden genoemd.
Nieuwe theorie over de drie momenten in de interpretatie
Wuchterl heeft zijn studie naar contingentie-ervaringen ingedeeld in drie
momenten: Kontingenzbewältigung, Kontingenzanerkennung en Kontingenzbegegnung. Wat dit inhoudt, wordt door hem uiteengezet in een discussie op een filosofisch niveau, waarbij hij wil aantonen dat een uitsluitend rationele benadering de menselijke samenleving tekortdoet en onze
humaniteit bedreigt. Hij maakt zich zorgen over het feit dat het rationele
denken van de wetenschap, waarin contingentie geen principiële plek
wordt toegekend en slechts beschouwd wordt als datgene wat nog verklaard moet worden, steeds meer het denken in de samenleving en van
gewone mensen beïnvloedt. Wetenschappers zijn opiniemakers geworden.
Het is Wuchterl een doorn in het oog dat zij hun theorieën aanduiden met
namen als ‘de theorie van alles’, waarmee men het wetenschappelijke, evidence-based denken verabsoluteert.1 Religieuze ervaringen die buiten het
meetbare vallen, worden door hen vaak of genegeerd of wegverklaard als
een effect van bepaalde hersenactiviteit. Wuchterl wil laten zien dat mensen die in hun leven met contingentie-ervaringen te maken krijgen al heel
gauw op de grenzen van de verklarende rede stuiten en dan iets anders
nodig hebben dan wat logisch denken bieden kan. Tegen die achtergrond
moeten de drie momenten worden gezien. Zij laten zien langs welke weg
mensen die met onverwachte, ontwrichtende gebeurtenissen in hun leven
worden geconfronteerd en in een interpretatiecrisis terecht komen daarin
een weg kunnen vinden. In onze studie wordt concreet gedemonstreerd
hoe hele gewone mensen met een contingentie-ervaring van ongeneeslijke
kanker deze drie momenten in hun subjectieve interpretatie tegenkomen.
Daarmee wordt de studie van Wuchterl veel begrijpelijker. Ook laat ons
onderzoek zien waar de praktijk anders blijkt dan Wuchterl had bedacht.
Het centrale concept Noodzakelijkheid in twee interpretatiewijzen
Hoofdstuk drie gaat over Kontingenzbewältigung (contingentiebeheersing). Dit houdt in dat mensen door middel van causale verklaringen hun
contingentie-ervaring beredeneren als iets dat logisch is ontstaan. Op die
manier pogen zij de interpretatiecrisis te reduceren tot iets wat verklaard
kan worden en wat men achteraf bezien had kunnen verwachten. Empirisch kon worden vastgesteld dat de respondenten in dit onderzoek daar
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inderdaad een poging toe ondernamen, maar meestal niet ver mee kwamen. Voor de subjectieve interpretatie hebben mensen gedurende hun leven door opleiding en ervaring een enorme hoeveelheid kennis ontwikkeld
over principes, wetten, regels en regelmatigheden waarmee zij hun wereld
interpreteren. Dit alles bij elkaar wordt in dit onderzoek tot het centrale
concept Noodzakelijkheid gerekend. Afhangend van welke principes men
hanteert, kunnen contingentie-ervaringen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Die verschillende wijzen worden door ons interpretatiewijzen genoemd. Wuchterl maakt onderscheid tussen analytische, natuurwetenschappelijke en ontologische noodzakelijkheden, en gaat uit van
een ontologische interpretatiewijze in de subjectieve interpretatie. Het ontologisch noodzakelijke bestaat uit de principes op basis waarvan mensen
denken dat de wereld werkt. In ons onderzoek daarentegen wordt op basis
van de analyse onderscheid gemaakt tussen een causale en een morele interpretatiewijze. Die zijn beide terug te voeren op principes (logische principes en morele principes). Aangetoond werd dat de morele interpretatiewijze, waarin iemand, of een ander, of de samenleving als collectief als
‘de oorzaak’ wordt aangewezen, de causale interpretatie beïnvloedt en dat
er tussen die twee interpretatiewijzen dus een relatie ligt. Zowel Van den
Brand als Kruizinga noemen wel dat schuld kan meespelen in de interpretatie, maar lijken dat te rekenen onder tragiek en maken geen conceptueel
onderscheid. Ook door Wuchterl wordt niet gezien dat waar contingentie
modaallogisch wordt afgegrensd tegen het onmogelijke in de praktijk een
aanknopingspunt ontstaat voor morele interpretaties. Mensen verwerpen
bepaalde oorzaken op basis van zowel causale als morele principes; de
morele kwamen verreweg het vaakst voor. Onze theorie vormt hier dus
een uitbreiding.
Twee intenties: pogen om te verklaren en verklaarbaarheid weerspreken
In de analyse van de uitspraken over de verklaring van de contingentieervaring konden twee tegenovergestelde intenties of denkrichtingen worden waargenomen. De eerste intentie is dat men de contingentie-ervaring
hoe dan ook wil verklaren, waarbij men soms tot het uiterste gaat (zie de
cirkelredeneringen bij het absolute toeval). De tweede intentie is dat respondenten weerspreken dat hun contingentie-ervaring op een causale
wijze verklaard kan worden. Daar beroept men zich juist op het contingente karakter van het krijgen van kanker. Dat kwam op verschillende wijzen tot uiting. In de eerste plaats kwam dat naar voren in de reeds genoemde morele interpretatiewijze. Respondenten die meenden dat de omgeving of de samenleving hen zelf als de oorzaak van hun ziekte zagen
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(vanwege hun levensstijl), verwierpen dat. Zo’n verklaring is te simpel,
doet geen recht aan hun verhaal. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen dat iemand door de stress van een echtscheiding kanker heeft gekregen, want
dat doet geen recht aan de complexiteit van iemands bestaan. Ook kwam
het tot uiting in de analyse van de betekenis van toeval als epistemisch
toeval en als relatief toeval. Bij epistemisch toeval wordt het bestaan van
een oorzaak met tegenargumenten ontkend (“Ik leefde altijd gezond en
toch krijg ik kanker”), bij relatief toeval wordt niet zozeer ‘een’ oorzaak
ontkend, maar wel dat er een causale relatie is tussen algemene ongezonde
factoren en het krijgen van kanker. Wanneer men bijvoorbeeld het gemanipuleer met voeding in de industrie als oorzaak van kanker ziet, betekent
dit dat iedereen in de samenleving daar in meer of mindere mate mee te
maken krijgt, dus, waarom krijgt de een er dan wel kanker door en een
ander niet? Dat blijft relatief. In deze benadering meent men dat verklaringen tekortschieten. Het krijgen van kanker is veel meer een kwestie van
pech – het overkomt je. Men laat de contingentie daar juist staan; dat valt
onder contingentie-erkenning. Vaak bleek het in deze twee intenties te
gaan om een perspectiefwisseling die zich in een of meer zinnen voltrok:
eerste poogde men te verklaren, om vervolgens met argumenten te benadrukken dat het krijgen van kanker aan verklaringen ontsnapt. Dat laat ten
opzichte van de analyse van Kruizinga zien dat het interpretatieproces subtiliteiten vertoont, wellicht meerstemmigheid, die men mist wanneer men
een conceptueel onderscheid maakt tussen houdingen van respondenten,
waarmee men iets bedoelt dat zich heeft vastgezet in bepaald gedrag van
een persoon. Daarmee wordt geen rekening gehouden met verschillende
benaderingen in de interpretatie door dezelfde persoon, die soms in één zin
voor kan komen: van een poging om de contingentie te verklaring naar
contingentie-erkenning.
Het noodzakelijke als het vanzelfsprekende: de onverwachte disruptie
Naast de poging om een causale verklaring tot stand te brengen, zijn we
een andere benadering in de interpretatie tegengekomen, namelijk de
ziekte als een onverwachtheid. De disruptie van een verwachting wordt
door ons gedefinieerd als het ontstaan van een discrepantie in de interpretatie tussen de toekomst die men zich gedacht had en de realiteit die zich
onverwacht aandient. Daarbij wordt de mogelijkheid van een verklaring
weersproken met het argument dat de contingentie-ervaring onverwacht
kwam. In ons onderzoek is over de overgang van contingentieverklaring
naar contingentie-erkenning een nieuw concept ontwikkeld. Door te onderzoeken waar respondenten zich op baseren wanneer zij zeggen dat de
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gebeurtenis onverwacht kwam, wordt inzicht verkregen in het fundament
van hun interpretatie. Dat wil zeggen dat het centrale concept Noodzakelijkheid is verbonden met het vertrouwen dat mensen in hun vermeende
verklaringen hebben. Op basis van de theorie van Luhmann kon de contingentie-ervaring nader worden geduid als een ervaring waarin interpretaties worden ondermijnd waar men in vertrouwen vanuitging. Op basis
van zijn onderscheid tussen confidence en familiarity konden citaten worden geselecteerd die aan het fundament van de interpretaties van de respondenten raakten. Dat patiënten de diagnose van ongeneeslijke kanker als
onverwacht ervoeren omdat ze vertrouwden op hoopvolle uitspraken van
hun arts (confidence), kan van invloed zijn op de relatie tussen patiënt en
arts, maar op dat aspect is ons onderzoek niet gericht. Het is interessant dat
de respondenten hun interpretaties dat de diagnose onverwacht kwam, baseerden op de signalen van hun lichaam en ook op wat zij op basis van de
vertrouwdheid met hun eigen wereld (familiarity) meenden te mogen verwachten. Daarmee kwam het vanzelfsprekende in beeld, gebaseerd op routine, beliefs, automatisch denken. Daar kunnen mensen normaal blindelings op vertrouwen. De analyse liet zien dat ‘de principes’ waar men zich
in een verwachting op baseert zich voor kunnen doen als een ongedifferentieerde vanzelfsprekendheid, waar men zich niet echt van bewust is en
ook nauwelijks taal voor heeft. Verschillende cognitieve theorieën konden
dit verklaren. Wanneer het mensen goed gaat, verliezen zij de contingentie
van hun bestaan uit het oog en hebben zij ook geen interpretatie beschikbaar als zij dit ineens ervaren. Er ontstaat dan een discrepantie tussen de
toekomst die men zich op basis van ‘hoe het altijd gaat’ gedacht had en
een zich plotseling aandienende, sterk afwijkende realiteit. Dat veroorzaakt een schok en luidt voor de patiënt een periode in waarin deze geen
interpretaties voor handen heeft. Dan verkeert de patiënt in een interpretatiecrisis. Het nieuwe concept van de onverwachte disruptie verdiept het
inzicht in de wijze waarop mensen omgaan met oorzakelijkheid, namelijk
op basis van routine en vanzelfsprekendheid, waar het subject zich nauwelijks van bewust is. Het centrale concept Noodzakelijkheid omvat niet alleen specifieke regels, wetten, principes, waar men zich van bewust is,
maar ook zoiets als de ongedifferentieerde vanzelfsprekendheid hiervan.
Dit zal zowel voor ontologische als morele principes gelden. Dit geeft een
dieper inzicht in de disruptie in de interpretatie. Theorie over dit aspect
van de interpretatie van contingentie-ervaringen is nieuw.
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Een witte plek in de theorie van Wuchterl: belangen en betekenis
Het fundament waar iemand op vertrouwt, bestaat niet alleen uit de vertrouwdheid van de routine, maar ook van wat betekenis heeft. Dat vooral
vormt de vertrouwde wereld. De component van het existentiële belang
wordt door Wuchterl wel verondersteld in zijn religiefilosofische definitie
van contingentie maar niet nader uitgewerkt. Een contingentie-ervaring
krijgt betekenis wanneer die verbonden wordt met dat wat iemand geïdentificeerd heeft als belangrijk en tot levensdoel verheven heeft. Het onderzoek van Van den Brand (2016) heeft hier empirisch inzicht in gegeven.
Dat wat mensen belangrijk vinden, is geen kwestie van logisch redeneren,
maar wordt tot uitdrukking gebracht in narratieven, ofwel fragmenten van
het levensverhaal. Hartog (Hartog et al., 2017) heeft de interpretatie van
contingentie-ervaringen en de narratieve betekenisgeving bij elkaar gebracht in een theoretisch model en hypothesen geformuleerd over hun onderlinge relaties. Ook Kruizinga, die binnen een klinische setting onderzoek deed, heeft ‘betekenis’ in haar definities van de houdingen van patienten verdisconteert in de impact die de ziekte heeft. Behandelaars willen
weten welke betekenis de ziekte voor iemand heeft, want dat bepaalt de
emoties en de manier waarop iemand met de ziekte omgaat.
De ervaring van tragiek als contingentie-erkenning
Tragiek is een narratieve structuur, een generiek plot. Uit onze analyse
blijkt dat de ervaring van tragiek een wijze is waarop contingentie-erkenning tot expressie komt. Waar bij Wuchterl de contingentie-erkenning de
erkenning is van de begrenzing van de verklarende rede, is in onze analyse
de existentiële omgang met de ervaring van tragiek cruciaal voor de wijze
waarop men tot contingentie-erkenning komt. Men geeft niet alleen de poging van de rede op om tot verklaringen te komen, maar articuleert het
lijden en de pijn van de interpretatiecrisis. Door de uitwerking van de ervaring van tragiek in drie dimensies, konden door ons vier kenmerken van
de ervaring van tragiek worden beschreven: de individuele ervaring van
machteloosheid, de ervaring van het onopgeefbare, de sociale ervaring van
een isolement en de overstijgende ervaring van onrechtvaardigheid. De
onrechtvaardigheid ligt ten grondslag aan een al dan niet religieus geuite
klacht. Onze analyse heeft laten zien dat zich op basis van theorie van Ricoeur drie stadia voordoen in de ontwikkeling van de klacht. Daarmee is
de theorie van Scherer-Rath (2002) over contingentie, tragiek en religiositeit verder uitgebreid. Tevens heeft ons onderzoek aangetoond hoe informatierijk de analyse van metaforen is in de reconstructie van het narratief.

