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Inleiding

De afwezige auteur: … Het wordende denken …

Het waren de laatste woorden van Leo Beyers. Een complexe uitspraak. 
Ieder woord kan vanwege het accent dat erop gelegd wordt een andere be-
tekenis aan de uitspraak geven. Denken als persoonlijke activiteit of als een 
verwijzing naar de geschiedenis van de fi losofi e? Wordende als een bijvoeglijk 
naamwoord bij het denken als handeling of als schriftuur? Het als bepaald-
heid of als onbepaald lidwoord bij gebrek aan beter? 

En … waarom ‘het wordende denken’? 

Leo was onvermoeid en onverschrokken betrokken op het leven. Leven was 
voor hem gesprek, tegenspraak, communiceren. Hij was al zeer jong getrof-
fen door het onvermogen van mensen om uit te drukken wat er in hen omgaat. 
Zolang ik hem gekend en met hem samen geleefd heb, is er door hem geen 
minuut onbenut gelaten om uit te zoeken waarom dat onvermogen. Zijn le-
ven was zijn communicatieonderzoek.

Zijn geboortejaar 1933, historisch gezien een breuk in de moderniteit, was 
zijn kompas. Toeschouwer en getuige zijn van strijd, botsingen en tegen-
spraak in en tussen families, partijen en volkeren was zijn inspiratiebron 
voor het denken van het confl ict. 

Zijn tijd als slagersjongen tussen 1945 en 1956 heeft hem door het masker 
van de proletariër een economisch en maatschappelijk bewustzijn opgele-
verd.

Zijn theatercarrière tussen 1956 en 1981 heeft hem vanop de scène bewust 
gemaakt van hoe oriëntatie in de wereld werkt als regisseur (denker), als 
acteur (auctor) en als getuigende participant (publiek).

Zijn operaregies tussen 1964 en 1968 hebben hem de oneindige mogelijk-
heid van gelijktijdigheid doen beseffen: muziek, tekst en drama gezongen 
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door verschillende zangers in een van elkaar afwijkende emotie, tekst en 
muzieklijn, waardoor het drama op hetzelfde ogenblik voor iedere betrok-
kene een andere betekenis krijgt. 

Zijn zanglessen bij een Weense stempedagoge tussen 1964 en 1977 hebben 
hem informatie gegeven over het lichaam, de adem als weg naar stem, toon, 
tonaliteit, intensiteit en intentionaliteit.

Zijn docentschap tussen 1963 en 1979, zowel op middelbare scholen als 
theaterscholen, heeft hem bewust gemaakt van de kwetsbaarheid en kracht 
van overdracht van kennis en ervaring. 

Zijn medische diagnose in 1981 heeft een breuk betekent met publieke pre-
sentie en externaliteit en hem toegang verschaft tot de fi losofi sche en weten-
schappelijke betekenis van diagnose. Bovendien heeft deze onontkoombare 
breuk met een publiek leven hem doen inzien wat uitsluiting, pijn, afwij-
king, het andere kunnen betekenen. 

Zijn optreden als gesprekspartner van 1984 tot 2012, in meer dan 20.000 
door hem aangegane communicatie-analysegesprekken, heeft hem in staat 
gesteld in de haarvaten van de intermenselijke communicatie te treden.

Zijn lezingen en kritische commentaren van 1990 tot 2012 hebben hem 
steeds gesterkt in het verder studeren en voortgaan in het wordende denken.

Leo Beyers’ thema is de interpersoonlijke communicatie, haar al dan niet 
verhulde noodzakelijkheid, gebukt onder het juk van de grote verhalen. 
Hoewel de eenentwintigste eeuw zich reeds gevestigd heeft in ons bewust-
zijn, de communicatietechnologie bereikbaarheid en communicatie op de 
spits heeft gedreven, wil dit nog niet zeggen dat de invloed van de grote ver-
halen daardoor geen actualiteitswaarde meer heeft, noch dat de waarde van 
menselijke communicatie beter gekend is. Integendeel. Gelijklopend aan 
Beyers’ onderzoek om de lichamelijke realiteit van communicatie te ver-
staan in klank, beeld en historische associaties, rekent hij ook persoonlijk af 
met de dreiging gedepersonaliseerd te worden door een medisch, diagnos-
tisch systeem dat veeleer oordeelt over (zijn) persoonlijk lijden dan hijzelf in 
zijn nog onwetend zijn kon bijbenen, laat staan tegenspreken.1 

