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Inleiding 

Wanneer kun je zeggen dat iemand functioneert? In de constructionele 

visie betekent “functioneren” dat iemand zich kan handhaven in zijn 

bestaan, zijn eigen welbevinden kan bewaken. Met welbevinden wordt 

bedoeld dat iemand zelf het gevoel heeft dat hij er mag zijn, dat hij 

een plek heeft te midden van zijn medemensen. Welbevinden is niet 

iets waarin door de omgeving wordt voorzien. Het ontstaat in het 

samenspel tussen de persoon en zijn omgeving. De woorden 

“handhaven” en “bewaken” impliceren dat iemand steeds opnieuw 

dingen moet doen of laten om dat welbevinden op peil te houden. Om 

niet overgeleverd te zijn aan wat zijn directe omgeving hem te bieden 

heeft, moet iemand zelf opzoeken wat hij nodig heeft voor zijn 

bestaansbehoud. Dat komt neer op dingen doen die 

bestaansverbetering opleveren en dingen laten die bestaans-

verslechtering inhouden.  

Of wat iemand doet inderdaad bestaansverbetering oplevert, is 

overigens uitsluitend aan de persoon zelf ter beoordeling. Er is geen 

objectieve maatstaf voor en iemand anders kan het ook niet zien. Of 

iets je goed doet of niet kun je alleen maar zelf merken. 

In deze tekst zullen verschillende manieren van doen en laten 

worden besproken en de bijdrage die elk daarvan levert tot 

bestaansbehoud en bestaansverbetering. 
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Verschillende manieren van bestaansbehoud en bestaans-

verbetering. 

 

Verrijking 

Als je een boek leest  van een schrijver die je goed vindt, jezelf een 

kop koffie inschenkt als je daar zin in hebt, of een vriend opbelt met 

wie het contact altijd aangenaam is, dan gaat het om acties die qua 

inhoud verschillen. Wat hun bestaansverbeterende functie betreft 

komen ze echter overeen. In alle drie de gevallen is er sprake van 

“verrijking” : je brengt jezelf in contact met iets dat voor jou op dat 

moment aantrekkelijk is, dus een “plusteken” draagt. Het lezen van 

het boek “verrijkt” doordat het je boeit, van de koffie geniet je en het 

contact met je vriend doet je goed.  

Of iets op een bepaald moment aantrekkelijk voor iemand is, 

hangt onder meer af van iemands toestand. Als je bijvoorbeeld juist 

iets hebt gegeten of gedronken dat goed heeft gesmaakt, dan is de 

kans kleiner dat je meteen daarna naar hetzelfde grijpt, hoe lekker je 

het ook vindt. Je bent verzadigd en je houdt ermee op. En je kunt je 

nog zo amuseren met een computerspelletje: op een gegeven moment 

verveelt het je en stop je ermee. Doorgaan met hetzelfde zou op dat 

moment geen bestaansverbetering opleveren. 

Wat aantrekkelijk is voor de ene persoon hoeft dat niet te zijn 

voor iemand anders. De een gaat in zijn vakantie ergens op de wereld 

door een oerwoud trekken, de ander doet niets liever dan in zijn eigen 

tuin een boek lezen. “Aantrekkelijk” is dus persoonsgebonden.   

Iets aantrekkelijks naar je toehalen heeft de functie van verrijking: het 

doet je goed, je geniet ervan, het geeft je iets extra’s. (In 

leertheoretisch jargon wordt deze manier van doen “toenadering” 

genoemd.) 

       

Energiebesparing 

Ook iets laten kan een bestaansverbetering betekenen, doordat er door 

iets niet te doen energie overblijft voor iets anders. Je gaat 

bijvoorbeeld iets laten, als iets minder aantrekkelijk voor je is 

geworden dan het was. Als het verrassende van  de gerechten in een 

eetcafé, dat je een tijd geleden hebt ontdekt, er wat voor je af is, dan 

ga je er minder vaak eten of helemaal niet meer. En als blijkt dat een 
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kennis van je op feestjes altijd dezelfde verhalen vertelt, dan zul je 

niet meer op hem afstappen.   

De bestaansverbetering door deze manier van laten is dat je je de 

moeite bespaart. (In leertheoretisch jargon “uitdoven”.) 

 

Bevrijding 

Een telefoongesprek beëindigen dat je begint te vervelen, een schoen 

uittrekken die knelt, aan je huiswerk gaan om niet langer bij de visite 

te hoeven zitten. Als acties zijn ze divers. Ze hebben echter één 

gemeenschappelijke functie: door dit “doen”, dus door te reageren op 

iets dat je in een bepaalde situatie tegenstaat, verbetert je bestaan. 

