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INTERVIEW

De (on)rechtvaardige
Vader?

MAATSCHAPPIJ
MAATSCHAPPIJ

Jikke de Ruiter in gesprek met
Sijtze de Roos en Ad Maas

De meesten van ons die opgroeiden in de jaren 50 of 60, zijn opge-

voed in de christelijke traditie. En of het nou de katholieke variant
was, of de hervormde, de gereformeerde of oecumenische, de bijbel was fundament en onderdeel van je vorming. Zo ben ik keurig
naar zondagschool gegaan, waar wij de verhalen uit de bijbel voorgelezen kregen. Na afloop van de school, als mijn ouders ook klaar
waren met de kerkdienst, was het de gewoonte om thuis bij de
koffie het specifieke bijbelverhaal dat was verteld te bespreken en
er iets van te vinden.
AUTEUR: JIKKE DE RUITER
Ik kan me herinneren dat ik diep onder de
indruk was van het verhaal over Mozes, het
kindje dat door zijn moeder in een rieten
mandje met de Nijl mee werd gegeven om
het te beschermen tegen de aangekondigde
afslachting van alle Joodse pasgeborenen,
verordonneerd door de Egyptische Farao. Dit
kindje groeit op tot een leider die zijn volk
bevrijdt en naar het Beloofde Land brengt.
Heroisch.
Het gesprek ging dan lang over de vraag
waarom Mozes uiteindelijk zelf het beloofde
land niet mocht betreden. Ik genoot van
die verhalen en van die gesprekken. Er was
echter een verhaal waar ik niet tegen kon en

het geduld niet voor op kon brengen om het
van verschillende kanten te bezien. En nog
heb ik er heel veel moeite mee. Het verhaal
van de verloren zoon, die zijn erfdeel opeist,
ervandoor gaat, alles verbrast en berooid terugkeert. Vader richt dan een groot banket aan
ter ere van de verloren gewaande zoon. En
dat, terwijl zijn broer keurig thuis is gebleven,
voor vader en land zorgt en zich aan de regels
houdt1. Voor hem is nog nooit een feestmaal
georganiseerd.
Wat onrechtvaardig dat degene die lak heeft
aan alles en iedereen, beloond wordt en
degene die hard werkt en loyaal is, voor vanzelfsprekend wordt genomen. En dat moet dan

