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Via mensen in verwarring hebben we de wereld van complexiteit ontdekt. Zij laten van alles door hun 
ogen aan ons zien. Wat doen wij: zo snel als mogelijk onze ogen sluiten. Ja ineens is de werkelijkheid 
dichtbij, en dit maakt ons namelijk bang, kwetsbaar en onrustig van binnen! 
 
Want als mens zijn we altijd op zoek naar de juiste geesteshouding. Een grote groep mensen denkt 
de juiste geesteshouding gevonden te hebben. De mensen waar alles aan lijkt te kloppen. Die 
weloverwogen de juiste keuzes maken en beslissingen nemen, waar alles op rolletjes loopt. Omdat ze 
vanuit een ver verleden structuur en houvast hebben gevonden. 
 
Dit is door de jaren heen in systemen, structuren en visies gegoten, met de gedachte: dit is goed voor 
ons allemaal. 
We hebben lang gezocht, naar de juiste geesteshouding. Maar laten we eerlijk zeggen dat dit voor 
heel veel mensen niet opgaat. 
 
Complexiteit begint meestal al heel vroeg in ons leven. Het duidelijkst zie je dit terug komen in naar 
wat in de psychologie het narcistisch dilemma wordt genoemd. Het narcistische dilemma heeft te 
maken met groot of klein, over geweldig en uniek zijn, over bewondering en respect verdienen. Dit 
heeft ook een deel te maken met nurture en nature. 
 
Bijvoorbeeld:  

• Het kind dat altijd in de hoek moet staan om het te laten voelen hoe slecht het is als het iets 
verkeerds heeft gedaan, of thuis weer eens niet deed wat gevraagd werd (door de 
onhandelbare ouder), en zich af begon te zetten tegen wat anderen voor hen bedacht 
hebben.  

• Aan de andere kant van het spectrum de applaus kindertjes, die overladen worden met 
cadeautjes en complimenten om ze te laten voelen hoe goed en welkom ze wel niet zijn. Die 
vanuit een warme omgeving op handen gedragen worden.  

• En tussen deze werelden zit een grijze ruimte die we met allerlei complexe materie opgevuld 
hebben, met de gedachte dat dit goed voor ons allen is. Ja, we gaan werelden weer bij elkaar 
brengen. Zonder ons af te vragen of bepaalde jongeren, jong (volwassen) binnen onze 
bevolking op bepaalde leeftijd de inspanningen en prestatiedruk wel aankunnen.  

 
In een maatschappelijk opgetuigde werkelijkheid heb je immers met elkaar te maken. Misschien 
eerder met de ander dan met jezelf. Al mag je het eigen hebben en houden niet weggooien, - 
integendeel. Maar als je in de samenleving uit de toon valt, door je fysiek, psyché dan wel anderszins 
levert dat vonken op en soms veel geharrewar. 
 
In ieder geval wanneer je zelf nog niet goed weet waar je aan toe bent. En ook wanneer je onbekend 
bent met wat anderen van je verwachten. Een opgroeiend wezen is afhankelijk van vele tenzij ’s en 
feedback om te kunnen sporen. Doorgaans is het meeste echter pas achteraf duidelijk te krijgen. 
Soms wanneer het kwaad al is geschied, of de kansen zijn gemist. En dan is overleven, het enige wat 
overblijft eer je zo’n beetje bij je positieven komt. De weg uit het emotionele moeras weten kan net 
dat duwtje in de rug zijn om de moed erin te houden. Om te voorkomen dat je ziel en hoop een 
emotionele zwerver word. 
 
Wat ook herkenbaar is bij personen met verward gedrag. Zij zijn anders en wij vinden dat we daar 
iets mee moeten. De samenleving gaat op zoek naar de juiste geesteshouding (voor de ander), zodat 
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de ander weer bij ons past. Het plaatje moet immers kloppend gemaakt worden en iedereen is weer 
tevreden en rustig. 
 
Wat gebeurd er tenslotte: dat de politiek, gemeenten, scholingsinstituten en professionele 
organisaties hierover na gaan denken, doordenken en de oplossing voor de ander aandragen. Let wel 
op, als we dat niet op een zorgvuldige menselijke manier verwezenlijken open je een doos van 
Pandora. Waarin je dusdanig verstrikt raakt dat we er niet meer uitkomen. 
 
Wanneer we niet opassen vallen we over de rand. Als we de mensen zelf niet betrekken en alle 
aangedragen oplossingen die wij hanteren abstracties zijn van de bedenker zijn geest. Maar laten we 
blijven geloven in de abstracties van de geest, en op zijn minst blijven relativeren dat het maar 
gedachten zijn, wat blijft ons anders nog over? 
 
Welnu, is dit nu ons hier en nu. Inclusief de gedachten, gevoelens, verwachtingen en wat nog meer. 
Laten we op zoek blijven naar een gezamenlijke duidelijkheid. Eenduidigheid waar de een de ander 
niet uitsluit en de menselijke waardigheid leidend is! Dat we ons niet van elkaar wegdraaien maar 
blijvend naar elkaar toewenden. Met de wetenschap dat we in ons diepste allen onschuldig zijn! 
 
Laten we niet met allen aan het plannen slaan, nieuwe routes kiezen zonder kaart, verfijnde visies 
ontwikkelen met van allerlei mentale constructies. Terwijl deze ons weer wegleiden naar, inderdaad, 
een wereld van abstracties en fantasieën van anderen. Zonder enige ontmoeting met die mens waar 
het over gaat. Juist dat is zonde van het mooiste moment zelf, een ontmoeting met mensen, dit 
moment, gaat dan aan hen, aan jou, aan mij en ons allen voorbij. 
 
Abstract is iets dat je niet direct kunt zien, waarvan je niet direct ziet wat het voorstelt. Het is niet 
van vlees en bloed. Abstract is het tegenovergestelde van concreet. Je kunt ook zeggen dat een 
schilderij abstract is, dat je dit mooi vind, er warm van word en koestert. Je kunt er een woord ‘over’ 
wisselen, “maar” je zult er nooit geen woord ‘mee’ wisselen, geen liefdevolle omarming, de liefde 
mee bedrijven of dezelfde liefde er voor voelen die je met mensen kunt ervaren. 
 
Bij alles wat we doen mogen we, nee “moeten” we blijven geloven in het helende van de menselijke 
ontmoeting. Duidelijk maken waarom we doen wat we doen, wat we bij elkaar halen kunnen en wat 
er te brengen valt, dat we dit in alle redelijkheid delen en verdelen, daarbij onze gezamenlijke 
fantasieën en creativiteit eeuwig overeind laten om te zijn wie we zijn willen! 
Wat niet alleen levensverlengend is, maar zelfs de kroon op ons leven. 
 
Toon Walravens. 
 

 


