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Ten ge ede 

J. F. Sinke 

Toen Van Praag in 1978 zijn Grondslagen van Humanisme uitbracht, en daarin een 
hoofdstuk opnam over geestelijke begeleiding (Broeders hoeder?)1 , was hij niet de 
eerstel, laat staan de laatste3  ,die hierover schreef. Wel was dit hoofdstuk een belang-
rijke mijlpaal op de weg naar het verdiepen en verbreden van een praktijktheorie op het 
terrein en ten behoeve van de discipline humanistische geestelijke begeleiding. Daaronder 
verstaat Van Praag (en die definitie is nooit wezenlijk gecorrigeerd): ". . . de ambts-
halve, systematische benadering van mensen in hun situatie in een sfeer van veiligheid en 
empathie, zodanig dat hun vermogen geactiveerd wordt tot zingeving, oriëntatie en zelf-
bestemming, mede door confrontatie met de mogelijkheden van het menszijn naar 
humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen en 
Hanteren s4 Deze definitie is integraal, hetgeen betekent dat zowel geestelijke verzorging 
als geestelijke vorming eronder vallen. Hoewel het humanistisch vormingswerk lange 
tijd een stiefkind leek te blijven binnen het humanistisch denken, zijn recent aan deze 
vorm van groepswerk enkele theoretische impulsen gegeven, die de moeite van het 
overdenken meer dan waard blijken 
In dit thema-nummer zal het echter uitsluitend gaan over de variant geestelijke verzor-
ging, waarin de relatie tussen twee mensen, de geestelijk verzorger (raadsman/raads-
vrouw) en de cliënt, centraal staat. Geestelijke verzorging, in die zin ook wel te benoe-
men als individuele begeleiding, vindt derhalve steeds plaats vanuit het humanistische 
grondprincipe dat een mens als individueel, sociaal-psychisch en geestelijk wezen, op 
zijn/haar menselijke vermogens aanspreekbaar is en blijft; op zijn/haar wil tot vrijheid, 
verantwoordelijkheid, redelijkheid en weerbaarheid. De mens is daarbij als mens en als 
mogelijkheid en norm in zichzelf benaderbaar en niet als een afgeleide van een ander 
belang: bijv. de opvattingen over de mens vanuit een Openbaring of het mensbeeld dat 
nagestreefd wordt vanuit een politieke ideologie of de mens als middel, als instrument 
gezien vanuit de doelstelling van een instituut: de krijgsmacht, de gezondheidszorg, de 
strafinrichting voor gedetineerden e.a. In de humanistische opvatting is de mens daarbij 
subject van benadering en geen object van bemoeienis. Hij/zij is daarbij principieel 
autonoom; ook om ja of nee te zeggen tegen de humanistische geestelijke verzorger. 

Vier invalshoeken 
Daar humanistische geestelijke verzorging veelal plaats vindt binnen organisaties, die 
door de aard van hun doelstelling en structuur de mens in zijn/haar diepste levensvragen 
treffen en waarbij de vragen omtrent leven en dood, lijden, schuld, gewetensnood, 
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levensbestemming en uitzichtloosheid, medemenselijkheid en de breuken daarin, voort-
durend terugkomen, ligt juist hier voor de geestelijke verzorger een valkuil. De valkuil 
dat hij/zij zijn/haar solidariteit met de mens inruilt voor de loyaliteit aan de doelstelling 
en leiding van de organisatie waarbij hij/zij werkzaam is. Deze valkuil wordt niet in dit 
thema-nummer, maar elders gelijktijdig uitgewerkt.' 
De motivering tot dit thema-nummer over geestelijke verzorging in de zin van indi-
viduele begeleiding (en als hier en daar in de artikelen over geestelijk(e) begeleiding of 
werk wordt gesproken, dan wordt geestelijke verzorging bedoeld), is niet zozeer om met 
nieuwe gezichtspunten te komen, hoewel die ook zeker worden geleverd. Wel wordt 
beoogd om vanuit een viertal invalshoeken het veld van de geestelijke verzorging op-
nieuw te belichten en enkele kernvragen te actualiseren. 
De eerste invalshoek is een poging van mij om middels een vraaggesprek met de pastoraal-
psychologe Bons, na te gaan aan de hand van haar dissertatie,8  wat de mogelijkheden 
en beperkingen zijn van het pastoraat vanuit de christelijke traditie. Mevrouw Bons, die 
samen met haar man jarenlang werkzaam was in de zending in Indonesië, Irian en 
Celebes, is sedert kort als docente verbonden aan de kerkelijke opleiding aan de theolo-
gische faculteit te Groningen met als leeropdracht: Gemeente-opbouw en pastoraat. Ik 
stelde mijn vragen zo dat (impliciet) ook enkele belangrijke uitgangspunten van en ver-
schillen met de humanistische geestelijke verzorging aan de dag konden treden. 
Het artikel van Buitenweg (Het humanistische van het geestelijk werk) maakt niet alleen 
duidelijk hoe centraal de mens in het humanisme en de humanistische geestelijke ver-
zorging is als "de maat van alle dingen", hij biedt ook een breder kader voor de andere 
artikelen in dit thema-nummer. Buitenweg, die vele jaren raadsman was bij Defensie en 
tot voor kort humanistiek doceerde aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (HOI) te 
Utrecht, beschrijft de centrale plaats van de mens binnen het humanisme zodanig, dat 
mede daardoor nog duidelijker wordt dat de benadering van de mens in het christelijk 
pastoraat een fundamenteel andere is, zoals in het vraaggesprek met mevrouw Bons tot 
uiting komt. Vooral echter biedt hij, met de uitwerking van een humanistisch mens-
beeld, een basis voor wat in zijn opvatting geestelijke verzorging dient te zijn. 
Door dit bredere fundament van Buitenweg vanuit de humanistische mensvisie en van-
uit de theorievorming omtrent geestelijke verzorging, krijgt de bijdrage van mevrouw 
Wimmers (docente theorie geestelijk werk aan het HOI) een aparte mogelijkheid. Zij 
vat — zo vertelde ze mij — de theorie omtrent geestelijke verzorging zo op, dat het 
abstraheren van de concrete werkelijkheid waar de geestelijke verzorging plaatsvindt en 
waar de persoon van de geestelijke verzorger opereert, beperkt moet blijven. "Houdt 
het klein" is daarbij haar devies. De verbinding tussen je eigen levensovertuiging als 
werker en de werksituatie mag derhalve nooit verbroken worden, juist ook niet in een 
theorie-vak dat tenslotte ten dienste van de geestelijk verzorger moet staan en geen doel 
op zichzelf mag worden. Haar vraag is daarbij of je wel bruikbare algemeenheden over 
de geestelijke verzorging (en het geestelijk werk in het algemeen) kunt formuleren. 
Vanuit die visie, levert Wimmers een artikel (Ja, Hier ben ik . . .) waarin de mens in een 
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situatie van "leven en lijden" terecht is gekomen, waarin begrippen als zingeving, hoop, 
aanspreekbaarheid in feite niet meer opgaan. Je zou kunnen zeggen: een uiterste rand-
situatie in existentiële zin. En wat kun je dan nog als geestelijk verzorger? 
Het afsluitende artikel van mevrouw Hoogeveen (docente methodiek geestelijk werk 
aan het HOI en tevens werkzaam als humanistisch raadsvrouw in een ziekenhuis) is een 
poging tot het systematiseren van een methodiek van de geestelijke verzorging. Hoewel 
bij andere, vroegere auteurs over geestelijke begeleiding wel methodiek-elementen wor-
den verwerkt, is dit artikel naar mijn weten het eerste systematische methodiek-ontwerp 
humanistische geestelijke verzorging. Vanuit een zelfde aarzeling als mevrouw Wimmers 
om zo sterk te abstraheren van de praktijk dat er een kloof tussen het denken over en 
het uitvoeren van de geestelijke verzorging ontstaat, waarschuwt Hoogeveen voor een 
methodiek "zonder menselijk gezicht". In feite is haar methodiek-opvatting een 
pleidooi om in het reflecteren op het werk, de methode en jezelf als geestelijk verzorger 
voortdurend in de gaten te houden dat de essentie van het geestelijk werk je niet ont-
glipt. Ook en met name niet in het methodisch handelen als geestelijk verzorger, waarbij 
zijn/haar grondhouding het hart van de geestelijke verzorging vormt. 

Noten 
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‹ritisch bezig zi!n iome poisr relcrrit 
in gesprek niet een paslorcao-L= 
psycho:oge 

J. F. Sinke 

In een Rekenschap-special over humanistische 
geestelijke verzorging, past het zeker ook om aan-
dacht te schenken aan de geestelijke verzorging, het 
pastoraat, vanuit de christelijke traditie. Deze vorm 
van geestelijke verzorging functioneerde al eeuwen' 
voordat de eerste, bescheiden pogingen werden ge-
daan om geestelijke dienstbaarheid aan mensen te 
baseren op een niet-godsdienstige levensovertuiging: 
het moderne Humanisme.' Om de artikelen in dit 
Rekenschap-nummer, die alle gaan over geestelijke 
verzorging vanuit de humanistische traditie, te kun-
nen toetsen aan, resp. te kunnen vergelijken met de 
pastoraatsontwikkeling vanuit de kerken, wordt 
hieronder getracht daarop wat zicht te geven. Geko-
zen is daartoe voor de vorm van een vraaggesprek waarin vooral wordt beoogd 
om de hedendaagse problemen, vragen en mogelijkheden van dat pastoraat 
zichtbaar te maken. Direct aanknopingspunt voor dit vraaggesprek was het feit 
dat vorig jaar een dissertatie verscheen waarin het werkveld van het pastoraat 
alsmede de pastorale en praktische theologie, kritisch worden doorgelicht. De 
dissertatie is van de hand van mevrouw dr. M. Bons-Storm, welke als psycho-
loge in 1984 op dit proefschrift promoveerde aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam. Het boek is getiteld: Kritisch bezig zijn met pastoraat. Het is in hetzelf-
de jaar uitgekomen bij het Boekencentrum te 's-Gravenhage. De ondertitel 
luidt: Een verkenning van de interdisciplinaire implicaties van de practische 
theologie. Inmiddels is in 1985 een tweede druk verscheen. 

Om het vraaggesprek te kunnen situeren, vat ik hieronder de hoofdlijn van de studie van 
mevrouw Bons samen. 
Hoewel het aantal praktisch-theologische studies legio is, zijn ze bijna alle geschreven 
vanuit het gezichtspunt van de predikant - pastor - theoloog. In haar dissertatie stelt 
mevrouw Bons juist daarom de optiek van de leek centraal, omdat het, volgens haar, in 
het pastoraat om mensen moet gaan, die ook werkelijk bereikt en geraakt moeten 
worden. Zij onderkent in het pastoraat een hoge mate van ondoelmatigheid omdat de 
inbreng vanuit de menswetenschappen (sociale psychologie en andragologie) er te weinig 
plaats in hebben. 
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In haar eigen mensvisie, wordt . . . "de mens principieel gezien als een aansprakelijk 
wezen, dat eerst door het aangesproken worden door de ander en de impuls daarop te 
antwoorden zichzelf gaat definiëren als een mens met een unieke waarde" (Bons, blz. 
13). Zij oriënteert zich daarbij aan Levinas.3  
Na een inleidend hoofdstuk maakt zij in hoofdstuk II de medezeggenschap van de 
andragologie en sociale psychologie aannemelijk in de theorie en praktijk van het 
pastoraat. 
In de hoofdstukken III en IV werkt zij een twintigtal vraaggesprekken uit met Neder-
lands Hervormde pastores als materiaal over de doelen die pastores zich stellen. In de 
hoofdstukken V, VI en VII analyseert zij de drie hoofdstromen van het pastoraat en 
toetst deze kritisch vanuit de gekozen menswetenschappen. 
Begrippen als "verstaanbaarheid", "dialoog", "beinvloeding" en "geloofwaardig-
heid", worden daar uitgewerkt binnen het kader van de pastorale interactie en commu-
nicatie. Bij de eerste hoofdstroom, het kerygmatisch pastoraat (hoofdstuk V), zijn God 
en mens onderling diep onderscheiden. Het pastoraat is gericht op verzoening en ver-
geving. De theoloog Thurneysen staat voor deze stroming mode1.4  In hoofdstuk VI 
komt het participerend pastoraat aan de orde. Hierin zijn God en mens principieel ver-
bonden en God participeert in de menselijke situaties. De pastor en de gesprekspartner 
participeren beide aan de op God aangelegde groeikracht van de mens. De pastor tracht 
de beletselen tot groei op te ruimen. Als vertegenwoordigers van deze stroming kiest 
Bons de Amerikaanse theoloog Hiltner5  en de Nederlandse pastoraal-theoloog en -psy-
choloog Faber.' Een derde "stroompje", het emanciperend pastoraat, wordt in hoofd-
stuk VII beschreven. De door haar gekozen representant van deze benadering, de Duitse 
theoloog Josuttis,' verwijt de beide hoofdstromingen dat zij uit zijn op aanpassing en 
integratie van de gelovige in de bestaande structuren en dat hun pastoraat alleen gericht 
is op individuen. Het emanciperend pastoraat, daarentegen, richt zich op emancipatie, 
bevrijding en verandering van de structuren. Hoofdstuk VIII (Pastoraat als een toe-
spitsing van de Philadelphia), bevat haar eigen pastoraatsopvatting. 
Na een aantal bijzonder kritische conclusies over de drie pastoraatsstromingen, defi-
nieert zij dan pastoraat als: "het met elkaar omgaan, met elkaar communiceren om er 
samen naar te zoeken wat het is om mens te zijn coram Deo, dat wil zeggen erover te 
communiceren hoe men zichzelf in de wereld kan gaan zien, in leven en in sterven als een 
waardevol mens, door God bemind en aanvaard . . . "(Bons, blz. 135). 
In haar pastoraatsopvatting ziet zij de kerkelijke gemeente als subject van pastoraat, 
waarin alle mensen in Philadelphia (de liefde als tussen zusters en broeders) samen-
komen, samenwerken en vooral ". . . omzien naar elkaar . . ." als ". . de quintessence 
van het pastoraat" (Bons, blz. 139). De pastor is daarbij inspirator en organisator opdat 
de gemeente haar roeping niet verliest. 

Het vraaggesprek 
Vraagstelling 1: Over de grondmotivatie van het christelijk pastoraat 
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S: De theologie, de praktische theologie en per konsekwentie het pastoraat, gaan uit 
van de aanname van het bestaan van God en zijn werkzaamheid in de wereld. In de vele 
theologische definities (zie bijv. Bons, blz. 11) van pastoraat, komt dat dan ook tot 
uiting. Als niet-godsdienstig humanist verbaast het me keer op keer hoe vanzelfsprekend 
God (door theologen) wordt aangenomen. Zolang dat nog "theoretisch" gebeurt, bijv. 
als punt van theologische discussie, is daarvoor begrip op te brengen. In de praktische 
theologie echter staat of valt de doelstelling, de draagwijdte van het pastoraat, m.n. de 
dagelijkse pastorale interactie zelf, met het al of niet aanvaarden van de zin en functie 
van het fenomeen, van het verschijnsel God als grondmotivatie. Ook U gaat in Uw 
boek, wat uitsluitend over pastoraat gaat, niet verder op de aanname van God in. God 
behoeft kennelijk geen toelichting. Waarom heeft U God aangenomen als uitgangspunt 
en niet toegelicht? Beperkt IJ Uw studie daarmee bovendien niet bij voorbaat tot de ge-
lovige leek en theoloog? 
B: Ik ben ook zelf steeds verwonderd over de vele definities van God binnen de theo-
logie. Deze lijkt inderdaad een wetenschap over God te zijn, maar dat is natuurlijk 
onzin. Bij de meeste theologen gaat het dan ook om de relatie van God en mens, maar 
m.n. toch om wie die God wel zou kunnen wezen. 
In de loop van de geschiedenis is die mens daarin ondergesneeuwd. Dat kwam omdat er 
door de eeuwen heen een zelf-versterkend proces van theologen is ontstaan, een in-
groep, met een eigen taal en een eigen stelligheid over het bestaan van God. God ging in 
hun opvatting een objectief waar te nemen bestaan leiden al was het dan "aan de andere 
kant". De gewone leken konden en mochten zich in dat discours absoluut niet mengen, 
zowel omdat ze de taal van de theologen niet spraken, maar ook omdat ze niet, zoals de 
theologen, van God leefden. De theologen verdienden met het bezig zijn met God hun 
brood. De leken daarentegen, stelden al vroeg het bestaan van God im Frage, omdat 
voor hen God in het dagelijks leven helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Ze kwamen 
hem dan ook nergens geformuleerd tegen zoals de theologen dat hadden uitgedacht. 
Dus, in de geschiedenis zijn clerus en leken ver uit elkaar gegroeid en is daardoor de 
formulering van God aan de gewone mensen ontnomen. 
S: Daarmee geeft U wel aan hoe clerus en leken in de loop van de geschiedenis uit el-
kaar zijn gegroeid, maar welke positie neemt U zelf in dat proces in? 
B: U formuleert God als een fenomeen, maar dat is natuurlijk onterecht. God is geen 
fenomeen; was het maar zo, want dan konden we aardig wat van hem zien, van hem 
waarnemen. God is dus voor mij beslist geen fenomeen. Voor mij is hij een verlangende 
veronderstelling; een veronderstelling in verlangen. Een verlangen om tot fundering van 
je leven te komen. Verder kom ik in ieder geval niet. God ontsnapt aan onze bewijs-
kracht. God is een naam die wij in een geheel vrije beslissing kunnen geven aan dat wat 
wij beleven soms, verlangen soms de grond van ons bestaan te zijn. Het is voor mij dus 
niet zo: eerst is er God en dan is er de grond van ons bestaan. Helemaal niet. Het is zo 
dat wij, geholpen of soms ook gehinderd door degenen die je opvoeden, bewust levend, 
zoeken naar een vast punt, naar iets dat het geheel zin geeft en samenhoudt. Ook hoop 
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geeft en beelden en verhalen (vanuit de Bijbel) aanreikt om die zingeving, ook samen 
met anderen die dat ook zo voelen, niet abstract te houden, maar te leven. Als je zegt: ik 
geloof in God, dan neem je daarmee een uiterst persoonlijke beslissing die je elk ogen-
blik opnieuw moet nemen en naar anderen moet durven toelichten en expliciteren, zoals 
ik dat nu naar U doe. Vanuit de Joods-Christelijke traditie, die dus voor een deel is 
ondergesneeuwd, worden verhalen, figuren aangereikt die tot aanzijn roepen, die aan-
geven dat je zelf, dat iedereen er mag zijn en wel zo dat er gerechtigheid komt. Dit ge-
loven heeft ook direct ethische konsekwenties voor je gedrag, je handelen. Maar om-
dat dat geloven zo'n persoonlijke beslissing is, moet je erg voorzichtig zijn om dat ge-
loven ook geldigheid voor anderen te laten hebben. Daarom zal ik mijn leven lang me 
verzetten om God als een fenomeen te beschouwen. 
S: Hoewel ik daar later (bij een vraag over de rol van de pastor in relatie met de 
"cliënt") nog nader op terugkom, wil ik U nu toch al vragen wat U persoonlijk vindt 
van de konsekwenties van het ondergesneeuwd zijn van de mens in de theologie; met 
name voor de plaats van de mens als object of subject van bemoeiienis of benadering 
binnen het pastoraat. 
B: 	Omdat ik het in mijn boek over pastoraat heb, was een van de drijfveren om het te 
schrijven om nu eens duidelijk te maken, hoe groot die discrepantie tussen "God" en 
"mens" in het pastoraat is. En dat dat niet kan omdat voor mij de kern van het Evan-
gelie is dat de mens door God in de ruimte en op eigen benen wordt gezet, zodat je er als 
mens mag wezen. Genade is voor mij niet zoiets juridisch waarbij het bloed van Christus 
opweegt tegen mijn zonden, maar als een volledige acceptatie door God zoals wij zijn, 
zoals ik ben. Met alle goede en kwade kanten die bij ons, die bij mij horen. En dat geeft 
mensen moed om zelf door God geïnspireerd te worden en dat onder woorden te 
brengen. Dat dit, deze benadering, aan mensen is ontnomen, zodat mensen in het 
pastoraat het object kunnen worden van de confessionele geestelijke verzorging, van de 
clerus, ja dat vind ik waanzinnig. Het is ook onzinnig en volgens mij niet in overeen-
stemming met het Evangelie, dat precies het tegenovergestelde bedoelt. Nu ben je als 
leek, als gelovige, afhankelijk van het verzorgd worden door een groep pastores die toch 
altijd het heil formuleren vanuit een bepaalde sociaal-economische positie, die van de 
middenklasse. 

