
Pas op voor de bodysnatchers! 

Een bespreking van de oratie van H. Kunneman 

Pieter Pekelharing 

Stel je voor, je bent volwassen en je hebt nog steeds niet geleerd je af te sluiten 
voor het leed van anderen. Integendeel, je bent veel te poreus, je wordt er door 
overweldigd, je merkt hoe elke beschrijving ervan tekort schiet en in tal van geval
len een dankbare gelegenheid vormt om het ergens anders over te hebben. Soms 
heb je het gevoel dat de enige authentieke daad, de enige vorm van solidariteit een 
bijna woordloze uiting van protest is: HIER leidt iemand PIJN, NU. 

Stel je echter voor dat je tijdens je intellectuele ontwikkeling geheel in de ban 
bent geraakt van de filosofie, de poging van intellectuelen hun eigen tijd in ge
dachten samen te vatten. 

Hoe deze twee uiteenlopende eigenschappen te verenigen? De eerste mogelijke 
stap is de filosofie, het Westen, de Rede, zoveel mogelijk de schuld te geven van 
al het leed. Op die manier weetje tenminste zeker dat je met een belangrijk onder
werp berig bent. De tweede stap is die van de zuivering: je laat de filosofie afdalen 
in het zuurblad van de pijn en het geweld, in de hoop dat ze daaruit gelouterd te 
voorschijn komt. 

Stel je voor, tenslotte, dat die loutering zover gaat, dat alles behalve het enga
gement wordt weggeëtst. 

Dit is in het kort de positie die Kunneman heeft verdedigd in rijn oratie bij de aan
vaarding van het hoogleraarschap aan de Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht Geheel conform de eerste houding is Kunnemans rede gecentreerd rond 
de "kwetsbaarheid van het individu". (1) Geheel conform de tweede houding 
wordt die kwetsbaarheid tot toetssteen voor een filosofisch debat Daarmee bedoel 
ik een debat waarin vrijwel uitsluitend filosofen voorkomen - in dit geval 
Habermas, Heidegger, Nietzsche, Foucault en Lyotard - en waarin, grofweg, 
twee soorten vragen de revue passeren: wat moeten we vinden van de kennis-
claims van allerlei sociale disciplines en hoe kunnen we de wereld veranderen? 

Wie de 'kwetsbaarheid van het individu' centraal stelt, zal spoedig merken dat 
je niet zoveel aan Heidegger en Nietzsche hebt Die waren meer met het lot van 
grote individuen berig. Zoals Kunneman treffend zegt, gaat het hem daarentegen 
om de kwetsbaarheid van ieder individu, "ook als die niet de moed heeft om radi-

1 H. Kunneman, Humanisme, postmodernisme en het deskundibgisch regime. Universiteit 
voor Humanistiek. Utrecht. Rede uitgesproken op 22 maart 1990, p. 22. Alle paginaverwijzin
gen in de tekst verwijzen naar deze rede. 
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caal te breken met de heersende maatschappelijke codes of niet in staat is te dichten 
als Hölderlin en te denken als Heidegger, of hen minstens in het origineel kan le
zen en waarderen." (p.22) Exit, na de nodige plichtplegingen, Heidegger en 
Nietzsche. Wie overblijven zijn Habermas, Lyotard en Foucault. Habcrmas is bij 
Kunneman degene die de beste filosofische papieren heeft, het beste kan uitleggen 
hoe alles met alles samenhangt, Lyotard en Foucault degenen die het meest au
thentiek over pijn en geweld spreken. Gecombineerd en tegen elkaar uitgespeeld 
levert dit filosofie met een hogere authenticiteitswaarde, een "postmodern gelou
terd humanisme" op. (p,9) 

Het voomaamste gevolg van deze postmoderne reiniging is een verbeterd be
grip van 'vooruitgang': na de loutering verschijnen "wij niet langer als rationele 
subjecten op weg om heer en meester van de geschiedenis te worden", maar "als 
kwetsbare sprekende lichamen die zich genoopt zien om op eigen kracht authentie
ke antwoorden te vinden op de centrale existentiële vragen, maar daarin niet alleen 
hoeven te staan, omdat we door anderen gezien, gehoord en aangeraakt kunnen 
worden en soms van elkaar kunnen leren." (p.27) 

