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Geven is, net als het bieden van gastvrijheid en solidariteit, een
soort tweesnijdend zwaard: wie tot de kring van regelmatige ge-

LU

vers en ontvangers behoort zit goed, maar wie daarbuiten valt zal
LU

maar moeilijk toegang krijgen tot de goede gaven die rondgaan
binnen deze kring. Voor deze andere kant van het geschenk heeft
het rapport 'Gaven in overvloed. Europees cultuurbeleid in christen-democratisch perspectief' te weinig oog.
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e Dikke van Dale vermeldt

rijkste zincrvaringen in het menselijk Ie-

onder 'gave' het volgende

ven. De gave van het bestaan als zoda-

spreekwoord:

en

nig, van tradities, van cultuurgoederen

gaven maken nichten en

giften

werkt als een moreel appel dat oproept

mager (verwanten), oftewel: door ge-

om te streven naar een rechtvaardige

schenken krijgt men be-

samcnlcving, zo stclt hct

trckkingcn Hicrmee is het

rapport. Esscntiele elemen-

meest fundamentele ken-

ten in de gave zijn volgem

merk van het onderlinge

de opstellcrs de vrijheid en

geven aangeduid. Door te

de onverplichtheid van de

geven aan anderen, ont-

gave. Met hun cultuurfilo-

staan onderlinge banden

sofie pleiten de opstellers

en wordt het mogelijk ge-

voor pluriformitcit en in-

schenken uit tc wissclen.

houdelijke

En het is deze onderlinge

hcid

betrokkenheid van mensen
op elkaar die aan de basis

waarvoor de overheid na-

ligt van gedeelde normen

als

verscheidenfundamcntele

maatschappelijkc waardcn

Dr. AE Komter

drukkclijk moet opkomcn

en waarden en een gcmeenschappelijk

als het gaat om cultuurpolitiek in de

gedragen cultuur, zo blijkt uit de antro-

Europesc context.

pologie
In 'Caven in overvloed. Europees cultuurbeleid

in

christen-democratisch

perspecticf' wordt een visie op de cultuur gepresentccrd die stoelt op het
idee van de 'gave' als een van de bclang-

* Dezr tekst werd uitgesprokc11 lijdens de tmseHtatie vall het mppor·t vall het Welc11schappclijk voor !Jet CDA 'Caue11 in oueruloed.
Europees cultuurbeleid i11 chrislell-dcmocrrrlrsch
perspectiej' op 12 december 1996
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Het rarport is niet !outer bedoeld a!-,

geschenk. Deze ervaring roept gevoe-

een cultuurtheologie voor christcnen,

lcns van dankhaarheid en verschuldigd

maar wil in het publieke debat erover

zijn op. Van die ervaring gaat een appel

uitdrukkclijk ook andersdenkcnden be-

uit om cen in vrijhcid gcgeven tegenge-

trckken. Zeit behorend tot de laatste

haar te makcn. Het geven van gaven is

categoric wil ik dezc handschoen graag

volstrekt helangeloos. De ervaring van

orncmen lk zal mij daarbij vooral rich-

zin berust nict op enigcrlei noodzaak,

m

ten op de onderliggendc visic op 'de

maar komt voort uit een spontaan aan-

mt

gave' die uit het rarport spreekt, en op

sprcken

en

aangesproken

worden.

de geschikthcid ervan voor cen per-

Dcrgelijke ervaringen zoudcn de mens

spectief op cultuurpolitick.

bcvrijdcn uit ervaren tckortcn en de inspiratiehron vormcn tot creativitcit en

Geven is levensnoodzakelijk

de realisering van waarden. Het uit-

Her rapport ondcrscheidt twec soortcn

drukken, delcn en overdragen van der-

mcnselijkc drijfvercn tot het vormen

gclijkc zinervaringen is in dcze visie de

van cultuur, grofvvcg te typercn als ge-

basis voor cultuur.