Vraagstelling 2: Nog verder over de plaats van de mens in het pastoraat 
S: 	Nu we vanuit het voorafgaande wat zicht hebben gekregen op de relatie tussen God 
en mens, ook binnen het hedendaagse pastoraat en Uw kritische visie daarop, kunnen 
we wellicht nog concreter gaan worden over het pastoraat zelf. Zoals U in Uw boek uit-
voerig beschrijft, zijn er binnen de praktische theologie en binnen het denken en schrij-
ven over het pastoraat zelf, drie hoofdstromen te onderkennen: het kerygmatisch, het 
participerend en het emanciperend pastoraat. 
Wat mij als humanist, maar ook vanuit mijn professionele betrokkenheid op de huma-
nistische geestelijke verzorging, erg intrigeert is de vraag hoe de mens in dat denken over 
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het pastoraat voorkomt en vooral: of hij/zij daarin als werkelijk autonoom kiezend 
subject verschijnt of toch meer of uiteindelijk als object van bemoeiienis. Ik wil graag de 
drie stromingen op die voor ons als humanisten fundamentele vraag toetsen. 
Bij het kerygmatisch (Thurneysen) en het emanciperend (Josuttis) pastoraat, hebben de 
beide hoofdvertegenwoordigers in zoverre inhoudelijke overeenstemming (naast hun 
grote inhoudelijke en methodische verschillen) met elkaar dat in hun mensbeeld de mens 
tevoorschijn komt als staand in een relatie van afhankelijkheid. Bij Thurneysen een af-
hankelijkheid tot God; bij Josuttis een dubbele afhankelijkheid: tot God en tot de 
maatschappelijke structuren. Klopt dit? En zo ja, in welke mate is in hun pastoraats-
benadering dan nog fundamenteel geloof aanwezig in de mens als een op autonomie en 
eigen zingeving gericht wezen? Vooral omdat volgens U de pastor in deze twee stro-
mingen "vaderlijke eigenschappen" heeft (Bons, blz. 129). 
B: Thurneysen en Josuttis zijn beide doorgewinterde Barthianen. De mensopvatting 
van Karl Barth is er in feite een waarin een stuk dialectiek meespeelt. Want, is Barth aan 
de ene kant sterk beinvloed door het existentialisme waarin de mens principieel als 
wezen op zich, als tot verantwoordelijkheid bekwaam wordt gezien, aan de andere kant 
zet hij daar het "en toch" van de Openbaring tegenover. De mens wordt door hem, en 
in navolging van hem ook door Thurneysen en Josuttis, dan ook principieel gezien als 
niet-autonoom. Als zich slechts kunnende definiëren in relatie tot God of liever gezegd 
tot Jezus Christus. 
Want Barth en zijn navolgers denken Christo-centrisch. De mens kan derhalve door hen 
slechts worden gedefinieerd in theologische termen. 
S: En welke konsekwenties heeft dat dan voor de menselijke afhankelijkheid, nu toe-
gespitst op het pastoraat en de relatie pastor-gesprekspartner? 
B: Ja, hoe afhankelijk is een mens dan? Een mens kan eigen beslissingen nemen, maar 
zal steeds verantwoording moeten afleggen tegenover God. Daardoor hoeft hij niet 
minder subject te zijn van zijn eigen situatie. Hij kan en mag zijn eigen beslissingen 
nemen, maar wel steeds in verantwoordelijkheid tot God. Dus, in die zin ben je als mens 
afhankelijk en nooit autonoom. Dat is waar. 
De pastor krijgt in deze benadering inderdaad vaderlijke trekken. Bij Thurneysen, die 
zelf een bijzonder bewogen herder was, is zijn persoonlijke spreken en verkondigen in 
de praktijk van zijn pastor-zijn, ingebed in een grote zorg voor en toewijding aan de 
ander. Maar, zijn boeken komen nogal koud over omdat je de hermeneutische uitgangs-
punten van zijn persoonlijkheid er dan niet bij hebt. Maar, inderdaad is het pastoraat 
bij hem helemaal vaderlijk geworden. Vaderlijk in de zin van bevoogdend en niet in de 
zin van: iemand die naast je staat en door omstandigheden wat verder in de waarheid is 
ingewijd dan jij en die jou daarbij ontzettend ter harte is. Het gevolg daarvan is dan ook 
dat de Thurneysiaanse pastores bevoogdende vaders lijken. 
S: 	En bij Josuttis? 
B: Josuttis heeft meer het karakter van een Duitse kerkvorst. Al die Duitse mannen zijn 
eigenlijk vaders; die weten het allemaal zo goed. Josuttis heeft dan nog het voordeel dat 
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hij werkelijk zoekt. Maar, ook hij vindt het vanzelfsprekend dat de pastor het beter 
weet omdat hij dichter bij de Openbaring staat dan de doodgewone leek. Dat is ook 
voor hem een ideologisch en karakterologisch gegeven, dat door een groot aantal 
pastores is overgenomen. In hun opvatting is de ander wel subject naast hen, maar zeker 
(zie Karl Barth!) geen autonoom subject. Wel een verantwoordelijk subject, van wie de 
pastor vindt dat hij—de pastor— toch 'n stapje hoger staat. Dat klinkt misschien niet aar-
dig tegenover dit soort mannen maar ik ben er wel allergisch voor en daarom zeg ik 't wel. 
S: Die allergie tegenover dat paternalistische in de pastorale literatuur, heb ik bij U 
eigenlijk tegen alle drie de stromingen aangetroffen. Ik kom daar straks, bij een vraag 
over het participerend pastoraat, nog op terug. Maar, er ligt ook nog de vraag naar de 
dubbele afhankelijkheid van de mens bij Josuttis in het emanciperend pastoraat. Over 
de mate van afhankelijkheid van de mens aan God hebben we het al gehad. Maar hoe 
staat het nu binnen de theologie en binnen het emanciperend pastoraat met de afhanke-
lijkheid van de mens van de maatschappelijke structuren en de kans dat die vorm van 
afhankelijkheid via het pastoraat ophefbaar zou zijn? Ik vraag dit omdat mij in de afge-
lopen jaren niet is ontgaan hoe bedreigend het kennelijk voor de theologie is, om, zoals 
het emanciperend pastoraat voorstaat, ook aandacht te hebben voor de verandering van 
structuren,' omdat die de mens in zijn/haar functioneren kunnen belemmeren of 
blokkeren. Zie ook de kruistocht van de huidige paus tegen de bevrijdingstheologen in 
Zuid-Amerika. 
B: Ik vind dit punt niet zo makkelijk te beantwoorden. Ik ben geen socioloog en ik 
heb me derhalve in die kant van het pastoraat (de maatschappelijk-structurele) niet zo 
kunnen verdiepen omdat mijn wetenschappelijke achtergrond mij daartoe minder toe-
gang geeft. Ik moet hier dan ook wat uit de losse pols reageren. 
Een feit is in elk geval dat de paus, dat de clerus, de dominees en theologen de samen-
leving op een bepaalde manier willen ordenen. En dat zij merken dat er steeds meer 
structuren niet beantwoorden aan hun (verouderde) theologische opvattingen daarover 
en hun keurige eeuwenoude theologische systeem. Daar zitten ook nog allerlei ideo-
logische trekjes achter. Om het toe te spitsen op de bevrijdingstheologie: stel nou toch 
eens dat deze gelijk had! Nou, dan moest er toch een theologische aardverschuiving 
plaatsvinden binnen het Vaticaan en binnen de theologie! Dan zouden er toch allerlei 
machten van tronen vallen en daarvoor voelen die machten helemaal niets.Het is veel 
makkelijker om de theologie van het "en toch" te handhaven dan om te zeggen: de 
maatschappelijke werkelijkheid zelf zou eigenlijk meer het rijk Gods en haar ge-
rechtigheid moeten gaan weerspiegelen. 
S: In feite komt dat dan toch ook hier, bij het emanciperend pastoraat, neer op een 
heel stuk theologische behoudzucht, die verhindert dat de relatie mens -structuren ten 
gunste van de mens, kan veranderen? Dat woord behoudzucht noem ik omdat het ook 
voor mij een levende werkelijkheid is geworden toen ik voor dit blad enkele jaren terug 
het boek van Hans Jansen, Christelijke theologie na Auschwitz,9  recenseerde in een uit-
voerig besprekingsartikel. '° 
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Eén van de theologen bij Jansen noemt daar de theologie de gevaarlijkste wetenschap," 
omdat ze in staat blijkt de behoudzucht en het machtsstreven (i.c. ten opzichte van de 
Joden) van (de) kerken tot het uiterste te legitimeren. Kennelijk gaat het hier, bij de 
ruimte voor het emanciperend pastoraat, om dezelfde ideologische weerstand als Jansen 
in het anti-judaisme heeft geanalyseerd? 
B: 	Ja zeker, ik denk dat dat zo is. 
S: Over het voorafgaande deel van de toetsing van het kerygmatisch en emanciperend 
pastoraat op de vraag hoe autonoom de mens daarin principieel en feitelijk voorkomt, 
kan toch niet anders worden geconcludeerd dan dat deze stromingen een "paternalis-
tisch" pastoraat beschrijven en hebben opgeleverd. De tweede hoofdstroom, die van 
het participerend pastoraat, belooft, alleen al door de benaming, een ander mensbeeld. 
Want, als ik Hiltner en Faber (de twee hoofdvertegenwoordigers) goed heb begrepen, 
dan is hun pastorale interactie gericht op groei en op het wegnemen, vooral door ge-
bruik te maken van methoden à la Carl Rogers, van groei-belemmerende factoren. 
Daarbij wordt de mens principieel als tot groei in staat gezien. Maar, ik constateer bij 
deze stroming wel twee dingen die mijn aanvankelijke vermoeden dat hier een auto-
noom mensbeeld voorhanden is, doet wankelen. Want, volgens U gaat het in deze stro-
ming weliswaar niet om een pastor als "vader", maar treedt hier de pastor wel op als de 
"wijzere, oudere broer" (Bons, blz. 129). En verder meen ik zelf te kunnen vaststellen 
dat Hiltner, Faber en hun navolgers de uiteindelijke doelstelling van een autonome mens 
beperken omdat hun volgroeide mens in zijn mens-zijn moet (blijven en gaan) passen 
binnen het coram Deo. Zie ik dat goed? 
B: Ja, dat ziet U goed, maar ik vind ook dat pastores zich daarvoor absoluut niet hoe-
ven te schamen, omdat men zich pastor noemt en zich daarmee bewust zet in de context 
van de kerk. Dus, degenen die zich tot deze pastor wenden, moeten deze vooronder-
stellingen meenemen in the bargain. Anders moeten ze maar naar een ander gaan. Ook 
het participerend pastoraat oriënteert zich bewust aan de Joods-Christelijke traditie. 
Hoe zou het anders moeten heten? Coram Deo betekent eigenlijk: met God ergens aan-
wezig. En ik geloof dat dat ook zo is, ook al zal je gesprekspartner dat niet geheel en niet 
direct met ja beamen. Tegen het participerend pastoraat op zichzelf kun je dan ook niet 
zoveel hebben. Ze hebben een prachtige theorie; ze beroepen zich op Rogers: de mens 
helpen om zichzelf te leren helpen. Is dat niet schitterend? Maar er zijn twee problemen. 
Ten eerste ontbreken de condities die de werkelijke gelijkwaardigheid van de gespreks-
partners kunnen garanderen. En één van die condities is, dat niet alleen de professionele 
pastor (en dan niet in zijn rol van oudere broer) pastor is, maar dat ook (zie mijn ge-
meente-opvatting in hoofdstuk VIII) de anderen, "de leken", die nu hooguit wel eens 
als hulpjes worden ingeschakeld, pastorale verantwoordelijkheden kunnen dragen. En 
ten tweede: het gevaarlijke van het participerend pastoraat is, dat men de groeimoge-
lijkheden uit de mens zelf laat komen. Nu is dat op zichzelf wel juist, maar je kunt 
allerlei kanten opgroeien. En wat is dan de goeie kant? Het participerend pastoraat 
heeft de pretentie van: laat maar groeien, dan groeit het wel naar God toe. In Amerika, 
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als religieuze maatschappij, klopt zoiets wel, maar hier is dat wel anders, want hier groei 
je niet meer vanzelfsprekend naar God toe. 