192

HOOFDSTUK 7

Ten slotte is in onze analyse de ervaring van tragiek in een breder perspectief gezet.
In de ervaring van tragiek komt de interpretatie weer in beweging
die in een stagnatie was geraakt vanwege de schok van de onverwachte
contingentie-ervaring. De ervaring van tragiek, geconceptualiseerd als
contingentie-erkenning, is het moment waarop het zwijgen wordt doorbroken en met behulp van metaforen een negatieve betekenis wordt gegeven
aan het leven met de ziekte. In beeldtaal zegt men: “Mijn wereld stortte
in”. Op die wijze wordt de contingentie-ervaring als begrenzing van de
eigen mogelijkheden erkend. Men moet dus niet alleen inhoudelijk kijken
welke betekenissen naar boven komen, maar ook oog hebben voor het feit
dat een gestagneerde interpretatie weer in beweging komt. Want daardoor
wordt het volgens ons ook mogelijk dat men openingen in de interpretatiecrisis gaat ontdekken.
In de ervaring van tragiek wordt, anders dan bij Van den Brand, de interpretatie van gebeurtenissen niet zozeer in relatie tot concrete levensdoelen
gebracht, maar, abstracter en omvattender, in relatie tot ‘het goede leven’,
als dat wat verbindt en duurzaam is. Het goede staat centraal in het morele
denken. Mensen lijden aan het verlies van ‘hun wereld’, die vertrouwdheid
bood en samenhang schiep. Hier gaat het veel meer om een staat van zijn
dan een actief streven naar concrete doelen. Hiermee wordt het inzicht in
het praktisch omgaan met contingentie uitgebreid met het concept van tragiek.
De gewaarwording van het open andere
Waar de theorie van Wuchterl over het derde moment in de interpretatie,
de Kontingenzbegegnung, vanwege het ontbreken van een narratieve invalshoek maar niet concreet wordt, zijn in onze analyse vier wijzen gevonden waarop deze gewaarwording zich voordoet: in een buitengewone (anomale) ervaring, in een allocentrische ervaring, in een ervaring van synchroniciteit en in de pedagogische ervaring dat iemands levensweg een opdracht behelst om zich te kunnen ontwikkelen. Drie kenmerken van de gewaarwording zijn geïdentificeerd: onherleidbaarheid, passiviteit en het
ontstaan van een hoopvol perspectief. De negatieve betekenis van de ervaring van tragiek slaat om in positieve betekenisgeving dankzij het gewaarworden van hetgeen voorbij de rede ligt. In feite dient zich in de gewaarwording een nieuwe mogelijkheid aan die verschijnt en dit verschijnen is
een positieve contingentie-ervaring. Tevens is het kenmerk van passiviteit
aangewezen als de factor die tot variatie leidt in de wijzen waarop de gewaarwording van het andere zich voordoet. Daarbij wordt gedifferentieerd
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tussen religieuze en niet-religieuze interpretaties. Dit biedt een aanzet voor
een theorie over veranderingen die zich in het religieuze landschap van
vandaag voltrekken. Hiermee wordt het concept van Kruizinga over de interpretatie van ontvangen (receiving) verder uitgewerkt en wordt uitgelegd
welke rol religie hierin speelt. De vergelijking van de gewaarwording met
de tegenvoorbeelden (zie bijlage 5) toont verschillen in de wijze waarop
de narratieven kunnen worden opgebouwd en biedt aanknopingspunten
voor het model van Hartog over narratieve theorie en contingentie-ervaringen. De bouwsteen van een theorie over het onverwachte (unexpectedness) als opening in de interpretatiecrisis, van Hermans, is op een praktisch
niveau uitgewerkt. Onze analyse is in veel opzichten nieuw en biedt ook
veel perspectief voor verder onderzoek.
Samenvattend
Ons onderzoek heeft theorie ontwikkeld over vier aspecten van de interpretatie van de contingentie-ervaring:
1. de causale en morele interpretatie van contingentie-ervaringen;
2. de onverwachte contingentie-ervaring als disruptie van routinedenken;
3. de contingentie-ervaring als ervaring van tragiek, en
4. de interpretatie door gewaarwording van het andere als opening in
de interpretatiecrisis.
Aangetoond werd hoe deze benaderingen in de interpretatie met elkaar samenhangen en waar en op welke wijze religie daarin een rol speelt.
7.4 Methodologische reflectie
Om de vraag te beantwoorden hoe deze onderzoeker terugblikt op de keuzes in het onderzoek, is als leidraad het artikel Narrative reconstruction as
creative contingency (Scherer-Rath, 2014) gebruikt. Het doel van het artikel is om onderzoekers die kwalitatief empirisch onderzoek doen bewust
te maken van de contingente momenten in het onderzoek en hen aan te
sporen daarin openheid te betrachten. Zeker bij een onderzoek over contingentie past het om ook in te gaan op de keuzes die men zelf heeft gemaakt. De vraag is, simpel gezegd, waar het onderzoek ook anders uitgevoerd had kunnen zijn en tot andere inzichten had kunnen leiden. Het nut
van de reflectie is om de kracht en zwakte van de onderzoeksstrategie te
ontdekken, wat kan leiden tot aanbevelingen voor volgonderzoek, in de
aansluitende paragraaf (§ 7.5).
Standaardisering van de interviewvragen
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Een van de keuzes van de onderzoeker was geweest om alle interviews
zelf af te nemen. Dit heeft voor consistentie in het onderzoek gezorgd. Het
was ook mogelijk geweest om bijvoorbeeld een vrouwelijke onderzoekster
een deel van de interviews te laten afnemen om te zien of die tot andere
gesprekken zou komen. Veel typen kanker zijn immers seksegerelateerd.
Met meerdere interviewers werken zou er waarschijnlijk ook toe hebben
geleid dat er een strakkere interviewhandleiding was gemaakt. Het halfgestructureerde interview droeg nu een tamelijk open karakter. Ook dat heeft
voordelen gehad. Achteraf gezien heeft juist dat open interview, dat als
een sleepnet heeft gefunctioneerd, tot veel nieuwe concepten geleid waar
de onderzoeker zich tijdens het interviewen nog niet van bewust was. De
open benadering van het halfgestructureerde onderzoek liet veel ruimte
aan respondenten om uit te weiden over thema’s die zij zelf belangrijk
vonden. Een zwakte was dat daardoor niet altijd goed kon worden doorgevraagd, omdat de onderzoeker zich pas tijdens de analyse van hun kenmerken en relevantie bewust werd. Dat geldt met name voor de ervaring van
tragiek, het gebruik van metaforen en voor de verschillende wijzen van
gewaarwording van het open andere. Gerichter interviewen heeft als voordeel dat men sneller tot een heldere codestructuur komt. De analyse was
nu veel opener en bood meer ruimte voor inductie. Dat was ook tijdrovend.
Of voor de praktijk van professionals die te maken hebben met kankerpatiënten standaardisering van het interview mogelijk of wenselijk is, is iets
voor vervolgonderzoek.
Representativiteit van de onderzoeksresultaten
De steekproef van de onderzoekspopulatie bestaat uit zowel rooms-katholieke als protestantse respondenten. Dit onderzoek was uitsluitend gebaseerd op interviews met patiënten die geworven waren door artsen van het
Radboud Universitair Medisch Centrum. Er zijn pogingen ondernomen
om ook andere ziekenhuizen hierbij te betrekken, maar dat was om diverse
redenen telkens niet gelukt. De religieuze respondenten waren daardoor
vaak afkomstig uit het zuiden des lands, waardoor de nominatie van
rooms-katholieke respondenten oververtegenwoordigd was. De kans is
aanwezig dat er meer variatie aan interpretaties zou zijn gevonden als er
relatief meer protestantse respondenten aan het onderzoek hadden deelgenomen. Ook dit kan in vervolgonderzoek worden meegenomen.
Enkele praktische aandachtspunten
Verder zijn er nog drie praktische leermomenten vanuit de onderzoekservaring opgedaan waarmee men in vervolgonderzoek rekening kan houden.
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Bij de inclusiecriteria was niet, zoals Kruizinga wel had gedaan (2017a, p.
137), opgenomen dat patiënten geen huidige psychiatrische ziekten hadden. Tijdens het interview kwam naar voren dat enkele respondenten in
hun leven traumatische ervaringen hadden opgedaan. Die bleken zo overheersend te zijn in het levensverhaal dat men nauwelijks toekwam aan de
interpretatie van de nieuwe contingentie-ervaring. Hoe daarmee om te
gaan, behoort een punt van aandacht te zijn in verder onderzoek. Een
tweede punt was dat respondenten met gehoorproblemen vaak een partner
als ‘vertaler’ aan hun zijde hebben. De afspraak dat de partner zich inhoudelijk afzijdig houdt, bleek in de praktijk niet te werken. Goed kunnen horen moet als inclusiecriterium worden opgenomen. Ten slotte is gebleken
dat het goed is om als vervolg op de vraag aan het einde van het interview
hoe de respondenten het gesprek hebben ervaren, de respondenten na een
week opnieuw met deze vraag te bellen, omdat respondenten dan verder
zijn in de reflectie op het gesprek en de emotionele thema’s die werden
besproken. De ervaring van de onderzoeker is dat juist respondenten die
erg openhartig waren zich na het interview kwetsbaar kunnen voelen. Het
kan nodig zijn om daar nazorg te bieden.
De relatie theorie en empirie
Over de gespannen verhouding tussen theorie en empirie is al vanaf het
prille begin van het kwalitatieve onderzoek een discussie gaande. Waar de
theorie gaat domineren, dreigt het unieke van de empirie verloren te gaan
en brengt men oude kennis voort. Waar de empirie een eigen leven gaat
leiden, dreigen de uitkomsten speculatief en niet toetsbaar. In dit onderzoek is gekozen voor het q-type onderzoeksdesign waarin de theorie sterker op de voorgrond treedt dan bij de meeste verkennende onderzoeken
het geval is. Op basis van de onderzoeksresultaten zoals beschreven in §
7.2 kan gezegd worden dat dit onderzoek een bijdrage levert op verschillende theoretische terreinen. De kracht van dit onderzoek is de sterke inbedding in een theoretisch kader, waardoor het wetenschappelijk relevant
wordt voor andere onderzoekers. De vergelijking van theorie en empirie
structureerde de analytische hoofdstukken. De argumentatie in het onderzoek, gericht op de toepassing van op de theorie gebaseerde codedefinities
op de empirie, was dankzij de presentatie van veel citaten voor de lezer
goed controleerbaar.
Religieuze zelfdefinitie
Ten slotte was er de keuze van de religieuze zelfdefinitie. Niet de onderzoeker bepaalde aan de hand van een vragenlijst of de respondent religieus
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of niet-religieus was, maar de respondent zelf. Hier valt veel voor te zeggen, omdat in de gesprekken met de respondenten duidelijk werd dat zij
zeer uiteenlopende en soms onverwachte redenen konden hebben om zichzelf religieus te noemen. In deze tijd van sterke verschuivingen op het gebied van religieuze overtuigingen blijkt het moeilijk te bepalen wat de criteria zijn dat iemand zichzelf religieus mag noemen. In onze benadering
zijn de respondenten serieus genomen als autonoom denkende en handelende individuen, ervan uitgaand dat zij goed weten waar zij staan op de
dimensie religieus tot niet-religieus. De vloeiende grenzen tussen de twee
onderzoeksgroepen werden gezien als iets wat hoort bij deze tijd.
7.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Op basis van de analyse worden vijf aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. De eerste aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar de
rol van schuld en verantwoordelijkheid in de interpretatie van contingentie-ervaringen. In dit onderzoek kwam de morele interpretatiewijze naar
voren in de analyse van de verklaring van de gebeurtenis, het onverwachte
en het leven met de ziekte als ervaring van tragiek. Het deed zich voor als
schuld, zelfverwijt, verwijt aan anderen, de politieke verantwoordelijkheid
van de samenleving en het verwijt aan God. Verwijtbaarheid is een wijze
waarop het besef van contingentie ter sprake komt, omdat de gebeurtenis
niet had plaatsgehad wanneer er anders gehandeld was. De schuldvraag
maakt dat men soms jarenlang met de interpretatie bezig blijft. Naast het
feit dat de vraag naar de verantwoordelijk relevant is met het oog op de
praktische en juridische consequenties die zich bij contingentie-ervaringen
mogelijk voordoen, is het voor mensen een moeilijke opgave om zich van
gewetensvragen los te maken.2 De analyse kreeg in dit opzicht echter niet
altijd diepte, wellicht omdat de schuldvraag bij ongeneeslijke kanker zich
niet op de voorgrond dringt. Bij andere contingentie-ervaringen, buiten
een klinische setting, waarin men de rol heeft van dader of slachtoffer, zou
dat heel anders kunnen liggen. Dat nodigt uit tot verder onderzoek.
Een tweede aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar het gebruik
van metaforen. Metaforen bleken in de subjectieve interpretatie een rijke
bron van informatie te zijn. Metaforen zijn gerelateerd aan de narratieve
structuur. Ook voegen zij het element van de verbeelding toe, dat volgens
Ward (2018) belangrijk is om religie te begrijpen. Zie ook Wuchterl (2017)
over het metaforisch spreken over het andere. In veel methodehandboeken
voor de kwalitatieve analyse door constante vergelijking wordt het belang
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van metaforenanalyse onderstreept. Een gedegen analyse van metaforen
vraagt echter om een eigen methodiek. In vervolgonderzoek zal duidelijk
gedefinieerd moeten worden wat wel en niet als een metafoor geldt en zal
methodisch helder moeten worden hoe men de metaforen tezamen in kaart
brengt in een structuur van hoofdthema’s en subthema’s (Lakoff &
Johnson, 1980) en hoe men die benadering eventueel integreert in de Constant Vergelijkende Analysemethode.
Een derde aanbeveling is het doen van onderzoek naar de drie stadia
waarin de waaromvraag in de ervaring van tragiek zich kan ontwikkelen
(Ricoeur, 2007). In de reflectie in § 5.5 werd erop gewezen dat deze theorie
goed aansluit bij de empirie en een nieuw perspectief biedt dat uitnodigt
tot verder onderzoek. Aan het slot van zijn artikel, voortvloeiend uit de
bespreking van het derde stadium, waarin mensen hun denken over God
en het lijden van elkaar losmaken, wijst Ricoeur erop dat de joodschristelijke en de Boeddhistische traditie hier raakvlakken vertonen, waar men in
een dialoog dieper op in zou kunnen gaan. Het is zinvol om zo’n dialoog
te ondersteunen met een empirisch onderzoek naar de wijze waarop de
waaromvraag zich in beide tradities voordoet en hoe men daarmee omgaat.
Argumenten voor de relevantie van zo’n dialoog kunnen worden gevonden
in het inleidende hoofdstuk waar de verschuivingen in het religieuze landschap worden besproken.
Een vierde aanbeveling is opgekomen naar aanleiding van een symposium
van de VGVZ in 2018, met het thema Voedsel voor de ziel. De esthetische
dimensie van geestelijke verzorging3. Daar werd een esthetische interpretatiewijze van geestelijke verzorging bepleit. In de interviews bleek dat
patiënten worstelden met het afbraakproces van hun lichaam, het verlies
aan schoonheid en kracht. Dit kan worden gezien als een aspect van de
ervaring van tragiek. Wellicht had vanuit een esthetisch oogpunt ook het
louter willen genieten van het leven, dat nu niet in de analyse was meegenomen omdat het niet als een opening in de interpretatie werd beschouwd,
een heel ander beeld gegeven van met name niet-religieuze interpretaties.
Moet het veel gehoorde zoveel mogelijk willen genieten als hedonisme
worden gedefinieerd, wat al gauw een iets negatieve bijklank krijgt? Veel
patiënten zeiden dat zij in de hun resterende tijd zo goed mogelijk en zo
intens mogelijk wilden leven. Vormt levenskunst een ingang voor nieuw
onderzoek? Deze uitbreiding van de theorie kon in 2018 niet meer worden
meegenomen.
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Een vijfde aanbeveling, en misschien wel de belangrijkste, is dat verder
onderzoek wordt gedaan naar de interpretatiewijzen gebaseerd op de gewaarwording van het open andere. Mensen die existentieel onder druk
staan, maken gebruik van interpretaties die niet tot het rationeel verklaarbare te herleiden zijn. Te denken valt aan mensen die voor moeilijke keuzes staan waarvan zij de gevolgen niet geheel kunnen overzien, zoals bijvoorbeeld de beslissing tot de aankoop van een huis. Ook mensen die afscheid van een geliefde moeten nemen, vinden dikwijls onherleidbare redenen waardoor zij kunnen zeggen: het is goed zo. Er is meer onderzoek
nodig om van categorieën van waarnemingen tot uiteindelijk een typologie
te kunnen komen. Op basis daarvan zou men dan uiteindelijk ook een vertaling kunnen maken naar een kwantitatief onderzoeksinstrument. Dat zou
kunnen leiden tot een geheel nieuwe benaderingswijze van de verschuivingen die momenteel in het religieuze landschap gaande zijn.
7.6 Maatschappelijke en praktische relevantie
Dit praktijkgerichte onderzoek heeft een bijdrage aan een theorie geleverd
over hoe patiënten de contingentie-ervaring van het moeten leven met een
ongeneeslijke ziekte op een subjectieve wijze interpreteren. In de eerste
plaats is het voor de patiënt zelf van belang dat zij goed worden begeleid
wanneer hun aandoening aanleiding geeft tot een interpretatiecrisis. De
bouwsteen voor een theorie die in dit onderzoek is ontwikkeld kan een
leidraad vormen voor gesprekken die professionals (artsen, verpleegkundigen geestelijk verzorgers, psychologen e.a.) met individuen voeren bij
wie kanker is gediagnosticeerd. Ook kunnen zij zich bewust worden van
de rol die religieuze en niet-religieuze interpretaties spelen in de omgang
met contingentie-ervaringen en het element van passiviteit dat daarin zo
belangrijk is. Kennis over de subjectieve interpretatie van patiënten is ook
relevant geworden vanwege de ontwikkelingen die zich in de gezondheidszorg hebben voorgedaan nadat in 1995 de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) werd ingevoerd. Deze wet is ontstaan tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke emancipatiebeweging voor meer zeggenschap. Met de Kwaliteitswet Zorginstellingen,
die in 1996 werd ingevoerd, werden patiëntgerichte eisen aan de kwaliteit
van de zorg gesteld. Deze ontwikkeling werd versterkt toen in 2006 de Wet
Marktordening Gezondheidszorg werd ingevoerd. Daarin werd gereguleerde marktwerking in de zorg gestimuleerd, wat onder andere betekende
dat de zorg in plaats van aanbodgericht juist vraaggericht moest gaan werken. Het rekening houden met de wensen en behoeften van de cliënt en
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zijn beleving van de zorg werd van invloed op de financiering van individuele zorginstellingen.4 Al deze ontwikkelingen, die nog volop gaande
zijn, hebben het noodzakelijk gemaakt dat behandelaars en begeleiders in
de zorg zich in de subjectieve beleving van de patiënt verdiepen. Of een
patiënt dankzij een goede begeleiding van het interpretatieproces mogelijkheden vindt om het moeten leven met een aandoening of chronische
ziekte te accepteren, is van groot belang voor de motivatie van de patiënt
en daarmee voor de effectiviteit van de behandeling.
Noten:
1