1 Leo Beyers schrijft over zijn medische diagnose in Ontbinding van affectie.
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Het centrale onderzoek in dit boek is de vraag naar wat er gebeurt en 
wat het vervolgens betekent wanneer mensen met elkaar communiceren. 
Ondanks de hoogstaande technologie die communicatiemogelijkheden tot 
een onwaarschijnlijke uitgebreidheid en bereikbaarheid heeft gebracht –
wat 20 jaar geleden ondenkbaar was – staat het onomstotelijk vast dat de 
intermenselijke communicatie en haar implicatie voor menselijke relaties 
nog immer onderbelicht en weinig ontwikkeld is. Zelfs in het meest re-
cente werk van Piketty en Sassen2 laten hun economische, politieke, de-
mografi sche analyses zien dat daar waar macht beslissingen neemt deze 
doorgaans ontdaan is van interpersoonlijke kennis en persoonlijk geweten. 
Dit leidt tot de ingrijpende afwezigheid onderlinge verhoudingen te zien 
en daarnaar te handelen. Bijvoorbeeld hoe is kapitaal/vermogen tot stand 
gekomen (vervreemd van arbeid, onttrokken aan bedrijven via aandelen 
en obligaties, vererfd), in welke verhouding staat mijn eigenaarschap ten 
opzichte van dit kapitaal, bovendien in welke verhouding staat dit kapitaal 
ten opzichte van de meerderheid zonder kapitaal? Niet enkel deze analy-
ses, ook het menselijke onvermogen relaties te kunnen denken en ervaren 
in hun complexiteit leidt tot ontwrichting, gebroken huwelijken en vooral 
getraumatiseerde kinderen die verplicht worden keuzes te maken voor va-
der of moeder terwijl hun brein en gevoel gericht zou moeten zijn op hun 
mentale en emotionele ontwikkeling.

Leo Beyers heeft het risico genomen de lege plaats in onze communicatie 
op de voorgrond te plaatsen. Hij heeft gezocht naar taal voor het onvermo-
gen van mensen om uitdrukking te geven aan wat er in hen omgaat. Harry 
Kunneman onderschrijft in de eerste fi losofi sche publicatie van Leo Beyers 
Geweldloos gesprek het belang van zijn denken voor het kunnen omgaan met 
dat onvermogen: 

“Tegenover de dominerende deskundologische strategie van medische 
of van psychotherapeutische huize om pijn zoveel mogelijk te bestrijden, 
te verzachten en te neutraliseren, benadrukt Beyers de pijn als infor-
matiebron. Juist in de neutraliserende benoemingen van de pijn die wij 
ervaren zijn de disciplinerende effecten van het deskundologische regi-
me bij uitstek werkzaam. Het in eigen beheer nemen van ons lichaam 
en van onze identiteit vereist eerst en vooral het zelf durven ervaren en 
benoemen van onze eigen pijn. Doen wij dat niet dan beroven we ons 
van een essentiële informatiebron en van een mogelijkheid om van reac-

2 Saskia Sassen, Expulsions, 2014 en Thomas Piketty, Capital, 2013.
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ties naar acties over te gaan. (…) Nauw verwant aan zijn opvatting van 
pijn heeft Beyers een geheel eigen opvatting van het confl ict ontwikkeld. 
Tegenover alle vormen van consensusdenken benadrukt hij het primaat 
van het confl ict, van de uit-een-zetting met de ander(en), omdat alleen 
vanuit het confl ict de ruimte voor vrijwillige in plaats van opgedrongen 
vormen van gemeenschappelijkheid zich kan openen. Net zoals hij pleit 
voor pijnbeleving en pijn-analyse in plaats van pijn-onderdrukking en 
pijnvermijding, zo bepleit hij ook confl ict-beleving in plaats van confl ict-
beheersing. Via het kunnen beleven van het confl ict met de wereld en 
met de anderen en in de openheid voor de informatie die in het confl ict 
vrijkomt, opent hij het zicht op nieuwe vormen van individuering die niet 
verwijzen naar de willekeurigheid van de subjectiviteit en naar de nietig-
heid van het individu, maar integendeel verwijzen naar de mogelijkheid 
van authentieke en normatief verantwoorde individuele antwoorden op 
de kluwen van existentiële en maatschappelijke vragen waarmee wij on-
ontkoombaar geconfronteerd worden.”3

Over dit boek

Waarom teksten van het laatste decennium van de vorige eeuw nóg eens in 
een boek samen zetten? Voor Campus Gelbergen is er slechts één zeer goede 
reden: de actualiteit ervan! De teksten, geschreven door Leo Beyers, zijn 
allen gepubliceerd in boeken en tijdschriften tussen 1990 en 2001. 