Vraagstelling 3: Over de functie en taakopvatting van de pastor 
S: 	In Uw reactie op vraagstelling 2, is over de functie, taakopvatting en doelmatigheid 
van de pastor al zoveel te berde gebracht dat we bij dit punt wat mij betreft nog kort 
hoeven stil te staan. 
We kunnen immers eigenlijk vaststellen dat in de drie stromingen van het pastoraat van 
een uiteindelijk zelf- of anders-kiezende autonome mens geen sprake is, terwijl blijkt dat 
de rol van de pastor zowel in de literatuur als in de pastorale interactie de leek domi-
neert. Vooral ook om die redenen hebt U uw studie geschreven vanuit de optiek van de 
leek, die in de literatuur amper of als object van bemoeiienis meer dan als subject van 
benadering voorkomt. 
Op verschillende plaatsen in Uw boek beschrijft U dit verschijnsel en trekt U de 
conclusie dat er tussen pastor en gesprekspartner geen dialoog plaats vindt en ook geen 
wederkerigheid bestaat in het proces van de communicatie (zie bijv. Bons, blz. 131). En 
dat slaat volgens U op alle pastoraats-"scholen". 
B. Het gaat er bij de pastor niet zozeer om dat hij "de leek" niet ernstig zou nemen. 
Ook theologisch gezien kan de pastor niet zover gaan dat de gelovige pas serieus wordt 
genomen als hij met de pastor en zijn boodschap op één lijn komt. Het ligt eigenlijk nog 
dieper. Zoals uit de twintig interviews met predikanten en uit de literatuur blijkt, zeggen 
ze altijd wel de ander ernstig te nemen en dat deze over zijn leven en opvattingen mag 
beslissen wat hij wil. En ook dat ze hem daarin volledig vrij willen laten. Ook zijn de 
pastores veel viezer van het woord beinvloeding dan ik. Want ik zeg, ook vanuit de 
andragologie en psychologie: er wordt gewoon beinvloed. Laten we dat dan ook open-
lijk ter sprake stellen. Zij zeggen dan: oh, nee, beinvloeden, dat willen wij helemaal niet; 
dat mag niet want je moet de ander vrij laten, de ander tot zijn recht laten komen. Het 
zit daarom dieper, veel dieper. Het zit als het ware in de wortel van de priesterlijke 
opstelling, het zich ten diepste toch als priester, als bemiddelaar willen opstellen. En om-
dat ze tot de clerus behoren, kunnen ze zich absoluut niet meer voorstellen dat ook 
anderen werkelijk aan het woord komen. Ook al mag je het oneens zijn met de 
dominee, dan nog ontbreekt dat gevoel van wederkerigheid, van dialoog. Dit slaat 
natuurlijk niet op alle pastores. 
S: De gesprekspartner van de pastor, zoals deze tegen zijn rol aankijkt, blijft dan 
kennelijk volgens U met een gevoel zitten dat hij ten diepste niet ernstig is genomen? 
B: Ja, dat klopt zeker, maar dan wel voor die mensen die ook zelf ernstig genomen 
willen worden. Er zijn echter ontzaglijk veel mensen die graag betutteld willen worden 
en die een beslissing graag uit handen willen geven en die lekker verzorgd willen worden. 
Een grote groep leeft nog in het geloofsbewustzijn dat er maar één exponent van het 
geloof is: de dominee, de pastor. Als je aan die mensen vraagt: wat vind je nou zelf, dan 
raken ze in paniek. 
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Vraagstelling 4: Over de levenskansen van een gehumaniseerd pastoraat 
S: Voor mij als humanist blijft toch ook bij de rol van de pastor een fundamentele 
vraag liggen: of hij, doordat zijn doel exclusief blijkt te bestaan om de mens in een 
goede relatie met God te brengen (terwijl die mens zelf, ook door de pastorale interactie, 
beter zou moeten leren kiezen voor zijn eigen bestemming die ook buiten die relatie met 
God kan liggen), zich niet schuldig maakt aan het hanteren van een verborgen agenda, 
zo niet van verkapt geestelijk imperialisme. Misschien kan deze constatering, deze vraag 
de brug slaan naar Uw eigen opvatting over pastoraat, die U vooral in hoofdstuk VIII 
uitwerkt. 
B: Laat in ieder geval duidelijk zijn dat ik bovengenoemde opvatting van de rol van de 
pastor, die U zojuist samenvatte, niet deel. Dat heb ik in mijn boek duidelijk willen 
maken. Voor mij is een ontmoeting tussen mensen pas na afloop te kenschetsen als een 
pastorale ontmoeting. Dus, wanneer achteraf gezien één de rol van pastor blijkt ge-
speeld te hebben of misschien wel beide tegenover elkaar. Namelijk dat men gezocht 
heeft naar de fundering van de laatste waarden, waarin je de Joods-Christelijke traditie 
mee laat slepen tot het tegendeel blijkt. Als het pastoraat heet, dan heb je het bewust in 
die context gezet, maar leg je dat elkaar niet dwingend op. Het is een Auseinander-
setzung met laatste waarden vanuit die traditie. 
Dat wil dus niet zeggen dat de ander geen andere waarden zou mogen kiezen of bij mijn 
waarden zou moeten blijven als een laatste onaantastbaarheid. Nee, voor mij zit het in 
de driehoek: de ander, ik en de traditie. Dat is steeds een Prfung: kunnen we er nog 
wat mee? Als je jezelf niet duidelijk maakt dat je zo graag zou willen dat ook die ander dat 
houvast krijgt, dat jij op dat moment van belang vindt, dan kun je inderdaad vervallen 
in (onbewust) geestelijke imperialisme. Maar, dat kun je bij iedere overtuiging; dat 
hoeft niet alleen de christelijke te zijn. Maar het is wel iets waardevols, als je je bewust 
bent van de context waarin je gaat staan. Voor mij betekent die wat en ik denk dat die 
ook voor de ander wat kan betekenen. Maar, doordat je er met een ander over praat, 
over die laatste waarden, stel ik deze ook bij mezelf im Frage. Dat is juist de dialoog: je 
gaat een pastoraal gesprek in en je weet niet waar je uitkomt. Misschien ben je na afloop 
je geloof wel kwijt. 
S: Vanuit die dialoog en wederkerigheid tussen de gesprekspartners in een pastorale 
interactie, komt U wellicht ook tot Uw gemeente-opvatting: in die gemeente, de ge-
meenschap van broeders en zusters, de philadelphia, heeft ieder een pastorale ver-
antwoordelijkheid en is de pastor vooral de inspirator om de roeping tot diensbaarheid 
aan elkaar vorm te geven. 

Dat staat dan wel ver af van wat de doorsneepastor beoogt: de pastorale actie van hem is 
immers pas gelukt als de gelovige, de "cliënt", zich in zijn mens-zijn herkent binnen de 
waarheid van de theologie van de kerk. Wellicht hebben hier ook exegese en dogmatiek 
voor deze blokkade bij de pastor zorg gedragen? 
B: Ja, dat klopt, maar het is eigenlijk heel bijzonder wat juist vanuit de bijbel, als je 
er echt in doordringt, over de mens wordt gezegd: dat deze een oneindig waardevol 
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wezen is, die zich steeds moet oriënteren aan waarden. In de Bijbel wordt er eigenlijk 
heel weinig aan expliciete normen aangereikt. Het zijn verhalen van en over mensen, 
waarin wij ons plaatsje moeten vinden om te kunnen handelen in duizend en een situa-
ties. Het zijn verhalen met waarden waaraan niet bij voorbaat concrete normen voor het 
hier en nu kunnen worden ontleend, conform een bepaalde situatie. Zowel pastor als 
leek staan daarom zelf voor de beslissing wat met die verhalen, wat met die waarden te 
doen in hun concrete situatie. Het gaat steeds om een concreet antwoord, een concrete 
beslissing in een concrete situatie. Vooraf weet je noch als pastor noch als leek wat dat 
antwoord, die beslissing zal worden. 
S: Maar, als ik het goed zie wordt Uw opvatting over het pastoraat eigenlijk bijna 
nergens toegepast, ook al komen er wel eerste symptomen dat ook elders wordt gedacht 
in Uw richting. 12  
B: Het is zelfs nog ingewikkelder. Men zegt wel dat mijn opvatting van toepassing is, 
maar men heeft in de verste verte de psychologische en andragologische condities daar-
voor nog niet vervuld. In mijn laatste hoofdstuk trek ik dan ook daaruit de konse-
kwenties door met een gemeente-model te komen wat wel aan die condities voldoet. 
S: 	Uw herziene definitie van pastoraat (blz. 135) spoort op het eerste gezicht een eind 
met de opvatting van het participerend pastoraat, maar bij nadere beschouwing 
verschilt deze daarmee toch fundamenteel omdat U (via Uw gemeente-opvatting en de 
idee van de philadelphia) het pastoraat wilt democratiseren en humaniseren. Is dat juist? 
B: 	Ja, volledig maar beter is nog het begrip laïcering: het centraal stellen van de leek en 
daarmee het pastoraat bij de gelovige leggen. 
S: 	Om daarbij aan te sluiten: Uw pastoraats-opvatting komt niet uit de lucht vallen, en 
is in feite een reactie op deze stromingen, waarvan wij hebben gezien dat die sterke 
paternalistische en fraternalistische trekken vertonen. Bij U gaan democratisering, 
humanisering en laïcering van het pastoraat hand in hand. Dat is heel wat, gezien vanuit 
een theologie waarin de mens een eindweegs blijkt ondergesneeuwd. Welke reële toe-
komstkansen ziet U voor Uw pastoraatsopvatting? Is er toch hoop en perspectief? 
B: 	Als ik die hoop en dat perspectief op verandering in het pastoraat niet zou hebben, 
zou ik mijn functie aan de Groningse universiteit niet kunnen voortzetten. Ik zou Met 
kunnen en willen meewerken aan een consolidatie van de huidige klerikalisatie. Daarom 
ben ik nu ook bezig, naast mijn drukke werk, met een soort "tweede deel": een boek 
over de geloofwaardigheid van de christelijke gemeente. Ik wil het laten heten: Geloof-
waardig. Daarin wil ik wegen aangeven om dit ideaal van gemeente-zijn te realiseren. 
Niet van de ene dag op de andere, want dan raken we nog verder van de weg af. Deze 
weg is veel en veel langer. Als aanzetten daartoe zie ik bijvoorbeeld een concept dat in de 
feministische theologie speelt: hearing into, listening into speech, dat wil zeggen net zo 
lang luisteren naar groepen mensen aan wie het woord is ontnomen, tot zij zich 
voldoende vrij voelen om hun eigen situatie en daarover ook hun zoeken of er misschien 
een God is, meer onder woorden kunnen brengen. Essentieel bij het toepassen van dat 
concept is het analyseren van de macht in kerk en gemeente. Dat zal ons niet in dank 
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worden afgenomen door degenen die dan een stapje terug zullen moeten zetten, alleen 
en eenvoudigweg al door anderen naast zich te gunnen. Ook persoonlijk voer ik die 
strijd als enige vrouwelijke docent aan de theologische faculteit werkelijk dagelijks. Het 
gaat mij er daarbij niet primair om dat vrouwelijke te verheffen. Niemand weet wat dat 
vrouwelijke eigenlijk is. Ik heb hier dan ook steeds gepraat vanuit de positie van men-
sen, gesocialiseerd als vrouw, gesocialiseerd als arbeider, als zwarte, als werkloze. 
Vanuit die posities moet nu eens worden nagegaan hoe je dan God formuleert. En 
bestaat er dan nog wel een God? Ik ken bosjes vrouwen (en ook een heel belangrijke 
feministische theologe als Mary Daly), die hebben op een moment gezegd: ik pas niet 
binnen de christelijke traditie; daarbinnen is geen plaats voor mij. Die positie ligt ook 
altijd dicht bij mij. Maar, ik kies nog steeds voor de Joods-Christelijke traditie omdat ik 
denk dat daar nog wel wat inzit. Ook al is ze ondergesneeuwd onder patriarchaal stof. 
Patri-archaal, dus: het stof van de machten. 
S: 	Maar, nog een lange weg dus? 
B: Ja, een hele lange weg. En daarom wil ik ook geen mooi gemeente-opbouwboek 
schrijven. Het zoveelste boek dat zegt: in de gemeente moet gevierd, geleerd en gediend 
worden en laten we dat maar op de meest eigentijdse wijze doen. Dat is onzin. 
S: 	Dus, naast hoop ook perspectief? 
B: Ja, ook perspectief, maar ook ongelooflijk grote moeilijkheden. 
S: Waarin alle tekorten in het huidige pastoraat en alle weerstanden die U nu al ont- 
dekt hebt, zich alleen maar scherper zullen gaan aftekenen? 
B: 	Ja. Eén zo'n tekort of weerstand is, dat zoveel mensen nog zitten in de bewustzijns-
structuur van: wij zijn wel gelovigen als deel van een gemeenschap, maar de dominee is 
de priester. Dan kun je niet zomaar zeggen: nu moeten jullie allemaal mondig worden. 
S: Dan klappen een aantal mensen dicht? 
B: Natuurlijk, maar daarom heb je in je gemeente-opbouw en in je pastoraat een 
twee-sporenbeleid nodig. Naast de mondige gelovige, kan vooralsnog het geloven in een 
mate van afhankelijkheid van de clerus heel authentiek zijn. Maar, dat ligt heel inge-
wikkeld en erg gevoelig. 
S: Authentiek als overgangsfase in een lang proces van bewustwording? 
B: Ja, precies. Want je moet maar niet voldoende woorden tot je beschikking hebben. 
Het geloof is immers zo geverbaliseerd. In mijn boek over "Kritisch bezig zijn met 
pastoraat", moest dit nu maar eens gezegd worden ook al had ik andere dingen kunnen 
zeggen waarover ik boos was. Juist het serieus nemen van de ander en het blijven zoeken 
naar wat de traditie ons echt te zeggen heeft. Daarom ging het mij. Ook al moeten wij 
dan onszelf aan eigen haren uit het moeras trekken. Want zo diep ligt die traditie, met 
inbegrip van wat een aantal voorgangers ons daarover al te bieden hadden. 
Ik heb dus wel hoop en perspectief. Maar, het is een hele lange en moeizame weg die nog 
moet worden afgelegd." 
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Het humanistische 
van het geeste:ij:k werk 

Rob Buitenweg 

De profeet Isaias, levend in de achtste eeuw voor Christus, ijverde voor een 
nieuw religieus besef. Hij streed tegen een overdreven waardering van uiterlijke 
eredienst en tegen afgoderij. Hij was een voorstander van sociale rechtvaardig-
heid en keerde zich tegen het machtsmisbruik van heersende groeperingen. Hij 
werd gedreven door bekommernis om zwakken en onderdrukten. Isaias, maar 
ook Elia, Amos, Hosea, Jesaja, droegen een boodschap uit. 
Heeft het humanisme een boodschap? 

Intermezzo 
Er waren eens — in het land waar de kliënt centraal stond — geestelijke verzorgers 
die Barbapapa's en Barbamama's heten. Deze Barbamensen waren aanwezig bij 
mensen in eksistentiële nood. Zij waren er, als mensen, onder invloed van drukken-
de omstandigheden, het perspektief in hun leven niet meer zagen. Het kan immers 
gebeuren dat mensen hun handelingen of ervaringen geen plaats meer kunnen ge-
ven in hun bestaan, dat ze niet meer weten wat het leven vraagt, wat het mens-zijn 
vergt. Dan waren er — in het land waar de kliënt centraal stond — de Barbapapa's 
en de Barbamama's. En ook als mensen niet direkt in eksistentiële nood waren, 
maar op zoek wilden naar de richting van het leven en naar datgene wat het leven 
zin geeft, dan waren er de Barbapapa's en de Barbamama's. En deze leefden zich in, 
waren ondersteunend, ze waren gevoelig, boden veiligheid, vertrouwen en bemoe-
diging. Dit alles gaf de mensen in eksistentiële nood of de mensen op eksistentiële 
speurtocht kracht. Maar als ze dan vroegen aan de Barbapapa's en de Barba-
mama's om hen een eindje op weg te helpen, glimlachten deze steunend en bemoe-
digend en zeiden: "Je moet zelf je keuze maken". De mensen in eksistentiële nood 
en de mensen op eksistentiële speurtocht drongen aan en zeiden: "Zeg ons tenmin-
ste in welke richting wij de graal — de schaal met de kennis van het leven en het 
mens-zijn — moeten vinden". De Barbapapa's en de Barbamama's die modern 
wilden zijn en niet bevoogdend, glimlachten warm en empathisch en zeiden: "Je 
moet zelf je keuze maken". 

Humanistisch geestelijk werk wordt in humanistische kringen vaak omschreven als het 
begeleiden van mensen bij het doen van hun eigen keuzes. Is dat alles wat er van geeste-
lijke begeleiding op humanistische grondslag te zeggen is? De beantwoording van de 
vraag wat de humanistische inkleuring van het humanistisch geestelijk werk is, hangt af 
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van wat men als humanisme beschouwt. De inhoud van het humanisme zal de inhoud 
zijn van de volgende paragraaf. 

Humanisme 1 
Degene die de brieven van Kenneth Kaunda in Een humanist in Afrika leest, valt onmid-
dellijk op dat het humanisme van Kaunda een andere sfeer uitademt dan dat van het Ne-
derlands humanisme.' 
Het Zambiaans humanisme benadrukt de menselijke verbondenheid en de verbonden-
heid van de mens met de natuur. Het opgenomen zijn van de mens in een kosmisch 
geheel is een belangrijk element van het Zambiaans humanisme en heeft religieuze 
dimensies. 
Het humanisme, zoals verwoord door Kaunda, is een voorbeeld van een andersoortig 
humanisme en roept de vraag op in hoeverre het Nederlands humanisme westers 
gekleurd is. 
Het humanisme heeft zijn wortels in de Griekse oudheid, waar — na een emancipatie 
van de mens uit de mythische wereld — zicht ontstond op de geheel eigen aard van het 
mens-zijn. Het menselijke was niet geheel te herleiden tot het goddelijke, maar ook niet 
te vereenzelvigen met het dierlijke. Mens-zijn was een eigen-aardig zijn. En het was juist 
de rede, het menselijke vermogen zich kriteria te scheppen en wat zich aandient aan die 
kriteria te toetsen, die kenmerkend was voor het mens-zijn. Rede is iets anders dan enkel 
verstandelijkheid, waar het later wel voor aangezien is. Het is rekenschap, ver(ant)woor-
ding. En doordat de mens zich rekenschap geeft, treedt hij in verstandhouding tot de 
ander, die ook aangelegd is op rekenschap geven en verstandhouding treden. De rede 
biedt de mens ook de mogelijkheid te ontdekken wat de menselijkheid vergt. Dat is ook 
autonomie: zichzelf binden aan wat de wet van het mens-zijn bepaalt. Autonomie is geen 
willekeur, ongebondenheid, doen wat men wil, maar gebondenheid aan een diamomon, 
een innerlijke stem. Autonomie is zich stellen onder de norm van de humanitas, waarin 
wordt uitgedrukt hetgeen menswaardig wordt gevonden. Het Griekse denken was 
sociaal van karakter.3  
De gerichtheid op het natuurlijke en op het menselijke is gedurende de Middel-Eeuwen 
niet geheel verdwenen, al wordt deze periode voor het humanisme als een donkere 
periode beschouwd. 