Zie in de Statenvertaling Lucas 15, vers 11-32, of in de Basisbijbel Lucas 15, vers 12-32.
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een parabel zijn voor hoe een vaderlijke God
omgaat met de afvalligen, de rebellen, die
terugkeren naar het geloof en de loyalen, of
wat meer denigrerend de braveriken. En ik blijf
dit verhaal maar tegenkomen in mijn werk:
een medewerker neemt ontslag, gaat zijn
geluk elders beproeven, en wanneer hij merkt
dat het goud daar op is, laat hij zich terughengelen in ruil voor een enorme salarisverhoging
terwijl de loyale medewerker nauwelijks
gezien of gehoord, en zeker niet financieel
gelijkwaardig behandeld wordt. De teruggekeerde medewerker is de gevierde gast. Van
binnen sta ik dan kinderlijk te stampvoeten.
Hoe zit dat met dit verhaal? Ik ga te rade
bij mijn beste collega’s, nestors in de begeleidingskunde, Ad Maas en Sijtze de Roos,
om het eens onder de loep te nemen. Uit
heimwee naar het koffiegesprek op zondag
na de kerk, maar ook om de thema’s geloof,
opstandigheid en rechtvaardigheid in verband
te brengen met ons vak.
Zien jullie een protest in dit verhaal?
Ad Maas: “De vraag is wie hier rebelleert tegen een gebruikelijke opvatting van
onrechtvaardigheid: de zoon of de vader…
of God? Zelf vind ik de vader meer rebel dan
de zoon. Dat de zoon terugkeert, vind ik een
romantisch idee, ook geruststellend – kinderen
komen uiteindelijk toch wel weer naar je toe
– maar die vader trekt zijn verloren gewaande
zoon voor. Is dat rechtvaardig? Kun je dat maken? Wij beoordelen dat vooral naar hoe wij
vinden dat een vader, of een God, moet zijn.
Wij vullen dus het begrip ‘God’ in met onze
normen van eerlijkheid en rechtvaardigheid.
Zo’n God veronderstellen wij en van daaruit
zeggen wij: ‘Wat daar gebeurt, wat die doet,
dat klopt niet.’”
“Het geloof in die ene God bezorgt je dan
ook ellende. Als je namelijk gelooft in meer
Goden, bijvoorbeeld een God die vindt dat je
een zoon zo mag behandelen en een God die
dat niet vindt, dan leg je daar de strijd neer.
Dan zijn er twee krachten werkzaam. En dat
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is wat de katholieke kerk georganiseerd heeft:
één God, maar ook de Drievuldigheid, een
leger duivels, engelenscharen en grote groepen heiligen waar je ook op kon vertrouwen.
Zij zochten het hopelijk wel uit met elkaar. Je
hoefde niet alle problematiek via één Almachtige te verklaren. Een last van je theologische
schouders.”
Dat meergodendom en die hemelse santekraam hebben we volgens jou afgeschaft,
althans in Nederland, en nu hebben we dus
te maken met één God. Die – als je erin
gelooft – een soort projectie wordt van onze
humanistische waarden?
Maas: “Zo zie ik het inderdaad. Tegelijkertijd
speelt hier iets anders. Onze maatschappij
heeft als fundament dit rechtsprincipe: mensen
in gelijke omstandigheden moeten gelijk behandeld worden. Daar hebben we wetten en
regels op gemaakt. Vanuit die invalshoek kun
je zeggen dat de vader geen recht doet aan
beide zonen en dus niet rechtvaardig is.”
Sijtze de Roos: “In rechtvaardigheid moet je
kunnen geloven. Maar elk geloof wekt ook
weer ongemak op, en opstandigheid, omdat
het nooit helemaal klopt. Als je dan kijkt naar
wie hier de grootste rebel is, dan vind ik dat
God daar heel dicht bij in de buurt komt. Stel
ik ben coach van deze God, dan zou ik hem
vragen: wat is nu jouw idee van rechtvaardigheid? Ik ben benieuwd, want het enige dat
ik zelf kan verzinnen – en dat leen ik dan
nog van Aristoteles – is ‘ieder het zijne’. Dat
is, lijkt mij, een grondregel. Maar wat is ‘het
zijne’ van de vader, en wat van die verloren
lapzwans, en wat van die gehoorzame, goed
aangepaste zoon?”
Maas: “Binnen de rationele benadering is dat
een belangrijke grondregel: ieder het zijne in
plaats van ‘ik het jouwe’. Rechtsregels maken
dat dan uit. Je kunt je mede-erfgenamen voor
de rechter brengen als de notaris er niet uitkomt. Zo gezien is deze parabel een verhaal
dat bevreemdt. Ik kies daarom een ander
spoor. Pascal, bijvoorbeeld, zegt: het hart, de

liefde, is belangrijker. God zou dan tegen de
coach van Sijtze kunnen zeggen: ‘In een bepaald opzicht heb je inderdaad gelijk, maar ik
vind toch dat ik duidelijk moet maken dat de
betrokkenheid van mensen op elkaar enorm
belangrijk is om de samenleving bij elkaar te
houden en menselijk te houden.
Zo gezien heeft
de vader het dan
goed gedaan.’”

Maas: “Ik denk dat veel mensen de kwetsuren van beide zoons wel zien, en die vader
waarschijnlijk ook wel. Maar je hebt gelijk: de
emoties van de aanpasser kunnen te weinig
aandacht krijgen. We beginnen nu het gezin te
coachen volgens mij. Ik denk dat ik persoonlijk achter het
handelen van de
vader sta. Maar
de brave zoon
zou kunnen zeggen dat ik me die
keuze makkelijk
kan permitteren. En niet ten onrechte, lijkt mij.
Hoe kunnen we dit rijmen? Alleen maar vanuit
een ander Godsbeeld, vanuit een andere acceptatie van het goddelijk fenomeen, dat ook
‘onbegrijpelijk’ kan zijn of kan redeneren en
handelen op een manier die mij niet bevalt.”