Het 'subject' van de filosofie is, kortom, veranderd. Geen rationele heren en 
meesters meer, maar kwetsbare sprekende lichamen. Het is duidelijk dat deze ra-
dikale herziening van 'het subject' in de filosofie ingrijpende consequenties heeft 
voor de vraag naar de kennis-claim van disciplines en naar de veranderbaarheid 
van de wereld. Wie de wereld ten gunste van kwetsbare sprekende lichamen wil 
veranderen moet weten waar de macht zit: wie zijn de bodysnatchers ? Volgens 
Kunneman zitten die in hoofdzaak bij het 'deskundologisch regime'. Simpel 
gezegd is dat het regime dat onze lichamen in rationele subjecten probeert om te 
vormen, en vervolgens disciplinerend, compenserend en normaliserend 'te hulp' 
schiet waar dat niet lukt 

Eén ding valt in Kunnemans analyse vrijwel onmiddellijk op: de analyse van 
dit regime blijft een zuiver filosofische aangelegenheid. Je leert precies hoe Haber-
mas, Foucault of Lyotard dit regime zouden beoordelen, maar je hoort weinig of 
niets over degenen die er werken, er dagelijks mee te maken hebben, of het 
moeten financieren. Filosofisch gezien schiet dit regime in ieder geval in alle 
opzichten te kort. Het handelt in strijd met de Verlichting, het baseert rijn macht 
op ongeldige kennis-claims en het brengt een verkeerd soort subject voort. 

Vanzelfsprekend probeert Kunneman exact het tegendeel te bereiken. Wat 
Kunneman wil is symmetrie en bescheidenheid, 'vooruitgang', en onverhuld en
gagement. De enige wens die hij met het deskundologisch regime deelt is daar te 
zijn waar het pijn doet 

Waarom spreekt Kunneman van vooruitgang of Verlichting? 'Vooruitgang' is 
rijn voomaamste wapen tegen diegenen die van mening zijn dat de geschiedenis in 
het vrije Westen zijn eindpunt heeft bereikt. Net als Habermas wil Kunneman 
kunnen zeggen dat de evolutie in het Westen maar half voltooid is, dat ze niet al
leen tot grotere instrumentele beheersing, maar ook tot een groter respect en een 
betere institutionele bescherming van onze kwetsbaarheid en ons spreken (lees: 
'communicatief handelen') dient te leiden. Vooruitgang impliceert een breuk met 
de oplossingspatronen van het deskundologisch regime. Het vereist een nieuw 
soort maatschappelijke integratie, een hoger niveau van ontwikkeling, een betere 
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realisatie van de bestaande "humanistische basiswaarden", (p.14) 
Kunneman hamert er voortdurend op dat dit idee van vooruitgang rationeel ge

fundeerd is, dat het om "praktische leerprocessen" en een herijking van het begrip 
rationaliteit gaat. Bovenaan Kunnemans lering prijkt het volgende motto: 'Let me 
share your dreams and I'll let you share mine'. Zonder dromen, zonder wat Ha~ 
bermas 'concrete utopieën' noemt gaat het blijkbaar niet Zo'n vijftien jaar geleden 
viel ditzelfde motto te lezen boven een van Kunnemans eerste artikelen in het Am
sterdams Sociologisch Tijdschrift Ook toen al droomde Kunneman van een nieu
we fase van maatschappelijke ontwikkeling, en ook toen dacht hij die 
ontwikkeling te kunnen uitlokken (of bijstaan) door een fundamentele kritiek op 
de kennistheoretische status van de sociale wetenschappen. In die tijd hield dat in 
datje eindeloos naar criteria zocht om wetenschap en levensbeschouwing van 
elkaar te kunnen onderscheiden. Tegenwoordig neemt Kunneman een bijna 
omgekeerde positie in. Het gaat nog steeds om een epistemologische breuk, maar 
dit keer ligt de breuklijn anders. Kunnemans huidige droom is die van een 
"levensbeschouwlijk gekleurde sociale wetenschap die niet langer primair op 
wetenschappelijke waarheid betrokken is, ook al houdt zij daar wel aan vast, maar 
haar legitimiteit primair aan haar normatieve oriëntatie ontleent, aan haar oriëntatie 
op een postmodern gelouterd humanisme", (p.37) Je hebt de rationaliteit van de 
middelen en die van de doelen: het eerste stoelt op 'wetenschappelijke waarheid', 
het tweede is een kwestie van 'postmoderne loutering' geworden. 