Middeleeuws humanisme 
De idee van de menselijke waardigheid, de gerichtheid op het menselijke en het natuur-
lijke, is echter niet vijftien eeuwen volkomen verdwenen geweest om pas weer in de Re-
naissance op te duiken. De Middel-Eeuwer, zo wordt wel globaal gesteld, ziet de mens 
als een gevallen zondig schepsel, die voor zijn/haar heil afhankelijk is van goddelijke 
genade. Er was een diep gevoel voor kleinheid van de mens en afhankelijkheid van de 
bovennatuurlijke macht. De mens was vooral gericht op de hemel en minder op de 
aarde. Maar er waren ook Middel-Eeuwers die beklemtoonden dat de mens de edelste is 
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van alle schepsels, zelfs in zijn/haar gevallen staat. Ze benadrukten dat er ontwikkeling 
en groei mogelijk is, dat er instrumenten zijn om de waardigheid van de mens te ont-
wikkelen en dat het de voornaamste taak van het menselijk streven is die instrumenten 
en vermogens te vervolmaken. Daarmee gepaard gaat bij hen een erkenning van de 
waardigheid van de natuur. Niet alleen is de mens van nature edel, ook de natuurlijke 
orde waar hij deel van uitmaakt is dat. De mens neemt zijn plaats in de natuur in. En 
ook de samenleving is een deel van de gehele natuurlijke orde, die samengehouden 
wordt door wetten die alle dingen verbinden. Deze Middel-Eeuwers gaan er ook van uit 
dat het gehele universum begrijpbaar is en toegankelijk voor de menselijke rede. De 
natuur is een orde en de mens die de natuurwetten begrijpt, begrijpt zichzelf als het 
centrale deel van die natuur. Er waren in de "duistere" Middel-Eeuwen mensen voor 
wie uitgangspunten als menselijke waardigheid, orde, rede, intelligibiliteit belangrijke 
elementen waren van hun mens en wereldbeeld. Er zijn dan redenen om van een middel-
eeuws humanisme te spreken, al had dat niet de moderne vorm, en al was dat niet het 
heersend levensbesef.' 
Dan breekt de Renaissance aan: Het middel-eeuwse humanisme heeft dan een proces 
doorgemaakt, waarin het natuurlijke en het menselijke steeds sterker is geworden. 
Daarnaast ontstaat het literair humanisme, dat geen puur literaire zaak is gebleven. Het 
was niet slechts een esthetische betrokkenheid op het Latijn en Grieks, maar men werd 
aangesproken en beïnvloed door de inhoud van de geschriften. 
De stabiliteit van het denken en in de opbouw van de samenleving werd aan het eind van 
de Middel-Eeuwen op de proef gesteld. Nieuwe uitvindingen (buskruit, kompas, boek-
drukkunst) luidden ingrijpende veranderingen in. De handel kwam op gang. De steden 
komen op. In de stad ontstaan afzonderlijke beroepen en werkzaamheden: de speciali-
satie doet haar intrede. De produktie wordt rationeel opgezet. Ruilverkeer en geldhuis-
houding komen op. De stedelijke koopman komt in aanraking met vreemde streken en 
opvattingen die hem brengen tot het treffen van vergelijkingen met het traditionele 
patroon uit zijn omgeving. Het voert tot een kritische benadering van de samenleving 
waarin hij verkeert. Door de toename van de handel en de opkomst van de nieuwe ste-
delijke huishouding doen de vrije burgers hun intrede in de geschiedenis. De gehele 
middel-eeuwse samenleving is in beroering geraakt. Ook in het kerkelijk leven ontstaan 
woelingen. De veilige geborgenheid die de mens door de middel-eeuwse maatschappij en 
kerkelijke ordening is verschaft, is verdwenen. 
Dat is — zeer summier geschetst — de situatie waarin het middeleeuws humanisme, zo 
lang ondergronds verkeerd, doorbreekt. Dat is de situatie waarin men een nieuw funda-
ment zoekt voor het denken en doen. Men zoekt daarvoor zijn toevlucht in de Oudheid. 
Men wil de antieke stelsels in hun ware gedaante leren kennen, ontdaan van de scholas-
tieke invloeden. Dat is ook de situatie waarin het individualisme en de vrijheid gloort: 
Het geloof en het vertrouwen in kerk en samenleving maakt plaats voor een geloof in 
eigen individualiteit. 
De mens wendt zijn ogen af van de hemel en kijkt naar de aarde en zichzelf. Tegenover 
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de aan dogma en autoriteit gebonden Middel-Eeuwer staat de vrije, moderne mens. 
Ontleent de Middel-Eeuwer zijn zekerheid aan de onaantastbaarheid van de toenmalige 
politieke en geestelijke ordening, de moderne mens is onafhankelijk en vertrouwt op 
eigen arbeid en kracht. Meer dan in het verleden wordt sinds de Renaissance het indivi-
dualisme en de vrijheid beklemtoond. Volgens R. C. Kwant is er sinds de Renaissance 
sprake van een ideologie van het individualisme.5  

Doorbraak van het individualisme 
Er is een wijsgerig individualisme dat wordt ingezet door Descartes. Deze wilde het be-
staande dat gekenmerkt wordt door wanorde afbreken en vervangen door één kompe-
tente mens. In het domein van het denken wil hij dat doen steunend op eigen denk-
kracht. Op staatkundig gebied is er eveneens van een individualisme sprake. Zo was de 
theorie van Locke met betrekking tot het maatschappelijk verdrag individualistisch 
georiënteerd. Locke beschrijft het heden vanuit het verleden: een natuurtoestand van 
mensen. In die toestand waren mensen vrij en gelijk. Ten gevolge van het vermeerderen 
van het aantal mensen en het ingewikkelder worden van de samenleving besluiten de 
individuen een gemenebest op te richten, bij kontrakt een politiek gezag te vestigen. De 
kontraktstheorie van Locke is een voorbeeld van de vele kontraktstheorieën die in de 
jaren sinds de Renaissance zijn ontworpen (Hobbes, De Groot, Pufendorf, Locke, 
Rousseau). Gemeenschappelijk aan de kontraktsgedachte is dat men de afzonderlijke 
mens als uitgangspunt neemt. Het is waarschijnlijk dat de individualistische benadering 
door de omhoog strevende burgersstand als steunpunt voor haar levenspraktijk werd 
opgevat.6  Bij Rousseau treffen we niet alleen een staatkundig individualisme aan, maar 
ook een pedagogisch individualisme. 
Rousseau keert zich tegen de grote sociale verbanden die het individu vervreemden van 
zijn natuurlijke toestand. Rousseau's naturalisme blijkt tevens een individualisme te 
zijn: "De natuurlijke mens is iets op en voor zichzelf; hij telt op zichzelf mee en is een 
volstrekt geheel dat slechts betrokken is op zichzelf en op zijns gelijke". 
Adam Smith kan worden gezien als de grondlegger van het ekonomisch individualisme: 
het kapitalisme. Vanuit het natuurlijke en onuitroeibaar streven naar behartiging van 
het eigen belang treden mensen in een proces van ontwikkeling van goederen en diensten 
met elkaar. Het welzijn van het geheel zal voortkomen uit dit streven naar ieders eigen-
belang. De staat moet zo weinig mogelijk ingrijpen, maar het sociaal ekonomisch bestel 
over laten aan het vrije spel van de maatschappelijke krachten. 
Ook op religieus gebied breekt het individualisme door. Het theologisch denken in de 
Middel-Eeuwen droeg sterk het karakter van een gezamenlijk zoeken naar waarheid en 
de individuele denker was er zich sterk van bewust van in een traditie te staan. 
De reformatie betekende een aksentuering van het individualisme. Het bepleitte het vrije 
onderzoek; de mens vindt zijn band met God niet binnen een gemeenschap en gedragen 
door de gemeenschap maar individueel. Ook de contra-reformatie nam het individua-
lisme over. 
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Het bovenstaande is beperkt. Van uitwerkingen is geen sprake. Het is bedoeld als onder-
steuning van de gedachte dat het individualisme diep ingegrepen heeft in het denken en 
handelen sinds de Renaissance. 

Vrijheidsdenken 
Daarnaast was vrijheid en bevrijding een inspirerend motief in de levenspraktijk van de 
afgelopen eeuwen. Omstreeks 1500 beschreef Pico della Mirandola de mens als een 
soeverein wezen. Van alle levende wezens is de natuur vastomlijnd. Mensen echter zijn 
door geen grenzen belemmerd. Mensen kunnen hun eigen natuur bepalen, naar eigen 
vrije wil. Mensen zijn vrije en soevereine kunstenaars die zichzelf kunnen modelleren in 
de vorm die ze verkiezen. Sindsdien is de gedachte van de vrijheid, van de autonomie, 
van de zelfbepaling van mensen niet meer uit de geschiedenis verdwenen. Hand in hand 
met het individualisme, begon de vrijheid haar triomftocht. We komen haar tegen in het 
denken van de in het kader van het individualisme genoemde schrijvers. 
Maar heel sterk is de vrijheid opgenomen in de denkbeelden van de Verlichting. Daar 
stond de bevrijding van de mens centraal. De Verlichting (18de eeuw) werd door Kwant 
getypeerd als "het vertrek van de mens uit zijn onmondigheid waaraan hij zelf schuld 
is." En als leus voor de verlichting ziet hij: "durf je eigen verstand te gebruiken". De 

mens kon zijn verstand niet gebruiken omdat hij teveel aan allerlei irrationele opvat-
tingen gebonden was en doordat traditionele autoriteiten en macht het beletten. De 
strijd van de Verlichting gaat tegen bijgeloof en vooroordeel en tegen instanties die die 
in stand hielden. In de Verlichting overheerste de gedachte dat de strijd uiteindelijk 
gewonnen zal worden. De mens is in een voortdurend proces van vooruitgang be-
trokken. De rede zal mensen op hun weg kunnen verlichten. De overtuiging heerste dat 
alle mensen van de vruchten van de Verlichting zouden kunnen plukken. De Verlichting 
luidde dan ook een "tijdperk van emancipaties" in: De emancipatie van de burgers, van 
de boeren, van de arbeiders, van de vrouwen.' 
Een geslaagde emancipatie betekent naast bevrijding — juist door de bevrijding — het 
vernietigen of losser maken van een voordien aanwezig stelsel van sociale verbanden. 
Het losraken van sociale kaders is natuurlijk niet slechts aan het Verlichtingsdenken te 
danken. De moderne industrialisatie, het kapitalisme, de grotere mobiliteit van de be-
volking, hebben hier ook het hunne toe bijgedragen. De sociaal-ekonomische situatie 
zal het vrijheidsdenken hebben mogelijk gemaakt of gestimuleerd. 
Het is in dit kader niet mogelijk uitgebreider te zijn. Ik hoop dat het voldoende is om 
mijn idee over de kleur die het humanisme de laatste eeuwen in het Westen heeft aan-
genomen wat te onderbouwen. Ik zou willen stellen dat het humanisme in sterke 
mate geraakt is door het individualisme en vrijheidsdenken. En het lijkt wel of de klap 
zo hard is aangekomen dat het humanisme nauwelijks anders gedefinieerd kan worden 
dan in termen van individualisme en vrijheid. De produkten die het humanisme 
aanbiedt zijn: persoonlijke zingeving, ieder moet zijn eigen keuzes doen, zelfbeschik-
king, zelfontplooiing. 
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Het is dan niet vreemd dat humanistisch geestelijk werk wordt omschreven als het be-
geleiden van mensen bij het doen van hun eigen keuzen. Maar daarmee is het nog niet 
vrijblijvend. Er is ook dan een boodschap: vrijheid. 
Maar is dat voldoende om de worstelende en tastende mens een houvast te bieden? 

Humanisme II 
In het hiernavolgende wordt een schets gegeven van de humanistische levensovertuiging. 
Schematisch worden een aantal grondgedachten weergegeven. Het zijn algemene levens-
overtuigelij ke beginselen, antropologische uitgangspunten, ontologische uitgangs-
punten en waarden. 
Uitgangspunten. 
Gesteld kan worden dat de mens centraal staat, of dat de mens de maat van alle dingen 
is. Daar zal naar mijn mening niet mee bedoeld zijn, dat de mens het middelpunt is van 
het heelal, of dat alles op hem/haar geordend is. Bedoeld wordt dat alles wat er is slechts 
met menselijke maat gemeten kan worden. Bovendien wordt er mee aangeduid een ge-
richtheid op de menselijke aard of natuur en de beperkingen en mogelijkheden ervan. 
Tenslotte wordt met een dergelijke uitspraak aangegeven dat men de waarde of waar-
digheid van de mens erkent en die wil hooghouden en konkretiseren, eventueel tegen de 
verdrukking in. 
Dit algemene uitgangspunt dat de mens de maat is van de dingen, komt in de volgende 
themata terug. 
Humanisten pogen het leven en de wereld te verstaan met een beroep op menselijke ver-
mogens. Dat wil niet zeggen dat naar humanistisch inzicht leven en wereld geheel te 
(be)grijpen zou zijn. Juist door de beperktheid van de menselijke vermogens zullen veel 
vragen onbeantwoord blijven. Het leven of de wereld is niet ten diepste te door-
gronden. Ons rest dan (slechts) verwondering, schroom. We kunnen dan slechts onze 
schoenen uitdoen, gekonfronteerd met het mysterie. 
Staande in het leven, vraagt de mens naar de zin ervan. Zingeving is een fundamentele 
menselijke behoefte. En die zin kan voor een humanist geen andere zijn dan het be-
staan dat hij/zij is, dat de ander is, dat allen zijn, zo volledig mogelijk te zijn. De zin 
van het leven ligt in het leven zelf. Mensen kunnen zingeven aan hun bestaan of zelf zin 
in hun bestaan ontdekken. 
Mensen zijn als natuurlijke wezens schakels in een wordingsproces dat zich voortzet in 
hun bestaan. Ze zijn deel en produkt van een meeromvattende kosmische orde, waarvan 
krachten door hen heen gaan, die mensen niet kunnen beheersen. 
Humanisten zien de mens als een bijzonder deel van het kosmisch geheel. Mensen zijn 
geen wezens die hun betekenis of bestemming in de eerste plaats aan een hogere macht 
ontlenen. Anderzijds worden Le ook niet opgevat als niets-anders-dan-dieren. Humanis-
ten benadrukken de gehele eigen aard van het mens-zijn, die ook het fundament vormt 
van de waarde of waardigheid van mensen. 
Omdat mensen deel zijn van de natuur, zijn ze onderworpen aan de natuur, worden de 
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omtrekken, de begrenzingen van het mens-zijn, door de natuur gegeven. Zo is de dood 
een begrenzing van het menselijk bestaan. Mensen dragen de dood in zich mee. In hun 
leven grijpen ze vooruit op hun eigen einde, als ze hun uniek bestaan een onvervangbare 
betekenis geven. Tegen de achtergrond van de dood verschijnt de zin van het leven. 
Er zijn meer existentiële begrenzingen: 
Het leven is ontoereikend voor de vervulling van alle menselijke potenties. Daarnaast 
kunnen mensen niet alles in het leven overzien, kunnen ze niet alles in hun macht 
hebben. En ook kunnen ze hun "slechtheid" of "verkeerdheid" niet geheel ontwijken. 
Mensen zijn immers niet alleen geneigd en in staat tot het goede, maar ook tot het 
slechte. Het menselijk tekort, het falen, de verkeerdheid, twijfels en onzekerheden zijn 
inherent aan het menselijk bestaan. 
Mensen zijn verbonden met de natuur en daaruit voortgekomen, ook als wezen met een 
bewustzijn en een zelfbewustzijn. Het menselijk zijn is een lichamelijk zijn en een be-
wust-zijn. Lichaam en bewustzijn zijn geen gescheiden zelfstandigheden maar twee 
zijnswijzen van dezelfde natuurlijke werkelijkheid. Mensen vormen een onverbrekelijke 
eenheid van lichaam en bewust-zijn. 

De rede als grondslag 
Binnen het kader van de door de natuur gegeven omtrekken van het bestaan, is groei en 
ontplooiing mogelijk. Mensen hebben de mogelijkheid en het vermogen tot individuele 
en kollektieve groei. Het menselijk leven is uit zijn aard leven in veranderingen, maar die 
veranderingen zijn niet de veranderingsprocessen van "dingen". Mensen kunnen er ook 
hun plaats in bepalen, zich ertoe verhouden. 
Het handelen van mensen is niet, althans niet fundamenteel, instinktmatig bepaald. 
Vergeleken met — andere— diersoorten vertonen mensen een betrekkelijk onbepaald 
levenspatroon. Aangezien ze niet kunnen vertrouwen op hun instinkten moeten ze 
kiezen uit handelingsalternatieven. Ze kunnen dit niet laten: ze moeten hun bestaan en 
wereld vormgeven, ze geven daadwerkelijk hun bestaan en wereld vorm door te kiezen 
uit bepaalde mogelijkheden. 
Bij de inrichting van hun bestaan kunnen mensen te rade gaan bij hun rede. Mensen 
hebben het vermogen zich kriteria te scheppen voor goedheid, juistheid en rechtvaardig-
heid en alles waarmee ze worden gekonfronteerd daaraan te toetsen. 
Zelfontplooiing is geen verheffing van egoïstische neigingen maar dient onder de norm 
van de rede, het vermogen tot onderscheidend oordelen, te staan. 
Rede is ook de grondslag voor verstandhouding met anderen. 
Mensen kunnen zich met elkaar verstaan. Ondanks aanmerkelijke verschillen worden 
mensen gekenmerkt door een overeenkomstige lichamelijke en bewustzijnsstruktuur,  
die hen als mensen herkenbaar maakt. Mensen hebben — ieder op zijn/haar eigen wijze 
— deel aan een gemeenschappelijk mens-zijn. 
Ze zijn op ieder nivo van hun bestaan medemensen. Als denkend, handelend en voelend 
wezen is de mens tevens medemens. Mensen kennen zich aan anderen en hun denken, 
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handelen en voelen is mede bepaald door anderen. Het samenleven krijgt gestalte in de 
maatschappij. Samen met elkaar vormen mensen een maatschappij, maar ze worden 
weer in hun denken, voelen en handelen door deze maatschappij gevormd. In deze zin 
zijn mensen maatschappelijke wezens. 
Mensen zijn ook kultuurlijke en historische wezens. Ze maken kultuur en geschiedenis, 
maar worden hier toch ook weer door beïnvloed en gevormd. 
Mens en wereld bestaan in een onverbrekelijke samenhang. Werkelijkheid is altijd door 
mensen geïnterpreteerde werkelijkheid. De werkelijkheid "is" er wel zonder mensen, 
maar heeft uit zichzelf geen betekenis. De betekenis van de werkelijkheid is de betekenis 
die daaraan door mensen is gehecht. Alnaargelang de verschillende kulturele, maat-
schappelijke, historische en biografische posities van mensen zullen er verschillende be-
tekenisverleningen tot stand komen. Ook zal het man of vrouw zijn, het wit of zwart 
zijn, het homo- of heteroseksueel zijn, zeker in bepaalde kulturele konteksten kunnen 
leiden tot een bepaalde betekenisverlening aan de werkelijkheid. 
In de omgang van mensen met elkaar kan een betekenis ontstaan van de werkelijkheid 
of van delen ervan die gezamenlijk gedeeld of gedragen wordt. 
De wereld — zoals die is voor mensen — heeft niet een voor mensen kenbaar doel. Men 
kan niet doorzichtig maken waarom de wereld is, zoals ze is. Ook eventuele wetmatig-
heden, die men in de wereld signaleert, geven slechts aan op welke wijze de mensen de 
wereld ervaren. 
Het humanistisch inzicht dat er een samenhang is tussen werkelijkheid en mensen, dat er 
een betrokkenheid is van mensen bij de werkelijkheid, komt ook terug in de humanis-
tische opvatting over waarheid. 
Er is geen absolute, eeuwig geldende waarheid, die ergens kant en klaar ligt te wachten 
om door mensen ontdekt te worden. Waarheid is een samenstel van oordelen, dat in een 
interkommunikatief proces van mensen tot stand komt. Waarheid is gerelateerd aan 
mensen. Dit is geen volstrekt relativisme in de zin dat ieder binnen een bepaalde situatie 
zijn of haar waarheid heeft, die even grote aanspraak op geldigheid heeft. Men kan stre-
ven naar toetsing over en weer in een zoeken naar de werkelijkheid. 
Ook waarden zijn betrekkelijk, dat wil zeggen gekoppeld aan mensen. Morele oordelen, 
oordelen over wat behoort of nastrevenswaardig is, kunnen anders zijn alnaargelang 
tijd en plaats. Ze kunnen net als de werkelijkheidsoordelen, persoonlijk en subjektief 
zijn. Maar ook hier kan men streven naar verstandhouding en toetsing. 