Het boek Het wordende denken is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel, 
Communicatie-analyse, zijn twee artikelen opgenomen die gepubliceerd wer-
den tussen 1990 en 1993 in de boekjes Geweldloos gesprek: ontwerp tot ver-
staan van on-enigheid en Ontbinding van affectie. Deze boekjes zijn destijds in 
eigen beheer uitgegeven en gedrukt door uitgeverij SUN in Nijmegen. De 
publicaties bestaan beide uit twee delen: een fi losofi sche tekst geschreven 
door Leo Beyers en gevolgd door transcripten van communicatieanalyse-
gesprekken. In de inleidende teksten beschrijft Leo Beyers waarom hij de 
gesprekken die hij voerde communicatieanalyse is gaan noemen, en welk 
protocol zij volgen. Deze twee inleidende teksten zijn in dit boek opgeno-
men. De gesprekken zijn weggelaten.
. 

3 Zie Geweldloos gesprek, Harry Kunneman, p. 9-11.
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Het tweede deel, Gebeurende communicatie, bestaat uit twee artikelen Plagi-
aat op het lijden en Naar een meetkunde van het gebeuren. Zij zijn het resultaat 
van twee lezingen die Beyers in 1994 gaf tijdens een zomerschool ingericht 
voor moreel consulenten aan de Vrije Universiteit Brussel. Beide teksten 
concentreren zich rond de hulpvraag: wat heeft een hulpverlener nodig om 
zichzelf te verstaan? Wat moet hij doen om de hulpvraag te kunnen ontlok-
ken? Hoe kan de hulpverlener ervoor zorgen niet samen te vallen met zijn 
expertenstatus of enkel terug te vallen op een deskundologische regime? 

Daarop volgen vier korte essays met betrekking tot de thema’s psychiatrie, 
democratie, transgressie en wetenschap. Deze impressies zijn het resultaat van 
vier lezingen die Leo Beyers heeft gegeven in 1995 en 1996 tijdens verschil-
lende symposia ingericht door de internationale vereniging Academie Leo 
Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen. 

In het derde deel, Communicatie als handeling, zijn twee artikelen opgeno-
men die zich buigen over confl ict en moraal in respectievelijk Het andere 
confl ict en Norm en ervaring. Het eerste artikel is geschreven op uitnodiging 
van Johan Moyaert en Guy Quintelier die in hun tijdschrift Kritiek een the-
manummer aan confl ict wilden wijden. In dit artikel benadert Leo Beyers 
het confl ict als zijnde de basis van iedere vorm van contact. Het laatste ar-
tikel is geschreven naar aanleiding van een lezing op uitnodiging van Stefan 
Hertmans voor de Kunsthogeschool van Gent. In Norm en ervaring wor-
den vier invalshoeken van handelen besproken om te komen tot het gebied 
waarin de communicatieve handeling als een persoonlijke oordeelsvorming 
wordt opgevat.

Over de redactie

Het redigeren van deze artikelen bestaat uit tekstuele aanpassingen zonder 
de originaliteit ervan aan te tasten. Met name het notenapparaat is geac-
tualiseerd en uitgebreid. Deze toevoegingen zijn steeds zichtbaar gemaakt 
met de vermelding van (red.). De redactie bestond uit Fleur Beyers en voor 
sommige teksten Catherine Schnitzer. Suzan Langenberg heeft de eindre-
dactie op zich genomen. Met dank aan de medewerkers van Campus Gel-
bergen en Diversity voor de tijd die hiervoor gemaakt is.
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Ten slotte …

Zeker de eerste teksten balanceren tussen Zola-achtige, pamfl ettistische 
oproepen en aanspraken aan de lezer enerzijds en zoekende verdieping én 
formulering van het onuitsprekelijke leerproces in de praktijkgesprekken 
anderzijds. De verplichting die Leo Beyers voelde ten opzichte van diege-
nen die met hem kwamen spreken resulteerde in deze teksten. Het werden 
oefeningen in het onuitsprekelijke tot uitdrukking brengen. Bovendien ver-
grootten deze teksten de mogelijkheid tot publiek debat en tegenspraak. 

De teksten overbruggen bijna twintig jaar diepteonderzoek. De eerste tek-
sten zijn eerder aarzelend, zoekend naar de juiste toonzetting. Bij herhaling 
wordt de lezer direct aangesproken. De latere teksten onderschrijven de uit-
gebreidheid van disciplines en invalshoeken die samenkomen in het willen 
verstaan van het rizoom intermenselijke communicatie. 

En waarom willen verstaan? Omdat de mens in zijn levenskwaliteit steeds 
afhankelijker wordt van het eigen oordeelsvermogen dat voornamelijk tot 
stand komt in het oefenen van intermenselijke communicatie.

Suzan Langenberg 
Hoeleden 
Oktober 2014  