Wat de laatste nog met rationaliteit te maken heeft is niet geheel duidelijk meer. 
Bij Habermas is dat nog betrekkelijk eenvoudig: de discussie over de normatieve 
juistheid van een norm is een discussie die 'waarheids-analoog' is. Daarmee be
doelt Habermas dat de discussie over normen net zulke 'cognitieve' procedures 
kent als de wetenschappelijke discussie over 'feiten'. Habermas' probleem is ech
ter dat de normatieve discussie in de loop der tijd door staat en economie geblok
keerd is geraakt. Hierdoor wordt de integriteit van de culturele en politieke leefwe
reld, die fundamenteel van zulke normatieve (en expressieve) discussies afhanke
lijk is, bedreigd. 'Rationalisering' betekent datje mee helpt de sociale en psycho
logische voorwaarden te scheppen waaronder normatieve discussies zo onbelem
merd mogelijk gevoerd kunnen worden, oftewel de vereiste rationele procedures 
zo goed mogelijk kunnen worden opgevolgd. Hierdoor ontstaat een nieuw soort 
rationele integratie: geen systeem-integratie, maar sociale integratie. Tot zover Ha
bermas. 

Als ik Kunneman goed begrepen heb, dan ziet dit plaatje er postmodern ge
amendeerd als volgt uit: 

1) Er worden nadrukkelijk vraagtekens geplaatst bij de bescherming van de in
tegriteit van de leefwereld. De leefwereld wordt niet alleen 'van buitenaf verstikt, 
maar kan via overgeleverde en niet ter discussie gestelde socialisatie-patronen (ty
pische man-vrouw verhoudingen, enz.) ook zelf verstikkend werken. Vandaar dat 
Kunneman de leefwereld in een positieve en negatieve stroom opdeelt Negatieve 
stromen staan, kort gezegd, voor 'leefwereld-geweld', positieve voor al die vor
men van communicatie "die een bijdrage leveren aan praktische leerprocessen, 
stem geven aan en gehoor vragen voor ervaren pijn en geleden onrecht", (p.34) 

2) Postmodern gelouterd staat rationaliteit niet langer voor procedures en voor-
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af gegeven criteria, maar voor durf; voor "het aandurven van het risico, de pijn en 
de vreugde om uit de ontmoeting met de ander veranderd tevoorschijn te komen". 
(p.37) 

3) 'Wetenschappelijke waarheid' is 'maar wetenschappelijke waarheid'. Als 
we de verkeerde kennistheorie hanteren, of postmodern geamendeerd: als we te
veel ontzag voor de wetenschap hebben, geen risico's durven nemen, fungeert 
de wetenschappelijke waarheid als een trechter, die "slechts de objectiveerbare 
aspecten van problemen doorlaat en normatieve, expressieve en esthetische 
aspecten tot een irrationele, onverwerkbare rest reduceert". (2) Een 'sociale 
wetenschap' dient met de procedures voor wetenschappelijke waarheid rekening te 
houden, maar mag zich daar niet toe beperken. Zonder een extra 'filosofische of 
normatieve dimensie', zonder 'levensbeschouwlijke kleuring', zonder 'droom' of 
'concrete utopie' verliest een sociale wetenschap haar zin. De kwestie is niet dat 
aan de 'waarheidstrechter' twee of meer nieuwe trechters (een expressieve en een 
normatieve) moeten worden toegevoegd, maar datje het hele idee van trechters 
achter je laat. Bij trechters gaat het om van te voren gegeven doelen en procedures. 
Bij het soort wetenschap dat Kunneman voor ogen staat moeten die nog 
tastenderwijs via 'praktische leerprocessen' worden gespecificeerd. 'Sociale 
wetenschap' wordt, in de terminologie van Lyotard, een 'differend': "de instabiele 
toestand en het moment van de taal, waarin iets dat gearticuleerd zou moeten 
worden, nog niet gezegd kan worden". (3) 'Rationaliteit' is daarmee een begrip 
geworden dat niet langer in termen van criteria te expliciteren valt. 