Waarden: verantwoording 
In de bovenstaande uitgangspunten met betrekking tot leven, mens en wereld, doemen 
de humanistische waarden en strevingen reeds op. 
Humanisten beklemtonen dat mensen een zin aan hun bestaan kunnen geven of ont-
dekken. Zij willen dit bestaan, de menselijke situatie aanvaarden. Aanvaarden wil hier 
zeggen: het onderkennen van het leven en het mens-zijn zoals het is, met zijn mogelijk-
heden maar ook met zijn begrenzingen. Aanvaarden is het erkennen van de omtrekken 
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van het bestaan: van de eindigheid, de onvervulbare mogelijkheden, het menselijk 
tekort, het falen, de verkeerdheid, de twijfels en onzekerheden. Principieel zijn deze 
omtrekken niet te overschrijden, wel de feitelijke vormen waarin zij zich manifesteren. 
Aanvaarden is geen berusten, maar het erkennen van de kaders waarbinnen groei moge-
lijk is. Want humanisten geloven dat mensen het vermogen tot groei en ontplooiing heb-
ben en ze streven ernaar dat vermogen te aktiveren. Ze hebben de hoop dat mensen met 
menselijke krachten kunnen komen tot een verantwoord mens-zijn en de inrichting van 
een menswaardige samenleving. 
Het humanisme is ook een oproep om zich niet over te geven aan de vanzelfsprekend-
heden van het bestaan, aan wat Men zegt of doet, aan de Leider (kerkelijk of wereldlijk) 
of de partij zegt of doet, maar om zich bewust alternatieven te stellen. Het is een oproep 
om te kiezen voor de keuze. 
Humanisten pleiten er voor dat mensen datgene, wat zich aandient, kritisch waarderend 
tegemoet treden. Ze streven er naar het onderscheidend vermogen te ontwikkelen en 
daarbij ook het eigen bezinnen en handelen onder de norm van de rede te stellen. 
Redelijkheid is dan de term voor de bereidhuid zich te verantwoorden en het eigen han-
delen onder kritiek te stellen. 
Zelfontplooiing is geen egoïsme, geen verheffing van zelfzuchtige neigingen, maar dient 
steeds onder kritiek te staan. En autonomie, zelfbepaling, is geen willekeur, niet doen 
wat men wil, maar doen wat het mens-zijn vergt. Het mens-zijn voltrekt zich niet in een 
isolement. Juist in een betrokkenheid op het andere en de ander, in solidariteit daarmee 
verwerkelijkt zich de mens. 
Het inzicht dat de ander — op zijn/haar eigen wijze — deel heeft aan een gemeen-
schappelijk mens-zijn is de grondslag van gelijkwaardigheid en gerechtigheid. Van 
humanisten mag verwacht worden dat zij de ander erkennen, dat zij recht doen aan de 
ander, hem/haar als gelijke behandelen. Diskriminatie naar sekse, ras, seksuele geaard-
heid is strijdig met deze uitgangspunten. Strijd tegen diskriminatie is dan een te ver-
wachten gevolg van het streven naar gelijkwaardigheid en gerechtigheid. Op grond van 
deze beginselen zal ook een inzet geleverd dienen te worden ter bevordering van sociale 
en sociaal-ekonomische gerechtigheid. 
De benadrukking van de menselijke gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid mag 
niet het zicht op de verschillen ontnemen. De specifieke wijze waarop individuen of 
groepen (vrouwen-mannen, arbeiders-werkgevers, witten-zwarten enzovoorts) deel 
hebben aan het gemeenschappelijk mens-zijn kan leiden tot een bepaalde wijze van be-
nadering van de werkelijkheid. Men zou juist geen recht doen aan de ander, als men op 
grond van een uitgangspunt als gelijkheid of gelijkwaardigheid, geen oog heeft voor ver-
schillende benaderingen van de werkelijkheid. 

Verdraagzaamheid 
De humanistische uitgangspunten omtrent waarheid en waarden vormen voor huma- 
nisten het fundament van de verdraagzaamheid. Dit is geen berusting in wat de ander 
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zegt, evenmin is het een als even juist of goed waarderen van alle standpunten. Ver-
draagzaamheid sluit de strijd tussen ideeën en de daarmee verbonden machtsstrijd niet 
uit, maar in. Wel stelt verdraagzaamheid eisen aan die strijd. Het vergt het open houden 
van de dialoog en het recht doen aan de ander. Maar onvermijdelijk is dat men, kritisch 
wegend, tot een bepaald oordeel komt, dat men als het juiste beschouwt en waarnaar 
men zal handelen. 
De ook bij humanisten voorkomende uitspraken als "dat is jouw waarheid, dit is de 
mijne", "dat is jouw gevoel of mening en dit is mijn gevoel of mening" lijken mij onaf 
als ze niet gevolgd worden door het zoeken naar overbruggingen, door toetsingen en 
door het streven naar het optimum aan waarheid of waarde. 
Ten aanzien van werkelijkheidsoordelen, de betekenis van de wereld of de dingen, van 
ideeën, waarden, met betrekking tot kultuur, geschiedenis en maatschappij speelt de 
mens een zekere rol. 
Veelal raakt het zicht op die rol van de mens weg. Veel materiële en geestelijke "produk-
ten" van mensen (bewapening, ideeën over rollenpatronen tussen man en vrouw) gaan 
dan een eigen leven leiden, zijn niet meer herkenbaar als mede afkomstig van mensen en 
kunnen mensen in een menswaardig bestaan bedreigen. Het is een humanistisch streven 
deze vervreemding terug te dringen door steeds voor ogen te houden wat de rol van 
mensen is, wat door hun toedoen is tot stand gebracht en wellicht ook door hun toedoen 
is te veranderen. 
Humanisten benadrukken de eigen aard en waarde van mensen als individuen en als 
soort. Dat voert tot een strijd voor menselijke waardigheid als die bedreigd wordt door 
strukturen, politieke, sociaal-ekonomische of technische systemen. Dat zal leiden tot 
een daadwerkelijk streven naar een samenleving waarin vrijheid, sociale gerechtigheid, 
solidariteit met zwakkeren, achtergestelden of minderbedeelden, verdraagzaamheid, 
ontplooiingskansen voor allen centraal staan. 
Het bepleiten van menselijke waarde, waardigheid hoeft niet de ogen te sluiten voor de 
herkomst van mensen. Zij zijn onderdeel van de natuur. En van hen mag behoedzaam-
heid in de omgang met de natuur verwacht worden. 
De menselijke verantwoordelijkheid strekt zich niet "slechts" uit tot de menselijke 
samenleving, maar ook tot de rest van de natuur. 

Het is uit het voorafgaande duidelijk dat er over het humanisme meer is te zeggen dan 
dat mensen zelf over hun leven moeten kunnen beschikken. 
Dan heb ik nog het gevoel dat ik me beperkingen heb moeten opleggen. Uiteraard is 
over de verschillende themata veel meer te schrijven. 
Alvorens ik verder inga op de rol van deze themata in het geestelijk werk, wil ik 
proberen de aard van het geestelijk werk te verduidelijken. 

Geestelijke begeleiding 
De geestelijk werkende gaat met de ander een proces aan waarin deze probeert zijn/haar 
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handeling en ervaringen te wegen, te toetsen op hun existentiële waarde: Wat betekenen 
zij in mijn bestaan? Daarbij zal worden teruggegrepen op laatste, fundamentele uit-
gangspunten en waarden, op beginselen die gelden voor het gehele bestaan en dit een 
bepaalde zin verlenen. 
De geestelijk werkende zal proberen met de ander deze beginselen bewust te maken, te 
verhelderen. Er wordt stilgestaan bij deze beginselen, gereflekteerd, gevibreerd: is het 
dit waarvoor ik sta? Daarbij zal ook gewogen worden in hoeverre die beginselen maat-
schappelijk en kultureel beïnvloedbaar zijn, in hoeverre psychische processen een rol 
spelen. Uiteindelijk zal de ander het gevoel hebben grond te halen, te vermoeden waar 
het hem/haar in het leven om gaat, wat het leven of mens-zijn vergt. 
De geestelijk werkende roept op tot existentiële reflektie en weging, tot een zich-verhou-
den-tot ervaringen, opvattingen en handelingen. 
De geestelijk werkende roept op tot een existentiële weging. Het gaat om een geestelijke 
ontmoeting tussen geestelijk werkende en de ander. Daarbij fungeert de levensover-
tuiging van de geestelijk werkende als referentiekader. Men zal de opvattingen, erva-
ringen of handelingen waarnemen met de eigen levensovertuigelijke bril of duiden van-
uit de eigen levensovertuiging. Er vindt een levensovertuigelijke analyse plaats door de 
begeleider: Wat voor levensovertuigelijke thema's manifesteren zich in het handelen van 
de ander, in zijn/haar opvattingen en ervaringen? Welke motieven komen daarin tot 
uiting? Kan de ander het menselijk tekort aanvaarden? Is de ander gericht op ont-
plooiing? Gelooft hij/zij in veranderbaarheid van mens en wereld? Wil hij/zij recht 
doen aan anderen? enzovoorts. 
De existentiële analyse die de geestelijk werkende verricht zal door zijn/haar levensover-
tuiging gekleurd zijn. Hij/zij zal datgene zien, of juist missen, waar de geestelijk wer-
kende zelf bij stil heeft gestaan of als belangrijk heeft ervaren. Men zal weinig of geen 
oog hebben voor wat men zelf niet levensovertuigelijk heeft doorleefd. 
Niet alleen zal er een existentiële analyse plaatsvinden vanuit de eigen levensovertuiging. 
Ook de oproepen tot reflektie en weging zullen hun vertrekpunt in de levensovertuiging 
van de geestelijk werkende vinden, al is het alleen al doordat men de ander juist uit-
nodigt over dit te reflekteren, om dit te wegen en niet dát. Een geestelijk werkende die 
meent te kunnen konstateren dat de ander niet geloofd in veranderbaarheid van mens en 
wereld zal de ander oproepen rond dit thema te vibreren. En hij/zij zal dat ook doen als 
hij/zij meent dat de ander een overspannen verwachting heeft van de veranderbaarheid 
van mensen. Een geestelijk werkende die meent dat de ander uitgaat van de superioriteit 
van bepaalde (groepen van) mensen ten aanzien van de andere zal de ander oproepen te 
vibreren rond het thema gelijkwaardigheid, overeenkomstigheid van mensen. En even-
zeer zal hij/zij dit doen als de ander geen oog heeft voor de verschillen tussen mensen. 
In de geestelijke ontmoeting worden — meer of minder expliciet — levensovertuigelijke 
thema's gewogen en afgetast, totdat de ander ten aanzien van die thema's het gevoel 
heeft houvast te hebben en grond te halen: Dit is wat het leven of mens-zijn vergt; zo wil 
ik in het leven staan; dat maakt voor mij het leven zinvol. 
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De in de thema's besloten beginselen kunnen dan maatstaf zijn voor een existentiële 
weging van handelingen, opvattingen en ervaringen. 

De humanistische profeet 
Dit proces van wegen gebeurt in het humanistisch geestelijk werk (verzorging, vorming 
en vormingsonderwijs) door een humanistisch begeleider. 
Dat (overwegings)proces zal ten gevolge van de bemoeienis van de humanistisch be-
geleider steeds vanuit humanistische beginselen en thema's plaatsvinden. Vanuit een 
humanistische levensovertuiging zal de begeleider analyseren. Vanuit die overtuiging zal 
hij/zij uitnodigen tot wegen. Steeds zal het een humanistische spiegel zijn die de bege-
leider de ander voorhoudt. En deze spiegeling zal doortrokken zijn van de hoop dat de 
ander de humanistische thema's zal herkennen en/of erkennen. 
Dit ligt ook voor de hand als men er vanuit gaat dat een levensovertuiging een algemene 
geldigheid bezit. Ik geloof — anderen wellicht niet — dat zo het leven is, dat zo de 
wereld is, dat het leven of het mens-zijn dit vergt, en dat dit leidt tot een menswaardig 
bestaan en een menswaardige samenleving. 
Met de mogelijkheden van het mens-zijn naar humanistisch inzicht wil de humanistisch 
geestelijk werkende de ander konfronteren.8  Die konfrontatie voltrekt zich op een 
aantal nivo's: het nivo van de grondhouding van de humanistisch geestelijk werkende, 
dat van de werkhouding van de humanistisch geestelijk begeleider, het relatienivo en het 
proces-nivo. Dit laatste geeft de procesgang van de kliënt aan. Het gaat dan niet om een 
willekeurige of toevallige procesgang, maar om een ontwikkeling bij de kliënt die in de 
humanistische geestelijke begeleiding wordt beoogd, een ontwikkeling die vanuit de 
humanistische beginselen als oogmerk geldt. 
De humanistisch geestelijk werkende beoogt een bepaalde ontwikkeling bij de ander. 
Het humanisme houdt in wat het leven en het mens-zijn vergt en geeft aan hoe men in 
het leven tot een menswaardig bestaan kan komen. Met alle respekt voor andere levens-
overtuigingen is de humanist toch van mening dat het humanisme de meest adekwate 
benadering van het leven is. Daarom zal hij/zij de ander met de humanistische grond-
noties konfronteren. Niet alleen zal hij/zij erop gericht zijn dat de ander keuzes doet, 
maar het gehele veld van humanistische beginselen en themata, zoals eerder 
geschetst, zal worden voorgehouden. Dat wil dus zeggen dat de humanistisch geestelijk 
werkende niet in èlke keuze van de ander berust. Een keuze voor een levenshouding 
waarin anderen worden onderdrukt voldoet niet aan de oogmerken van de humanis-
tische begeleiding. 
De humanistische begeleider heeft de hoop dat de humanistische grondnoties door de 
ander worden herkend en erkend. Het "zendingselement" dat blijkt uit deze hoop die 
de begeleider uitstraalt, wordt echter op drie manieren verzacht. 
De humanistische beginselen manifesteren zich niet alleen in de gerichtheid van de 
humanistisch geestelijk werkende, in de beoogde procesgang, maar ook in grondhou-
ding en werkhouding van de begeleider en in de relatie tussen deze en de ander. Juist 
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daarom zal de begeleider niet alleen bij de ander een houding van verdraagzaamheid 
willen bevorderen, maar deze ook zelf innemen ook in relatie met de ander. Hij/zij 
hoopt niet alleen dat de ander recht zal doen aan zijn/haar medemensen, maar zal ook 
zelf recht doen aan anderen, ook in deze relatie. Hij/zij zal niet alleen beogen dat de 
ander ruimte opbrengt voor het menselijk tekort of falen, maar deze ruimte ook aan de 
ander bieden. 
Ook de inhoud van de humanistische grondnoties verzacht het zendingselement. Het 
maakt toch wat uit of men dwang, ongelijkheid of onverdraagzaamheid beoogt of dat 
men openheid, gelijkheid en verdraagzaamheid wil bevorderen. 
Tenslotte is de humanistisch geestelijk werkende geen zendeling in die zin dat hij/zij 
leden zal proberen te werven voor het Humanistisch Verbond. Hij/zij hoopt dat de 
ander de humanistische beginselen herkent en erkent. Of de ander dan wel of geen lid 
is/wordt van het Humanistisch Verbond of tot een andere levensbeschouwelijke groepe-
ring dan het Humanistisch Verbond behoort, zal van geen belang zijn. 
De humanistisch begeleider heeft de hoop dat de ander de humanistische grondnoties 
herkent en erkent. Die noties bepalen de levensbeschouwelijke identiteit van de bege-
leider. Deze is geen Barbapapa of Barbamama die de vorm van de ander aanneemt, on-
geacht welke dat is, die in elke keuze van de kliCnt berust, maar hij/zij is eerder een 
profeet, die een identiteit heeft, die een boodschap heeft, die een hoop uitstraalt, maar 
die dit met schroom zal doen. 