brck versus vrijhcid De ecrste categoric drijfvcren hccft als uitgangspunt dar

l:lcide verklaringcn sluitcn clkaar niet

de mcm ccn gchrckkig wczen is en hct

uit en in de praktijk komcn zc ook ge-

is dit gehrck dat cultuurvorming nood-

mcngd voor, aldus de auteurs. 1\ 1aar zij

zakelijk maakt. Ander<, dan dieren zijn

hrengcn wei een hierarchic aan: ziner-

menscn niet in staat om aile binncn-

varing i5 volgem hen de hclangrijkstc

komcndc prikkcls te ordencn. Zc hcb-

motor voor cultuur. Ondanh het voor-

hcn ccn 'tweedc natuur' nodig om hun

behoud dat de auteurs maken, denk ik

gcdrag tc coiirdinercn. Vanwcge de

dat de twcedcling in soorten drijfvcren

schaar'>tc van hulphronncn, her verschil

- gebrek versus vrijheid- te strikt is en

in taknten, de noodzaak tot arhcidsver-

te wcinig recht doet aan de realiteit van

deling, hcbhcn mcnsen morcle rcgels

de menselijke conditie. Antropologen

en .;,anctic-, op ovcrtrcdingcn nodig.

als Malinowski en Levi-Str·auss hehben

Cultuur i'> hovendien nodig om het on-

beschrevcn hoc het over en weer geven

derlingc samcnlevcn enigszins efficient

en ontvangcn aan de basis ligt van so-

tc Iaten vcrlopcn. Vocg daarbij nog de

cialc relatie'>, samcnleving en cultuur

drang van mcnsen om zich a!<; per<,oon

lliologische, p'>ychologische en sociale

or a!., grocpslid van andercn te ondcr-

hehocften vormen tezamen de crvarin-

schciden in taal, gcschicdcni'>, gewoon-

gcn op grond waarvan tot onderling

tcs, en de noodzaak van cultuur lijkt al-

gevcn wordt overgcgaan. l)c oorsprong

docndc vcrklaard. In dczc visic is de

van dit gevcn is niet gclcgen in ecn vol-

mens ecn <,tcrk door hiologischc of

lcdige vrijhcid, noch in cen overwe-

praktische noodzaak gcdrevcn wczen.

gend gebrek

In hct twcedc type verklaringen zijn

ontleent zijn impuls in de ecrste plaats

vrijhcid en de daaruit voortvloeicndc

aan hct feit dat menscn met verschillcn-

Het wedcrzijdse gcven

crvaringcn van zin en waarde de drijf-

dc biologische, psychologische en so-

vcrcn om ecn cultuur te ontwikkelcn.

ciale vennogcns, mogelijkhcden en 'ga-

Hier staat de crvaring van 'zin' centraal

vcn' (in de zin van talentcn) met elkaar

hijvoorbecld tcwceg gebracht door cen

samenlcven en zich voor de opgave gc-

onverwacht en belangeloos gegeven

plaatst zien die vcrschillen tot ccn aan-
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vaardbare oplossing te brengen. In die

ontvangst willen ncmen of eerder ont-

oplossing - het ontstaan van gccf- en

vangen geschenken terug wilien geven

ruilrclaties - zit zowel een element van

duidt crop dat men gecn prijs (meer)

noodzaak als van vrijhcid. Zoals de so-

stelt op de relatie. Wanneer men de re-

cioloog/antropoloog Marcel Mauss in

iatie in stand wil houdcn, is teruggeven

zijn Assai sur le do11 ( 1923) opmcrktc: in

nodig, al heeft de oorspronkeiijke gever

vee! niet-westerse culturcn staat het

zijn geschenk vermoedeiijk niet met

zich onttrekken aan het onderlinge ge-

het oog daarop gcgcvcn.