Zo zei wijlen Stephen Hawking (2018, p. 28) in Brief answers to the big questions: “My prediction is that we will know the mind of God by the end of this century”.
2
Zo vraagt een man van wie de zus omkwam toen een Herculesvliegtuig crashte op vliegbasis
Eindhoven (op 15 juli 1996) zich twintig jaar na dato nog steeds af: “Waarom was het gras die
week niet gemaaid, zodat de vogels die de motoren in vlogen zich konden verstoppen? Waarom
besloot de piloot een doorstart te maken met één motor? Waarom vertelde de luchtverkeersleiding de brandweer dat er geen passagiers in het vliegtuig zaten?” (Baneke, 2016)
3
Beroepsvereniging VGVZ, op 25 juni 2018 in Ede.
4
Zie voor een uitgebreid overzicht Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (augustus
2009). Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis. Een handboek. (Te downloaden van
http://www.ha-ring.nl/download/literatuur/Handboek_patientparticipatieCBO.pdf)
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Samenvatting
Contingentie-ervaringen
In dit praktijkgerichte onderzoek wordt de vraag beantwoord hoe mensen
het leven met ongeneeslijke kanker interpreteren en betekenis geven. Door
verbeterde behandelmethodes, vergrijzing en het feit dat mensen ouder
worden, verandert kanker volgens het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL) geleidelijk in een chronische aandoening. Met een ongewisse toekomst voor ogen dringt de vraag zich aan patiënten op hoe zij hiermee
verder kunnen leven. Velen raken door zo’n onverwachte en onomkeerbare gebeurtenis in hun leven in een interpretatiecrisis. In dit onderzoek
wordt zo’n ervaring, die iemands bestaan ontregelt en de toekomst onzeker
maakt, een contingentie-ervaring genoemd. Die doet zich zowel in positieve als in negatieve zin voor, als verrassing en als schok. Contingent wil
zeggen dat men geen dwingende reden ziet waarom iets zich op een bepaalde manier voordoet. Een contingentie-ervaring lijkt uit het niets te komen. Contingentie-ervaringen roepen met name bij negatieve onverwachte
gebeurtenissen de aloude vraag op: Waarom moet mij dit overkomen? Vinden patiënten uiteindelijk een antwoord op die vraag, zodat de beperkte
tijd die zij hebben een zinvol perspectief krijgt?
Contingentiesamenleving
Op de achtergrond van dit onderzoek speelt de sociologische discussie
over de moderne samenleving als een contingentiesamenleving (Greven,
2000; Joas, 2012). In positieve zin betekent dit dat mensen vandaag steeds
meer keuzemogelijkheden krijgen om hun leven vorm te geven. Dat is het
resultaat van emancipatieprocessen en democratisering, de vrije markt,
toegenomen welvaart en het toegankelijk worden van informatie. In negatieve zin, echter, krijgen mensen het gevoel dat hun leven risicovoller is
geworden, omdat zij als keerzijde van hun keuzemogelijkheden ook met
veel onzekerheden worden geconfronteerd. Op macroniveau leidt de contingentiesamenleving tot een moeilijk beheersbare dynamiek. Het succes
van de welvaart, die veel nieuwe mogelijkheden heeft geschapen, heeft
ook geleid tot de problematiek van klimaatverandering. Van het internet
kan eveneens gezegd worden dat het zowel onbegrensde mogelijkheden
als risico’s heeft gecreëerd. Het raakpunt van dit thema met ons onderzoek
is dat het leven zo complex is geworden dat mensen vandaag een levenshouding moeten ontwikkelen waarbij men openstaat voor ‘het onver-

214

NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

wachte’. Al deze ontwikkelingen duiden op een toegenomen contingentiebewustzijn. Daar komt nog een dimensie bij, namelijk dat de kaders waarmee men de voortdurende veranderingen interpreteert vloeibaar zijn geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het in
2017 voor het eerst dat een meerderheid van de Nederlanders zichzelf als
niet-religieus verstond. Bovendien is het zo dat degenen die zichzelf wel
religieus blijven noemen daar een eigen, subjectieve invulling aan geven.
Zoals blijkt uit het rapport God in Nederland (1966-2015), zijn de grenzen
tussen religie, spiritualiteit en zingeving vervaagd. De identiteit van moderne mensen is niet langer vanzelfsprekend, maar een keuze geworden.
De vraag die dit oproept is hoe men met contingentie-ervaringen omgaat
die een interpretatiecrisis veroorzaken, zoals het geval kan zijn wanneer
men een ongeneeslijke ziekte krijgt. Maakt het daarbij nog een verschil of
men religieus of niet-religieus is?
Opbouw van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan een praktische, religiewetenschappelijke contingentietheorie. De centrale vraag
luidt: In hoeverre interpreteren patiënten het moeten leven met ongeneeslijke kanker als een contingentie-ervaring, en welke rol spelen religieuze
en niet-religieuze interpretaties daarin? De opbouw van de studie is als
volgt. In het inleidende hoofdstuk wordt het onderwerp geïntroduceerd,
zoals boven beschreven, en worden vervolgens het onderzoeksprobleem,
de centrale vraag, de vier onderzoeksvragen en de kernconcepten gepresenteerd. In het methodische hoofdstuk twee wordt de onderzoeksstrategie
uitgelegd en verantwoord. In respectievelijk de hoofdstukken drie tot en
met zes worden de vier onderzoeksvragen beantwoord, op basis van een
kwalitatief-empirische analyse. In het afsluitende hoofdstuk zeven worden
de bevindingen samengevat, de belangrijkste conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en wordt ingegaan op de praktische relevantie van het onderzoek.
De onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2)
Het onderzoek was verkennend van aard, omdat tot dusverre in empirisch
opzicht weinig bekend was over hoe gewone, moderne Nederlanders een
interpretatiecrisis vanwege een contingentie-ervaring benaderen. Bestaande theorie over contingentie-ervaringen werd daarbij als uitgangspunt
genomen. De belangrijkste theoretische bron waar deze studie op gebaseerd werd, was de religiefilosofische studie van Kurt Wuchterl (2011):
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Kontingenz oder das Andere der Vernunft. Zum Verhältnis von Philosophie, Naturwissenschaft und Religion. Het onderzoeksdesign moest zodanig zijn dat het onderzoek waar nodig aangepast kon worden en op iteratieve wijze zowel inductieve als deductieve stappen konden worden gezet.
Het kwalitatieve onderzoek van het q-type voorzag daarin. Als onderzoeksinstrument diende een halfgestructureerd interview. De vijf topics
waren de verklaring van de oorzaak van de ziekte (1), het onverwachte van
de gebeurtenis (2), de persoonlijke belangen (3), de religieuze invloed (4)
en de rol van de omgeving (5). In samenwerking met de afdeling Oncologie van het Radboud Universitair Medisch Centrum werden op basis van
een niet-gerichte selecte steekproef religieuze en niet-religieuze patiënten
geworven, wat resulteerde in 55 interviews. Voor de analyse werd de Constant Vergelijkende Analysemethode gebruikt. In de analytische hoofdstukken werd telkens van bestaande theorie uitgegaan. De bespreking
daarvan mondde uit in de formulering van codedefinities waarmee in de
interviews de van toepassing zijnde citaten konden worden geselecteerd
en op hun kenmerken geanalyseerd. Op basis van de overeenkomsten en
verschillen tussen empirie en theorie werden telkens nieuwe bouwstenen
aangedragen voor een praktische contingentietheorie.
Verklaringen (hoofdstuk 3)
De eerste onderzoeksvraag luidde: In hoeverre kunnen de respondenten
het ontstaan van hun ziekte verklaren? De onderzoeksvraag werd in drie
richtingen uitgewerkt, namelijk een feitelijke verklaring, een religieuze
verklaring en een verklaring in termen van toeval. Voor het vinden van een
feitelijke verklaring van de ziekte zijn moderne patiënten beter toegerust
dan vroeger, vanwege de toegankelijkheid van informatie in het algemeen
en het wettelijk geborgde recht van de patiënt op alle relevante informatie
met betrekking tot de medische behandeling (zoals onder andere vastgelegd in de WGBO: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst uit 1995). Toch bleek uit de analyse dat patiënten zelden zekerheid
meenden te hebben gekregen over de oorzaak van hun ziekte. Dat was alleen het geval als men stelde dat men vooraf al het vermoeden had gehad
dat men om een bepaalde reden kanker zou krijgen en men later de ziekte
inderdaad kreeg. Er werden twee hoofdredenen gevonden waarom de respondenten geen zekerheid over de oorzaak kregen. De eerste was dat men
in het algemeen, vanwege maatschappelijke discussies of discussies tussen
deskundigen, twijfelde of een bepaalde omstandigheid of factor wel tot
kanker kon leiden. De tweede was dat het moeilijk was na te gaan of een
voor mogelijk gehouden oorzaak ook in de eigen situatie doorslaggevend
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was geweest. Verder bleken de verklaringen ook morele aspecten te hebben die de interpretatie beïnvloedden. Veronderstelde oorzaken, zoals milieuverontreiniging, manipulatie van voeding of het feit dat men in het verleden onbeschermd met giftige stoffen had gewerkt, verwezen naar iets of
iemand die daar verantwoordelijk voor was. Daarnaast hadden patiënten
soms het gevoel dat de samenleving of hun omgeving hen zelf verantwoordelijk hield voor het ontstaan van hun ziekte, bijvoorbeeld omdat zij er een
ongezonde levensstijl op nagehouden zouden hebben. Dat kon een reden
zijn waarom de respondenten zo’n oorzaak verwierpen. Dit gegeven
speelde dus ook een rol in de causale verklaring.
Respondenten hadden in enkele gevallen religieuze gronden voor de oorzaak van hun ziekte. Dit werd alleen in het algemeen geformuleerd, zoals:
Van God komt alles, ook ziekte, dus ook mijn ziekte. Geen van de respondenten noemde echter een religieuze reden waarom specifiek zij kanker
zouden hebben gekregen. Zonder uitzondering verwierpen de respondenten de gedachte dat God mensen met ziekten zou straffen.
Wanneer het mensen niet lukt om een gebeurtenis te verklaren, kunnen zij
het toeval opvoeren bij wijze van een quasi-oorzaak. Daarmee pogen zij
de contingente verklaring alsnog sluitend te krijgen. Op basis van de theorie kan het toeval daartoe drie betekenissen krijgen. Die werden alle drie
in de interviews aangetroffen. In de betekenis van ‘absoluut toeval’ kan
men beweren dat de ziekte vanzelf is ontstaan. Patiënten voerden dan aan
dat hun ziekte was ontstaan door mutaties in de cellen. Of zij stelden dat
mensen kanker krijgen omdat zij sterfelijk zijn. In de betekenis van ‘epistemisch toeval’ is de oorzaak onkenbaar. Deze betekenis deed zich voor
wanneer patiënten redenen noemden waarom zij de ziekte juist niet hadden
verwacht, bijvoorbeeld omdat zij altijd gezond hadden geleefd of nooit
eerder ziek waren geweest. De derde betekenis die het toeval kan hebben
is die van ‘relatief toeval’. Respondenten spraken in dat geval over het
krijgen van kanker als pech, als iets dat hun zomaar was overkomen en dat
evenzogoed iemand anders getroffen had kunnen hebben.
Op basis van bovenstaande analyse werd in de reflectie op de onderzoeksvraag betoogd dat er twee benaderingswijzen of intenties in het denken
konden worden waargenomen. De eerste was dat respondenten daadwerkelijk op zoek gingen naar de oorzaak en soms het causale denken tot het
uiterste doorvoerden, om maar tot een verklaring te komen - ook al leidde
dat tot cirkelredeneringen. De tweede was dat de verklaring van de ziekte
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voor respondenten nauwelijks iets afdeed aan de contingentie. Die bleef
staan, ook na het geven van een verklaring. Een verklaring deed immers
niets af aan de tragiek van het moeten leven met de ziekte. Juist in het
onverwachte van de ziekte was volgens hen de angel van de interpretatiecrisis te vinden, in de pech dat het juist hun was overkomen. Daar sloot
ook de bevinding bij aan dat de religieuze interpretatie bij deze groep patiënten nauwelijks een rol speelde binnen het causale interpretatieraamwerk. Later, in hoofdstuk 5, zou namelijk blijken dat de religieuze interpretatie veel sterker naar voren trad in de interpretatie van het leven met
de ziekte als een ervaring van tragiek.
Het onverwachte (hoofdstuk 4)
De tweede onderzoeksvraag luidde: In hoeverre hadden de respondenten
de diagnose van de ongeneeslijke ziekte verwacht? Op basis van de theorie
moet een verwachting beschouwd worden als een waagstuk dat gebaseerd
is op vertrouwen. Men neemt immers een voorschot op wat zich nog bewijzen moet. Dat vertrouwen doet zich in verschillende kwaliteiten voor
(Luhmann, 1988). Twee vormen van vertrouwen waren hier van toepassing. De eerste hiervan (confidence) betreft het vertrouwen in de sociale
instituties van de samenleving, zoals onderwijs, veiligheid, het openbaar
vervoer, en zo meer. Daarvoor bestaat er normaalgesproken geen alternatief. Zo moeten ook patiënten die kanker krijgen simpelweg vertrouwen
op de medische wereld. Uit de analyse bleek dat patiënten geschokt konden zijn vanwege de diagnose van ongeneeslijke kanker wanneer zij op
basis van hún interpretatie van een uitspraak van een arts of van medische
bronnen die zij gelezen hadden geen kanker verwacht hadden, maar wel
bleken te hebben. Naast deze vorm van vertrouwen beschrijft de theorie
nog een tweede. Daarbij fundeert men het vertrouwen in zichzelf, in de
vertrouwdheid (familiarity) van de eigen wereld. Voor sommigen kwam
de diagnose onverwacht omdat zij zich lichamelijk juist goed en vitaal
voelden of omdat zij zich vooraf niet hadden kunnen voorstellen dat zij
ongeneeslijke kanker zouden krijgen. Het paste niet in hun belevingswereld. De analyse liet zien dat hun verwachtingen gebaseerd waren op de
vanzelfsprekendheid van hun vertrouwde wereld. Vaak werd dit negatief
geformuleerd: Ik verwachtte het niet, want ik was nooit ziek. Zo’n interpretatie kwam sterk overeen met de betekenis van het eerder besproken
epistemische toeval. Respondenten spraken over kanker als iets waarvan
zij hadden gedacht dat het hunzelf nooit zou overkomen, alsof zij voor de
contingentie van het bestaan onaantastbaar waren. Toen er echter onver-
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wacht een discrepantie bleek tussen de toekomst zoals men zich die gedacht had en de realiteit, kon die niet direct worden opgevuld. Men werd
tijdelijk met een leemte in de interpretatie geconfronteerd, met niets. De
ervaring dat het vanzelfsprekende wordt ondermijnd, reikt tot in het bestaansfundament. Als het zelfvertrouwen van een persoon wordt aangetast,