Noten 
1. Zie bijvoorbeeld het Voorontwerp Humanistisch Perspektief, uitgave Humanistisch Verbond, 

blz. 8. 
2. Een humanist in Afrika, brieven van Kenneth Kaunda, uitgeverij de Vroente, Kasterlee. 
3. J. P. van Praag, in: Hedendaagse waardering van K. Marx, een bundel opstellen bijeengebracht 

door Prof. Dr. W. Banning, Arbeiderspers 1950. 
4. Medieval Humanism, R. W. Southern, Basil Blackwell Publisher, England. 
5. Sociale filosofie, R. C. Kwant, uitgeverij Tor, Amsterdam. 
6. Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, Tjeenk Willink, Zwolle. 
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27, nr. 4, 1981. 
8. Humanistische begeleiding, J. P. van Praag, in: Rekenschap, december 1975. 



Ja, hier ben ik... 
Enkele gedachten over leven en lijden' 

Marianne Wimmers 

Kijk, mijn geheim is heel eenvoudig: 
Je kunt alleen maar goed zien met je 
hart. 

A. de Saint-Exupéry 2  

Zolang er mensen bestaan, bestaat de menselijke verwondering over het bestaan. 
Het is deze verwondering die je te denken en te doen kan geven. Maar er kan een 
moment komen dat verwondering omslaat in verbijstering. Op zo'n moment zie 
je in het leven niet meer de mogelijkheden, maar alleen de onmogelijkheden. De 
horizon lijkt (of is) geworden tot een blinde muur. Alles lijkt zo zinloos. 
Dat zou een van die momenten kunnen zijn dat je je toevlucht zoekt bij een 
ander mens: een vriend, een geliefde, een geestelijk verzorger. Je zoekt een nieu-
we zin, maar hoe kan je die vinden? 

Nu wordt er veel gezegd over zingeving. Soms lijkt het alsof dat de gewoonste zaak van 
de wereld is. En daarom zo 'gewoon', omdat het bij het menszijn hoort. Maar, hoe is 
het mogelijk dat iets je leven 'zin' kan geven, dat iets je leven dan kan gaan dragen? Wat 
is het dan, hoe komt het toch dat sommige zaken op die manier zin voor je kunnen 
krijgen, en waarom heeft niet alles een dergelijk gewicht? Het lijkt een vraag naar de 
voorwaarden van zin. 
Misschien dat die voorwaarden voor zin precies daar bij een mens te vinden zijn, waar 
hij een kwetsbaar en onaf wezen is. Zin zou je dan kunnen zien als een antwoord op een 
vraag. En het is juist vanwege hun kwetsbaarheid en onafheid dat mensen gevraagd, 
geroepen, geraakt kunnen worden, en daardoor als het ware 'gewekt' worden tot mens-
zijn, dat wil zeggen tot antwoorden en verantwoorden, kortom tot zingeven. 
Het kan zijn dat je dat 'roepen' niet hoort, dat je je hart gesloten hebt, omdat anderen 
het hunne nog nooit voor je geopend hadden. Het kan zijn dat je het roepen hoort, 
maar niet wilt luisteren en het smoort onder schel gelach en mooi gepraat. 
Het kan ook zijn dat je het roepen hoort en erop ingaat. Dan zoek je wegen en manieren 
om je antwoord in praktijk te brengen. Ik denk dat het uiteindelijk deze roep en dit ant-
woord is waardoor mensen geïnspireerd worden en ik denk dat dit ook de inspiratiebron 
is vanwaaruit geloven en levensbeschouwingen ontstaan. 
Als hier wat waars in zit, is het toch opmerkelijk dat deze toch zo belangrijke inspiratie-
bron zo vaak zowel door individuele mensen als door levensbeschouwelijke instituties 
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vergeten lijkt te worden. Misschien heeft dat vergeten te maken met de nadruk die steeds 
zo sterk wordt gelegd op de aktieve kant van het bestaan, hetgeen in dit geval betekent 
dat alle aandacht naar het antwoord gaat. Het wordt dan een zo krampachtig bezig zijn 
met het antwoord dat de vraag vergeten wordt, en dan is het antwoord geen antwoord 
meer. Datgene waardoor je geraakt en geroepen werd verdwijnt steeds meer uit het 
gezicht, en daardoor wordt zelfs de toetsing van het antwoord onmogelijk. 
Wanneer zin het antwoord op een vraag is en je zoekt een nieuwe zin, dan betekent dat 
niet alleen een vraag naar het antwoord, maar ook een vraag naar de vraag. 
Soms weet je die vraag niet meer, kan je hem als het ware niet meer 'horen'. 
Wanneer je die vraag weer wilt gaan horen, moet je niet steeds verder bij jezelf naar 
binnen kijken, dan sluit je je af, terwijl je je juist moet openen; je hart moet openen om 
weer geraakt te kunnen worden. Het is niet de vraag: waarom ben ik er (naar binnen 
kijken), maar waartoe ben ik er: wie of wat roept mij. 
Je zou kunnen zeggen "dat het er niet zozeer toe doet wat wij van het leven verwachten 
dan wel wat het leven van ons verwacht". 3  
Een voorbeeld van wat dat geroepen worden kan inhouden is te vinden aan het slot van 
de roman Les Mandarins van Simone de Beauvoir. Een uitstekende samenvatting daar-
van vond ik in 'De ethiek van het immoralisme". Deze neem ik hieronder integraal 
over: 

. . . . aan het slot van deze roman lezen wij hoe de hoofdpersoon, een ouder wor-
dende vrouw, zelfmoord wil plegen. Het flesje met vergif in haar hand symboliseert 
hoe "zij haar eigen dood in haar eigen hand" heeft. 
Er is geen enkel zedelijk taboe, dat haar tegenhoudt. Geen christelijke of humanis-
tische moraal, geen herinnering aan "zoiets doe je niet" speelt voor haar een rol. 
Zij overweegt dat zij reeds vele doden in zich draagt. 
Dood is het kind, dat zij eens was en dat in God geloofde en in een vaste zedelijke 
wereldorde, gesymboliseerd in haar ouders. Dood is het jonge meisje van later, dat 
in onsterfelijke boeken geloofde en in het scheppen van een betere wereld uit idea-
lisme. Dood is de jonge vrouw, die in het huwelijk opging en kameraad van haar 
man was. Dood is ook de minnares die nog eenmaal meende "het geluk" gevonden 
te hebben, als zij lachend ontwaakte in de armen van haar vriend. Maar al deze 
doden leven nog, omdat zij nog ademt. Laat nu deze daad van zelfmoord hen allen 
tegelijk begraven! 
Als zij zover is met haar gedachten, voelt zij geen enkele remming meer. "Alles 
scheen het eens te zijn met mijn dood. Zelf was ik het ook eens met mijn dood". 
Op dat ogenblik komt haar dochter thuis, op wier baby zij als grootmoeder moest 
passen. Ze vindt de baby onbewaakt en roept: "Waar is moeder? Ze had niet weg 
mogen gaan, ze had het recht niet". De woorden "ze had het recht niet" dringen tot 
haar slaapkamer door. Alles was het eens met haar dood en ineens komt nu deze 
storende roep. De vrouw stelt zich voor, dat haar dochter en ook anderen haar 
straks dood op haar bed uitgestrekt zullen vinden. Dan zullen ze weer zeggen: "Zij 
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had niet het recht". En ze zullen gelijk hebben. 
Zij werpt het flesje met vergif weg, want: "Ik sterf mijn eigen dood, dat is waar, 
maar het zijn de anderen, die hem beleven zullen: mijn dood behoort mij niet toe." 
Ze staat op, knapt zich op en gaat naar beneden. Ze voegt zich bij het inmiddels 
aangegroeide gezelschap, maar zit er wat afwezig bij. Iemand roept: "waar ben 
je?" en ze antwoordt: "ik ben hier". 
Bij zichzelf herhaalt ze haar antwoord. "Ja, hier ben ik. Dankzij jullie! Je hebt me 
zonder het te weten aan de dood ontrukt. Als je dat hebt gekund, zul je misschien 
mij ook eens weer kunnen laten zien waarvoor ik leven kan, voor iets of iemand. Ik 
zal mij opnieuw horen roepen". 4  

Wanneer het mogelijk is dat een appèl een dergelijke betekenis voor je kan krijgen, dan 
is het toch niet het besef van de dood die het leven zin geeft en je met de neus op de 
feiten drukt, maar het leven. 
Het gaat niet om de dood, het gaat om het leven. Die dood die komt vanzelf wel. Wat 
niet vanzelf komt is het levend houden van datgene wat je inspireert. Dat heeft te maken 
met trouw, ook in eenvoudige dingen, in het leven van alledag. Je hebt geen ander leven 
dan het leven van alledag. 
Wanneer je meer aandacht geeft aan de meer passieve kanten van het bestaan, heeft dat 
gevolgen voor je kijk op mensen. Wanneer je zegt dat een mens een wezen is dat moet 
antwoorden op een vraag, op een geroepen worden, op iets dat het overkomt, dan lijkt 
het mij niet passend om die meer passieve kant als niet of niet zo relevant aan de kant te 
zetten. Daar komt bij, denk ik, dat je een zekere mate van geborgenheid in het leven 
moet kunnen ervaren om dat roepen te horen. Dan ben je beter in staat kramp-
achtigheid en zelfbetrokkenheid te laten varen en werkelijk ontvankelijk en beschikbaar 
te zijn. Het kunnen ervaren van geborgenheid heeft te maken met opvoeding, erva-
ringen en keuze. Ik duid hier op ervaringen die voor je besef iets onthullen van de aard 
van de werkelijkheid. Maar deze ervaringen wijzen niet allemaal dezelfde kant uit. Het 
is bijna niet te doen om te twijfelen aan de goedheid van het leven (wat dat dan ook is), 
wanneer je in de armen ligt van iemand van wie je houdt. Je gaat dan iets vermoeden 
van wat dat betekent: liefde sterker dan de dood. Anderzijds kan je ook dingen mee-
maken die je dodelijk (letterlijk of figuurlijk) kunnen beangstigen en verstikken, omdat 
alles dan donker is en zelfs de gedachte aan een klein lichtpuntje onvoorstelbaar wordt. 
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand sterft van wie je houdt. De dood lijkt dan de 
uiteindelijke overwinnaar. 
Het is juist vanwege de alomvattendheid van deze ervaringen, dat ik geen dingen wil 
gaan zeggen als: je kunt het licht alleen ervaren bij gratie van het feit dat je het donker 
kent, en omgekeerd. Immers als het goed 'raak' is verdwijnt de herinnering aan het 
donker of aan het licht. Wat mij betreft is hier absoluut geen sprake van enige har-
monie, welke dan ook en moet je 'eenvoudigweg' kiezen door welke ervaringen je je 
leven wilt laten kleuren. Die 'kleur' van je leven is dan weliswaar niet identiek met de 
'zin' ervan, maar is wel medebepalend voor de manier waarop je die zin leeft: met de 



148 

moed der hoop of met de moed der wanhoop. Wanhoop kan afsluitend werken. Met 
hoop ligt dat anders. Hoop is vertrouwen gericht op de toekomst, en maakt je ont-
vankelijk voor datgene wat op je afkomt. 
Wanneer je nu zegt dat geroepen worden en antwoord geven typerend is voor het mens-
zijn, dan zou dat betekenen dat vertrouwen daar bij moet zitten. Om mens te kunnen 
zijn, moet je wel vertrouwen. 
Als dat zo is, dan is dat ook direkt een opdracht die je hebt ten opzichte van andere 
mensen, namelijk: de wereld zo herbergzaam te maken dat de ander zich geborgen voelt 
en zo zijn hart vertrouwend kan openen. 
Dit betekent ook dat verlangen naar geborgenheid niet afgedaan kan worden als een 
infantiel verlangen, maar dat het een menselijk verlangen is dat rechtstreeks in verbin-
ding staat met al datgene wat de mens nu juist tot mens maakt, en waaraan je dus nooit 
zomaar voorbij kan gaan zonder dat dat schadelijke gevolgen heeft. 
Je gaat dan bijvoorbeeld die geborgenheid zoeken in onaantastbare dogma's en prin-
cipes of in het kritiekloos volgen van een 'meester'. Maar dat is geen geborgenheid, dat 
is gevangenschap. 't Is ook geen wonder dat je angst hebt voor de vrijheid, als die 
vrijheid een ander woord is voor het 'niets' en je op die manier kan verlammen. Zo kom 
je wel steeds verder af van waar het om begonnen was. Zo ga je steeds verder 'op' in be-
schouwingen, ideologieën en strukturen of onderwerp je je kritiekloos aan allerlei al dan 
niet toevallige groepsnormen. Dan ken je je plaats niet meer, want "een mens heeft er-

gens een plaats buiten strukturen en omstandigheden: dáár vindt hij zijn verantwoorde-
lijkheid, dáár begint de zingeving". 5  
Ik zou er nog aan toe willen voegen: dáár wordt hij geroepen. 
Het is ook dáár waar mensen met verschillende overtuigingen elkaar kunnen ontmoe-
ten, bevragen en kritiseren. Het is vanwege dat principiële niet in zaken opgaan dat 
kritiek en verandering mogelijk is. Daarom is het zo belangrijk ten allen tijde die (inner-
lijke) vrijheid te behouden en door niets of niemand 'je ziel laten bezitten'. 
Maar wat moet je nu beginnen als de manier waarop je antwoord gaf aan wie of wat je 
ook riep, niet meer mogelijk is. 
Het lijkt me dat je dan weer moet kijken naar diegene, datgene, waardoor je je geroepen 
weet en waardoor je geïnspireerd werd; en dan zou je moeten onderzoeken of er andere 
manieren zijn om antwoord te geven. 
Als dat niet kan, dan is dat een gat in het bestaan, dat is lijden. Wat moet je nu doen als 
jij de vriend, geliefde of geestelijk verzorger bent, tot wie een ander die zo lijdt z'n toe-
vlucht zoekt? 
Voorzover er enige troost is, dan zou deze daaruit kunnen bestaan dat lijden als zodanig 
genoemd en benoemd mag worden en dat jij in die troosteloosheid en zinloosheid bij die 
ander wilt zijn. Dat jij zegt: hier ben ik, hier ben ik voor j6u. 
Je moet dan nooit morrelen om de stem die de ander riep het zwijgen op te leggen, 
maar erkennen: inderdaad, die stem heeft je geroepen en je hebt willen antwoorden en 
nu kan dat niet (meer). Dat is heel erg en ik wil in dit grote verdriet graag bij je zijn. 



149 

Als je dat doet, misschien dat de ander dan niet verbitterd zijn hart hoeft te sluiten en 
beschikbaar kan blijven. 
Misschien dat hij zich dan toch weer opnieuw zal horen roepen. Maar soms blijft alles 
stil. Een enkeling is dan nog in staat enige troost en hoop te putten uit zijn besef van de 
menselijke eindigheid. Eindigheid betekent immers ook dat je niet alles overzien kan. 
Dat de werkelijkheid altijd veel groter en ondoorgrondelijker is dan je bij benadering 
kunt vermoeden en dat niemand noch van zijn eigen leven noch van dat van een ander 
weet "welke betekenis het voor wie dan ook, waar dan ook, hebben kan".6  

Noten 
1. Bij het schrijven van dit stuk ben ik geïnspireerd door gesprekken met studenten en docenten 

van het Humanistisch Opleidings Instituut, door kolleges die prof. dr. Th. de Boer over Levinas 
gaf en last but not least door de talrijke gesprekken met mijn vader die mij in woord en daad 
heeft voorgeleefd dat waar je hart is, daar ook je schat zal zijn. 

2. Zoals geciteerd bij: F. J. J. Buytendijk, Aandenken, Baarn 1980, pg. 96. 
3. V. Frankl, De zin van het bestaan, Rotterdam 1978, pg. 99. 
4. J. de Graaf, De ethiek van het immoralisme, Nijkerk z.j., pg. 48/49. 
5. J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme, Meppel 1978, pg. 236. 
6. J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme, Meppel 1978, pg. 235. 

Rektificaties: 

In het juninummer werd in een artikel over hulp bij zelfdoding gesteld, dat artsen nog altijd gebon-
den zouden zijn aan de Eed van Hippokrates (ruim 400 v. Chr.). 
Verschillende lezers maakten ons er op attent dat de tegenwoordige formulering van de artseneed 
dateert van 1845 (en in 1865 wettelijk werd vastgesteld). Hij houdt o.a. in: "Ik zweer/beloof dat ik 
de genees-, heel- en verloskunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar beste 
weten en vermogen zal uitoefenen". 
Het is dus onjuist te denken dat artsen nog gebonden zouden zijn aan die zeer oude Hippokrates-
eed, die als opgave stelt om het leven zo lang mogelijk te rekken. 

In de 'Losse notities' zijn twee storende drukfoutjes geslopen. De Al. Schotprijs is uitgereikt aan 
Kees Mercks (onderste regel pag. 114) en het "euforisme" van Van Schagen moet natuurlijk zijn 
een "aforisme" (derde regel vóór het einde). 

(B.B.) 



Dfi_effiodie < van de 
geestelijke verzorging 

Elly Hoogeveen 

Het schrijven van een artikel over methodiek van de geestelijke verzorging is voor 
mij een hachelijke zaak. De term "methodiek" wordt nogal eens gehanteerd in 
de zin van pasklare recepten voor de beroepspraktijk. "Methodiek van de 
geestelijke verzorging" zou dan kunnen suggereren dat er een analyse mogelijk 
is van onderscheiden problematieken waarmee mensen in hun leven kunnen 
worden geconfronteerd en dat in aansluiting daarop methoden van aanpak 
kunnen worden aangegeven en overgedragen. Deze benadering staat echter 
haaks op wat nu juist als kenmerkend voor geestelijk werk geldt. 
Juist ook door de praktijkervaring in het werk (waarover ik nog steeds beschik), 
weet ik maar al te goed dat er voortdurende reflectie op het werk, en daarbij 
zelfreflectie inbegrepen, nodig is om in de actuele situatie de essentie van het 
werk te kunnen nastreven. Problematieken kunnen op elkaar lijken, kunnen wel 
hetzelfde benoemd worden, maar ieder mens is weer anders en de problematiek 
is met zijn leven verweven en heeft daardoor een persoonlijke en individuele 
kleur. 