4) Tussen systeem en leefwereld wordt een nieuwe zone ingevoerd, een 'over-
gangszöne' waar genoemde stromen op elkaar botsen. Het is hier, in scholen en 
ziekenhuizen, RIAGG's en verpleegtehuizen, gevangenissen en inrichtingen, dat 
zich het deskundologisch regime heeft genesteld en regelmatig voor het verkeerd 
soort integratie zorgt. Het is hier, waar de botsing der krachten eindeloos complex 
en ambivalent is, dat het grootste potentieel voor verandering ligt en veel ten goede 
kan worden gekeerd. 

En u begrijpt, het is precies hier dat de nieuwe Universiteit voor Humanistiek, 
deze kleine David, het op gaat nemen tegen de Goliath van het deskundologisch 
regime. 

Zoals al het werk van Kunneman is deze rede doortrokken van een enorme betrok
kenheid en een enorme distantie. Enorme betrokkenheid, omdat het voortdurend 
over pijn en leed gaat Enorme distantie, omdat de gehele maatschappij het 
ontgelden moet. Kunnemans identificatie met het leed is zo sterk dat er nauwelijks 
tussen verschillende vormen van pijn onderscheiden wordt. Mensen worden bij 
Kunneman niet geschoffeerd, vernederd, geminacht, als vee behandeld, van hun 
privé-leven beroofd, systematisch gediscrimineerd of uitgebuit, nee, ze lijden 
'pijn' en er wordt 'geweld' gepleegd. Het is haast alsof het onsolidair zou zijn om 
tussen verschillende vormen van pijn en geweld te onderscheiden. 

Staat Kunneman er bij de analyse van pijn en geweld om zo te zeggen te dicht 

2 H. Kunneman, De Waarheidstrechter. Meppel 1986, p. 10. 
3 J.F. Lyotard, Le Differend. Parijs 1983, p. 29. 

42 



bovenop, zijn analyse van het deskundologisch regime blijft juist erg abstract en 
afstandelijk. De belangrijkste kenmerken van dit regime zijn dat het 1) rich in de 
interferentiezöne tussen systeem en leefwereld bevindt, 2) een wankele cognitieve 
basis heeft en zijn veranmwrdeMjkheden ontloopt door zich achter zijn weten
schappelijke pretentie te verbergen (p.35), en 3) een centrale rol speelt in de sy-
steemconforme normalisering en disciplinering van lichamen. 

Dit zijn stuk voor stuk grote en vage termen. Kennelijk kunnen alleen grote fi
losofische stenen de Goliath van het deskundologisch regime vellen. Noties als 
'het systeem' en 'de leefwereld' worden er niet helderder op als je er 'stromen' 
doorheen laat lopen die in een 'interferentiezone' op elkaar 'botsen'. Wie niet op
past, kan met dit soort begrippen alle kanten op. Houd ze vaag genoeg en je krijgt 
altijd gelijk. Daar komt nog bij dat de analyse af en toe teleologische trekken aan
neemt: alsof 'het systeem' het deskundologisch regime en diens wankele cognitie
ve basis 'expres' heeft voortgebracht om lichamen op 'systeemconforme' wijze te 
kunnen disciplineren en normaliseren. Het probleem bij dit soort analyses is de 
vanzelfsprekendheid waarmee aangenomen wordt dat het deskundologisch regime 
inderdaad deze functie vervult, of, bij het ontbreken van verzet, naar een toestand 
neigt waarin het zich systeem-conform gedraagt. Het systeem roept het regime dus 
zelf in het leven, maar er wordt niet verklaard hoe dit kan en waarom. Bovendien, 
hoe komt het systeem zelf aan zijn 'disciplinerende', 'normaliserende' en 'koloni
serende' eigenschappen? Hoe hebben individuen in onderlinge samen- en tegen
werking een 'systeem' geschapen waar ze zelf (sommigen of allen) de dupe van 
rijn? Daar hoor je bedroevend weinig over bij Kunneman. 

Kunnemans oplossingen blijven daardoor vaak erg 'mentalistisch': het gaat er 
om dat we onze instelling veranderen, een 'performatief diskurs' voeren, een gro
tere communicatieve symmetrie tot stand brengen, een ander soort betrokkenheid, 
een hernieuwd besef van onze kwetsbaarheid ontwikkelen, en naar een bewuste 
integratie, op het hoogste niveau, van "geldigheidsaanspraken en daarmee verbon
den werkelijkheidsdomeinen" streven. (4)Samen met een meer horizontale vorm 
van openbare meningsvorming zal er een hoger bewustzijnsniveau en een nieuw 
soort gemeenschapszin ontstaan. 