staat deze immers zelf op het spel en is er sprake van een existentiële interpretatiecrisis.
Ervaringen van tragiek (hoofdstuk 5)
De derde onderzoeksvraag luidde: In hoeverre interpreteren de respondenten het moeten leven met de ziekte als een ervaring van tragiek? Het
concept van de tragiek (Liebau & Zirfas, 2010) kwam in het onderzoek
naar voren na de ontdekking van opvallende en met elkaar overeenstemmende metaforen die de respondenten gebruikten om te duiden wat het
moeten leven met ongeneeslijke kanker voor hen betekende. Metaforen
zijn narratieve stijlmiddelen die beeldtaal overdragen op onbekende,
nieuwe ervaringen en daarmee een aanzet geven voor de interpretatie
(Lakoff & Johnson, 1980). Uit de analyse van deze metaforen kwamen
twee aspecten naar voren van een ervaring van tragiek, namelijk de ervaring van machteloosheid en het besef van het onopgeefbare van wat op het
spel staat. Aan de ene kant drukten respondenten hun machteloosheid uit
door te spreken over een dreun die zij hadden gekregen, dat zij van het
leven afgehakt waren of zich in een diep, donker gat bevonden. Hun beeldtaal vertelde dat het leven als een kwade macht genadeloos had toegeslagen en in geen enkel opzicht rekening had gehouden met de menselijke
maat. Aan de andere kant brachten de respondenten tot uitdrukking wat er
voor hen door de diagnose van ongeneeslijke kanker op het spel stond en
dat het onmogelijk was dat zij dit op zouden geven. Daarbij ging het concreet om de band met geliefden, om wat men gedurende het leven tot stand
had gebracht en de toekomstplannen die men had. Opvallend, echter, was
dat men daarbij niet zozeer sprak over afzonderlijke belangrijke zaken,
maar over vele facetten van het ene. Het onopgeefbare was het goede, het
samenbindende, het zorgeloze, het vanzelfsprekende. Dat dreigde in de ervaring van tragiek verloren te gaan. Dit sloot naadloos aan bij de ervaring
van de aangetaste, vertrouwde en vanzelfsprekende wereld, die bij de
tweede onderzoeksvraag ter sprake was gekomen. Het feit dat de ervaring
van tragiek bestaat uit twee met elkaar in conflict zijnde aspecten, verklaart
het ontstaan van een interpretatiecrisis. In de analyse viel deze in drie dimensies uiteen. Tot de persoonlijke dimensie van de ervaring van tragiek
werden de betekenissen van de metaforen gerekend.
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Tevens werd er een sociale dimensie beschreven. Naast support vanuit de
omgeving ervoeren de respondenten ook dat sommige familieleden en
vrienden hen poogden te vermijden. De respondenten interpreteerden dit
zo dat de angst van anderen voor de ziekte kanker op hen geprojecteerd
werd en dat zij door hen al werden bestempeld als mensen die er binnenkort niet meer waren. De ervaring van een sociaal isolement werd daarmee
als een derde aspect van de ervaring van tragiek beschouwd, naast machteloosheid en onopgeefbaarheid.
Ten slotte werd ook een derde, overstijgende dimensie van de ervaring van
tragiek beschreven. Die was van toepassing waar respondenten de vraag te
stelden waarom hun zo’n ziekte moest overkomen. Dit had feitelijk meer
weg van een klacht. Deze uiting van tragiek werd voornamelijk, maar niet
uitsluitend, aangetroffen bij religieuze respondenten. Zij betoogden tegenover een religieuze macht (God) dat het onrechtvaardig was dat zij de
ziekte hadden gekregen, op basis van het feit dat zij meenden altijd goed
te hebben geleefd. Zij vonden het soms ook oneerlijk als zij zichzelf vergeleken met anderen die gezond bleven. Bij niet-religieuze respondenten
werd het waarom niet tot iets of iemand gericht en ging het meer om een
uiting van boosheid en frustratie. Het kwam ook beduidend minder vaak
bij hen voor. Daarmee kon een fundamenteel gevoel van onrechtvaardigheid als een vierde aspect van de ervaring van tragiek worden vastgesteld.
In de reflectie op de ervaring van tragiek werd naar voren gebracht dat
naast een inhoudelijke analyse van de ervaring van tragiek ook opgemerkt
moest worden dat men op deze wijze taal vond voor het onverwachte. Bij
de vorige onderzoeksvraag kwam de verbijstering van de respondenten tot
uiting. Een contingentie-ervaring voert mensen in eerste instantie naar een
onbekende situatie, waar zij geen taal en interpretaties voor hebben. In de
ervaring van tragiek articuleert men echter de dieperliggende gevoelens.
Ook al is de betekenisgeving negatief, het zwijgen wordt doorbroken en
de interpretatie die gestagneerd was vanwege de interpretatiecrisis komt
weer in beweging.
Gewaarwording van het open andere (hoofdstuk 6)
De vierde en laatste onderzoeksvraag luidde: In hoeverre geven respectievelijk religieuze en niet-religieuze respondenten blijk van een gewaarwording van het open andere, waardoor zij, ondanks het moeten leven met de
ziekte, een reden tot hoop hebben? Wuchterl (2011) pleit voor de erkenning van contingentie als een essentieel aspect van een humaan bestaan,
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want de erkenning van contingentie is een voorwaarde om zich te openen
voor het andere van de verklarende rede. De rol van religie ziet hij in de
cultivering van de ruimte in de interpretatie die dan ontstaat. De religieuze
rede opereert volgens hem op het grensgebied van het verklaarbare. Dit
komt tot uitdrukking in de door hem geïntroduceerde term Kontingenzbegegnung, die in onze studie is vertaald als ‘de gewaarwording van het open
andere’. Het gaat om het andere van de rede en is daarmee een antropologische categorie. Men kan tot het besef komen van iets dat verder reikt dan
de verklarende rede. Dit kán religieus worden opgevat, als een Tegenover,
als het andere (het ‘Goddelijke’ de ‘Spirituele Wereld’), maar in de opzet
van dit onderzoek werd ook uitgegaan van de mogelijkheid van niet-religieuze interpretaties van het andere. Uit Wuchterls theorie kunnen drie
kenmerken van de gewaarwording van het open andere worden afgeleid.
Het eerste kenmerk is dat het andere niet tot de tastbare en verklaarbare
wereld kan worden herleid en iemands verwachtingen overstijgt. Het
tweede kenmerk is dat men ondanks de onherleidbaarheid wel een invloed
van het andere kan ondergaan, wat tot uitdrukking komt in een gevoel. Het
derde kenmerk van de gewaarwording van het open andere is dat het subject door het onverwachte dat zich voordoet een aanknopingspunt voor
nieuwe interpretaties en daarmee voor hoop en een perspectief krijgt. Op
deze wijze kunnen mensen een antwoord vinden op de vraag waarom de
ziekte hun is overkomen.
De gewaarwording van het open andere werd op basis van de toegekende
codes op vier verschillende wijzen aangetroffen. Die werden als categorieën gedefinieerd. De eerste categorie betrof een gewaarwording van het
open andere door een allocentrische ervaring (Sundén, 1968, 1969). In
deze overstijgende ervaring, die als een vorm van zelftranscendentie moet
worden beschouwd, verwijlt men bij het andere. Bij religieuze respondenten werd het andere bijvoorbeeld in de figuur van Maria ervaren op wie
men zich devoot richtte, ondersteund met rituelen. Een ander voorbeeld
was de meditatieve beoefening van reiki. Niet-religieuze respondenten
werden zich bewust van het andere dan het verklaarbare in de ervaring van
het leven in het hier en nu. Zij beleefden kleine dingen nu heel intens en
bewust, terwijl zij daar vroeger geen oog voor hadden vanwege wat zij
omschreven als hun gerichtheid op het materiële. De tweede categorie betrof de anomale ervaring (Wildman, 2011), waarmee een buitengewone
ervaring wordt bedoeld. Die kwam uitsluitend bij religieuze respondenten
voor. Zij hadden het andere ervaren in respectievelijk een creatief proces
waarin de spirituele wereld een invloed uitoefende, in heldere dromen
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waarin contact was met overledenen, in een ontmoeting met de gekruisigde
Christus, en in een bewustzijnservaring buiten het lichaam tijdens een hartstilstand. Anomale ervaringen roepen, in tegenstelling tot allocentrische
ervaringen, bij de omgeving de reactie op dat er iets vreemds en onnavolgbaars met iemand is gebeurd. De derde categorie betrof synchrone gebeurtenissen, die respondenten voorafgaand aan of gedurende hun ziekte hadden meegemaakt die voor hen precies op tijd waren gekomen en zo gunstig
uitpakten dat zij er de hand van het andere in vermoedden – het kon volgens hen geen toeval zijn! In deze categorie kwamen uitsluitend interpretaties van religieuze respondenten voor. De vierde categorie betrof de gewaarwording van het open andere in de wijze waarop de levensweg werd
gevormd. Het verschil met de vorige interpretatiewijze was dat hier geen
specifieke, recente gebeurtenissen werden geïnterpreteerd, maar dat men
het leven als geheel in beschouwing nam en nadacht over hoe het moeten
leven met de ziekte daarin paste. Dat deed men door gebruik te maken van
metaforen die variëren op de basismetafoor van de levensweg (zoals het
volgen van een pad, het gaan van een pelgrimstocht op weg naar de voltooiing, het hebben van een rugzak met zaken die men te dragen krijgt).
Door deze interpretaties, waarin zij een invloed van het andere op hun leven gewaarwerden, ontdekten zij het pedagogische doel waarom zij met
hun ziekte moesten leven, of ontdekten zij een taak die nog verricht moest
worden. De gewaarwording van het open andere in deze categorie werd
zowel bij religieuze als niet-religieuze respondenten aangetroffen.
In de reflectie werden deze vier wijzen van gewaarwording van het open
andere met elkaar vergeleken. De overeenkomst was dat het andere als een
Tegenover, dan wel als ‘het andere van de rede’, telkens de verwachting
van de respondenten overtrof. Er ontstond op een positieve wijze een discrepantie in de verwachting (vergelijk de tweede onderzoeksvraag), wat
maakte dat men vaak verrast reageerde. Dat vormde als het ware een kier
waardoor licht naar binnenviel in de donkere ruimte van de interpretatiecrisis. Men interpreteerde dit als een reden tot hoop of vertrouwen. Waar
de vier wijzen in verschilden, was de mate waarin het subject zich passief
opstelde (ofwel de mate waarin het andere op de voorgrond trad). Bij de
anomale ervaringen trad het andere sterk op de voorgrond en werd men
overrompeld door een unieke ervaring. Zulke ervaringen kunnen diepe indruk maken en jarenlang iemands levensverhaal bepalen. Dat was in iets
mindere mate het geval wanneer men synchrone gebeurtenissen als té toevallig interpreteerde en daarin de regie van het andere vermoedde. Daar
staat men als interpreterend subject meer op de voorgrond, hoewel er
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sprake is van het andere dat ingrijpt. In het geval van allocentrische ervaringen kwam het vaak voor dat men zich actief opende voor een ontmoeting met het andere doordat men hier voorbereidingen voor trof, bijvoorbeeld door te gaan mediteren. Men kan een gewaarwording van het open
andere evenwel niet afdwingen. Bij de interpretatie van de vorming van de
levensweg werd men een subtiele invloed van het andere op de achtergrond van zijn bestaan gewaar en was er nog meer ruimte voor de interpretatie van het levensverhaal. Mogelijk kan men deze variatie in de gewaarwording van het open andere zo interpreteren dat mensen in deze tijd
actiever en creatiever betrokken zijn bij de interpretaties van gewaarwording van het open andere en dat er dus meer ruimte ontstaat voor subjectieve interpretaties van datgene wat het bestaan overstijgt.
Aanbevelingen (hoofdstuk7)
In het afsluitende hoofdstuk 7 zijn aanbevelingen opgenomen voor verder
onderzoek. De eerste aanbeveling is dat het concept ‘schuld’ in de contingentie-ervaring verder verkend wordt. Daarvoor is het raadzaam om niet
alleen respondenten te selecteren uit ziekenhuizen en zorginstellingen,
omdat schuld bij ziekte niet heel erg op de voorgrond treedt. Gekozen kan
worden voor een perspectief van daders en slachtoffers. De tweede aanbeveling is dat verder onderzoek wordt gedaan naar de rol van metaforen in
de interpretatie van contingentie-ervaringen, omdat die in dit onderzoek
zeer informatierijk zijn gebleken. Een derde aanbeveling is om te onderzoeken of een esthetische interpretatiewijze van de contingentie-ervaring
(levenskunst) niet meer recht doet aan niet-religieuze interpretaties. Een
vierde aanbeveling is om op basis van theorie van Ricoeur (2007) empirisch onderzoek te doen naar de drie stadia waarin de tragische klacht
‘Waarom?’ zich kan voordoen in de joodschristelijke en Boeddhistische
traditie. Een vijfde en laatste aanbeveling, en wellicht de belangrijkste, is
om het onderzoek uit te breiden naar de verschillende wijzen waarop de
gewaarwording van het open andere zich kan voordoen. Deze zijn niet alleen te vinden bij interpretaties van contingentie-ervaringen in het verleden, maar ook in situaties waar mensen voor moeilijke, niet te voorziene
beslissingen staan. Ook zou het interessant zijn om te onderzoeken of mensen in creatieve processen, waar men associatief bezig is, eerder het andere
gewaarworden. Wellicht kan het fenomeen religie beter benaderd worden
als uitingswijze van verbeeldingskracht dan als een rationeel concept.
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Relevantie voor de praktijk
Dit praktijkgerichte onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een theorie over hoe patiënten de contingentie-ervaring van het
moeten leven met een ongeneeslijke ziekte op een subjectieve wijze interpreteren. Het onderzoek heeft verschillende benaderingswijzen van een interpretatiecrisis beschreven. Het kan zijn dat patiënten pogen om hun
ziekte te verklaren, dat zij worstelen met morele vragen, zoeken naar een
betekenis voor hun ervaring van tragiek of het andere in hun leven gewaarworden en mogelijkheden ontdekken om op een zinvolle wijze met hun
ziekte verder te leven. Het onderzoek heeft de samenhang laten zien, hoe
belangrijk de erkenning van de eigen begrenzing in een contingentie-ervaring is en hoe men vanuit een passieve houding een opening kan vinden
vanuit het andere. Bovendien zijn verschillende wijzen geïdentificeerd
waarop dit bij zowel religieuze als niet-religieuze patiënten kan gebeuren.
Het passieve element in de interpretatie vult benaderingen aan waarin de
weerbaarheid van de patiënt centraal wordt gesteld. Dit kan professionals
in de zorg helpen om patiënten beter te begrijpen en te begeleiden.