Als coach alsmaar de
braverik uithangen,
dat bevalt me niet

De Roos: “Soit.
De vader heeft het goed gedaan, maar wel
loopt hij het risico dat nu de brave zoon
ervandoor gaat.”
We voelen zo mee met de braverik. Als je dit
doortrekt: de brave burger die zijn hele leven
hard werkt, van negen tot vijf op kantoor zit
en die daar niet voor erkend wordt. Terwijl de
belhamel de aandacht krijgt. Waar gaat onze
empathie heen?
Maas: “Onze empathie gaat uit naar wat we
redelijk en begrijpelijk vinden. Maar ook naar
degene die alles fout heeft gedaan en die heel
menselijk is in zijn verhaal. Ze dragen bij aan
een betere wereld, ze geven hoop, je kunt
herstellen, het leven hernemen. Daar kun je
ook empathie voor hebben.”
De Roos: “Je kunt het ook omdraaien en stellen dat de braverik rebelleert op het moment
dat zijn losbollige broer terugkeert. Hij zegt
tegen zichzelf: ‘Dat is allemaal mooi, dat je
jouw erfdeel verpatst, maar nu kom je ook aan
het mijne. Hoe haal je het in je hoofd.’ Hij uit
zijn woede vervolgens tegen papa. Op emotioneel niveau barst het van de wrijfpunten.
Neem weer die braverik, die zou je emotioneel verwaarloosd mogen noemen. Wordt hier
recht gedaan aan ieder het zijne? Waarom
worden de klacht, het geldgebrek en de wonden van de verloren zoon wel gezien, en de
emotionele blutsen van de brave zoon niet? Ik
kan voor zijn leed best begrip opbrengen, al is
empathie mij nu net weer te gortig.”

De Roos: “De wegen des Heeren zijn ondoorgrondelijk en zelden aangenaam, luidt
een in mijn kringen niet onbekend gezegde.
Goden kunnen inderdaad kwaadaardig zijn.
Zo is Allah streng en onkenbaar. Barth, een
van de grote Christelijke theologen, heeft een
vergelijkbaar godsbeeld: onkenbaar, onberekenbaar, onbereikbaar en ‘tegenover’ ons. Het
is dus een illusie dat deze God zomaar voor
iedereen leuk en aardig zal zijn. Als we ons
zo een God voorstellen slaan we de plank,
vrees ik, heel erg mis. Laat ons eerst maar eens
proberen om mens te zijn.”
Als we dit verhaal eens leggen op organisaties: mag je van de leiding, het management
verwachten dat het rechtvaardig is en het
goede voor heeft met de medewerkers?
De Roos: “In organisaties krijg je meteen te
maken met allerlei verdelingsvraagstukken,
zoals de (on)gelijke toegang tot promotie, de
salariëring en de onrechtvaardigheden die
daarin zijn ingebakken, zoals de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Dat wekt
woede op, en opstandigheid. Wordt mij recht
gedaan? Coaches krijgen daar geheid mee te
maken en zullen ook zelf opvattingen hebben
over wat rechtvaardig is. Dat kan wel eens
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een heel ander idee zijn dan het idee van de
organisatie of van de coachee, of beide. Zo is
het harmoniërende idee dat het ‘gezamenlijke
belang prevaleert en goed is voor iedereen’
maar al te vaak niet meer dan een ideologisch
doekje voor het bloeden. Maar wat vindt de
coach in zo’n situatie? En laat hij dat blijken?
Stellen wij dit soort aannames samen met
coachees in vraag, of blijven we daar netjes
buiten en beperken we ons tot de gevoelens
van betrokkenen?”
Er zijn coaches die juist in onrechtvaardige
situaties mensen oproepen om rebel te zijn:
stap uit de gouden kooi, kom in opstand.
Doe maar gewoon wat je wil. Het adagium
is tweeërlei: voeg je naar het systeem (de
braverik) of kom in opstand door je eigen pad
te kiezen (de verloren zoon).
Maas: “Er is nog een derde weg, maar die sla
je alleen in als God, of de vader, of de baas
niet een goedheid hoeft te zijn op een manier
waarop wij dat graag willen. Je kunt dan leren
verdragen. Dat wordt een heel ander scenario.”
“Een organisatie kan zich natuurlijk niet onttrekken aan het rechtssysteem. Toch is het zo
dat er in bedrijven allerlei onrechtvaardigheden zijn. Wat moet een coach nou doen als
hij ziet dat in de organisatie onrechtvaardige
dingen gebeuren? In mijn werk heb ik nogal
eens van tevoren als voorwaarde gesteld dat
ik een vrije rol moest hebben en gezegd: ‘Als
ik iets zie wat niet kan, dan hebben we een
probleem.’ Dat vergt erg veel van een coach
en is behoorlijk uitputtend. Er is iemand met
problemen, jij vindt dat er verkeerd mee
omgegaan wordt, dan stel je het bedrijf onder
kritiek. Kun je dan na gedane arbeid, of zelfs
daar nog voor, vertrekken? Toch zie ik wel mogelijkheden om via coaching van medewerkers een organisatie in beweging te krijgen,
maar dat vergt veel op het terrein van inhoud
en stijl. Maar als coach alsmaar de braverik
uithangen, dat bevalt me niet.”
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We hebben dus nu vier mogelijke scenario’s:
je voegen, eruit stappen, leren verdragen, en
de strijd aangaan. In het laatste geval, wordt
de coach dan de plaatsvervangende rebel?
De Roos: “Kun je namens anderen in opstand
komen? Dat lijkt me niet, of je wordt een
plaatsbekleder voor de armen, alsof ze niet
voor zichzelf kunnen opkomen. Dat levert een
soort neerbuigende goedertierenheid op die
vooral het goede zelfgevoel van de hulpverschaffer dient. Als coach kun je beter de strijd
aangaan tegen al te brave opvattingen in je eigen beroepsgroep. Ik zou vader nooit namens
zijn keurige zoon op zijn gedrag aanspreken,
geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt.
Coaches moeten hun plaats kennen. Ze staan
op de achtergrond. Dat is iets anders dan op
de zeepkist met de vuist staan zwaaien. Het is
een bescheiden positie. De enige plek waar de
coach dus beroepshalve opstandig kan zijn is
binnen de eigen beroepsgroep.”
“Als het om opstand en rebellie gaat speelt
voor mij nog een heel andere connotatie
mee, namelijk die van de schelm die lak heeft
aan alles, en die het worst zal wezen. Er zijn
inderdaad coaches en therapeuten die kritiek
leveren, maar die blijven in hun indirecte
functie deel uitmaken van het systeem dat ze
van binnenuit proberen te verbeteren. Voor
mij is de rebel veeleer buitenstaander, een
Tijl Uilenspiegel, zoals deze figuur naar voren
komt in het prachtige boek Tijl van Daniel
Kehlmann. Tijl keert de zaak om, is pesterig,
en stelt zich net als Francois Villon buiten de
orde.”
Maas: “Als je rebellie opvat als net niet meegaan met het systeem, dan ontstaat de vraag:
is het eerlijk om het karwei te accepteren of
maak je gebruik van de coachsituatie om een
ander beeld van de organisatie neer te zetten?
Met dat laatste zou ik voorzichtig zijn, maar
niet krampachtig. Eventuele rebellie moet binnen het contract passen. En dat is een contradictio in terminis. Je moet eigenlijk de ruimte
eisen om vanuit medewerkersproblematiek
naar het functioneren van de organisatie te