ven gelijk aan een ooriogsvcrkiaring te-

u

gen de gemeenschap. l\1en moet wei

Wat is nude vcrklaring voor hct gcvcn

gcven om ais voiwaardig lid aan de sa-

van ecn tcgengift' i\1arcel 1\lauss he-

menieving te kunnen en mogen deeine-

schrcd hoc in de Maori-cultuur gc-

mcn. En toch wordt een geschenk door

schenken als 'bezield' wcrden gezien

te geven zeit dikwijls ervaren ais een

ze hczaten hcru: de gccst van de gcver,

vrije en spontane handeiing, niet uit op

die net zoiang tcrugwil naar waar hiJ

Karakteristiek voor de

vandaan komt (zijn gehoortcpiaats, de

dynamick van hct gcvcn is dan ook dat

clan), totdat de ontvanger iets van on-

cen tegengih

vrijheid en noodzaak intrinsiek met ei-

gcvccr gclijkc waarde heeft teruggege-

kaar verwevcn zijn. De ais vrij crvaren

ven. Ook in onze cultuur gaat het bij

gift is zowei psychoiogisch ais sociaai

het geven niet zozeer om het materielc

cen noodzakeiijkheid Ceven is levens-

of immatericic gcschcnk zeit, maar om

noodzakciijk

de gee~t van waaruit gegevcn is: 'Het is

Hoe belangeloos is het
geschenk?

hart' 'Fen gegeven paard moct je nict

Het rapport steit uitdrukkeiijk dat de

hcdcn vcrwijzcn naar de 'geest' van de

ratio van het geven er niet op is gericht

gilt, de achtcrliggcndc moticvcn en gc-

niet veel, maar het komt uit ccn gocd
in de bek zien' Onzc cigcn volbwijs-

om iets tcrug tc ontvangcn. Dczc ge-

voeiens van de gever r-:n hct is die

dachte is echter in tegcnspraak met in-

'gccst' die de ontvanger aanspoort tot

zichtcn uit de antropoiogie. De hasisre-

teruggevcn.

gel die aan het geven ten grondsiag

Mcnscn ondcrhouden niet aileen we-

iigt, bestaat volgens Mauss uit ccn dric-

derkerige geefrelaties met elkaar. maar

voudige verpiichting de piicht tc gc-

ook met hct hovenmaame en met de

vcn, de piicht te ontvangen, en de

natuur. Reiigicuzc olkrs zip1 nict aileen

piicht om terug te geven. Do ul ,b, ik

tc zicn ais uiting van dankhaarheid,

gee! opdat jiJ zuit gcvcn, ligt volgcm

n1aar ook a]-, poging de gocdgun~tig

hem ten grondsiag aan elke gift, ook al

hcid van de godhcid tc vcrkrijgcn De

wordt dat niet noodzakelijkcrwijs zo

vruchthaarhcid van de aardc wordt

crvarcn door de gever. En inderdaad:

door vccl vnikcrc11 hclccld als ccn gc-

ccn relatie waarin een van de twce par-

schcnk wcElrvoor n1cn ict., tcrug: n1oct

tijcn altijd gceft en de ander steeds de

doen in de vorm van otters en ntuclc

ontvangende partij is, is doorgaam

vieringcn. In zijn hock T/,,.

geen lang Ieven beschoren. Nict mcer,

nncmt Lewis Hyde tallozc voorhcel-

of nooit teruggeven is een teken dat

den, ontleend aan de antropoiogic, de

c;,ft'

i
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men de relatie niet (meer) in stand kan

letterkunde, icgendcs en sprookjcs. Zo

of wil houden. Een geschenk nict in

warcn de Noord-Amenkaan<,c indianen
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gewend de eerste zalm van het jaar uit-

goede gaven zijn er ook 'slechte' gaven.

gebreid en fcestelijk welkom tc heten.

geschcnken waarbij de motieven van de

Na de cercmonie kreeg iedereen een

gever bcpaald niet geheel belangeloos

moot zalm te eten. Tenslotte werden de

zijn. l\1ct geschenken kan men een an-

graten van de zalm tcruggeworpen in

der omkopen of chanteren. Soms is de

de zee. Eenmaal schoongespoeld, zou-

grens tusscn een geschenk en een com-

den de graten zich weer samenvoegen,

mercielc transactic moeilijk te trekken.

m

de zalm zou herboren worden en voor

Ceschenken kunnen gegevcn worden

m'

de winter terugkercn naar zijn cigen

om rnacht en prestige te verwerven.

