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VOORWOORD 

Genesis en Teilhard de Chardin 
Vijf en dertig jaar geleden was ik scholier op een middelbare school te Bussum. 
Wij, leerlingen, werden toen gewezen op de theorievorming van Teilhard de 
Chardin. Deze Franse palenteoloog bood de stelling aan dat het bijbelse schep
pingsverhaal goed samen kon gaan met hedendaagse inzichten over het ontstaan 
van het heelal. 

Aansluitende beeldspraak 
Voordien was voor ons het Genesisverhaal en bisschop Usher's gedachte, als zou 
de aarde werkelijk zesduizend jaar oud zijn, als middeleeuwse beeldspraak 
terzijde geschoven. Teilhards interpretatie van het bijbelverhaal vormde voor ons 
een keerpunt. Zijn verwijzing naar de theorieën van Darwin en Einstein bood geen 
absolute zekerheid over het ontstaan van alles. Ik leerde vooral dat over één en 
dezelfde gebeurtenis verschillende verhalen in omloop konden zijn. 
Het verhaal van Teilhard was voor ons niet absoluut waarheidsgetrouw. Maar het 
was beter te gebruiken dan de traditionele uitleg van Genesis. 

Dilemma 
Mijn motief tot het schrijven van dit proefschrift hangt samen met een soortgelijk 
dilemma. Als hulpverlener aan mensen, die slachtoffer zijn geworden van een 
misdrijf of verkeersongeval, ontmoet je behoorlijk wat problemen. In het bijzonder 
leer je dat er problemen zijn, die zich niet onmiddellijk laten oplossen. 

Hiermee dient zich de vraag aan inhoeverre wetenschappelijk onderzoek behulp
zaam kan zijn voor de oplossing van dergelijke problemen. Ik probeer met dit 
proefschrift na te gaan of wetenschappers instrumenten kunnen bieden voor de 
ondersteuning van slachtoffers. 
Aanvankelijk verwachtte ik het nodige van de empirisch-analytische benadering 
omwille van haar maatschappelijk gezag en suggestie van betrouwbaarheid. 
Ik ging later te rade bij maatschappij- en wetenschapskritische stromingen. Maar 
ik ontdekte dat vrijwel alle onderzoekers, ook de zogeheten actie-onderzoekers, de 
werkelijkheid benaderen als een vaststaand gegeven, dat enkel door 'ontsluiering' 
kan worden gekend. 

Een prescriptief kennismodel 
Met een aanpak waarbij kennis uitsluitend wordt gedefinieerd als product van 
waarneming en beschrijving kwam ik niet veel verder. De ondersteuning van 
slachtoffers vraagt vooral om kennis naar hoe mensen beter kunnen handelen. 
De wetenschap biedt veel met het descriptieve kennismodel maar minder voor 
wat betreft de productie van prescriptieve kennis, vooral waar het de vormgeving 
van het dagelijkse leven van mensen aangaat. En naar dat soort kennis ben ik juist 
op zoek. 

De opvattingen van Kuhn en Feyerabend verwijzen naar een afwijkend kenniside-



aal. Volgens hen verloopt de vooruitgang van het wetenschappelijke denken niet 
zo rationeel en logisch als de epistemologie suggereert. Er is, zeggen zij, ruimte 
voor verwerving van een ander soort kennis. Zelfs voor de natuurwetenschappe
lijke onderzoeker, het rolmodel van de epistemologie bij uitstek, is onderzoek een 
activiteit van vallen en opstaan en van vele doodlopende wegen. Onderzoek is niet 
alleen een kwestie van rationele systematiek. Er lijkt meer nodig te zijn. 

De waan van afzonderlijkheid 
Bronfehbrenner en West Churchman verwijzen naar de zogeheten waan van de 
afzonderlijkheid. De onderzoeker, zo zeggen zij, is niet bezig met een werkelijk
heid buiten hemzelf. Hij schept daarentegen zijn eigen contextgebonden werke
lijkheid. Onderzoek komt voor beide auteurs neer op de beantwoording van de 
vraag inhoeverre een dergelijke contextgebonden werkelijkheidsschepping aan
sluit bij de wensen en verwachtingen van de onderzoeker zelf en van de mensen 
met wie hij samenwerkt. 

De functie van beeldspraak 
Rorty sluit aan op bovenstaande gedachtengang. Zijn inzichten steunen op het 
pragmatisme, een van oorsprong Amerikaanse filosofische stroming. Dewey, de 
grondlegger van deze stroming wees het Platonische en daaropvolgende Cartesi
aanse ideaal van waarheidsvinding af. Hij verving dit door een, met menselijke 
behoeften meegroeiend, kennisideaal. De wetenschapper, aldus Dewey en Rorty, 
laat zich niet leiden door een vermeende, diepere werkelijkheid achter de dingen, 
maar door de zin voor handelen en op mensen betrokken solidariteit. Voor Rorty 
wordt onderzoek daarmee gelijk aan de productie van de meest aansluitende 
ofwel meest ondersteunende metafoor. 
Mensen, zo zegt hij, kunnen met meer mogelijkheden handelen, wanneer zij 
beschikken over een meer op hun context gerichte beeldspraak. 

Drieledige ambitie 
Met dit onderzoek naar handekngsverruiming door mensen, die slachtoffer van 
een misdrijf of verkeersongeval zijn geworden heb ik een drieledige ambitie. 

In de eerste plaats vind ik het belangrijk om suggesties aan te reiken over hoe tot 
probleemoplossing te komen. Deze suggesties zijn bedoeld voor slachtoffers en 
degenen, die met hen te maken hebben. Dit zijn niet alleen de medewerkers van 
de bureaus Slachtofferhulp in het land. Ook is te denken aan politiemensen, 
medewerkers bij het Openbaar Ministerie en andere dienst- en hulpverleners. 

In de tweede plaats beoog ik aan andere onderzoekers een aantal voorbeelden van 
handelingsondersteuning aan te bieden. Dit doe ik aan de hand van een aantal 
terzake doende theorie- en casusbeschrijvingen. 

In de derde plaats heb ik de ambitie om tot de formulering van een 
ondersteuningsmethodiek te komen. Hierover spreek ik de wens uit dat deze tot 
kritische toetsing door collegahulpverleners en -onderzoekers leidt. Naar ik hoop 
zal dit proefschrift dit qua helderheid en zeggingskracht ook toestaan. 