mogen kijken. Ik heb eigenlijk maar een keer
in vele jaren meegemaakt dat een organisatie
mij op een anonieme manier buiten spel manoevreerde en dat zit me nog steeds dwars.”
Kan coaching een rebels beroep worden?
De Roos: “Kan opstandigheid deel uitmaken
van een vak, een beroep? Dat heeft men in
de zestiger en zeventiger jaren wel een tijdje
gedacht, gehoopt en wellicht ook nog geloofd.
Ik denk aan de ‘kritische agogiek’ die toen een
tijdje opgeld deed, of ‘politiserende hulpverlening’ en ‘de lof der onaangepastheid’. Dat
duurde niet lang; men bleek toch veel hechter
verknoopt te zijn met het systeem dat men
– vaak terecht
– bekritiseerde
dan men dacht,
of hoopte, of
geloofde. Het
punt is dat je je
moet engageren.
Dan kun je niet
buiten blijven staan. Een rebel als Tijl – een
potsenmaker die de kermissen afgaat – engageert zich niet, hij blijft overal buiten, bespot
iedereen, ook zichzelf, maar verandert uiteindelijk niets aan de heersende verhoudingen.
Dat is onbevredigend. Rebellen zijn nodig,
zeker, ze houden ons een spiegel voor. Maar
ze hebben wel makkelijk praten. Critici zitten
in een veel lastiger parket.”