Summary
Contingency experiences
The title of this study is: The crisis of interpretation in incurable cancer. A
religious-scientific study into explanations, the unexpected, tragedy and
awareness of the other. This practice-oriented study answers the question
of how people interpret and give meaning to life with incurable cancer.
According to the Netherlands Comprehensive Cancer Organisation
(IKNL), cancer is gradually turning into a chronic condition as a result of
improved treatment methods, an ageing population and the fact that people
are getting older. Faced with an uncertain future, the question is how
patients can continue to live with this condition. Many people who
experience such an unexpected and irreversible event in their lives
experience a crisis of interpretation. In this study, such an experience,
which disrupts a person's existence and makes the future uncertain, is
called a contingency experience (Wuchterl, 2011). It occurs in both a
positive and a negative sense, as a surprise and as a shock. ‘Contingent’
means that there is no compelling reason why something should have
happened in a certain way. The event seems to have come out of nowhere.
Contingency experiences, particularly in the case of negative unexpected
events, raise the age-old question: Why is this happening to me? Do
patients ultimately find an answer to this question, so that the limited time
they have is given a meaningful perspective?
Contingency society
This study is set against the background of the sociological discussion
about modern society as a contingency society (Greven, 2000; Joas, 2012).
In a positive sense, this means that people today have more and more
options as to how they shape their lives. This is the result of emancipation
processes and democratisation, the free market, increased prosperity and
greater access to information. In a negative sense, however, people have
the feeling that there is increased risk in their lives, because the other side
of this increase in options is that they are confronted with uncertainties. At
the macro level, the contingency society leads to dynamics that are
confusing and difficult to control. The success of prosperity, which has
created many new opportunities, has also contributed to the problem of
climate change. The internet can also be said to have created both
unlimited opportunities and risks. What this theme and our study have in
common is the fact that life has become so complex that it is necessary to
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develop an attitude to life that is open to 'the unexpected'. To summarise,
these developments indicate an increased contingency awareness. In
addition, there is another dimension, in which the frameworks used to
interpret the constant changes have become fluid. According to Statistics
Netherlands (CBS), it was in 2017 that, for the very first time, the majority
of Dutch people perceived themselves as being non-religious. Moreover,
it is true that those who continue to call themselves religious have their
own, subjective interpretation of religion. According to the report God in
the Netherlands (1966-2015), the boundaries between religion, spirituality
and meaningfulness have become blurred. The identity of modern people
is no longer self-evident, but a choice. The question this raises is how to
deal with contingency experiences that cause a crisis of interpretation, as
can be the case when you get an incurable disease. Does it make any
difference whether you are religious or non-religious?
Structure of the study
The aim of this study is to contribute to a practical, religious-scientific
contingency theory. The central question is: To what extent do patients
interpret having to live with incurable cancer as a contingency experience,
and what role do religious and non-religious interpretations play in this?
The structure of the study is as follows. In the introductory chapter, the
subject, as described above, is introduced after which the research
problem, the central question and the central concepts are presented. In
Chapter 2, the methodical chapter, the research strategy is explained and
justified. Chapters 3 to 6 respectively answer the four research questions
on the basis of a qualitative empirical analysis. Chapter 7, the concluding
chapter, summarises the findings, lists the main conclusions, makes
recommendations for further research and examines the practical
relevance of the study.
Chapter 2: Research strategy
The research was exploratory in nature since up till now, little is
empirically known about how people approach an interpretation crisis due
to a contingency experience. Existing theory on contingency experiences
was taken as a starting point. The main theoretical source on which this
study is based is the religious-philosophical study by Kurt Wuchterl (2011)
entitled Kontingenz oder das Andere der Vernunft. Zum Verhältnis von
Philosophie, Naturwissenschaft und Religion [Contingency or the other of
reason: On the relationship between philosophy, science and religion]. The
research design had to be such that the research could be adapted where
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necessary and both inductive and deductive steps could be taken in an
iterative manner. The q-type methodology for qualitative research was
therefore used. The research tool was a semi-structured interview. The five
topics were the explanation of the cause of the disease (1), the
unexpectedness of the event (2), personal interests (3), religious influence
(4) and the role of the environment (5). In collaboration with the Oncology
department of the Radboud University Medical Centre, religious and nonreligious patients were recruited on the basis of a non-purposive, nonprobability sample, resulting in 55 interviews. The Constant Comparative
Analysis method was used for the analysis. In the analytical chapters,
existing theory was used. The discussion resulted in the formulation of
code definitions, with which the applicable quotations could be selected in
the interviews and analysed for their characteristics. Each time, on the
basis of the similarities and differences between empiricism and theory,
new building blocks for a practical contingency theory were proposed.
Chapter 3: Explanations
The first research question was: To what extent can the respondents
explain the origin of their disease? The research question was refined in
three directions: as a causal explanation, a religious explanation and an
explanation in terms of coincidence. Modern patients are better equipped
than ever before to find a causal explanation of the disease because of the
accessibility of information in general and the legally guaranteed right of
the patient to all information relevant to medical treatment (e.g. as laid
down in the Dutch Medical Treatment Contracts Act of 1995).
Nevertheless, the analysis showed that patients seldom felt they had gained
certainty about the cause of their illness. This was only the case if it had
been stated in advance that they had an increased risk of developing cancer
for a certain reason and that they subsequently did actually develop the
disease. Two main reasons were found for why the respondents could not
be sure of the cause. The first was that, in general, because of social
discussions or discussions between experts, people doubted whether a
certain circumstance or factor could lead to cancer. The second was that it
was difficult for patients to determine whether a possible cause would also
have been decisive in their own situation. Furthermore, the statements also
appeared to have moral aspects that influenced interpretation. Assumed
causes, such as environmental pollution, food manipulation, or the fact that
in the past people had worked unprotected with toxic substances, referred
to something or someone responsible for those causes. In addition, patients
sometimes felt that society or their environment held them responsible for
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the onset of their illness, for example because they had lived unhealthily.
This could be one reason why the respondents rejected such a cause. This
fact therefore also played a role in the causal explanation.
Respondents in some cases had religious grounds for the cause of their
illness. This was only formulated in general terms, such as: Everything
comes from God, including disease, therefore also my illness. However,
none of the respondents mentioned a religious reason why they would
specifically have contracted cancer. Without exception, the respondents
rejected the idea that God punishes people with illnesses.
When people are unable to explain an event, they often mention
coincidence as a quasi-cause. They try to put contingency forward as a
conclusive explanation. On the basis of theory, coincidence can have three
meanings. All three were found in the interviews. In the sense of 'absolute
coincidence', it can be said that the disease originated by itself. Patients
then argued that their disease was caused by mutations in the cells. Or they
stated that people get cancer because they are mortal. In the sense of
'epistemic coincidence' the cause is unknowable. This meaning occurred
when patients gave reasons why they had not expected the disease, for
example because they had always lived healthily or had never been ill
before. The third meaning that coincidence can have is that of 'relative
coincidence'. Respondents talked about having cancer as bad luck, as
something that had just happened to them and that might just as easily have
affected someone else.
On the basis of the above analysis and reflecting on the research question,
it was argued that two approaches to contingency could be observed. The
first was that respondents actually went in search of the cause and pushed
causal thinking to its limits in order to arrive at an explanation - even if
they ended up with circular reasoning. The second approach was that, for
them, the explanation of the disease hardly affected contingency.
Contingency remained in place, even after an explanation had been given.
After all, explanations did not detract from the tragedy of having to live
with the disease. It was precisely in the unexpectedness of the disease that
the sting of the interpretation crisis was to be found, i.e. in the misfortune
that it had happened to them. The finding that religious interpretation in
this group of patients hardly played a role within the causal interpretation
framework was also consistent with this. Later, in Chapter 5, it would
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appear that the religious interpretation was much more evident in the
interpretation of life with the disease as an experience of tragedy.
Chapter 4: The unexpected
The second research question was: To what extent did the respondents
expect the diagnosis of the incurable disease? On the basis of the theory,
an expectation must be regarded as a venture based on trust. After all, it
entails taking an advance on what still has to be proven. This trust may
have various qualities (Luhmann, 1988). Two forms of trust were
applicable here. The first form (confidence) concerns trust in the social
institutions of society, such as education, security, public transport, and so
on. Normally, there is no alternative. Similarly, patients who develop
cancer simply have to rely on the medical world. The analysis showed that
patients could be shocked by the diagnosis of incurable cancer if they, on
the basis of their own interpretation of a doctor's statement or on the basis
of the medical sources they consulted, had not expected cancer. In
addition, the theory also describes a second form (familiarity) in which the
trust is based in oneself, in the familiarity of one's own world. For some
the diagnosis was unexpected because they actually felt physically fine and
fit, or because they could not have imagined in advance that they would
get incurable cancer. It did not fit in their world of experience. The analysis
showed that their expectations were based on the naturalness of their
familiar world. Often this was formulated negatively: I didn’t expect it,
because I’d never been ill. Such an interpretation was very similar to the
meaning of the previously discussed epistemic coincidence. Respondents
spoke of cancer as something they had thought would never happen to
themselves, as if they were impervious to the contingency of existence.
However, when a discrepancy unexpectedly occurred between reality and
the future as they had imagined it, it could not immediately be reconciled.
They were temporarily confronted with a gap in interpretation, with a void.
The experience of their familiar world being undermined extended to the
very foundation of their existence. If a person's self-confidence is affected,
the person themself is at stake and what follows is an existential crisis of
interpretation.
Chapter 5: Experiences of tragedy
The third research question was: To what extent do the respondents
interpret living with the disease as an experience of tragedy? The tragedy
theme (Liebau & Zirfas, 2010) emerged in the study following the
discovery of striking and consistent metaphors that the respondents used
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to explain what living with incurable cancer meant to them. Metaphors are
narrative stylistic devices that transfer imagery to unknown, new
experiences and thus provide an impetus for interpretation (Lakoff &
Johnson, 1980). The analysis of these metaphors revealed two aspects of
the experience of tragedy, namely feeling powerlessness and being aware
of the unrelinquishability of what is at stake. On the one hand, respondents
expressed their powerlessness by talking about the blow they had received,
that they had been cut off from life, that their world had collapsed, or that
they found themselves in a deep, dark hole. Their imagery said that life
had struck mercilessly as an evil force and had not taken the human
dimension into account in any way. On the other hand, the respondents
expressed what was at stake for them as a result of the incurable cancer
and that it was impossible for them to give that up. In concrete terms, this
concerned their relationship with loved ones, what they had achieved
during their lives and the plans they had made for the future. It was
striking, however, that they talked about many facets of what is basically
a single matter. That which was unrelinquishable was the good, the
unifying, the carefree, the natural. That was in danger of being lost in the
experience of tragedy. This was perfectly in line with the theme of the
damaged familiar and natural world as discussed with regard to the second
research question. The fact that the experience of tragedy consists of two
conflicting aspects explains the emergence of a crisis of interpretation. In
the analysis, this crisis was measured on three dimensions. The meanings
of the metaphors were considered to be part of the personal dimension of
the experience of tragedy. A social dimension was also described.
Although there was support from their social environment, the respondents
also experienced that some of their family members and friends tried to
avoid them. The respondents interpreted this as meaning that others were
projecting their own fear of cancer onto them. They had already labelled
them as people who would soon be dead. The experience of social isolation
was thus seen as a third aspect of the experience of tragedy, next to
powerlessness and unrelinquishability. Finally, a third, transcending
dimension of the experience of tragedy was also described. This applied
where respondents asked why such a disease should happen to them. In
fact, this was more like a complaint. This expression of tragedy was
mainly, but not exclusively, found among religious respondents. They
argued to a religious power (God) that it was unfair that they had been
given the disease, based on the fact that they thought they had always lived
well. They also sometimes felt it was unfair when they compared
themselves to others who remained healthy. The non-religious respondents
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did not pose the question ‘Why?’ to anything or anyone specific; for them
this question was more an expression of their anger or frustration. It was
also significantly less common among this group. A fundamental sense of
injustice was thus established as a fourth aspect of the experience of
tragedy.
The reflection on the experience of tragedy suggested that, in addition to a
substantive analysis of the experience of tragedy, it should also be noted
that it provided a way of finding a language for the unexpected. The
previous research question revealed the bewilderment that was felt and
explained why the people did not have a language for what is natural or
self-evident. A contingency experience leads people to an unknown
situation, for which they have no language and no interpretations. In the
experience of tragedy, however, the underlying feelings are articulated.
Even if the meaning is negative, the silence is broken and the interpretation
process that had stagnated as a result of the crisis of interpretation is
moving again.
Chapter 6: Awareness of the other
The fourth and final research question was: To what extent did religious
and non-religious respondents respectively express an awareness of the
other, as a result of which, despite having to live with the disease, they
found a reason for hope? Wuchterl (2011) argued that contingency should
be regarded as an essential aspect of human existence that should not be
explained away by rational thinking. Recognition of contingency is a
condition for being able to open up to the ‘other’ beyond explanatory
reason. He sees the role of religion in the cultivation of the interpretational
space that results from the recognition of contingency. According to
Wuchterl, religious reason operates on the edge of the explainable. This is
expressed in the term Kontingenzbegegnung, which he introduced. In our
study this is translated as awareness of the other. It concerns the other side
of reason and is therefore an anthropological category. One can come to
the realization of something that goes beyond explanatory reason. This can
be interpreted religiously, as an Opposite, as the Other (the 'Divine', the
'Spiritual World'), but in the design of this study the possibility of nonreligious interpretations of the other was also taken into account. Three
characteristics of awareness of the other can be deduced from Wuchterl’s
theory. The first characteristic is that the other cannot be reduced to
something explicable. This is to say that the revelation of the other exceeds
one's expectations. The second characteristic is that, despite the
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irreducibility of the other, one can nonetheless undergo the influence of
the other. Wuchterl says that the other does not belong to the being of
things, cannot be described ontically, but that it reveals itself as an elusive
influence that one - passively - undergoes. The third characteristic of
awareness of the other as an openness is that the person can gain hope and
perspective through the occurrence of the unexpected and that the crisis of
interpretation is transformed. Awareness of the other is thus a starting
point for new thinking, making it possible for patients to accept life with
the disease as a potentially meaningful episode in their life story. In this
way, people can find an answer to the question of why the disease
happened to them.
On the basis of the codes assigned, awareness of the other as an openness
was found to occur in four different ways. These were described as
categories of awareness. The first category concerned the allocentric
experience (Sundén, 1968, 1969). In this transcendental experience, which
must be regarded as a form of self-transcendence, one dwells upon the
other. Among religious respondents, for example, the other was
experienced as the figure of Mary to whom one turned devoutly, supported
by rituals. Another example was the meditative practice of Reiki. Nonreligious respondents became aware of the unexplainable other in the
experience of life in the here and now. They now experienced the little
things in life very intensely and consciously, whereas in the past they had
not noticed them because of what they described as their focus on the
material. The second category concerned the anomalous experience
(Wildman, 2011), i.e. an extraordinary experience. This only occurred
among religious respondents. They had experienced the other in a creative
process in which the spiritual world exerted an influence, in clear dreams
in which there was contact with the deceased, in an encounter with the
crucified Christ, and in an out-of-body experience during a cardiac arrest.
People in the patients’ social environment find it difficult to imagine
anomalous experiences (in contrast to allocative experiences). The third
category concerned the experience of synchronic events that were
interpreted as too coincidental. In the respondents’ opinion, events they
had experienced in relation to their illness were so timely and were so
favourable that they saw the hand of the Other in it. This category
consisted exclusively of interpretations by religious respondents. The
fourth category, obtained in an inductive manner, concerned awareness of
the other in the way in which respondents interpreted the development of
their path in life. The difference with the previous method of interpretation
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was that no specific, recent events were interpreted here, but that life as a
whole was considered and that in this context, the respondents gave
thought to the question of how to live with the disease. This was done by
using metaphors that vary according to the basic metaphor of the path in
life (such as following a path, going on a pilgrimage on the way to
completion, having a backpack with things one has to carry). Through
these interpretations, in which they perceived the influence of the other on
their lives, they discovered the pedagogical purpose of why they had to
live with their illness, or they discovered a task that still had to be done.
This category of awareness was found among both religious and nonreligious respondents.
In the reflection, these four modes of awareness of the other were
compared with each other. What they had in common was that the other as
an Opposite, or as the other of reason, exceeded the respondents’
expectations each time. A discrepancy in the expectation now occurred in
a positive way (cf. the second research question), which often surprised
people. This was, as it were, a gap through which light fell into the dark
space of the interpretation crisis. This was interpreted as a reason for hope.
The four modes differed in the extent to which the research subject was
passive (or the extent to which the other came to the fore). In the
anomalous experiences, the other came very much to the fore and one was
overwhelmed by a unique experience. Such experiences can make a deep
impression and determine a person's life story for years to come. This was
to a lesser extent the case when synchronic events were interpreted as too
coincidental and the hand of the Other was seen in it. In the case of
allocentric experiences, it often occurred that people actively opened up
for a meeting with the other because they were preparing for it, for example
by meditating. However, one cannot force awareness of the other. In the
interpretation of the path of life, the subject with his or her life story was
central and in the background of his or her existence they became aware
of the other. It is possible to interpret this variation in awareness of the
other as an openess in such a way that people today are more actively and
creatively involved in the interpretation of awareness of the other, and that
there is therefore more room for subjective interpretations of that which
transcends existence.
Recommendations
Recommendations for further investigation were included in the
concluding chapter. The first recommendation is that moral issues in the
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contingency experience should be further explored. In order to do this, it
is advisable to select not only respondents from hospitals and care
institutions, because guilt comes less to the fore in the case of illness. A
perspective of perpetrators and victims might be chosen. The second
recommendation is that further research should be carried out into the role
of metaphors in the interpretation of contingency experiences, because
these have proved to be very informative in this study. A third
recommendation is that further research should be carried out into the
stages of the tragic lament ‘Why?’ (Ricoeur, 2007), comparing JudaeoChristian and Buddhist respondents. A fourth recommendation is that the
aesthetic dimension in interpretations of contingency experiences should
be further explored (living as an art), in order to gain a better understanding
of non-religious interpretations. A fifth and final recommendation, and
perhaps the most important one, is to extend the study to the different ways
in which awareness of the other can occur. These can be found not only in
interpretations of contingency experiences in the past, but also in situations
where people face difficult, unforeseeable decisions. It would also be
interesting to investigate whether people associatively engaged in creative
processes are more likely to perceive the other. The phenomenon of
religion may be better approached as a way of expressing one's
imagination than as a rational concept.
Practical relevance
This practice-based study includes a theory on how patients subjectively
interpret the contingency experience of having to live with an incurable
disease. The study describes different approaches to an interpretation
crisis. Patients may attempt to explain their illness, wrestle with moral
questions, search for the meaning of their experience of tragedy, or become
aware of the other in their lives and discover ways of living with their
illness in a meaningful way. These four modes of interpretation play a role
in the recognition and acceptance of contingency experiences. This can
help healthcare professionals to understand how patients think.