Door dit “doen” ben je opgelucht, ergens van verlost: het vervelende 

telefoongesprek is gestopt, de schoen is uit en knelt niet meer en van 

de saaie visitepraatjes ben je af. Je bestaan is verbeterd doordat je je 

ergens van hebt bevrijd. (In vakjargon: “ontsnappen”.) 

 

Bescherming door iets te  doen 

Bij mensen is er, zoals gezegd, sprake van welbevinden als ze zelf het 

gevoel hebben dat ze er mogen zijn, dat ze bestaansrecht hebben. Dat 

bestaansrecht moeten ze wel voortdurend veilig stellen. Als mens 

moet je er steeds zelf voor zorgen dat je gerust kunt zijn over jezelf als 

persoon en over de plek die je inneemt te midden van je medemensen. 

Dat doe je door jezelf te beschermen tegen het tegenovergestelde: niet 

gezien worden als persoon, geen plek hebben. Daarvoor is het nodig 

om steeds tegenbewijzen te leveren (in vakjargon 

“veiligheidssignalen”). De “beschermings”- manier van doen houdt in 

dat je dingen doet met een zodanig resultaat dat het je een gerust 

gevoel over jezelf geeft. Iedereen ontwikkelt in zijn bestaan zijn eigen 

aanpak om dat geruste gevoel op peil te houden.   

Persoon A zal zich op een feestje als persoon in orde voelen als hij 

leuke verhalen heeft verteld en daarmee gezorgd heeft voor een goede 

sfeer. Die goede sfeer, die hij door leuke dingen te vertellen heeft 

gecreëerd, is voor Persoon A een “tegenbewijs”. Het is het resultaat 

van zijn eigen “doen”, waarmee hij zichzelf het geruste gevoel heeft 

bezorgd dat hij mag zijn wie hij is. 

Persoon B voelt zich tot zijn recht komen als hij een collega net die 

tips heeft kunnen geven, waardoor die collega weer zonder problemen 

verder kan werken op diens computer. Het resultaat van zijn eigen 
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actie: de collega die weer welgemoed aan de slag gaat, geldt voor 

Persoon B als een tegenbewijs. Hij heeft zijn eigen bestaansrecht weer 

bewezen.  

Wat iemand doet om zich als persoon in orde te voelen hoeft niet 

alleen direct op mensen betrekking te hebben. Persoon C heeft 

bijvoorbeeld een goed gevoel over zichzelf als zijn auto, die hij in de 

was heeft gezet, er weer glimmend bijstaat . De één zal het  vooral 

moeten hebben van mogelijkheden om anderen iets te bieden 

waardoor die opknappen of uit de nood zijn, de ander haalt zijn 

geruste gevoel meer uit het tot stand brengen van een goed of mooi 

product. 

Om een bepaald resultaat te bereiken is een aanknopingspunt in de 

omgeving nodig dat actie mogelijk maakt. Voor persoon A was het 

aanknopingspunt dat het gezelschap op het feestje er een beetje duf 

bijzat. Voor B was dat zijn collega, die met zijn handen in het haar 

achter zijn computer zat. Voor C was het zijn vieze auto, waarvan het 

lakwerk bedenkelijke vochtplekken was gaan vertonen. 

Aanknopingspunten zijn kansen die de omgeving biedt om iets te 

doen waardoor je een goed gevoel krijgt over jezelf. Zo’n kans moet 

er dus wel zijn, wil je in actie kunnen komen. Ook moet je in je actie 

niet belemmerd worden. Voor persoon A zou zo’n belemmering 

kunnen zijn dat iemand anders hem vóór is en de ene mop na de 

andere vertelt, waardoor hij de lachers op zijn hand heeft. Hopelijk is 

persoon A niet voor één gat te vangen en doet zich op dat feestje iets 

anders voor dat voor hem ook bruikbaar is. Misschien ziet A dat de 

gastheer het druk heeft met het serveren van happen en dranken. Als 

dat voor A inderdaad een aanknopingspunt is, dan helpt hij een 

handje. 