Iedere begeleiding is weer nieuw door de specifieke levenssituatie, instelling en achter-
grond van de mens met wie je in contact treedt. De problematiek komt vaak naar voren 
op een complexe wijze, met het leven van die mens verbonden. 

Betrokkenheid vereist 
Geestelijke begeleiding voltrekt zich binnen de interactie tussen cliënt en begeleider en 
toont zich daarin, door een gezamenlijk zoeken en door een persoonlijk proces van 
oriëntatie en heroriëntatie. 
De grondhouding van de begeleider is het hart van geestelijk werk en bepaalt zijn 
handelen. Deze grondhouding kenmerkt zich door een zich instellen op de emotionele 
en geestelijke situatie waarin de cliënt verkeert. 
Ik kwam eens met een man in contact die aan een beademingstoestel lag in het zieken-
huis en die in een depressieve en apathische toestand verkeerde. Hij beduidde me dat hij 
niet verder wilde leven. Mijn reactie was dat ik me dat, zijn situatie en omstandigheden 
meevoelend, inderdaad heel goed kon indenken. Deze herkenning en erkenning van het 
geuite gevoel opende — tot mijn verrassing en verbazing van andere betrokkenen — het 
contact en gaf de man ruimte om verder zijn hele situatie met mij te doordenken en te 
beleven, hetgeen leidde tot een opvallende verandering van instelling in positieve zin. 
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Toen ik in een andere — op zichzelf objectief vergelijkbare situatie — een soortgelijke 
reactie plaatste, werkte deze niet. Toen ik daarover nadacht, realiseerde ik me dat ik in 
die begeleiding te snel — sjabloonachtig had gereageerd en niet vanuit volle betrokken-
heid op die bepaalde persoon. Ik moest me beter op die man in die situatie instellen en 
niet afgaan op mijn (verworven) weten en het beogen van een eerder gebleken effect. 
Hiermee wil ik stellen, dat reacties, wijzen van handelen, strategieën binnen geestelijke 
begeleiding nooit losgemaakt kunnen worden van de relatie met de cliënt. Voor geeste-
lijke begeleiding is het derhalve van wezenlijk en vitaal belang steeds opnieuw in be-
levende en beschouwende betrokkenheid de relatie met een ander mens aan te gaan. 
Wanneer ik dus spreek over methodiek van de geestelijke verzorging acht ik het daarom 
niet zinvol te trachten problematieken te onderscheiden en daaraan gekoppelde metho-
den van benadering te ontwikkelen en te beschrijven. 
Een en ander betekent niet dat ik spreken over "methodiek van de geestelijke ver-
zorging" afwijs. In dit artikel hoop ik duidelijk te maken dat "methodiek" een 
invulling dient te leggen op basis van het karakter van deze beroepssoort. 
Primair richt ik me daarbij op de grondhouding van de geestelijk verzorger. Vanuit de 
grondhouding bepaalt hij, steeds binnen de actuele situatie van het werk, richting. De 
aard van het werk en de bij dit werk wezenlijk behorende houding en instelling van de 
geestelijk verzorger bepalen de methodiek van de geestelijke verzorging. 
In de uitwerking van deze plaatsbepaling zal ik eerst ingaan op hetgeen in mijn visie 
geestelijk leven en geestelijk werk is. 
Daarna wil ik in algemene zin een aantal essentiële kenmerken van geestelijk werk en de 
daarmee verbonden houding en instelling van de geestelijk werker beschrijven. 
Tenslotte wil ik middels een vijftal invalshoeken, in meer concrete zin, ingaan op 
hetgeen zich in de praktijk van het geestelijk werk afspeelt en op welke wijze de gekozen 
instelling en uitgangspunten zich methodisch laat duiden. 

Geestelijk leven en geestelijk werk 
"Geestelijk werk" waartoe ik naast geestelijke verzorging ook geestelijke vorming en 
humanistisch vormingsonderwijs reken, heeft uiteraard als wezenlijk kenmerk dat het 
gericht is op het geestelijke. Dat wil overigens niet zeggen dat er bij voortduring expliciet 
in termen van geestelijk wordt gesproken. Wel impliceert geestelijk werk een levenshou-
ding en levensvisie van waaruit de andere mens wordt benaderd. 
Deze levenshouding is niet iets dat je overneemt, aanhangt of onderschrijft. Ze wordt 
door ervaring van en reflectie op het leven tot je persoonlijk eigendom. Deze verwerkte 
levenshouding neem je mee in de relatie met de cliënt. 
Vrijwel elk mens heeft een geestelijk leven. Aan bijna ieder mens doen zich vragen voor, 
die in hun rationele onbeantwoordbaarheid, een persoonlijke benadering, een persoon-
lijke houding vergen waarmee op die vragen een, voor die mens min of meer bevredi-
gend antwoord, kan worden gevonden. Die persoonlijke benadering, die (geestes)hou-
ding bepaalt niet alleen de antwoorden, maar kleurt vooral de vragen. Geestelijk is die 
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werkzaamheid van het bewustzijn, welke de mens de mogelijkheid biedt een houding te 
vinden waarin hij zichzelf kan verstaan ten aanzien van het leven. Ofwel: het geestelijke 
is die werkzaamheid van het bewustzijn, welke de verstandhouding creëert tussen het 
zelf en het andere (het leven, de wereld, het totaal). 
Geestelijk leven speelt zich af op het grensgebied van beleven en beschouwen, speelt zich 
af daar waar rationeel onverzoenbare tegengestelden (die elkaars voorwaarde zijn) zich 
emotioneel verzoenen. 
Deze verzoening is als woordloos antwoord, de macht over de onmacht. Deze verzoe-
ning is belevend en kan van daaruit beschouwd worden. Binnen deze beschouwing 
wordt richting gekozen. De begrippen in taal gevat die voor deze richting gehanteerd 
worden, zijn levensbeschouwelijk gebonden. Waar naar mijn idee geestelijk leven als 
diepste beleving voor mensen uniform is, geeft de beschouwing erop (de invulling van de 
ervaring) en de inwerking van die beschouwing op de beleving als voortdurend elkaar 
beïnvloedend proces een eigen (levensbeschouwelijke) richting aan het geestelijk leven. 
Geestelijke verzorging wil de mensen in contact brengen met die werkzaamheid van het 
bewustzijn, of via beleving, beschouwende samenhang en ordening hierin terugbrengen. 
Binnen begeleidingen kom je vaak in contact met mensen die op een of andere 
wijze in een crisis-situatie zijn beland (door ziekte, ongeval, ingrijpende veranderingen 
in de levens- of werkomstandigheden). 
De betekenis die wij mensen aan het leven geven is veelal verbonden met maatschappe-
lijke en culturele waarden. Wie we zijn, ervaren te zijn, is meestal bepaald door wat we 
kunnen, doen, bereikt hebben, bezitten. Als ons levenspatroon in ernstige mate is ver-
stoord, fundamenteel onzeker is geworden of aangetast, komt ook onze zelfbestemming 
in het geding. Als alles "normaal" verloopt dringen essentiële bestaansvragen zich in 
het algemeen niet zo heftig aan ons op. Een mens die in een dergelijke "crisis-situatie" 
verkeert, zal nieuwe waarden zoeken, wil hij zin aan het leven kunnen blijven toe-
kennen. Hij zal zich dienen te heroriënteren, op zoek moeten gaan naar voor hemzelf 
authentieke waarden teneinde een nieuwe harmonie met het leven op te bouwen. 
De geestelijke begeleider wil de ander bij dit proces ondersteunen en terzijde staan 
waarbij hij zich baseert op het vertrouwen in de geestelijke kracht van de cliënt zelf. De 
wijze waarop hij in de begeleidende relatie staat is in sterke mate gekoppeld aan en 
voortvloeiend uit zijn eigen geesteshouding, levensovertuiging, zijn eigen persoon. 

Methodiek van de geestelijke verzorging - algemeen 
Uit het voorafgaande vloeit voort dat de essentie van de geestelijke verzorging door zijn 
aard, bedoeling en gerichtheid, al een methode inhoudt, methode is. Het is de gericht-
heid van het werk welke bepalend is voor de wijze van werken. Er is in deze een orga-
nisch verband. Dit verband manifesteert zich nu in de geestelijk verzorger die zich met 
zijn persoon in begeleidende relaties begeeft. De geestelijk werker belichaamt het werk, 
hij brengt met zijn persoon en de daarin gegeven levenshouding en instelling ten aanzien 
van het werk de methode mee. 
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Dit betekent dat aan de geestelijk begeleider een aantal "voorwaarden" gesteld kunnen 
worden, wil hij zijn werk adequaat en naar de geformuleerde doelstelling kunnen uit-
oefenen. Hij dient in staat te zijn met zijn persoon de essentie van het geestelijk werk in 
de praktijk te kunnen belichamen en waarmaken. 
In het hiernavolgende wil ik de methodiek van het geestelijk werk in algemene zin 
typeren. Ik doe dit, door een viertal kenmerken van de geestelijk begeleider bij de uit-
oefening van zijn werk te beschrijven. 

I. Grondhouding ten opzichte van zichzelf 
Van essentieel belang is dat de geestelijk verzorger zal moeten beschikken over op z'n 
minst de wens tot totale gerichtheid, tot totale aanvaarding van leven en dood en het 
daarmee samenhangende verstaan van het menselijk leven. Hij zal in contact dienen te 
staan met zijn eigen mogelijkheden tot verzoening en aanvaarding. Deze grondhouding 
brengt liefde tot het leven met zich mee, zelfs tot de absurditeit daarvan. Een geestelijk 
verzorger zal gekomen moeten zijn tot een in bepaalde mate uitgegroeide verstand-
houding met het leven. 
Deze eigen geestelijke gesteldheid is het draagvlak van het proces dat zich in de bege-
leiding tussen hem en de andere mens afspeelt. Hierop steunt de relatie tussen hem en de 
ander, hierop steunt hij zelf en hierop kan die ander — voor zover en zolang als nodig is 
— steunen. 

2. Grondhouding ten opzichte van de anderen 
Zijn houding tegenover degene wie hij begeleidt dient bepaald te zijn door volledige 
acceptatie en honorering van die mens in zijn omstandigheden als waardevol individu. 
Slechts op basis van een relatie gebaseerd op acceptatie, begrip en liefde kan die andere 
mens verder komen. 
Die andere mens is het doel. De relatie is doel in zichzelf. Daarvan zal de helende en 
ordenende werking kunnen uitgaan. 
Het gaat er om niet met (mijn) expliciete doelen te werken — het gaat om het contact 
zelf. 

3. Vermogen tot reflectie 
Het is van groot belang dat de geestelijk werker gericht is op en in staat is tot reflectie 
op zichzelf, zijn eigen levenshouding, zijn eigen functioneren. Vanuit deze reflectie kan 
hij in staat zijn de ander in contact te brengen met diens geestelijke mogelijkheden. 
Bovendien is het wezenlijk dat naast de persoonlijke betrokkenheid op de cliënt de 
geestelijk begeleider het vermogen heeft om op de begeleiding en de persoon van de 
ander te reflecteren. Hij dient er naar te kunnen zoeken waardoor en waarom de vermo-
gens tot geestelijk werkzaamheid bij de ander geblokkeerd zijn geraakt. Tevens kan hij 
trachten door deze reflectie de ander te helpen diens werkelijke vragen en problematie-
ken uit te kristalliseren. 
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Om te voorkomen dat deze reflectie verwordt tot afstandelijkheid, is het van essentieel 
belang dat dit vermogen in de persoon van de geestelijk begeleider is geïntegreerd en deel 
uitmaakt van zijn betrokkenheid op zichzelf en de ander. Op deze wijze kan hij in staat 
zijn voor en met deze ander ordening en structuur aan te brengen in de vaak ver-
warrende wijze waarop de vragen van het leven zich aan iemand opdringen. 

4. Gerichtheid op de essentie van de geestelijke verzorging 
Met name in de geestelijke verzorging speelt in de aanvang van de begeleidingen de per-
soonlijke betrokkenheid op de andere mens vaak een centrale rol. Dat vloeit voort uit de 
beschreven grondhouding tegenover de anderen. Het contact is veelal in eerste instantie 
helpend, steunend, verzorgend. De geestelijk werker richt zich er op dat die andere mens 
zich veilig bij en in zichzelf kan voelen. Daartoe kan het contact dienen. Het relationele 
staat in eerste instantie centraal. 
De aard van het werk echter houdt in dat de geestelijk verzorger zich in de relatie —
indien mogelijk — niet beperkt tot deze sfeer, hoe fundamenteel die op zichzelf ook is. 
Alleen verzorgend werk in deze zin zou te passief kunnen blijven. Het gaat er uiteindelijk 
om dat die andere mens middels de relatie met de geestelijke begeleider gestimuleerd 
wordt, met zijn eigen geestelijke mogelijkheden een antwoord te vinden op de situatie 
waarin hij in zijn leven verkeert. 
Het professionele van het werk is dat het uiteindelijk tendeert naar dit vormende aspect. 

Methodiek van de geestelijke verzorging - concreet 
In het voorafgaande heb ik aangegeven dat het specifieke van de geestelijke verzorging 
vooral ligt in de houding van de geestelijk verzorger ten opzichte van de ander, zichzelf 
en de essentie van het werk. In het navolgende wil ik middels een vijftal samenhangende 
invalshoeken, tot een nadere beschrijving komen van de methodiek welke het werk 
bepaalt. 

I. Vertrouwen in de groeiende kracht van de mens 
Uit je levensovertuiging vloeit voort dat je als geestelijk verzorger geloof, vertrouwen 
hebt in de geestelijke groeikracht van de mens met wie je in de begeleiding in contact 
staat. 
Voor iemand die in een moeilijke situatie in zijn leven verkeert is het lang niet altijd ge-
makkelijk en soms bijna onmogelijk om zijn geestelijke krachten aan te spreken. Als 
begeleider ga je er vanuit dat een nieuwe instelling op een veranderde levenssituatie 
alleen door de betrokken mens zelf, op zijn eigen wijze verworven kan worden. 
Een bepalende factor in geestelijk werk, is het streven aan de geestelijke groeikracht van 
de ander te appelleren, deze te mobiliseren, te bevorderen, te versterken. Van groot 
belang in dit proces is dat iemand in staat is de situatie waarin hij verkeert, te accep-
teren. Dat is vaak moeilijk, maar het is een voorwaarde om verder te komen, om een 
houding te vinden. Indien iemand kan komen tot acceptatie (dit in tegenstelling tot 
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"berusting"), tot actieve aanvaarding van de situatie, dan komt er mogelijk energie vrij 
voor het zoeken naar een nieuwe betekenisgeving van het leven, tot het maken van 
keuzen. 
Niemand kan echter geforceerd iets accepteren. Acceptatie kan pas werkelijk een start 
voor een nieuwe ontwikkeling betekenen, indien de betrokken mens vanuit zichzelf, 
bewust de situatie aanvaardt. In dit proces van aanvaarding en acceptatie kan het van 
wezenlijke betekenis zijn dat de geestelijk verzorger daarbij ondersteunt. Dit doet hij in 
zo'n situatie door zijn invoelende en accepterende houding tegenover alle uitingen van 
de cliënt, door relativering, door ordening, door betrokken reacties. 

2. Waarde van de mens 
Als geestelijk verzorger ga je er van uit dat een mens altijd waarde blijft houden in 
welke omstandigheden hij zich ook door het leven bevindt en hoe hij zich ook uit of 
voelt. 
Iemand die door een ongeluk lichamelijk volkomen afhankelijk is geworden, zal 
worstelen met de zin van zijn leven. Heeft zijn leven nog betekenis, heeft hij nog "zin 
om te leven"? Je kunt het je voorstellen dat iemand zijn leven als zinloos ervaart, het 
"niet meer ziet zitten", opstandig is, depressief, omdat hij geen uitweg of oplossing ziet. 
Alles wat iemand beleeft en uit, is iets van die mens zelf. Het heeft geen zin en is funda-
menteel onjuist deze gevoelens te ontkennen, te bestrijden of te pogen iemand tot 
andere gedachten of gevoelens te brengen. Vanuit je grondhouding voel je mee, leef je 
mee, denk je mee, orden je, reageer je. Deze grondhouding heeft niets met techniek te 
maken, daarom heeft het weinig zin in dit bestek aan te geven wat je precies zou kunnen 
doen of zeggen. De grondhouding die je hebt draagt de begeleidende relatie, is de door-
voelde methode van het werk. Wanneer je iemand in zijn waarde wilt laten, dien je niet 
te blijven staan bij de bevestiging van de uitingen en gevoelens, maar met name gericht 
te zijnop de werkelijke betekenis van deze uitingen en gevoelens. Je tracht als geestelijk 
begeleider te luisteren naar wat iemand werkelijk zegt. Als je zonder vooringenomen-
heid en zonder bedoelingen luistert en meeleeft, blijk je met je eigen grondgevoel op het 
grondgevoel van de andere mens te reageren. 
Een uiting als "ik wil niet meer leven" kan zo tot verschillende reacties van je zelf leiden 
en ook wezenlijk iets anders blijken te betekenen. In eerste instantie kan ik niet weten 
wat de achtergrond van de wens, de uitspraak is. Ik reageer met totale acceptatie en 
vanuit het besef dat je hier te maken hebt met een serieuze problematiek voor elk bewust 
levend mens. Als je vanuit je eigen levenshouding en gevoel reageert komt er vaak in een 
begeleidende relatie meer ruimte voor en helderheid over de wezenlijke problematiek. 
Bij de ene mens kun je dan ervaren dat hij spreekt en voelt vanuit een fundamentele ver-
werking. Jou rest dan respect voor die keuze. Bij een ander ontdek je, dat hij uiting 
geeft aan gevoelens van onmacht, verzet, verdriet. Hij zou wel een uitweg willen vinden, 
maar ziet geen oplossing. 
De man die door het ongeluk volkomen lichamelijk afhankelijk was en zei dat hij niet 
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door wilde leven, bleek dat uiteindelijk wel te willen, maar ontzettend te worstelen met 
het gevoel van volkomen afhankelijkheid. Toen dat helderder werd, hebben we veel 
gesproken over wat "afhankelijkheid" in feite is, hoe je dat zou kunnen hanteren en 
over de geestelijke onafhankelijkheid waarover hij nog steeds beschikte. 