Zusammenfassung
Kontingenzerfahrungen
Der Titel dieser Forschung lautet: Die Interpretationskrise bei unheilbarem Krebs. Eine religionswissenschaftliche Forschung nach den Erklärungen, dem Unerwarteten, der Tragik und der Empfindung des Anderen.
In diese auf die Praxis gerichtete Forschung wird die Frage beantwortet,
wie Menschen das Leben-Müssen mit einer unheilbaren Krebserkrankung
interpretieren und zu einer Bedeutung für ihr Leben kommen. Durch bessere medizinische Methoden, durch das Veralten der Bevölkerung und die
Steigerung des Durchschnittalters verändert sich Krebs laut dem „Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL)“ nach und nach von einem Todesurteil
zu einem chronischen Leiden. Wenn ihre Zukunft unsicher ist, drängt sich
bei den Patienten die Frage auf, wie sie damit weiterleben können. Viele
geraten durch ein derartiges unerwartetes und unabwendbares Geschehen
in ihrem Leben in eine Interpretationskrise. In dieser Forschung wird diese
Erfahrung, die jemandes Existenz in Unordnung bringt und die jemandes
Zukunft unsicher macht, eine Kontingenzerfahrung (Wuchterl, 2011) genannt. Diese zeigt sich sowohl positiv wie negativ, sowohl als Überraschung wie als Schock. Mit Kontingenz ist gemeint, dass man keinen
zwingenden Grund dafür sieht, dass etwas auf eine bestimmte Weise geschieht. Ein kontingentes Geschehen scheint sich aus dem Nichts zu ereignen. Kontingenzerfahrungen rufen, insbesondere bei negativen unerwarteten Geschehnissen, die uralte Frage auf: Warum passiert dies mir? Gelingt
es den Patienten letztendlich doch noch, diese Frage zu beantworten, damit
die ihnen bleibende beschränkte Zeit in eine sinnvolle Perspektive gestellt
werden kann?
Kontingenzgesellschaft
Im Hintergrund dieser Forschungsarbeit spielt die soziologische Debatte
über die moderne Gesellschaft als eine Kontingenzgesellschaft (Greven,
2000; Joas, 2012) mit. Positiv gewendet bedeutet es, dass Menschen heute
immer mehr Wahlmöglichkeiten haben, um ihr Leben zu gestalten. Dies
resultiert aus Emanzipationsprozessen, Demokratisierung, freiem Markt,
zunehmendem Wohlstand und vermehrtem Zugang zu Informationen. Negativ gewendet bedeutet es, dass Menschen spüren, dass ihr Leben risikoreicher geworden ist. Als Kehrseite der Wahlmöglichkeiten werden sie mit
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Unsicherheiten konfrontiert. Auf der Makroebene führt eine Kontingenzgesellschaft zu unübersichtlichen und schwer steuerbaren Dynamiken. Der
größere Wohlstand hat einerseits viel ermöglicht, andererseits z. B. zu Klimaveränderungen geführt. Auch vom Internet kann gesagt werden, dass es
sowohl scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten als auch Risiken geschaffen
hat. Dies berührt unser Forschungsthema dahingehend, dass das Leben so
komplex geworden ist, dass man eine Lebenshaltung entwickeln muss, die
offen ist für „das Unerwartete“. Zusammenfassend deuten diese Entwicklungen zudem auf ein zugenommenes Kontingenzbewusstsein hin. Dies
wird noch um eine Dimension ergänzt: Der Interpretationsrahmen, mit
dem die fortwährenden Veränderungen interpretiert werden, ist ebenso
„flüssig“ geworden. Laut dem Statistischen Bundesamt der Niederlande
(Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) verstand sich im Jahr 2017 zum
ersten Mal eine Mehrheit der Niederländer nicht mehr als religiös. Überdies interpretieren diejenigen, die sich religiös nennen, diese in hohem
Maße individuell und subjektiv. Laut der longitudinalen Forschungsstudie
“Gott in den Niederlanden (1966-2015)“ sind die Grenzen zwischen Religion, Spiritualität und Sinnsuche unscharf geworden. Die Identität moderner Menschen hat sich somit von einer Selbstverständlichkeit zu einer
Wahlmöglichkeit gewandelt. Dies ruft die Frage hervor, wie man mit einer
Kontingenzerfahrung umgeht, die zu einer Interpretationskrise führt, wenn
man etwa mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wird. Gibt es zwischen religiösen und nicht-religiösen Menschen Unterschiede in der Interpretation?
Aufbau der Studie
Ziel des Forschungsprojektes war es zu einer praktischen religionswissenschaftlichen Kontingenztheorie beizutragen. Die zentrale Fragestellung
lautete: Inwiefern interpretieren Patienten, die mit unheilbarem Krebs leben müssen, dies als Kontingenzerfahrung und welche Rolle spielen religiöse und nicht-religiöse Interpretationen dabei? Die Studie ist wie folgt
aufgebaut: Im einleitenden Kapitel wird das Thema eröffnet und anschließend werden das Forschungsthema, die zentrale Fragestellung und die vier
Forschungsfragen mit den jeweiligen Kernkonzepten dargelegt. Im methodischen Kapitel zwei wird das Forschungsdesign erklärt und begründet. In
den Kapiteln drei bis sechs werden auf der Basis einer qualitativ-empirischen Untersuchung jeweils eine der vier Forschungsfragen beantwortet.
Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, die wichtigs-
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ten Schlussfolgerungen genannt, Empfehlungen für weitere Untersuchungen gegeben und schließlich die praktische Relevanz der Forschung erörtert.
Forschungsdesign
Es handelte sich um eine explorative Forschung, weil bis jetzt wenig empirische Ergebnisse vorliegen über die Weise, wie Menschen mit einer Interpretationskrise durch eine Kontingenz-Erfahrung umgehen. Die wichtigste theoretische Quelle für diese Forschung war die religionsphilosophische Studie von Kurt Wuchterl: Kontingenz oder das Andere der Vernunft.
Zum Verhältnis von Philosophie, Naturwissenschaften und Religion
(2011). Die vorliegende Forschungsarbeit erforderte ein Design, das –
wenn sich dies als notwendig zeigen würde – iterativ angepasst werden
konnte, damit sowohl induktive wie deduktive Schritte möglich sein würden. Das qualitative Forschungsmodell nach dem sog. „q-Typus“ entsprach diesen Anforderungen. Als Forschungsinstrument wurden halbstrukturierte Interviews durchgeführt. Die fünf Interviewthemen waren (1)
die Erklärung für die Ursache der Krankheit, (2) das Unerwartete des Ereignisses, (3) die persönlichen Interessen, (4) die religiöse Komponente
und (5) die Rolle der Umgebung. Es wurden, in Kooperation mit der Onkologischen Abteilung des „Radboud Universitair Medisch Centrum“
(Universitätsklinik Nijmegen, Niederlande), 55 Interviews durchgeführt.
Die Auswahl erfolgte auf der Basis einer Klumpenstichprobe, die nur selektiv nach religiösen wie nicht-religiösen Patienten unterschied. Die Analyse wurde mit der „Konstant Vergleichenden Analysemethode“ durchgeführt. Dabei wurde in den vier analytischen Kapiteln von bestehenden Theorien ausgegangen. Aus der Theorie wurden Kodierungen abgeleitet, mit
denen aus den Interviews zutreffende Zitate selektiert und hinsichtlich bestimmter Merkmale analysiert werden konnten. Auf dieser Basis konnten
Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen Theorie und Praxis festgestellt werden, die wiederum neue Bausteine bildeten für eine praxisbezogene Kontingenztheorie.
Kapitel 3: Erklärungen
Die erste Forschungsfrage lautete: Inwiefern können die Respondenten die
Ursache ihrer Krankheit erklären? Die Frage wurde in drei Richtungen
ausgearbeitet: als faktische Erklärung, als religiöse Erklärung und als Erklärung, die Begriffe wie Zufall benutzte. Um eine faktische Erklärung für
ihre Krankheit zu finden sind moderne Patienten besser ausgerüstet als früher. Dies hängt mit den allgemein verfügbaren Informationen zusammen
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sowie mit dem gesetzlich verbrieften Recht des Patienten, über alle relevanten Informationen bezüglich seiner medizinischen Behandlung zu verfügen (wie u.a. festgelegt im Gesetz zum medizinischen Behandlungskontrakt; WGBO 1995). Dennoch zeigte die Analyse, dass die Patienten meinten, selten Gewissheit erhalten zu haben über den Grund ihrer Krankheit.
Das war nur der Fall, wenn man von vornherein schon die Vermutung
hatte, aus irgendeinem Grund Krebs zu bekommen, und diese Krankheit
dann auch wirklich bekam. Es gab zwei wichtige Gründe, warum die Respondenten keine Sicherheit über die Ursache ihrer Erkrankung erlangten.
Der erste war, dass man, durch gesellschaftliche Diskussionen oder durch
Debatten zwischen Experten, im Allgemeinen daran zweifelte, ob bestimmte Umstände oder Faktoren überhaupt zu Krebs führen können. Der
zweite Grund war, dass es nicht einfach festzustellen ist, ob eine mögliche
Ursache auch auf die eigene Situation zutrifft. Darüber hinaus beinhalteten
die Erklärungen der Respondenten auch moralische Aspekte, die die Interpretation beeinflussten. Behauptete Ursachen wie Umwelteinflüsse, Manipulation von Nahrungsmitteln, oder die Arbeit mit giftigen Substanzen
zeigten auf etwas oder jemand, der für die Krankheit verantwortlich sei.
Andere Patienten hatten manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft oder
ihre Umgebung sie für die Entstehung ihrer Krankheit verantwortlich hielten, zum Beispiel weil sie einen ungesunden Lebensstil gehabt haben sollten. Aus dem Grunde verwarfen manche Respondenten eine derartige Erklärung. Auch dies spielt somit eine Rolle, wenn kausale Erklärungen für
die Erkrankung gesucht werden.
In einzelnen Fällen formulierten Respondenten religiöse Gründe
für die Entstehung ihrer Krankheit. Dies wurde aber nur allgemein formuliert, zum Beispiel: Alles kommt von Gott, also auch meine Krankheit. Keiner der Respondenten benannte einen spezifischen religiösen Grund dafür,
warum gerade er oder sie Krebs bekommen hatten. Ohne Ausnahme verwarfen alle Respondenten den Gedanken, dass Gott Menschen mit Krankheiten bestrafen würde.
Wenn es Menschen nicht gelingt, ein Widerfahrnis zu erklären, können sie
auch den Zufall, als eine Quasi-Ursache, benennen. Damit wird versucht,
die Kontingenz dennoch schlüssig zu erklären. Auf theoretischer Basis
kann Zufall drei Bedeutungen haben, die auch alle drei in den Interviews
vorgefunden wurden: In der Bedeutung des „absoluten Zufalls“ kann behauptet werden, dass die Krankheit wie von selbst entstanden ist. Patienten
brachten dann als Erklärung vor, dass ihre Krankheit durch Zellmutation
entstanden sei, oder weil Krebs nun mal zur Sterblichkeit des Menschen
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gehöre. In der Bedeutung des „epistemischen Zufalls“ ist die Ursache nicht
zu erkennen. Diese Bedeutung trat hervor, als Menschen Gründe nannten,
warum sie die Krankheit gerade nicht erwartet hatten, zum Beispiel weil
sie immer gesund gelebt hätten oder nie zuvor krank gewesen seien. Die
dritte Bedeutung ist die des „relativen Zufalls“. In dem Falle sprachen die
Respondenten über ihre Krebserkrankung als Pech, als etwas, das sie einfach so getroffen hat, aber genauso gut jemand anderen hätte treffen können.
Auf der Basis dieser Analyse wurde in der Reflexion zur ersten Forschungsfrage dargelegt, dass zwei Zugänge zur Kontingenz wahrgenommen werden konnten. Der erste war, dass die Respondenten der Ursache
tatsächlich auf den Grund gehen wollten und im kausalen Denken bis ins
Äußerste gingen, um irgendeine Erklärung zu finden, sei es auch in einem
Zirkelschluss. Der zweite Zugang war, dass die Erklärung der Krankheit
der Kontingenz kaum etwas anhaben konnte. Trotz Erklärungen blieb die
Situation kontingent. Die Erklärungen nahmen die Tragik nicht weg, mit
der Krankheit leben zu müssen. Gerade im Unerwarteten der Krankheit lag
der Stachel für die Interpretationskrise, gerade in dem Pech, das ihnen widerfahren war. Dies korrespondierte mit dem Befund, dass eine religiöse
Interpretation bei religiösen Patienten in ihrem kausalen Interpretationsrahmen kaum eine Rolle spielte. Später, in Kapitel 5, wird sich nämlich
zeigen, dass eine religiöse Interpretation stärker hervortritt, wenn das Leben mit der Krankheit als tragische Erfahrung interpretiert wird.
Kapitel 4: Das Unerwartete
Die zweite Forschungsfrage lautete: Inwiefern hatten die Respondenten
die Diagnose einer unheilbaren Krankheit erwartet? In der Theorie kann
eine Erwartung als ein Wagnis beschrieben werden, das auf Vertrauen gegründet ist. Man greift ja voraus auf etwas, das sich noch erweisen muss.
Dieses Vertrauen kann unterschiedlichen Eigenschaften haben (Luhmann
1988). Zwei Arten des Vertrauens treffen hier zu: Das erste [confidence]
ist das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen, wie Schule, Sicherheit,
öffentliche Verkehrsmittel usw. Dazu gibt es normalerweise keine Alternative. Auf die gleiche Art und Weise müssen Krebspatienten einfach medizinischen Institutionen vertrauen. In der Analyse zeigte sich, dass Patienten, die unheilbar krebserkrankt waren, vor allem schockiert waren, als
sie aus ihrer Interpretation einer Aussage eines Arztes oder der Lektüre
medizinischer Quellen gerade keinen Krebs erwartet hatten, ihn aber dennoch bekamen. Neben dieser Art des Vertrauens gibt es noch eine zweite:
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Das ist das Vertrauen in sich selbst, in die Vertrautheit [familiarity] mit
der eigenen Welt. Für manche kam die Diagnose unerwartet, weil sie sich
körperlich gerade fit und vital fühlten, oder weil sie sich vorher gar nicht
hätten vorstellen können, unheilbar Krebs zu bekommen; es passte nicht
in ihre Vorstellungswelt. Die Analyse zeigte, dass die Erwartungen auf der
Selbstverständlichkeit ihrer vertrauten Welt basierten. Oft wurde dies negativ formuliert: Ich erwartete es nicht, weil ich nie krank war. Eine derartige Interpretation liegt nah am obengenannten epistemischen Zufall.
Die Respondenten redeten über Krebs als über etwas, von dem sie nie gedacht hatten, dass es sie treffen könnte, als ob sie für die Kontingenz des
Daseins unberührbar seien. Als sich aber unerwartet eine Diskrepanz eröffnete zwischen der gedachten Zukunft und der Realität, ließ sich dies
nicht überbrücken. Vorübergehend wurde man mit einer Leerstelle in der
Interpretation konfrontiert, mit dem Nichts. Die Erfahrung des Selbstverständlichen wurde bis an die Basis des Daseins unterminiert. Wenn das
Selbstvertrauen einer Person angegriffen wird, steht sie selbst auf dem
Spiel und es kann von einer existentiellen Interpretationskrise gesprochen
werden.
Kapitel 5: Erfahrungen von Tragik
Die dritte Forschungsfrage lautete: Inwiefern interpretieren die Respondenten das Leben-Müssen mit der Krankheit als Erfahrung von Tragik?
Tragik (Liebau & Zirfas, 2010) trat als Thema erst während der Untersuchung selbst hervor, als sich zeigte, dass die Respondenten auffällige und
miteinander übereinstimmende Metaphern verwendeten, um anzudeuten,
was es für sie bedeutete, mit dem unheilbaren Krebs leben zu müssen. Metaphern sind narrative Stilmittel, mit denen eine unbekannte neue Erfahrung in Bildsprache übersetzt wird, und sie geben somit einen Anstoß für
eine Interpretation (Lakoff & Johnson, 1980). Aus der Analyse der Metaphern zeigten sich zwei Aspekte einer Erfahrung von Tragik: die Erfahrung der Machtlosigkeit und das Sich-bewusst-Werden des Unverzichtbaren, das auf dem Spiel steht. Einerseits drückten die Respondenten ihre
Machtlosigkeit darin aus, dass sie von einem Tiefschlag sprachen, der
ihnen zugefügt wurde, dass sie vom Leben abgehackt seien, dass ihre Welt
zusammenstürzte, oder dass sie sich in einem tiefen dunklen Loch befänden. Ihre Bildsprache erzählte, dass das Leben wie eine böse Macht gnadenlos zugeschlagen hatte und in keinerlei Hinsicht mehr menschlich ertragbar sei. Andererseits brachten die Respondenten zum Ausdruck, was
durch den unheilbaren Krebs alles auf dem Spiel stand und wie unmöglich
es sei, dies alles aufgeben zu müssen. Dabei handelte es sich konkret um