In het samenspel tussen een mens en zijn omgeving gaat het bij de 

beschermingsmanier van doen om een vaste volgorde: 

aanknopingspunt in de omgeving - actie van het individu - resultaat 

(in de omgeving) - bestaansverbetering van het individu (gevoel er te 

mogen zijn). In feite is iedereen  in zijn dagelijkse bestaan 

voortdurend op zijn eigen, persoonlijke, manier betrokken in de 

interactie met de mensen en de dingen om hem heen. Je bent gespitst 

op die dingen die op grond van je eigen ervaring kansen voor je zijn 

geworden om iets te doen dat een goed gevoel over jezelf oplevert. Op 

die manier stel je je bestaan veilig.  
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Als het goed is, dus als er in iemands leven niet al te veel 

belemmeringen optreden of zijn opgetreden, ontwikkelt deze manier 

van doen zich vanzelf. Iemand is en blijft dan gespitst op datgene in 

zijn omgeving waarmee hij bij zichzelf het gevoel onderhoudt dat hij 

het leven aan kan en als mens de moeite waard is. (In vakjargon wordt 

deze manier van doen “actieve vermijding” genoemd.) 

  

bescherming door iets te laten 

Als iets doen afbreuk doet aan je welbevinden, dan kun je het beter 

laten. Bij een ijzig koude wind blijf je binnen als je niet per se weg 

hoeft. En als je de ervaring hebt dat gesprekken met een bepaald 

persoon vervelend zijn, dan zorg je ervoor dat je, waar mogelijk, bij 

die persoon uit de buurt blijft. (In vakjargon: “passieve vermijding”.) 

Je beschermt jezelf dus door ervoor te zorgen dat je gevrijwaard blijft 

van dingen die een bestaansverslechtering betekenen.  

 

Verschil tussen functie en inhoud  
In het bovenstaande zijn illustraties gegeven van allerlei gedrag dat 

qua inhoud verschilt, maar dat éénzelfde functie kan hebben. Het 

omgekeerde kan uiteraard ook het geval zijn, dus dat de inhoud van 

het doen hetzelfde is, maar de functie verschillend. Iemand kan 

bijvoorbeeld de TV aanzetten voor een serie die hem altijd amuseert. 

In dit geval gaat het, wat de functie van het doen betreft, om 

verrijking. Hij kan ook voor dat Tv-programma kiezen bij wijze van 

afleiding: om even af te zijn van een vervelende kwestie die hem 

bezighoudt. Qua functie is hier dan sprake van bevrijding, Een derde 

mogelijkheid is dat hij naar het programma gaan kijken om voor zijn 

huisgenoten niet ongezellig te zijn. De functie van dat doen is dan 

bescherming. Het kan ook zijn dat twee of drie functies met elkaar 

sporen. Dan zit iemand met die actie dus zeker goed. Nogmaals: of er 

sprake is van bestaansverbetering en, zo ja, van welke soort, kan 

alleen door de persoon zelf worden gevoeld. Iemand anders kan 

hoogstens zien wat je doet, niet wat het jou doet. 

 

Het leven van alledag 

Wat de ideale verhouding is tussen de verschillende manieren van 

doen en laten is niet te bepalen. Wel is de verhouding “goed” te 

noemen als iemand zo functioneert, dat wat hij doet en laat voor 
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hemzelf vanzelfsprekend voelt. Hij staat er niet of nauwelijks bij stil 

waarom hij sommige dingen doet en andere dingen laat. Ook merkt hij 

meestal niet dat hij overschakelt van de ene vorm van doen en laten 

naar de andere en dat het effect van zijn eigen doen voor hem weer 

een aanknopingspunt kan zijn voor een volgende actie. Het bewaken 

van zijn welbevinden loopt min of meer vanzelf. Hoewel het doen van 

het een het laten van iets anders impliceert, gaat het in de meeste 

gevallen niet om een “bewuste” keuze. 

Ter illustratie nu hoe het kan gaan aan het begin van een 

doordeweekse dag van mevrouw X. Voor het gemak nemen we even 

aan dat zij in het algemeen goed functioneert en op deze ochtend ook. 

