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Van afvalberg, naar fietspad, naar Anthropoceen
Het fietsen zet je aan het denken, omdat je op deze 
fiets niet rijdt zoals je normaliter rijdt. Om vooruit te 
komen, moet je reflecteren op iets wat je haast auto-
matisch deed (fietsen) en op zoek gaan naar nieuwe 
wegen om te ‘fietsen’. 

De kunstenaar maakt van afvalmateriaal artbi-
kes. Het hergebruiken van bestaand materiaal staat 
symbool voor opnieuw naar een situatie kijken. De 
kunstenaar haalt het materiaal uit de context, in dit 
geval een berg met afval, reflecteert op het materiaal 
en geeft het een nieuwe context, waardoor het mate-
riaal een nieuwe betekenis krijgt. De artbike die uit de 
handen van de kunstenaar is ontstaan, wijkt af van de 
gangbare fietsen op het fietspad. De artbike kreeg zelf 
ook een nieuwe context. Het werd tentoongesteld in 
het ‘Deutsches Museum: meesterwerken van weten-
schap en technologie’ bij een tentoonstelling in 2014 
over het Anthropoceen. Dat is de gangbare naam voor 
het tijdperk waarin het (huidige) klimaat de gevolgen 
ondervindt van menselijk handelen. De artbike werd 
tentoongesteld als voorbeeld van de ingewikkelde rela-
tie tussen de mens en zijn omgeving (Möllers, 2014). 

Een stuk afval kreeg een nieuwe betekenis als 
onderdeel van Sonna’s ‘afwijkende’ artbike. Maar 
diezelfde fiets, tentoongesteld in een expositie over 
het Anthropoceen, dient daar als voorbeeld van hoe 
we met afvalmateriaal kunnen omgaan. Vanuit het 
Anthropoceen bezien is de recycled artbike normaal en 
wijken juist de fietsen af die niet van afvalmateriaal zijn 
gemaakt.

Het verhaal over de artbike zet je aan het denken 
over de invloed van een veranderende context op 
wat wij ‘normaal’ vinden. In situaties waar kinderen 
opgroeien terwijl een van de ouders langdurig ziek 
is, spelen opvattingen over wat ‘normaal’ is een grote 

Het creëren van een ander ‘normaal’
Kunstenaar Victor Sonna heeft bijzondere fietsen (recycled 

artbikes) gemaakt van afvalmateriaal. De onderdelen van 

de artbikes zijn niet glad, maar bobbelig. De artbikes zijn 

uniek en lijken niet op de fietsen die je in het straatbeeld 

tegenkomt. Sonna liet zich inspireren door kunstenaars als 

Picasso en Matisse. Niet zozeer vanwege hun kunstwerken, 

maar vanwege hun levenslopen, die geen smooth rides 

waren. Wanneer je op een van zijn artbikes fietst, ervaar je 

meandering lines.

rol. Wat kan het verhaal over de artbike – en dus over 
de invloed van een veranderende context – betekenen 
voor deze gezinnen?

Een ‘normaal’ gezinsleven
In het boek ‘Perspectieven op goed ouderschap bij 
ziekte en zorg’ worden opvattingen van langdurig zieke 
ouders, hun kinderen, beroepskrachten en overheden 
over ‘goed’ ouderschap weergegeven. Er is geen een-
sluidende visie op goed ouderschap bij ziekte en zorg, 
maar wel een gedeelde wens van ouders en kinderen 
om een ‘normaal’ gezinsleven te leiden (Tielen & 
Beneken genaamd Kolmer, 2015, p. 70). 

Deze wens kwam bijvoorbeeld naar voren tijdens 
een gesprek met een gezin met een moeder met Niet 
Aangeboren Hersenletsel, een vader en twee doch-
ters. De moeder had een aantal jaren geleden een 
zwaar ongeluk gehad. De gezinssituatie en onderlinge 
verhoudingen waren sindsdien sterk veranderd. Ieder 
gezinslid had een eigen hulpverlener. De vader – een 
manager met een goede baan – werd begeleid door een 
bedrijfspsycholoog, de ene dochter door een mantel-
zorgconsulent en de andere dochter door een mede-
werker van jeugdzorg. De moeder had contact opge-
nomen met haar huisarts. De hulpverleners, werkzaam 
vanuit verschillende sectoren (bedrijfsgezondheids-
zorg, steunpunt mantelzorg, jeugdzorg en eerstelijns-
zorg), begeleidden afzonderlijk van elkaar ieder één 
gezinslid. Tijdens het eerste gezinsgesprek vertelden de 
gezinsleden dat ze uit elkaar waren gegroeid en dat ze 
één gezamenlijke wens hadden: als een normaal gezin 
met elkaar aan tafel eten. 
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De invloed van context
De vier gezinsleden hebben een gedeelde en een 
afzonderlijke context gebaseerd op een gezamenlijke en 
afzonderlijke historie en cultuur. Ze zijn familielid met 
een gedeelde context – en gedeelde opvattingen – en 
hebben daarnaast ook ieder afzonderlijk een context 
met persoonlijke opvattingen. De gedeelde wens om als 
‘normaal’ gezin met elkaar te eten bestaat waarschijn-
lijk uit een combinatie van gedeelde en verschillende 
opvattingen over de betekenis van ‘normaal’.