In twee oprichten heeft Kunneman zijn mening sinds De Waarheidstrechter 
bijgesteld: de vroegere nadruk op consensus is vervangen door een grotere waar
dering voor de mogelijkheid van dissensus en conflict, en het begrip 'rationaliteit' 
lijkt, zoals gezegd, inmiddels meer met deugden als tolerantie, moed, respect, e.d. 
te maken te hebben, dan met procedures en criteria. 

Beide ontwikkelingen zijn 'logisch': wie van een maatschappij droomt waarin 
zo veel mogelijk mensen zich zo vrij en ongedwongen mogelijk kunnen bewegen, 
moet niet verwachten dat iedereen het op den duur roerend met elkaar eens zal 
worden. Integendeel, de ideeën van vrijheid en gelijkheid, en de deugden van rati
onaliteit rijn er als het ware voor gemaakt dat mensen optimaal kunnen verschillen 
van elkaar. In een maatschappij van vrije en gelijke individuen kan consensus dan 
ook niet meer dan een tijdelijk rustpunt in de discussie betekenen. In zo'n maat
schappij zal het goede leven onvemiijdelijk ook een verward leven zijn, vol strijdi-

4 Kunneman 1986, p. 308. 
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ge impulsen en idealen, waartussen 'praktische leerprocessen' voortdurend voor 
compromissen zullen moeten zorgen, die voor alle betrokkenen zo aanvaardbaar 
mogelijk zijn. Hoe 'strijdiger5 een maatschappij, hoe meer we zullen moeten aan
vaarden dat elke consensus het karakter heeft van een compromis: een tijdelijke 
overeenstemming die dikwijls door (pijnlijke) consessies over en weer tot stand is 
gekomen. 

Ik besef dat de notie van een Voor alle betrokkenen aanvaardbaar compromis' 
een vage formulering is. Onder 'betrokkenen' moeten ook degenen vallen die wei
nig of niets in de onderhandeling hebben in te brengen (zoals toekomstige genera
ties, leden van de derde wereld, enzovoort). Een 'aanvaardbaar compromis' dient 
dan ook meer dan een afspiegeling van vooraf gegeven belangen te zijn, en meer 
dan een poging om tegen elke prijs de vrede te bewaren. Het moet minstens ook 
gebaseerd zijn op het principe van gelijk respect. Wanneer handhaving van dat 
principe ten koste van de lieve vrede gaat, dan is dat, over het algemeen gespro
ken, jammer voor de vrede. 

Rawls en Habermas hebben er op gewezen dat een cultuur van strijd en onder
handeling niet mogelijk is, niet gedijen kan, zonder de instituties, praktijken en 
'habitussen' van procedurele rechtvaardigheid. Sommigen, waaronder Kunne
man, hebben daarbij voortdurend de neiging om vooruit te blikken: procedurele 
rechtvaardigheid als een opstap naar een betere wereld te zien. Anderen hebben 
meer de neiging om achterom te kijken: procedurele rechtvaardigheid als een mid
del te beschouwen dat erger voorkomen moet. De geloof dat Foucault en Lyotard 
bij deze laatste categorie horen. Wanneer mensen, in de terminologie van Lyotard, 
een 'différend' hebben: "een conflict tussen twee partijen, dat niet op een recht
vaardige wijze opgelost kan worden bij gebrek aan een regie dejugement die op 
beider argumentatie van toepassing is" (5), dan is het enige wat hen moreel nog 
bindt de praktijk van het onderhandelen zelf. Zoals Hampshire zegt: "De gedeelde 
basis, die de onderhandeling mogelijk maakt bestaat niet uit een verzameling mo
rele aannames van de eerste orde. De gedeelde basis bestaat uit een verzameling 
gemeenschappelijke praktijken. Van mensen met politieke ervaring, die elkaar 
over de onderhandelingstafel woest aankijken, wordt niet verwacht dat ze elkaar 
als volledig morele wezens respecteren. Het enige dat van ze vereist wordt is dat 
ze redelijk zijn in het onderhandelen, en dat omvat maar een deel van de volledig 
morele persoon." (6) Juist degenen die een cultuur doorspekt met 'différends' 
prijzen, zullen hun notie van procedurele rechtvaardigheid aan een zo gering 
mogelijk aantal morele assumpties moeten binden. 