Terwijl ze in haar voortuin haar fiets van het slot haalt, groet ze haar 

buurman, die ze op dat moment in zijn auto ziet stappen. Eenmaal op 

de fiets schiet haar te binnen dat ze die avond aan haar buurman moet 

vragen of hij tijdens haar vakantie haar brievenbus wil legen. Het is 

mooi weer. Mevrouw X kijkt even op haar horloge. Ze ziet dat ze 

ruim de tijd heeft om de trein te kunnen halen. Ze maakt een kleine 

omweg, zodat ze in de zon kan blijven fietsen. Bij het station zet ze 

haar fiets in de stalling en pakt in de stationshal een gratis krant, 

vanwege de goede recepten die daar vaak in staan. In de verte op het 

perron ziet ze een bekende. Omdat ze het recept wil bekijken en nog 

een verslag wil lezen , met het oog op de vergadering van straks, stapt 

ze in een andere wagon in dan die bekende. Ze leest het recept en 

vindt het niet aantrekkelijk. Ze stopt de krant dan ook niet in haar tas, 

maar legt hem in het bagagerek. Dan ziet ze dat een medereiziger de 

grond afspeurt, kennelijk op zoek naar iets. Mevrouw X vraagt of ze 

kan helpen en ziet tegelijkertijd de contactlens liggen waar de 

medepassagier kennelijk naar zoekt. Ze wijst hem aan en de man 

bedankt haar hartelijk. Er volgt een kort gesprekje over de voor- en 

nadelen van contactlenzen. Hoewel de medereiziger wel zin lijkt te 

hebben om nog wat verder te praten en mevrouw X daar zelf eigenlijk 

ook wel voor in is, valt het haar in dat ze dat verslag nog moet lezen. 

Ze pakt het uit haar tas en gaat lezen. In de kantlijn noteert ze wat 

vragen en opmerkingen, voor in de vergadering. Ze stopt het verslag 

weer in haar tas en kijkt even in haar agenda om te zien wat haar 

verder die dag nog te doen staat. Op het station van bestemming 

aangekomen groet ze de medepassagier en stapt uit.  
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Tot zover wat betreft het doen en laten van mevrouw X op een 

ochtend tussen 8 en 9. Niets bijzonders allemaal, ook niet voor 

mevrouw X. Dit stukje van de dag “liep gewoon”. Ze heeft niet 

stilgestaan bij de motieven voor wat ze allemaal deed en niet deed. 

Dat zou ze pas doen als iemand haar zou vragen om per actie na te 

gaan of die voor haar inderdaad bestaansverbetering opleverde en om 

wat voor soort het ging. Misschien dat het mee gaan zoeken naar de 

contactlens van de man in de trein dubbele winst heeft opgeleverd. 

Doordat ze, toen ze de contactlens kon aanwijzen een goed gevoel had 

over zichzelf en doordat het korte praatje dat ze met hem had 

aangenaam voor haar was. 

 

Conclusie 

In deze tekst zijn enkele manieren besproken waarmee mensen, in de 

interactie met hun omgeving, hun eigen welbevinden in stand houden. 

Elk van die manieren voorziet in een specifieke bestaansverbetering. 

Door iets aantrekkelijks naar zich toe te halen “verrijkt” iemand zich 

en door iets dat hem tegenstaat van zich af te werken “bevrijdt” hij 

zich. Door iets te doen dat een tegenbewijs oplevert tegen “niet gezien 

worden”, dus door ervoor te zorgen dat hij wél gezien wordt, 

beschermt iemand zich. Door bepaalde dingen die toch weinig 

opleveren na te laten houdt hij energie over en door iets na te laten dat 

een bestaansverslechtering zou betekenen, beschermt hij zich. Aan de 

hand van een voorbeeld is geïllustreerd hoe iemand in zijn dagelijkse 

bestaan overschakelt van de ene manier van bestaansverbetering op 

een andere, afhankelijk van iemands belang op dat moment. 

Ieder mens heeft een persoonlijk geheel van manieren van 

bestaansverbetering ter beschikking, dat hij moet inzetten om niet 

afhankelijk te zijn van wat zijn directe omgeving hem te bieden heeft 

en om zelf greep te houden op zijn bestaan.   

Van de hier besproken manieren van bestaansbehoud en 

bestaansverbetering is “bescherming door iets te doen” het meest 

uitgebreid besproken. Dit omdat het bij uitstek de manier is waarmee 

mensen ervoor zorgen dat ze een plek te midden van hun medemensen 

krijgen en behouden - iets dat voor “welbevinden” onontbeerlijk is. 

Benadrukt is dat bestaansverbetering in twee opzichten 

persoonsgebonden is. In de eerste plaats omdat ieder mens op zijn 

eigen manier zorgt voor zijn bestaansbehoud: wat bij de een 
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bestaansverbetering geeft hoeft dat nog niet bij iemand anders te doen. 

In de tweede plaats omdat iedereen uitsluitend zelf kan voelen of wat 

hij heeft gedaan of nagelaten inderdaad bestaansverbetering heeft 

opgeleverd.  

 