Bij dit gezin zijn vier hulpverleners betrokken 
met ieder hun eigen context. Zij handelen vanuit hun 
professionele identiteit binnen de kaders van hun or-
ganisaties en streven na wat zij ‘normaal’ vinden voor 
dit gezin. Bijvoorbeeld: de bedrijfspsycholoog bege-
leidt vader, zodat hij zijn rol als manager, naast zijn 
rol als mantelzorger, zo goed mogelijk kan uitoefenen. 
Dat is immers ‘normaal’ vanuit het perspectief van 
de bedrijfspsycholoog. De mantelzorgconsulent, met 
extra aandacht voor het voorkomen van overbelas-
ting bij jonge mantelzorgers, leert de dochter om ‘nee’ 
te zeggen tegen bepaalde zorgtaken. Dat is namelijk 
‘normaal’ volgens de consulent in een gezin met een 
zieke ouder. Met als gevolg dat de andere dochter – die 
niet gewend is om zorg te verlenen – zorgtaken moet 
uitvoeren en mede daardoor heel opstandig gedrag 
vertoont, waardoor jeugdzorg aan de bel trekt. Het 
opstandige gedrag is volgens jeugdzorg niet ‘normaal’. 
De moeder voert vervolgens een gesprek met haar 
huisarts hoe ze met deze situatie moet omgaan en de 
huisarts heeft ongetwijfeld ook een opvatting over wat 
‘normaal’ is in deze situatie.

Er ontstaan verschillende hulpverleningstrajecten 
die passen bij de doelen van de vier organisaties, maar 
toch lijkt het gezin er niet mee geholpen. Immers: de 

verschillende contexten botsen. Samenwerking tussen 
de gezinsleden en de hulpverleners lijkt een voor de 
hand liggende oplossing, maar los van de praktische 
en financiële haalbaarheid daarvan, vraagt samenwer-
king om méér dan een plan van aanpak. We hebben 
namelijk te maken met verschillende opvattingen van 
de betrokkenen op een ‘normaal’ gezinsleven. Hoe 
kunnen we met deze complexiteit omgaan?

Creatieve sprong
Wat kan het verhaal over de artbike en de daarmee 
gepaard gaande invloed van een veranderende context 
op wat wij ‘normaal’ vinden, betekenen voor dit gezin?

Afval krijgt door de kunstenaar een nieuwe bete-
kenis doordat hij er een artbike van maakt. Die artbike 
wijkt af in de context van het straatbeeld. De curator 
van het museum geeft de artbike een plaats in de 
expositie over het Anthropoceen, waardoor diezelfde 
artbike – bezien vanuit het Anthropoceen – een nieuwe 
norm wordt en andere fietsen, die niet van afval zijn 
gemaakt, plotseling afwijken. 

Samenwerken van gezinsleden en hulpverleners 
betekent niet per definitie dat er ook samenhang is. 
Samenhang, zoals bij de stukken afval die gezamenlijk 
een artbike vormen, wordt namelijk gecreëerd door de 
kunstenaar. Samenwerken leidt ook niet per definitie 
tot een gezamenlijke context. Een gezamenlijke context, 
zoals de context van de expositie waar de artbike en 
andere tentoongestelde voorwerpen laten zien hoe we 
in ons tijdperk met afval kunnen omgaan, wordt gecre-
eerd door de curator. Het creëren van samenhang is een 
creatief proces, waarin een nieuwe betekenis wordt ge-
creëerd en die nieuwe betekenis zorgt voor samenhang.

De betrokkenen (gezinsleden en hulpverleners) 
hebben samenhang nodig en een gedeelde context 

Recycled artbike 
‘’Guernica” (2012) 

door Victor Sonna. 
Foto: Ronald Smits
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Oderwald, A, Neuvel K. & Thijs A. Zorg. Utrecht: De Tijdstroom, 2020. 
ISBN: 9789058983350. 224 blz. Prijs: € 25,00.

Deze bundel laat zien hoe het 

thema ‘zorg’ is voorgesteld in 

romans en verhalen. ‘Zorg’ heeft 

daarbij een brede betekenis – 

van facetten van zorgsector, tot 

de concrete handeling van zor-

gen. De bundel bevat bijdragen 

van onder meer zorgprofessio-

nals, antropologen, literatuur-

wetenschappers en schrijvers 

over uiteenlopende relevante 

zorgthema’s, zoals afhankelijk-

heid, onzekerheid, professionali-

teit, innovatie en bureaucratie.