de dictatuur van regels en protocollen op een
niet agressieve manier, dat is wel nodig.”
De Roos: “Als speelsheid helpt, prima! Het
gaat om regels en ook om verwachtingen. In
het verhaal van de verloren zoon zie je dat
verwachtingen worden doorbroken. Ik vind
dat een mooi en ontregelend – dus leerzaam
– aspect van rebellie. Coaches doen dat veel
te weinig. Als ze al kritisch zijn kleuren ze
hooguit ‘anders’ binnen de lijntjes van hun
opdrachtgevers. Dat onderscheidt hen van
rebellen, maar ook van gelovigen die de hoop
op de mogelijkheid van een rechtvaardiger
maatschappij in leven houden. Coaching is
volgens mij in
hoge mate een
verzachtende
functie van een
chaotisch, mensonvriendelijk
bestel. Coaches
lossen dan ook
niets wezenlijks op; het vak heeft zelfs commercieel belang bij instabiliteit. Welwillend
zijn we als coaches natuurlijk allemaal wel.
Maar dat helpt niet. Er is meer pit nodig want
we zijn onderdeel van een systeem dat door
aan het draaien is. In die zin zou ik onze
beroepsgroep graag meer geloof in het zogenaamd onmogelijke willen toewensen.”

Coaches lossen niets
wezenlijks op - het vak heeft
zelfs belang bij instabiliteit

Maas: “Ik sympathiseer met rebellie als die gepaard gaat met een zekere humor die de boel
weer opengooit. En dat is nodig, want zoals
het nu gaat wordt rechtvaardigheid gereduceerd tot een verzameling regels. En die regels
nemen bijvoorbeeld de vorm aan van ellenlange, onleesbare ‘algemene voorwaarden’.
Als je dan ziet wat er op dit terrein gebeurt,
hoe mensen gepakt worden door algemene
voorwaarden die ze in redelijkheid niet
hebben kunnen lezen, dan rest maar een conclusie: het reglementeren van de maatschappij leidt tot dictatuur. Daarom is nodig dat er
mensen opstaan en dat relativeren. Carnaval is
in die zin een rebels feest. Ondermijnen van

Maas: “Alles gaat te veel om het leren aanpassen aan veranderingen. Kan een coach zich
een andere positie permitteren? Je komt zo
eigenlijk toch wel uit op het feit dat je je
hogere doelen alleen buiten je werk om kunt
nastreven, of althans buiten het contract.”
Ik word van regels erg rebels, maar ik ben
ook coach, en als coach kan ik niet rebels
zijn...?
De Roos: “Eigenlijk moeten we coaching heel
anders gaan opvatten dan we nu doorgaans
doen. Thijs Lijster formuleerde het zo: ‘Laat
coaches eerst eens leren om hun politieke
verantwoordelijkheden als burger op zich te
nemen. Ook coaches zijn burgers. Ook zij
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hebben een positie in te nemen ten opzichte
van maatschappelijke en organisatorische
ontwikkelingen, zoals de flexiblisering en de
onzekerheid die daaruit voortvloeit. En niet
kiezen is ook kiezen.’ Daar zit dus de ruimte.
Als werken aan jezelf zo belangrijk voor je is,
werk dan aan je ‘groei’ als politiek subject, als
burger.”
Maas: “Als coaches methodisch goed zijn
maar die maatschappijvisie is er niet, dan is
het een linke tak van sport.”
De Roos: “Als er nou iets is waartegen gerebelleerd moet worden is het de terreur van
die verdunde, te vaak pseudotherapeutische
uitgangspunten en methodieken die ik te veel
coaches zie hanteren. Maar gedegen kritiek
lijkt mij nog beter voor het vak, bijvoorbeeld
op de grondslagen, zoals de tekorten van de
humanistische psychologie.”
Terug naar de verloren zoon: wat is voor jou
de boodschap van dit verhaal?
De Roos: “Het verhaal zelf. Ik heb niet de
neiging om er een enkele moraal uit te halen,
dat zou te mooi passen op wat ik toch al dacht
te weten. Een verhaal wordt pas spannend als
het geen panklare oplossingen biedt, maar
ons met raadsels achterlaat. Dat bevordert het
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denken, en dat is dan weer goed voor de ziel.”
Maas: “De parabel verklaren tot een onnozele
situatie is gemakzucht. Dan ben je niet bereid
moeite te doen. De waarde van deze parabel
is dat je gedwongen wordt om vanuit meerdere perspectieven te kijken.”
We moeten het raadsel verdragen: lekker
rebels, zeg! ■
Reageren? redactie@tvc.nl
Jikke de Ruiter is communicatietrainer,
coach en redactielid van het Tijdschrift voor
Coaching.
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