ZUSAMMENFASSUNG

241

die Beziehung zu geliebten Menschen, um das, was man im Leben hervorgebracht hatte, um ihre Zukunftspläne. Auffällig war, dass man nicht so
sehr über unterschiedliche wichtige Dinge sprach, sondern über viele Facetten einer Sache. Das Unverzichtbare war das Gute, das, was zusammenhält, das Sorgenfreie, das Selbstverständliche. Genau das drohte in der Erfahrung der Tragik verloren zu gehen. Vergleichbares sahen wir schon bei
der zweiten Forschungsfrage, als es um die angegriffene, vertraute und
selbstverständliche Welt ging. Weil die Erfahrung von Tragik aus zwei
miteinander in Konflikt stehenden Aspekten besteht, erklärt sie die Entstehung der Interpretationskrise.
In der Analyse konnten drei Dimensionen der Erfahrung von Tragik unterschieden werden. Die Bedeutung der Metaphern kann zur persönlichen
Dimension der Erfahrung von Tragik gerechnet werden. Daneben gibt es
eine soziale Dimension: Neben Unterstützung aus der Umgebung machten
die Respondenten auch die Erfahrung, dass manche Verwandte und
Freunde versuchten, ihnen auszuweichen. Sie interpretierten dies so, dass
die Angst, selbst krebskrank zu werden, auf sie projiziert wurde, oder dass
sie schon als Menschen abgestempelt wurden, die demnächst nicht mehr
leben würden. Die Erfahrung der sozialen Isolierung wurde neben der
Machtlosigkeit und Unverzichtbarkeit als dritter Aspekt der Erfahrung von
Tragik genannt. Darüber hinaus gab es noch eine weitere, übersteigende
Dimension der Erfahrung von Tragik. Sie traf zu, als Respondenten die
Frage nach dem Warum der Widerfahrnis ihrer Krankheit stellten. Sie hatte
faktisch mehr den Charakter einer Klage und wurde vor allem, aber nicht
ausschließlich, bei religiösen Respondenten festgestellt. Sie äußerten einer
religiösen Macht (Gott) gegenüber, dass es nicht zu rechtfertigen sei, dass
gerade sie die Krankheit bekommen hatten, weil sie meinten, doch immer
gut und richtig gelebt zu haben. Auch empfanden sie es als unfair, vor allem wenn sie sich mit anderen verglichen, die gesund geblieben waren.
Bei nicht-religiösen Respondenten wurde die Warum-Frage bedeutend
weniger gestellt. Auch wurde sie nicht an jemanden oder an etwas gerichtet und sie äußerte sich vor allem in Wut und Frustration. Das fundamentale Gefühl von Ungerechtigkeit könnte somit als ein vierter Aspekt der
Tragik hinzugefügt werden.
In der Reflexion der Erfahrung von Tragik wurde insbesondere festgestellt, dass neben der inhaltlichen Analyse es die Art war, wie durch Metaphern eine Sprache für die Erfahrung des Unerwarteten gefunden wurde,
die als hilfreich empfunden wurde. Bei der zweiten Forschungsfrage war
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es dagegen vielmehr das Schockierende, das erklärte, warum man gerade
keine Sprache für es hatte. Eine Kontingenzerfahrung führt Menschen zunächst in eine unbekannte Situation, für die sie keine Sprache und keine
Interpretation haben. In der Erfahrung von Tragik artikuliert man aber tieferliegende Emotionen. Auch wenn die Deutung der Erfahrung negativ
bleibt, wird das Schweigen durchbrochen und in die Interpretationskrise,
die Stagnation der Interpretation, kommt wieder Bewegung.
Kapitel 6: Die Empfindung des Anderen
Die vierte und letzte Forschungsfrage lautete: Inwiefern zeigen jeweils religiöse und nicht-religiöse Respondenten eine Empfindung des Anderen,
durch die sie, obwohl sie mit der unheilbaren Krankheit leben müssen, einen Grund zur Hoffnung haben? Wuchterl (2011) plädiert dafür, Kontingenz als einen essentiellen Aspekt des menschlichen Daseins zu betrachten, als etwas, das nicht durch rationales Denken wegerklärt werden sollte.
Die Kontingenzanerkennung ist Bedingung dafür, dass man sich öffnen
kann für „das Andere der Vernunft“. Wuchterl versteht die Rolle von Religion so, dass sie einen Interpretationsraum kultiviert, der entsteht durch
die Anerkennung von Kontingenz. Die religiöse Vernunft arbeitet nach
Wuchterl an der Grenze des Erklärbaren, was sich zeigt in dem von ihm
entwickelten Begriff Kontingenzbegegnung. In unserer Forschung wurde
dieser Begriff übersetzt als die Empfindung des Anderen. Dabei geht es um
„das Andere der Vernunft“ und ist somit eine anthropologische Kategorie.
Man empfindet etwas jenseits der erklärenden Vernunft. Man kann dies
auch als religiöse Erfahrung auffassen: das Andere als ein Gegenüber, das
Andere als das „Göttliche“ oder die „Spirituelle Welt“. In der Ausrichtung
unserer Untersuchung wurde aber auch von der Möglichkeit einer nichtreligiösen Interpretation des Anderen ausgegangen.
Auf der Basis von Wuchterls Theorie können drei Merkmale für
die Empfindung des Anderen unterschieden werden: Das erste Merkmal
ist, dass das Andere nicht von der sinnlich erfahrbaren und rational erklärbaren Wirklichkeit abgeleitet werden kann und jemandes Erwartungen
übertrifft. Das zweite Merkmal ist, dass trotz der Unerklärbarkeit man dennoch das Andere empfinden kann. Das dritte Merkmal ist, dass die Person,
die das Unerwartete empfindet, dadurch Hoffnung und Perspektive erlangt, die die Interpretationskrise transformieren. Die Empfindung des Anderen bildet damit einen Ansatzpunkt für neues Denken, das ermöglicht,
das Leben mit der Krankheit als eine potenziell sinnvolle Episode in der
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eigenen Lebensgeschichte zu akzeptieren. Auf diese Weise erlangen Menschen auch eine Antwort auf die Frage, warum gerade sie mit ihrer Krankheit leben müssen.
Die Empfindung des Anderen konnte auf der Basis der zugewiesenen Kodierungen auf vier unterschiedliche Weisen festgestellt werden. Sie
wurden in Kategorien von Erfahrungen beschrieben. Die erste Kategorie
bildete die Empfindung des Anderen durch eine allozentrische Erfahrung
(Sundén, 1968, 1969). In der übersteigenden Erfahrung, die wie eine Art
Selbsttranszendenz betrachtet werden kann, verweilt man beim Anderen.
Bei religiösen Respondenten wurde das Andere zum Beispiel in der Figur
der Maria erfahren, an die man sich, gestützt durch Riten, devot richtete.
Ein anderes Beispiel waren meditative Reiki-Übungen. Nicht-religiöse
Respondenten erfuhren die Empfindung des Anderen in der vertieften Erfahrung des Hier und Jetzt. Sie erlebten kleine Dinge auf einmal ganz intensiv und bewusst, während sie früher dafür keinen Sinn hatten, durch
ihre – von ihnen so beschriebene – materielle Ausrichtung. Die zweite Kategorie bildete die Empfindung des Anderen durch die außergewöhnliche,
anomale Erfahrung (Wildman, 2011). Diese gab es nur bei religiösen Respondenten. Sie hatten das Andere jeweils in einem kreativen Prozess empfunden, in dem die spirituelle Welt Einfluss ausübte: in klaren Träumen,
in denen man mit Verstorbenen in Kontakt trat, in der Begegnung mit dem
gekreuzigten Christus, in einer außerkörperlichen Nahtoderfahrung während eines Herzstilstands. Anomale Erfahrungen rufen, im Gegensatz zu
allozentrischen Erfahrungen, in der Umgebung Reaktionen hervor, dass
andere Menschen sich schwer in sie hineinversetzen können; etwas Fremdes und nicht Nachzuvollziehendes ist an jemandem geschehen. Die dritte
Kategorie bildete die Empfindung des Anderen durch die Erfahrung von
Geschehnissen, die als „mehr als zufällig“ interpretiert wurden. Es handelte sich um Geschehnisse, die die Respondenten vor oder während ihrer
Krankheit erlebt hatten und die so „genau zu rechter Zeit“ geschahen oder
sich als so vorteilhaft zeigten, dass sie darin die Hand des Anderen vermuteten. Das konnte, so sagten sie, gar kein Zufall sein! Auch diese Kategorie
wurde nur bei religiösen Respondenten festgestellt. Die vierte Kategorie
bildete die Empfindung des Anderen durch die Reflexion der Gestaltung
des eigenen Lebenswegs. Im Nachdenken darüber empfindet man das Andere. Der Unterschied zur dritten Kategorie bestand darin, dass es sich hier
nicht um aktuelle Geschehnisse handelte, sondern dass das ganze Leben in
Betracht gezogen wurde, und man überlegte, wie das Leben mit der Krankheit ins Ganze passen würde. Dabei verwendete man unterschiedliche Metaphern die alle eine Variation der Basismetapher „Lebensweg“ waren: das
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Folgen eines Pfades; die Pilgerfahrt zur Vollendung; der Rucksack, den
man tragen muss. Im Rückblick auf ihr ganzes Leben entdeckten sie was
das pädagogische Ziel ihres Lebens mit ihrer Krankheit war, oder sie entdeckten eine Aufgabe die sie noch erledigen mussten. Dies wurde als Empfindung des Anderen gedeutet. Diese vierte Kategorie Empfindungen gab
es sowohl bei religiösen wie nicht-religiösen Respondenten.
In der Reflexion wurden die vier Kategorien der Empfindung des Anderen
miteinander verglichen. Die Übereinstimmung war, dass sowohl das religiöse „Andere als Gegenüber“ als auch das nicht-religiöse „Andere der
Vernunft“ immer die Erwartung der Respondenten übertroffen hatte. Auf
positive Weise ereignete sich eine Diskrepanz zur Erwartung (vgl. zweite
Forschungsfrage), wodurch man überrascht wurde. Dies bildete sozusagen
den Spalt, durch den etwas Licht in den dunklen Raum der Interpretationskrise fiel, was dann als Grund für Hoffnung gedeutet wurde. Die vier Kategorien unterschieden sich in dem Maße, wie die Subjekte sich passiv
aufstellten (bzw. in dem Maße, in dem das Andere hervortrat). Insbesondere bei anomalen Erfahrungen drängte das Andere sich stark auf und man
wurde durch eine einzigartige Erfahrung überwältigt. Derartige Empfindungen können einen tiefen Eindruck hinterlassen und jemandes Lebensgeschichte über lange Zeit bestimmen. Dies spielte eine kleinere Rolle bei
den Empfindungen als „mehr als zufällige“ Geschehnisse, in denen man
die Regie des Anderen vermutete. Bei allozentrischen Erfahrungen öffnete
man sich öfters aktiv für die Begegnung mit dem Anderen und traf Vorbereitungen, zum Beispiel durch Meditation. Die Empfindung des Anderen
lässt sich allerdings nicht erzwingen. Bei der Kategorie „Interpretation der
Gestaltung des Lebensweges“ standen das Subjekt und seine Lebensgeschichte im Mittelpunkt und vor diesem Hintergrund gab es die Empfindung des Anderen. Möglicherweise kann man diese Variante der Empfindung des Anderen so interpretieren, dass Menschen in dieser Zeit generell
aktiver und kreativer auf die Interpretation der Empfindung des Anderen
bezogen sind und dass auf diese Weise mehr Platz ist für subjektive Interpretationen von dem, was das bloße Dasein übersteigt.
Empfehlungen
In dem abschließenden 7. Kapitel werden Empfehlungen für weitere Forschung gemacht. Eine erste Empfehlung ist, dass das Thema „Schuld“ in
der Kontingenzerfahrung näher erforscht werden sollte. Dafür ist es ratsam
keine Respondenten aus Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zu rekrutieren, weil bei Krankheit der Aspekt Schuld in der Kontingenzerfahrung

ZUSAMMENFASSUNG

245

nicht so stark in den Vordergrund tritt. Auch könnte dann die Perspektive
von Tätern und von Opfern eingenommen werden. Die zweite Empfehlung
ist, dass die Rolle von Metaphern bei der Interpretation von Kontingenzerfahrungen näher untersucht werden sollte, weil sie sich in unserer Untersuchung als sehr hilfreich gezeigt hat. Die dritte Empfehlung ist, zu untersuchen, ob eine ästhetische Weise der Interpretation von Kontingenzerfahrungen (Lebenskunst) nicht vielmehr einer nicht-religiösen Interpretation
entspricht. Eine vierte Empfehlung ist, auf der Basis von Paul Ricoeus
Theorie (2007) zu untersuchen, inwiefern die drei Stadien der tragischen
Klage nach dem "Warum" auch in der jüdisch-christlichen und buddhistischen Tradition empirisch festgestellt werden können. Eine fünfte und
letzte– und vielleicht die wichtigste – ist, die doch sehr unterschiedlichen
Modi der Empfindung des Anderen näher zu erforschen. Dies spielt nicht
nur eine Rolle bei der Interpretation von weiter zurückliegenden Kontingenzerfahrungen, sondern auch in aktuellen Situationen, in denen Menschen vor schwierigen und nicht überschaubaren Entscheidungen stehen.
Zudem wäre es nicht uninteressant zu erforschen, ob von Menschen, die
sich in kreative Prozesse begeben, in denen man eher assoziativ arbeitet,
das Andere stärker empfunden wird. Religion als Phänomen lässt sich
möglicherweise besser als Äußerung von Imagination und Einbildungskraft denn als ein rationales Konzept erfassen.
Praxisrelevanz
Diese praxisorientierte Forschungsarbeit hat einen Beitrag zur Theorieentwicklung geleistet, über die Weise wie Patienten die Kontingenzerfahrung,
dass sie mit einer unheilbaren Krankheit leben müssen, subjektiv interpretieren. Diese Untersuchung hat vier unterschiedliche Zugänge zur Interpretationskrise beschrieben. So ist es möglich, dass Patienten versuchen
eine rationale Erklärung für ihre Krankheit zu finden, es ist ebenso möglich, dass sie mit moralischen Fragen ringen, oder, dass sie versuchen ihre
Erfahrung von Tragik zu deuten, oder viertens, dass sie das Andere der
Vernunft in ihrem Leben empfinden und dadurch Möglichkeiten entdecken, sinnvoll mit ihrer Krankheit weiter zu leben. Es sind diese vier Interpretationsweisen, die in der Anerkennung und Akzeptanz von Kontingenzerfahrungen eine Rolle spielen. Dies wird Hauptberuflichen in der
Pflege und Seelsorge helfen können zu verstehen, wie ihre Patienten denken, was eine Voraussetzung ist um sie in der Interpretationskrise zu begleiten.

Bijlage 1. Interviewvragen
(versie 1.3, maart 2009)
Vragenlijst 1. Achtergrond respondent
Vraag 1.1
U bent (aankruisen)
1) Man
0
2) vrouw
0
Vraag 1.2 (invullen)
U bent geboren in 19 …
Vraag 1.3
Wat is uw gezinssituatie? (getrouwd, kinderen, enz.)
Vraag 1.4
Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding (aankruisen)
Lagere school 0 (tot klas…)
VMBO
0
Mavo
0
Havo
0
Atheneum
0
MBO
0
HBO
0
Univ.
0
Evt. Toelichting:
Vraag 1.5
Gelooft u in een religieuze of hogere werkelijkheid?
(aankruisen)
Ja
0
Nee
0
Vraag 1.6
Gelooft u dat deze religieuze of spirituele werkelijkheid uw leven beïnvloedt? (aankruisen)
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Vraag 1.7
Hoe zou u uzelf noemen? (aankruisen)
O Christelijk
O Protestant
O Katholiek
O Moslim
O een niet godsdienstige levensovertuiging
O Anders te weten…..
Vraag 1.8
Ik zou graag willen weten hoe u uw levensovertuiging in praktijk brengt.
Wat doet u of hoe wordt uw levensovertuiging zichtbaar?

Vragenlijst 2: de ziektebeleving
Vraag 2.1
Kunt u vertellen hoelang u al ziek bent en wat er gebeurde?
Vraag 2.2
Wat was (ongeveer) de datum waarop u van de arts hoorde dat u een ziekte
in een niet meer te genezen vorm hebt?
Topic 1: het onverwachte
Vraag 2.3
Kwam de mededeling dat uw ziekte niet meer te genezen is voor u verwacht of onverwachts? (Aankruisen)
Verwacht
0
Onverwacht 0
Vraag 2.4
Wat maakte het tot een verwachte of onverwachte gebeurtenis?
Topic 2: persoonlijke belangen
Vraag 2.5
Weet u nog wat er door u heen ging op het moment dat u dit hoorde?
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Vraag 2.6
Wat betekent het voor u dat u ziekte hebt gekregen die niet meer te genezen
is?
Vraag 2.7
Welk van de volgende emoties overheerst bij u nu u ziek bent? (zie de lijst)
Emotie:
Vraag 2.8
Wat maakt dat u zich zo voelt?
Vraag 2.9
Als het gaat om de gevolgen van de ziekte voor uw bestaan, wat houdt u
dan het meest bezig?
Vraag 2.10
Waarom is juist dit voor u zo belangrijk?
Topic 3: verklaringen
Vraag 2.11
Vindt u dat het puur toevallig is dat u deze ziekte hebt gekregen? Wijt u
de ziekte aan een bepaalde oorzaak? (aankruisen)
Ik vind het puur toevallig
0
Ik wijt het aan een bepaalde oorzaak 0
Vraag 2.12
Kunt u vertellen waarom u er zo over denkt?
Topic 4: religieuze invloed
Vraag 2.13
Er zijn mensen die beweren dat het feit dat zij ziek zijn geworden op de
een of andere manier te maken heeft met een religieuze of spirituele werkelijkheid. Hoe denkt u daarover?
Vraag 2.14 (alleen voor respondenten die aangeven niet te geloven in een
spirituele of religieuze werkelijkheid)
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Begrijp ik het goed dat u de ziekte niet in verband brengt met een andere
werkelijkheid? Kunt u daar eens wat meer over vertellen?
Topic 5: invloed omgeving
Vraag 2.15
Wat betekenen mensen in uw omgeving voor u nu u ziek bent? Kunt u daar
iets over vertellen?

Afsluiting interview
Hoe was het voor u om dit interview te doen?
Stelt u het op prijs om (over minimaal 4 weken) een kopie van uw levenslijn en een weergave van dit gesprek te ontvangen?
Ja
Nee
Adres:

0
0

Bijlage 2. Patiëntinformatie en toestemming
1. Patiëntinformatie betreffende het wetenschappelijke
onderzoek “Zingeving bij patiënten met een levensbedreigende ziekte.”
Geachte mevrouw, meneer,
Op dit moment wordt u behandeld in het [naam ziekenhuis] in verband met
een kwaadaardige aandoening. Om beter te begrijpen wat patiënten doormaken wanneer zij een levensbedreigende ziekte krijgen, is er een wetenschappelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek wordt gedaan door de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Met deze brief willen wij u vragen aan dit onderzoek mee te werken. Uw
behandelend arts heeft u hier al over verteld. Deelname gebeurt altijd op
grond van vrijwilligheid. Deze informatiebrief maakt duidelijk wat deelname voor u zal betekenen. Op grond van deze informatie kunt u voor
uzelf besluiten al of niet op ons verzoek in te gaan.
Om wat voor onderzoek gaat het?
Het onderzoek gaat over de ervaring van mensen, zoals u, die hebben gehoord dat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Wij zullen ingaan op
de vraag wat dit voor u betekent, hoe u zo’n ingrijpende gebeurtenis een
plaats geeft, hoe u denkt over uw toekomst en wat u in deze fase van uw
leven belangrijk vindt. Ook gaan we in op de vraag welke rol levensbeschouwing hierbij speelt.
De deelnemers aan het onderzoek worden in het ziekenhuis of bij hen thuis
geïnterviewd door daartoe getrainde interviewers. U kunt uw voorkeur
aangeven. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Het gaat om één gesprek.
Waarom doen wij dit onderzoek?
Er wordt weinig onderzoek gedaan naar de persoonlijke beleving van mensen die ziek zijn en de rol die levenbeschouwing hierin speelt. Toch is
kennis hierover belangrijk om patiënten goed te kunnen begrijpen. Dit is
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van belang voor degenen die met patiënten in gesprek gaan en hen in het
ziekteproces willen ondersteunen, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers.
Het ligt in de bedoeling dat over het onderzoek wordt gepubliceerd in wetenschappelijke bladen.
Stel dat ik deelneem, hoe zit het dan met mijn privacy?
De interviews worden met een recorder opgenomen en daarna uitgetypt en
gecodeerd. Dat betekent dat dan niet meer zichtbaar is welk interview bij
welke patiënt hoort. Met de interviewgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Namen, plaatsen en andere tot een patiënt herleidbare gegevens worden niet in de uitgetypte versie van het interview opgenomen. Als in een
publicatie een uitspraak van een bepaalde deelnemer als voorbeeld wordt
genoemd, gebeurt dit altijd zonder het noemen van haar of zijn naam.
Als ik deelneem, staat er dan een vergoeding tegenover?
Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u geen financiële vergoeding.
Mocht u liever niet hebben dat het interview bij u thuis plaatsvindt en u
zou reiskosten moeten maken, dan wordt dat wel vergoed.
De deelnemers aan het onderzoek ontvangen als zij dat wensen een schriftelijke weergave van het gesprek dat zij hebben gevoerd.
Wat zijn de voordelen en risico’s van deelname?
Het vraaggesprek kan u mogelijk helpen om duidelijk te krijgen wat het
voor u betekent om ziek te zijn. Ook is het mogelijk dat het gesprek allerlei
gevoelens bij u oproept waar u geen raad mee weet. Als u dat wenst kunt
u via uw behandelend arts ondersteuning krijgen van een professionele
hulpverlener.
Stel dat ik tijdens het interview wil stoppen, kan dat?
Als u, om wat voor reden dan ook, tijdens het interview wilt stoppen, is dit
mogelijk. Als u niet deelneemt aan dit onderzoek of tijdens het onderzoek
stopt, zal dat voor u en voor de behandeling die u krijgt uiteraard geen
nadelige gevolgen hebben. Uw behandelend arts is altijd bereid u alle verdere gewenste inlichtingen te geven.
Ten slotte
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende informatie hebben gegeven. Als u
besluit dat u wilt meewerken aan dit onderzoek, dan verzoeken wij u om
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dat met uw handtekening te bevestigen op het toestemmingsformulier dat
aan u gegeven wordt.
-

contactgegevens onderzoeker

2. Toestemmingsverklaring voor deelname aan het
wetenschappelijk onderzoek “Zingeving bij patiënten met een levensbedreigende ziekte.”
Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode: 1.1 juni 2008) goed gelezen. Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. Mijn vragen zijn
naar tevredenheid beantwoord. Ik heb goed over deelname aan het onderzoek kunnen nadenken. Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment
weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden behoef op te geven.
Ik weet dat voor dit onderzoek relevante medische gegevens over mij gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en eventueel gepubliceerd
worden. Hiermee stem ik in, mits mijn privacy gewaarborgd is.
Mijn behandelend arts, ……………………………….., mag ter controle
van de verzamelde gegevens inzage in relevante delen van mijn medisch
dossier verstrekken aan de onderzoekers, tevens aan andere autoriteiten, op
voorwaarde dat hij/zij er voor in staat dat de vertrouwelijkheid van deze gegevens niet zal worden geschonden door deze personen.
- Ik stem toe met deelname aan het onderzoek.
Naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
Evt. emailadres
Handtekening
Datum