Er wordt heel wat af gezorgd in 

de wereldliteratuur. Tijdens de 

Russische revolutie bijvoorbeeld, 

is een onervaren plattelands-

dokter uit Aantekeningen van 

een jonge arts (1928) van Boel-

gakov, druk in de weer met een 

veel vragende boerenbevolking. 

Zorgen moet je leren, laat Hen-

riëtte van der Horst zien in haar 

bijdrage over dit werk. Mantel-

zorg – om nog een onderwerp 

uit de bundel te noemen – mag 

nobel klinken, maar kent een 

complexe dynamiek van macht 

en machteloosheid, aldus Koos 

Neuvel naar aanleiding van 

Voorbij, voorbij (2019) van Polak. 

Minstens zo ingewikkeld is de 

dynamiek tussen ‘professionele 

nabijheid’ en ‘professionele 

distantie’ in de zorg voor psychi-

atrisch patiënten, toont Wouter 

van Ewijk met behulp van de 

romans van Rozing. 

De bundel biedt stof tot denken 

over wat we bedoelen als we 

zeggen (goed) voor mensen te 

zorgen. De samenstellers beogen 

niet een systematische reflectie 

te bieden op betekenissen van 

(goede) zorg of een generali-

serend antwoord te geven op 

de vraag wat literatuur over 

die betekenissen kan leren. Dát 

literatuur ons volgens de auteurs 

iets zinnigs of, op zijn minst, iets 

moois te zeggen heeft, spreekt 

evenwel uit alle bijdragen. 

Daarmee raken zij aan veron-

derstellingen over de bijzondere 

aard en functie van literatuur 

die, mede dankzij zogenoemde 

‘health humanities bewegingen’, 

internationaal terrein winnen. 

Onderwijs aan artsen bijvoor-

beeld, of trainingen aan zorg-

professionals, worden vanuit die 

visie steeds vaker opgetuigd rond 

boeken, dvd’s en kunstwerken. 

Wie dat laatste zou willen doen 

voor het thema ‘zorg’, vindt in 

de bundel inspiratie. Werken 

worden door de auteurs treffend 

geciteerd en op navolgbare wijze 

becommentarieerd. Bij citaten 

vindt men jammer genoeg geen 

paginanummers – al kan dat 

ook een aanmoediging zijn om 

de besproken literatuur zelf nog 

eens van A tot Z te lezen.

Dr. Anne-Fleur van der Meer, 

letterkundige en docent filosofie 

en ethiek van de gezondheidszorg, 

Radboudumc, Nijmegen.

LEESTAFEL

opdat ze kunnen samenwerken. Om die samenhang te 
creëren is interactie nodig tussen de betrokkenen met 
ruimte om te experimenteren met mogelijke oplossin-
gen en om zich anders te verhouden tot de bestaande 
context. Daarnaast is begrip nodig voor elkaars opvat-
tingen over wat een ‘normale’ gezinssituatie betekent 
voor een gezin met een zieke ouder. Een gedeelde con-
text bestaat in dit geval niet uit een nieuwe organisatie, 
maar wordt gecreëerd door interactie, ruimte om te 
experimenteren en wederzijds begrip. 

Tijdens het experimenteren leren gezinsleden en 
hulpverleners van blik te verwisselen en zich in te leven 
in opvattingen van anderen, waardoor zij zich anders 
gaan verhouden tot hun eigen context en opvatting. 
Er ontstaan oplossingen die daarvoor, vanwege vooraf 
gestelde doelen en normatieve kaders, niet zichtbaar 
werden. De betrokkenen maken dus een creatieve 
sprong. Uiteindelijk kunnen de betrokkenen afwegen 
welke oplossing het best past bij de situatie en een 
concreet plan maken.

Contextueel denken
In het verhaal over de artbike en de daarmee gepaard 
gaande invloed van een veranderende context op wat 
wij ‘normaal’ vinden, spelen de kunstenaar en de cura-
tor een grote rol. Zonder hen lag het stuk afval nu nog 

op de afvalberg en was er geen bijdrage geleverd aan 
het vraagstuk hoe wij in het Anthropoceen met afval 
kunnen omgaan om de natuur te behouden. De kun-
stenaar en de curator zijn nodig om samenhang en een 
gedeelde context te creëren. Net als in het verhaal over 
de artbike hebben de gezinsleden en de hulpverleners 
ook iemand nodig om hun onderlinge interacties te 
begeleiden. Het van blik verwisselen en het creëren van 
ruimte om te experimenteren met oplossingen, vraagt 
om contextuele denkers die – net als de kunstenaar 
en de curator – met betrokkenen iets anders kunnen 
bereiken dan ‘de som der delen’, namelijk een creatieve 
sprong waardoor een nieuwe gedeelde context wordt 
gecreëerd met (andere) opvattingen op wat zij ‘nor-
maal’ vinden. Aan de basis van een veranderproces ligt 
de overtuiging dat wat iemand ‘normaal’ vindt, afhangt 
van diens perspectief en context, en dat je die kunt 
veranderen.
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