Vl

verblij(plaats.

Wanneer

Met een geschenk kun je

niet aile gratcn aan de zee

Degenen die het het cen ander, bedoeld of on-

werdcn teruggegevcn, zou
de zalm belcdigd worden

bedoeld, kwetsen of bele-

meest nodig hebben

en hct volgende jaar nict
tcrugkercn

De

om geschenken,

zalm

moest als gift bchandeld

hulp, zorg,
gastvrijheid te

van tcrug te gcven aan de

natuur. Aileen op die wijze
dcelname aan, en alhankegestalte

giften

wens iemand te straffen of
schadc

tc

berokkencn.

Voorbeelden van boosaardige giften zijn de gifbe-

ze juist het minst te

ker, de vergiftigde appel
van

ontvangen.

geven.

Sneeuwwitjc,

het

paard van Troje en de
doo<,

van

Pandora.

oor<,prong van het woord 'gift' laat dit

Hyde Het is de beweging van de gift,

boosaardig karakter zicn

de cyclus van gift en tegengift, waar-

'vergif' is etymologisch vcrwant aan de

door de ware geest van hct geven intact
blijft

hct neutralcre 'dosis' of 'gift} Het ge-

De antropologie laat overtuigend zien

schenk, de gave, is dus niet zonder

term 'gift' (van

'ueJ1CI1l1111'-

m
r
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De

'De gilt moet in beweging bli)ven' zegt

het woord

vergif -, naar

dat niet de pure, belangcloze gilt de re-

rneer 'goed' Het hele scala van rnense-

gel i'> in men<,elijkc samenlcvingen,

lijke moticven, van puur altru'isme tot

maar her principe van de wcderkerig-

kocle berekcning, is terug te vinden in

heid. Hierbij hodt men niet bcwust uit

het geschcnk

tc zijn op ccn tcgcngilt. noch daarop te

l\1aar ook de sociale handeling van het

'rckcncn', tnwijl deze in de meeste gc-

gcven heeft een andere bnt. Uit t"en

vallcn toch ooit vcrschijncn zal

onderzoek naar 'Cevcn in Nederland'
dat Kecs Schuyt en ik in 1992 uitvocr-

De andere kant van het
geschenk

bileum van Trouw, bleek dat er in hct

In ht"t rapport wordt ht"t gcschenk hij

gczcgdc 'Wie goed doct, goed ontmoct'

uit-,rck a\-, ret-.. gocd gczi~n: de gave i~

cr1igc waarheid schuilt. Wcdcrkerigheid

dcn ter gelcgenhcid van hct 50-jarig ju-

hclangcloos, nict gcricht op terugkrij-

blcek sociologi'>ch gezien indcrdaad de

gcn cr1 doet daarmee cen appcl op de

regel. dicgenen die relatid vee! gcven.

ontvtlngcr on1 even bclangcloo'-; terug

zijn tcvens de grootste ontvangers.

tc gcvcn. Ce,chenkcn kunnen cchtcr

vrouwcn, Jongercn en hoger opgelei-

ook cen ander gez1cht hebben. Naast

dcn. ,\Jaar cr zit ook ecn andere kant

( IJV 1 '17
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zijn bczield door vijandi-

ontvangen, blijken

lijkhcid van de natuurlijke
rijkdorn

Sornmige

ge gevoelens als wraak, de

worden door ecn dec! er-

konden de indianen hun

digen.