:
:
:
:
:
:
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3. Verklaring arts
- Ondergetekende, werkzaam bij de Medische Oncologie van het UMC St.
Radboud, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk
als mondeling over het bovenvermelde onderzoek geïnformeerd is. Hij/zij
verklaart tevens dat een voortijdige beëindiging van de deelname door bovengenoemde persoon van geen enkele invloed zal zijn op de zorg die hem
of haar toekomt.
Naam
Functie
Handtekening
Datum

:
:
:
:

Bijlage 3. Respondentkenmerken
Betekenis van de kolommen in onderstaand tabel:
Kolom 1: respondentnummers
Kolom 2: zelfdefinitie
N – niet religieus
C – christelijk
B – boeddhistisch
Kolom: Man/Vrouw
Kolom 4: geboortejaar (interviews van okt. 2008 tot nov. 2009). Gem. leeftijd 61 jaar.
Kolom 5: aantal maanden tussen de diagnose ongeneeslijk en het interview
Kolom 6: tumortype
1
R02
R03
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R15
R16
R17
R18
R19
R21
R23
R24
R25
R28
R29

2
N
C
C
N
C
N
C
C
N
C
N
B
C
C
C
C
N
N
C
C
N

3
M
V
V
V
V
M
V
M
M
V
M
V
M
V
M
M
V
V
M
M
V

4
1957
1932
1954
1943
1961
1944
1953
1947
1948
1938
1947
1949
1929
1947
1945
1948
1960
1949
1943
1950
1946

5
9
14
9
55
43
4
16
33
41
48
33
9
66
10
26
2
47
31
47
3
17

6
darmkanker
nierkanker
sarcoom
borstkanker
borstkanker
darmkanker
darmkanker
nierkanker
nierkanker
borstkanker
darmkanker
borstkanker
nierkanker
eierstokkanker
nierkanker
darmkanker
darmkanker
borstkanker
darmkanker
granulosaceltumor
borstkanker
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R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R60
R61
R64
R65
R66
R68
R70
R71
R73
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C
C
C
C
N
N
C
C
N
C
N
C
C
C
N
C
C
C
N
C
C
C
N
C
C
N
N
N
N
N
N
C
N
N

V
M
V
V
V
V
M
V
V
V
V
M
M
V
V
M
V
V
M
V
V
M
M
V
M
M
M
M
V
M
M
M
V
V

1955
1943
1934
1923
1956
1945
1940
1949
1939
1940
1962
1934
1955
1940
1975
1940
1953
1939
1972
1952
1931
1966
1945
1958
1941
1947
1942
1953
1958
1956
1953
1952
1954
1940

8
5
14
11
54
38
2
3
5
2
39
29
7
52
3
29
27
79
22
35
10
6
4
8
5
7
34
4
5
78
26
52
12
4

borstkanker
nierkanker
darmkanker
borstkanker
borstkanker
borstkanker
dunnedarmkanker
borstkanker
granulosaceltumor
maagkanker
borstkanker
darmkanker
nierkanker
borstkanker
kleincellige kanker
GIST
borstkanker
GIST
sarcoom
melanoom
borstkanker
sarcoom
GIST
borstkanker
darmkanker
nierkanker
darmkanker
hersentumor
borstkanker
hersentumor
rectumcarcinoom
nierkanker
borstkanker
darmkanker

Bijlage 4. Uitslagen interrater reliabilitytest
Tabel 1. Berekening Cohen’s kappa (december 2016)
1
2
3
4
Codeerder 1
Codeerder 2
0,33
Codeerder 3
0,05 0,03
Codeerder 4
0,75 0,75 0,18
Kappa: .35
Tabel 2. Berekening Cohen’s kappa (maart 2017)
1
2
3
4
Codeerder 1
Codeerder 2
1.0
Codeerder 3
1.0
1.0
Codeerder 4
1.0
1.0
1.0
Kappa: 1.0

Bijlage 5. Tegenvoorbeelden
In deze bijlage worden aanvullend op de analyse in hoofdstuk 6 vijf segmenten gepresenteerd van respondenten die hun ziekte op een andere dan
verklarende wijze interpreteren, maar niet zo dat er een opening in de interpretatie ontstaat en een grond ontdekt wordt om de ziekte te accepteren.
In de eerste vier segmenten (18-21) wordt de ziekte opgenomen in een
verhaallijn van negatieve gebeurtenissen. De ziekte past juist in iemands
tragische levensverhaal. In segment 22 is er sprake van acceptatie van de
ziekte op basis van realisme en relativering, zonder transformatie van het
leven met de ziekte. Bij deze tegenvoorbeelden ontbreken dus essentiële
elementen, waardoor zij niet konden worden opgenomen in de analyse van
hoofdstuk 6. Niettemin kan deze aanvulling nuttig zijn voor verder onderzoek.
Segment 18: een serie ongelukken
“Ik had het er een week kwaad van, of een week dat ik er eigenlijk
over denk.”
(Hoe komt dat nu?)
“Dat weet ik niet hoe dat komt.”
(Is dat iets wat u altijd al had?)
“Ja, dat heb ik eigenlijk altijd. Ik heb van vroeger af, ik heb al veel
meegemaakt. Vroeger toen ik klein was, had mijn moeder me een
keer met een riek zo door mij voet heen gestoken, en van vijf jaar
af mis ik al een oog, daar heb ik ook in die tijd veel voor in het
ziekenhuis gelegen.”
(Hoe was dat dan met dat oog, hoe kwam dat?)
“Ook door een ongeluk. Een vriendje van mij, we waren aan het
spelen met een stok, en die stak hij per ongeluk in mijn oog.”
(Hebt u nog meer van dat soort dingen meegemaakt?)
“Ja, ook ongelukken met bromfietsen en zoiets. Ik heb nogal in het
ziekenhuis gelegen hoor, wat dat betreft. Ongelukken en nu weer
ziek zijn.”
(R70CM, r 060)
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De gebeurtenissen die worden genoemd strekken van de kindertijd tot nu:
“en nu weer ziek zijn”. De ziekte lijkt in het leven van de respondent te
passen, omdat er opnieuw sprake is van een ervaring van tragiek: “Ik heb
al zoveel meegemaakt.” Er is hier geen sprake van een transformatie. Geconcludeerd moet worden dat de ziekte binnen een oud en niet in een
nieuw interpretatieraamwerk wordt geplaatst, namelijk in een patroon dat
zich in zijn leven telkens herhaalt.
Segment 19: opstapeling van leed
“Dus vandaar mijn opmerking ‘nu ben ik aan de beurt’. Ik had het
idee van, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar… nu heb ik
een probleem. (…) Mijn eerste reactie was van, oh nou, dan zit je
dan naar je vrouw te kijken - we zijn pas getrouwd -… weer opnieuw. We kennen elkaar nu zes jaar, acht jaar. We hebben een
roerige acht jaar achter de rug. En, ja, we hebben elkaar de laatste
paar keer, als we oud en nieuw vierden, gezegd: doe ons maar een
rustig jaar, een saai jaar. Allebei komen we uit een gescheiden situatie. We hebben op een camping gewoond. Uiteindelijk zijn we
weer in een normaal huis gaan wonen. Toen we dit huis kochten,
vlak daarvoor is haar oudste zoon overleden. Nou, dat hakt erin.
Een jaar later is haar oudste zus overleden, bijna op hetzelfde moment als haar zoon in het jaar dat hij overleden is. Ze is overspannen geweest, heel veel ellende hebben we daarvan doorgemaakt.
Ja, dan komt dit. Mijn vader is twee jaar geleden overleden. Ja,
qua leeftijd is het een te verwachten zaak. Maar we hebben heel
weinig normale, saaie rustige jaren gehad in onze periode.”
(R64NM, r 063)
De uitspraak van de respondent: “Nu ben ik aan de beurt” laat zien dat hij
zijn ziekte plaatst in een rij negatieve gebeurtenissen, namelijk op elkaar
volgende overlijdens van geliefden. Diverse gebeurtenissen, als scheiding,
geldtekort (wonen op een camping) en overspannenheid worden genoemd.
Het gaat ook in deze interpretatie om een patroon van tragische gebeurtenissen dat zich herhaalt, niet om nieuw denken vanuit de gewaarwording
van het open andere.
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Segment 20: altijd moeten vechten
“Het komt gewoon, ik denk gewoon, in een mensenleven… ik was
een kind dat, een zevenmaandskindje, en ik was thuis geboren en
toen moest ik ook vechten. Ik heb heel lang in een couveuse gelegen, en toen zeiden ze dat ik echt op het kantje lag. Toen was ik
negen, of acht, en toen ben ik uit de vrachtwagen gevallen en toen
heb ik twee maanden in coma gelegen.”
(U was uit die vrachtwagen gevallen?)
“Ja, daar was ik uit gevallen. Want er was een neef van mij die lag
op het gazon en mijn vader reed en toen zaten we nog niet in een
gordel en toen sleepte die neef mij eruit en ik lag daar tussen die
stenen waar ze allemaal aan een huis aan het bouwen zijn.”
(U was onder die rijdende vrachtwagen gekomen?)
“Ja. En mijn vader die moest mij naar huis brengen en dat was
kantje boord. Ik heb drie dagen thuis gelegen en toen kwamen er
verschillende dokters. En toen zeiden die dokters, die zeiden van:
‘ja, nou moet ze echt naar het ziekenhuis, ze kan nog geen dag hier
blijven anders is ze morgen dood’.”
(Want u bleef maar ik coma?)
“Ja. Ik lag toen al in coma. Kijk, elke keer in het leven is het toch
een gevecht geweest. Mijn moeder was ziek, toen was ik zestien, ik
moest gewoon de huishouding doen. We hadden nog een kind van
vijf jaar en van acht en ik was zestien. Ik heb in mijn leven eigenlijk
altijd al veel méér moeten doen dan andere mensen.”
(R56CV, r 128)
De verhaallijn in deze interpretatie is dat de respondente altijd heeft moeten vechten en zwoegen, veel meer dan andere mensen. Binnen dit raamwerk wordt het leven met de ziekte geïnterpreteerd: “elke keer in het leven
is het toch een gevecht geweest”. Het zich herhalende, tragische patroon
in haar leven wordt telkens opnieuw bevestigd, zonder dat daar een opening in ontstaat.
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Segment 21: het heeft zo moeten zijn
In het volgende segment komt een respondente aan het woord die zich in
het leven met de ziekte lijkt te berusten, vanwege de onontkoombaarheid
ervan.
“Nee, nee. Ik weet wel, wat gewoon voorbestemd is, dat krijg je
toch.”
(Wat is dat dan, voorbestemd?)
“Ja, iets dat van hogerhand, eh.”
(Maar hoe ziet u dat nou, van dingen die voorbestemd zijn?)
“Ik denk, je kunt wel van alles willen en van alles doen om iets te
ontlopen, maar iets wat je krijgt, krijg je toch. Ik weet niet waar het
aan ligt, of wie het regelt dan, daar heb ik niet een bepaald persoon
voor, of een of andere geest, of zo, dat niet.”
(Maar gelooft u nu wel of niet dat dingen die je in je leven krijgt,
zijn voorbestemd?)
“Dat denk ik eigenlijk wel. Maar ik kan niet zeggen van, als je iets
anders zult doen dat je het dan kunt ontlopen, dat denk ik niet.”
(U denkt niet dat je het kunt ontlopen als het voorbestemd is)
“Nee, nee, dat denk ik niet. Want dat zeggen ze: ja, dat heeft zo
moeten zijn.”
(En gelooft u dat ook?)
“Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik.”
(R49CV, r 142)
Het feit dat deze respondente ziek geworden is, was in haar interpretatie
onvermijdelijk. Er ontstaat in deze interpretatie geen onverwachte opening, omdat het Andere geen nieuwe betekenissen aanreikt. Ook hier is
sprake van een negatief patroon waarin de ziekte wordt opgenomen, maar
ditmaal onderbouwd vanuit de visie dat gebeurtenissen zijn voorbestemd.
Bij nadere bestudering blijkt dat deze respondente vooral onmacht in haar
leven heeft ervaren – elders zegt zij dat zij en haar man, die eveneens ziek
is, zich door God verlaten voelen. De ervaring van tragiek is niet overwonnen en lijkt te zijn geëindigd in een gevoel van verlatenheid. Dit lijkt aan
te sluiten bij de bittere ironie als verergering van de ervaring van tragiek,
zoals genoemd in hoofdstuk 5.
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Segment 22: focussen op wat waardevol is
“Ik heb realistisch gereageerd. Je krijgt een vorm van kanker en ik
ben 62 geweest, toen het gebeurde was ik 61. Toen had ik een groot
deel van mijn leven gehad, een fijn leven gehad. En als ik dan op
de poli kom en ik kijk, als er kindjes zitten van tien jaar en mannen
en vrouwen van onder de dertig, ja, dan relativeer je dat. Dan denk
je: waarom een ander en wij niet, omgekeerd, waarom wij en een
ander niet? Het is maar hoe je het bekijkt. Maar ik ben wel in staat
om dat te relativeren voor mijzelf. Het enige wat je dan gaat doen
is de wereld door een andere bril bekijken, prioriteiten stellen waar
je die vroeger niet stelde.”
(Hoe is dan die bril waar u doorheen kijkt?)
“O ja, een stuk bescherming aan je gezin zoeken, bijvoorbeeld.
Denk aan de studie van de kinderen die nog een lange weg te gaan
hebben in de ondersteuning daarbij. Je bedrijf wat je hebt, je echtgenote, niet in de willekeurige volgorde zoals ik dat nu noem. Daar
ga je dan aan denken in plaats van alsmaar materialisme na te jagen en op grond of op basis waarvan je moet menen een materialistisch leven te hebben. Ik bedoel, je gaat dan ook over andere
dingen praten.”
(U bedoelt dan dus dat je dan minder materialistisch georiënteerd
leven krijgt wanneer je zoiets overkomt)
“Ja, het interesseert me niet.”
(Wat is er dan daarvoor in de plaats gekomen?)
“Eigenlijk niets.”
(Hoe bedoelt u dat dan? U vertelde zonet dat je met een andere bril
naar de wereld gaat kijken, en u zei, toen ik vroeg of er dan iets
anders voor in de plaats is gekomen: niets. Wat bedoelt u daar dan
mee?)
“Dat je wereldje maar heel klein is. En je probeert je maar vast te
houden aan wat je hebt, en datgene wat je moet doen, wat van je
werd verwacht gewoon te blijven doen. Wat ook niet altijd lukt
hoor.”
(R60NM, r 058)
Ook deze respondent vertelt over een verandering in de interpretatie van
de ziekte. Het lijkt alsof dit bij hem opkwam door de schokkende confrontatie met jonge mensen en kindertjes met kanker die hij in het ziekenhuis
tegenkwam. Daar lijkt hij zich te openen voor een andere interpretatie. De
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confrontatie met de lijdende ander lijkt bij hem een grond te vormen voor
de acceptatie van de ziekte. Dit is echter niet ‘het Andere van de verklarende rede’ zoals in dit onderzoek wordt bedoeld. Waar in de thematisch
overeenkomende segmenten 13 en 14 wordt gesproken over bewustwording van het leven, spreekt deze respondent niet over de invloed van het
Andere dat hij ondergaat. Wel keert hij zich af van het najagen van een
materialistische levensstijl. Er is sprake van een versterkte focus op wat
waardevol is, maar niet van een transformatie in de interpretatie. Dat zegt
hij ook met zoveel woorden: “Dat je wereldje maar heel klein is. En je
probeert je maar vast te houden aan wat je hebt, en datgene wat je moet
doen, wat van je werd verwacht gewoon te blijven doen.” Hier lijkt sprake
van een aanpassing aan de omstandigheden en berusting.
Samenvattend, in deze tegenvoorbeelden, ontleend aan zowel religieuze
als niet-religieuze respondenten, is geen sprake van een opening naar het
andere van de verklarende rede. In de interpretaties in de segmenten 18-21
past de ziekte in een zich herhalend negatief patroon. In segment 22 wordt
het leven met de ziekte geaccepteerd op basis van een realistische en relativerende interpretatie. Er is geen sprake van een transformatie door een
gewaarwording van het open andere, het eigen wereldje wordt steeds kleiner.
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