Tegen deze achtergrond bezien lijkt het me onjuist om naar een nieuw soort in
tegratie te verlangen. Het grootste probleem dat ik met het communicatie-theoreti
sche perspectief van Kunneman heb, is dat 'het systeem' vanuit dit perspectief 
min of meer als een noodzakelijk kwaad wordt beschouwd. Vanuit communicatie-
theoretisch perspectief valt nauwelijks in te zien hoezeer onze moderne conceptie 
van vrijheid op vormen en varianten van strategisch handelen rust. 'Wij' zijn de 
bewoners van een wereld geworden, waarin ontzaglijk veel op onpersoonlijke ba-

5 Lyotard 1983, p. 9. 
6 S. Hampshire, Innocence & Experience. Allen Lane. The Penguin Press 1989, p. 188. 
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sis wordt gedaan en aan het welbegrepen eigenbelang van individuen wordt over
gelaten. Het is precies de historische verwatering van de grens tussen het zuiver 
communicatieve en het zuiver strategische handelen, de binding van strategische 
handelingen aan een gering aantal morele voorwaarden, die een van de grootste 
vindingen van de moderne tijd is geweest. Tot op grote hoogte is dat soort hande
len zelfs onvermijdelijk geworden: het kost teveel tijd, teveel hulpbronnen en te
veel controle om de informatie te verwerven óit we nodig hebben om op brede 
schaal 'communicatief te kunnen handelen. Dat laatste is alleen in kleine kring 
mogelijk. Sterker nog, de intimiteit van de leefwereld, het persoonlijk karakter van 
onze sociale relaties zijn een verworvenheid van het betrekkelijk onpersoonlijke 
karakter van de relaties binnen 'het systeem'. Er bestaan dan ook tal van goede re
denen om die onpersoonlijkheid zoveel mogelijk in stand te houden. 

Dit is volgens mij ook de grootste zorg van Foucault geweest. De beste manier 
om Foucault te begrijpen is om Habermas en Kunneman op hun kop te keren: eer
der bezorgd te zijn om de kolonisering van het systeem door de leefwereld, dan 
omgekeerd. Al Foucaults metaforen zinspelen daar op. Een te humane, te pastora
le, te broederlijke, te zorgzame samenleving betekent uiteindelijk de dood in de 
pot. Politiek en institutioneel gezien dient onze solidariteit met anderen zo veel mo
gelijk een kwestie van 'randvoorwaarden' te blijven. Het kan zijn dat het slechts 
om een verbaal verschil van mening gaat, maar ik beschouw dit soort solidariteit 
niet als een stap naar een nieuwe, hechtere of meer 'bewuste' vorm van integratie. 
De politieke strijd tegen het 'deskundologisch regime' moet niet in 'mentalistische' 
termen worden gevoerd, maar in termen van distributieve rechtvaardigheid: het 
streven naar een zo onpersoonlijk en rechtvaardig mogelijke verdeling van 
essentiële goederen. Rawls' lijst van 'primary goods' (van goederen die we 
moeten willen om überhaupt iets te kunnen willen); Sens reflecties over criteria 
voor een goede levensstandaard die niet alleen de hoogte van het inkomen meet; 
Nauta's essays over culturele armoede; en Baders/Benschops studie over onge
lijkheden (7): al deze pogingen om na te gaan hoe je situaties van personen kunt 
vergelijken, ook als ze geheel verschillende concepties van het goede leven bezit
ten, lijken me, vanuit politiek oogpunt gezien, goede voorbeelden voor het soort 
debat dat we nodig hebben. Politiek gezien kan onze solidariteit met anderen, die 
meestal vreemden rijn, niet meer betekenen dan dat we ons fair proberen te gedra
gen tegenover mensen met wie we weinig of niets gemeen hebben. Daar is een 
gedifferentieerde analyse van welzijn en leed voor nodig. Voor bepaalde aspecten 
daarvan zijn wij publiekelijk, als vreemdelingen, verantwoordelijk. Voor andere 
vormen van pijn en leed zijn wij privé verantwoordelijk. Van die vormen moeten 
verzorgers, postmodern gelouterde humanisten en instituties met hun vingers af
blijven. Daar kunnen alleen jij, ik en hoogstens een paar anderen wat aan doen. 
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