n

v
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aan deze wcderkerigheid: zij die weinig

maar ook met ecn ongelijke '>Ocialc

(kunnen) gcven, vaak als gevolg van

kansenstructuur. Cultuur- en onderwijs-

hun heperktc matericlc en sociale mo-

declname is een van de kerngebieden

gclijkhedcn, ontvangen ook weinig te-

waarop zich sociale ongelijkheid mani-

rug: ouderen (vooral alleenstaanden) en

fcsteert en waar zich proceS'>en van

mcnsen met een uitkering. Diegcnen,

n1arginalisering en uitsluiting voordocn.

die het hct meest nodig hebhen om ge-

Onderling gevcn speelt zich af binnen

schenken, hulp, zorg, gastvrijheid te

sociale nctwerken van familie, vrien-

ontvangcn, hlijken ze juist het mimt te

den, kcnni'>Sen. Vele burgers !open het

ontvangen. Wie loch a! vee! heeft krijgt

risico als gevolg van werkloosheid, ar-

nog n1eer, en \vie wcinig hcch krijgt

beidsongeschiktheid en ouderdom bui-

steed-. minder Wie niet (meer) in staat

ten de sociale nelwerken te vallen waar

is om dee! tc nemen aan de netwerken

men elkaar onderlinge steun en zorg

waarhinncn underling gcgeven wordt,

hiedt. Dcclhehben aan ondcrlinge uit-

vall uit de boot. Wedcrkerigheid wordt

wisseling van geschcnken gcdt mensen

zo tot een principe van uitsluiting.

het gevoel dat zij 'er toe doen', versterkt hun gevocl van eigenwaarde en

0

Tot slot

identiteit- een belangrijke voorwaarde

Het pleidooi voor pluraliteit en accep-

voor cultuurdeclname -. Ceven is, net

tatie van ver-.cheidenheid is in het Iicht

als het bieden van ga-.tvrijheid en soli-

van een multicultureel en supranatio-

dariteit, ecn soort tweesnijdcnd zwaard:

naal Europa ecn helangrijke en prij-

\Vie tot de kring van regcln1atigc gcver~

zenswaardigc inhreng van 'Caven in

en ontvangcrs hehoort zit goed, maar

overvloed' Her rapport legt cen inte-

wie daarbuitcn valt zal maar moeilijk

ressant

toegang krijgen tot de goedc gaven die

WJ

verband

tusscn

cultuur

en

cthiek, tussen aanvaarding van plura-

rondgaan hinnen deze kring. Voor deze

liteit en her geschcnk, ol 'de gave'.

andere kant van hct geschcnk heeft her

Ceven is te zien als een vorm van ac-

rapport naar n1ip1 n1cning tc \Vcinig

ceptatie van verscheidenheid, een he-

oog.

vestiging van de andcr als 'andcr', en
wordt daardoor tot een toctssteen van

Dr. AE. Komter is hoofddocmt Ali]eurene

ethiek en moraal. Ook de filosool

Sociale Welenschllf'f'e" am1 de Ri;klrwruersileil

Ogletree trekt in zijn hoek 'Hospitality to

Utrec/Jt. Zr; is miactcur 1>1111 ,!e o11lmrl}s ucr-

the slmru}o-' ( 1985) cen parallel tusscn

schwerr /mrrdrl The (;ift' A11 lntmllscif'/intlry

gastvrijheid, een vorm van immatcrieel

Persf,ecliuc' ( 19"1i ,1

geven, en moraal. Castvrijheid ziet hij
als de fundamentelc erkenning en aanvaarding van her 'andere' en i-. daardoor
te bcschouwen als metafoor voor moraal als zodanig.
Maar het gcschenk heeft ook ecn andere kant. Zoals bekend, bestaan er grote
ver<,chillen tussen burgers in de mate
waarin zij deelhebbcn aan culturele 'gaven'. Dat heeft nict !outer met hun individuele 'gaven' of talenten te maken,
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