3. De mens als doel 
Geestelijk werk bedient zich niet van een werkwijze welke een diagnose stelt van de 
problematiek en op basis daarvan een handelingsplan ontwikkelt. Binnen geestelijk 
werk is die andere mens zélf het doel. Het gaat om zijn proces, zijn welbevinden, zijn 
keuzes. Je gaat als geestelijk begeleider uit van de mentale, geestelijke situatie waarin de 
cliënt zich bevindt. Ook tijdens de begeleiding heb je niet de instelling te komen tot een 
diagnose in de zin van: "dat en dat mankeert er aan". In die zin denk je niet na over de 
cliënt en analyseer je niet. Je bent met je totale persoon betrokken op de ander, ook met 
je verstand, ervaring, reflecties, kennis en noties. Je brengt als geestelijk begeleider de 
ander wel degelijk in contact met jouw gedachten, constateringen en conclusies. Waar 
het echter om gaat is dat je dat doet samen met de cliënt en niet los van hem of buiten 
hem om. Je presenteert een en ander dan ook als jóuw gedachten en constateringen. Je 
denken, vragen, meedenken, ervaringen, grondhouding dienen er toe het denken van de 
ander te helpen en te ondersteunen. Het gaat er om dat de cliënt zicht krijgt op zijn eigen 
situatie, zijn wezenlijke motieven en waarden. Van daaruit kan hij ook zijn eigen keuzes 
maken. 

4. Beschikbaarheid-relatie 
Zo speelt de begeleiding zich af binnen een existentiële relatie tussen cliënt en begeleider. 
Je eerste streven is er dan ook op gericht een menselijk contact op basis van wederzijds 
vertrouwen tot stand te brengen. Het leggen van contact, het aangaan van een relatie, is 
techniek. 
De relatie zélf echter, de aard van het contact, is methode. 
Als geestelijk begeleider stel je je zelf beschikbaar met je totale persoon, met de kwaliteit 
van je menszijn. Daarbij denk ik aan: liefde en acceptatie van het leven in al zijn 
aspecten, echte betrokkenheid op die andere mens, je levenshouding en je verwerkte er-
varing. Van groot belang daarbij is dat je je beschikbaarheid zo tracht aan te wenden 
dat het contact zich begeeft via het uitdrukkings- en gevoelsniveau van de cliënt. 

5. Instelling - gerichtheid 
Geestelijke verzorging heeft, naast andere, hulpverlenende disciplines (zoals psycho-
therapie of maatschappelijk werk), zijn eigen gerichtheid. Binnen geestelijk werk con-
centreer je je op het basale gevoel van de mens in het zoeken naar betekenis, waarde van 
zijn leven. Geestelijk werk richt zich op het basale gevoel van de mens in het zoeken 
naar betekenis, waarde van het leven. 
De vragen naar de zin en betekenis van het leven worden door de cliënt niet expliciet, 
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maar impliciet aan de orde gesteld. Als geestelijk werker luister je op een bepaalde 
wijze. Je tracht op te vangen de signalen van de ander die gericht zijn op identiteitsbesef, 
zingeving en oriëntatie. Je luistert in deze zin "door" het verhaal van de ander heen, je 
beleeft het, betrokken, mee. Je luistert niet alleen naar wat iemand exact vertelt, maar 
vooral naar de betekenis die dat voor hem heeft. Je bent gericht op vragen als: wat is 
belangrijk voor iemand, waaraan ontleent hij zijn waarde, hoe kan iemand leven, welke 
keuzes kan hij (nog) maken. Van betekenis is vooral de kijk die iemand zelf heeft op 
hetgeen gebeurt, op zijn leven, het leven. Wat je daarvan hoort geef je aan hem terug. 
Denken over dergelijke zaken tracht je te versterken door eigen bevindingen, door 
constateringen die je doet ten aanzien van zijn persoon. Je praat er niet in theoretisch 
beschouwende termen over; de wijze waarop je er met de cliënt over spreekt is steeds 
gerelateerd aan de situatie waarin iemand zich bevindt. 
Fundamenteel blijft dat de ander de weg aangeeft; vaak zegt hij meer dan hij zichzelf 
door allerlei concrete ervaringen en problemen van de situatie heen bewust is. Je poogt 
door reacties, constateringen, meebeleven, hem in het proces tot verheldering van zijn 
eigen wezenlijke motieven en waarderingen te ondersteunen. Je bent er op gericht hem 
hierbij te helpen door die aspecten in zijn denken en beleven naar voren te halen. 
Geestelijke verzorging in deze zin uitgeoefend kan voor veel mensen een helende be-
tekenis hebben, doordat ze middels ordening en, bewustwording de greep op hun eigen 
leven kunnen hervinden. 

Tenslotte 
Je kunt omschrijven wat de gerichtheid van het geestelijk werk is en welke "methodiek" 
deze gerichtheid draagt. Toch blijft dit werk steeds weer een avontuur, omdat je met een 
ander mens een proces aangaat, diens levensweg. 
De satisfactie van het werk vind je door de bijdrage die je in deze kunt leveren. Een 
stimulerende ervaring heb je ook bij herhaling door de creatieve en moedige wijze waar-
op mensen met hun levenssituatie omgaan, .waardoor je steeds weer ook zelf, bij de 
essentiële zaken van het leven wordt bepaald. 

Internationaal kongres 
Van 31 oktober tot en met 3 november 1985 zal in het Oostenrijkse Bregenz het 
tiende internationale kongres plaatsvinden van de "Association Internationale des 
Professeurs de Philosophie". Het algemene thema luidt: De rol van de filosofie-
geschiedenis in het moderne filosofie-onderwijs. Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via Dr. Erich Moll, Herzog Sigmund Str. 2, A-6176 Wis, Oostenrijk 
(05222-338544). 



Rekenschap 1-nternationa 

Albert Nieuwland 

Religious Humanism 
Religious Humanism is het kwartaal-
blad van de Fellowship of Religious 
Humanists. Dit is een groepering, in 
1963 door een aantal vrijzinnig-reli-
gieuze leidende personen opgericht 
met als doel de bevordering van de 
religieuze dimensie van het humanis-
me. Het blad is keurig uitgegeven, 
iets ruimer qua formaat en lettertype 
dan Rekenschap. Er staan regelmatig 
gedichten in, er is veel plaats voor in-
gezonden artikelen en er is een goede 
boekenrubriek. Het blad wordt ver-
der grotendeels volgeschreven door 
voorgangers van de Unitarian Uni-
versalist Church (een vrijzinnig-
christelijke groepering die in plaats 
van de drieëenheid de éénheid van god stelt en gelooft dat ieder mens zalig kan 
worden) met filosofisch getinte artikelen over wat religieus humanisme precies 
inhoudt. De inhoud viel me eigenlijk gezegd een beetje tegen. Ik had behalve het 
bovengenoemde, dat overigens uitstekend van kwaliteit is, toch ook meer arti-
kelen verwacht die op de praktijk van het religieus humanisme in zouden gaan, 
het soort artikelen, dat ik in het vorige keer besproken Humanistic Judaism zo 
rijkelijk aantrof. 
Ter gelegenheid van het Lutherjaar 1983 is een nummer van Religious Humanism ge-
wijd aan de invloed van Luther op het moderne humanisme. Charles Scot Giles analy-
seert in The Practica! Theology of Martin Luther Luthers Tafelgesprekken. Dit werk 
wordt vaak wat verdonkeremaand vanwege de ruwe, platvloerse en antisemitische taal 
die Luther erin uitslaat. Dit alles moet volgens Giles in de kontekst van zijn tijd gezien 
worden. Wat belangrijk is, dat er in dit werk zowel de intieme als de alledaagse kanten 
van de persoonlijkheid van Luther naar voren komen. Norman 0. Brown, Fromm en 
Erikson hebben er al op gewezen, dat Luther voor een deel model heeft gestaan voor de 
ontwikkeling van een nieuwe vorm persoonlijkheid van de Westerse mens. Kenmerkend 
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voor Luther was, dat hij zichzelf als een zondaar zag. Dit slaát dan niet, zoals we zou-
den verwachten, op bovengenoemde platvloersheid en antisemitisme — dit werd in die 
tijd heel normaal gevonden. Het slaat op de herhaalde aanvallen van melancholie waar 
Luther onder leed. Hij legde dit uit als straf voor een zonde die hij begaan had en die 
blijkbaar groter was dan die van Judas, die Jezus verraadde maar daarvoor vergeving 
kreeg. Luthers Tafelgesprekken zijn te beschouwen als methoden om die depressies via 
een positieve levensinstelling teboven te komen, eerder een psychologische dan een theo-
logische oplossing dus. Luthers "aanvechtingen", zijn depressies vervullen niet, zoals 
vaak wordt aangenomen, bij hem de functie van het door god veroorzaakte kwaad, 
noodzakelijk voor het louteringsproces van de mens. Dit tragische element mist Giles 
juist bij Luther. De depressies zijn bij hem een straf gods die hij mensen leerde over-
winnen door zich steeds meer volgens gods wil te gedragen. Hij leerde anderen dit ge-
drag aan zonder het zelf echter te vertonen. Giles vraagt zich af of de geschiedenis niet 
een andere wending genomen zou hebben als Luther wèl oog voor het tragische element 
van het leven gehad zou hebben en daarmee voorloper van het existentialisme zou zijn 
geworden. 

Ronald P. Carver onderscheidt in How Humanistic are Humanists? humanisten met 
een kleine h (allen met humanistisch te noemen opvattingen en gedrag) en humanisten 
met een grote H (diegenen die zichzelf humanist noemen). Hij vergelijkt de opvattingen 
van een groep aanhangers van de Unitarian Universalist Church met die van een groep 
mensen die zichzelf humanist noemen. Daarbij stelt hij vragen op basis van het Ameri-
kaanse Humanist Manifesto II (zoals: bent u al dan niet van mening dat de kosmos 
kwaad noch goed is, maar neutraal, dat mensen uit ervaring zelf kunnen uitmaken wat 
goed en kwaad is, dat de rede het machtigste menselijke instrument is om problemen op 
te lossen, enz.). Beide groepen scoorden identiek. De conclusie van de schrijver is dan 
ook dat het onjuist is zichzelf alleen maar humanist te noemen, omdat men dan de term 
lijkt te claimen. Het is beter er voor de duidelijkheid bij te vermelden of men ongods-
dienstig-, religieus-, wetenschappelijk- of . . . christelijk humanist is. 

Konstantin Kolenda beschrijft in The Religious Humanism of American Pragmatism 
het religieus humanisme van Peirce, James en Dewey. Kenmerkend voor het pragma-
tisme is de opvatting dat kennis eerder door doen dan door waarnemen en nadenken 
wordt opgedaan. De zin van het leven komt men dan ook alleen maar te weten door het 
leven te leven en niet door erover na te denken. Filosoferen over het leven mag als enige 
doel hebben het leven intensiever te laten beleven. Zo ook wat betreft de religie. Het 
gaat niet om de vraag of god al dan niet bestaat en of er al dan niet een samenhang in de 
kosmos bestaat. Het gaat erom god en kosmos te beleven en ons zodoende de kosmische 
dimensie van het leven te laten openbaren. 



Losse notities 

Een rage is het niet, maar er verschijnen in de laatste tijd aardig wat boeken over de 
volksaard van de Nederlander; meer dan kort na de oorlog, denk ik. Het lijkt wel of we 
de periode van de hernieuwde romantiek tegemoet gaan. Toen werd er immers over de 
aard, de geest, de ziel van een volk geschreven alsof het volk een individu was. De ge-
broeders Grimm tekenden de sprookjes op, die als konijn uit de hoge hoed van de volks-
ziel kwamen. Het Wilhelmus leefde in de geest der Geuzen en hoefde alleen maar door een 
of andere soldaat opgeschreven te worden. Elk volk had een constante aard, een vast-
staand karakter, een ziel. U kent ze, de stereotypen: de trotse Spanjaard, de laconieke 
Engelsman, de gastvrije Griek, de op geld beluste Nederlander enz. enz. Bijna nooit 
werd er in de populare publicaties en in de gewone gesprekken gehandeld over de toch 
niet oninteressante vraag of de volksaard erfelijk was of door het milieu bepaald en in 
verband hiermee of de aard van een volk constant was. Ook toen de periode van de 
romantiek voorbij was bleven de stereotypen en het praten over de volkeren en hun 
eigenschappen is, denk ik, even geliefd als het praten over het weer. Ik moet niet de in-
druk wekken, dat dat allemaal onzin is; er zijn natuurlijk verschillen in talen, leefge-
woonten, voorkeuren, smaken. De volkeren wonen in van elkaar verschillende gebieden 
en zij hebben verschillende dingen beleefd. Maar over wie spreekt men als men het over 
een volk heeft? De sfeer van de tenniswedstrijden op Wimbledon, waar de scheids-
rechter, als het niet stil genoeg is "quiet please, thank you" zegt, is typisch Engels,zegt 
men. 0 ja? En de dronken voetbalsupporters van de Engelse clubs, vechtend en ver-
nielend op het continent, zijn die niet typisch Engels? De Engelsman, de Nederlander, 
het zijn abstracties, zij bestaan niet. Ja maar je moet met gemiddelden werken, wordt er 
dan gezegd. Goed, maar ik heb de man of de vrouw nog niet ontmoet, die mij het ge-
middelde kon aantonen van een boer uit Friesland, een onderwijzer uit Haarlem, een 
kraandrijver uit Amsterdam, een kruidenier uit Kerkrade en een ingenieur uit Hengelo. 
Nee, maar een bepaalde groep geeft de toon aan, is aan het woord en de rest volgt vroeg 
of laat. Maar welke groep dan? De journalisten uit Holland? De punks uit Groningen? 
Het blijft wel aardig om te lezen wat een intelligente, geestige, Portugese romancier, die 
al geruime tijd in Holland woont, over de Nederlanders te zeggen heeft, zo als iedereen 
graag wil weten hoe anderen over hem denken, maar op hoeveel materiaal is zijn oor-
deel gebaseerd? 
Hetzelfde geldt voor een boek over de Nederlander, geschreven door een Amerikaanse 
socioloog, die al een aantal jaren in Amsterdam woont. Hij schrijft, dat de Nederlander 
helemaal niet de individualist is, waarvoor hij doorgaat, maar een conformist en een 
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kuddedier, in tegenstelling tot de Amerikaan. Je moet maar durven. Zulk soort op-
merkingen zeggen meer over de man, die ze schrijft, dan over de Nederlanders. Maar, 
zoals gezegd, het blijft vermakelijk om over de volkeren en hun trekken te schrijven en 
het moet nog snel gebeuren ook, want door de tv, het tourisme, de vliegtuigen, de ham-
burgers, en de coca-cola zullen de eigenaardigheden, als de klederdrachten, verdwijnen. 
Dus toch een gemiddelde Europeaan? Nee, een genivelleerde. Wilt u een boek lezen, 
waarin ook over de volkeren van de E.G. landen geschreven wordt, maar dan ge-
nuanceerd en bescheiden, neem dan The Europeans van Luigi Barzini ter hand. Hij kent 
de geschiedenis, kent de literatuur van de landen en hij geeft echt informatie. Dat kon-
den wij ook verwachten van hem, want hij schreef een prachtig boek over zijn land, 
Italië, ik meen ook in het Nederlands vertaald. Overigens moet ik niet de passie preken, 
want in de oorlog schreef ik een boekje over Coornhert en in het laatste hoofdstuk had 
ik het over de volksaard en over Coornhert als een typische hollandse burger. Het 
excuus is, dat er toen de nadruk op gelegd moest worden, dat wij totaal verschilden van 
Duitsers. 

Ja, ik weet het, een groot aantal schrijvers over literatuur — Du Perron bijv. — hebben 
lovend en diepzinnig over het genre van de detectives geschreven, misschien het meest 
gelezen soort literatuur. Ik weet ook best, dat er voortreffelijke schrijvers van dat genre 
zijn, zodat hun boeken literaire waarde hebben (o.a. Simenon), maar die wetenschap 
weerhoudt mij niet van mijn oordeel, dat het genre niet deugt. De afkeer is natuurlijk 
verankerd in een gebied waar de rede, de argumenten geen toegang hebben, maar ieder 
wil nu eenmaal graag aangeven waarom hij of zij iets doet of niet doet, iets mooi of 
lelijk vindt. Welnu, ik heb twee argumenten. Ten eerste, er zijn in ons land (en het zal 
elders niet anders zijn) duizenden, die detectives verslinden, maar die verder nooit een 
boek lezen. Deze bewoners van de villa Nooit gedacht zeggen, dat zij daar geen tijd voor 
hebben. Die mensen kunnen knapper, handiger, beter, aanzienlijker dan ik zijn, ik voel 
mij nooit helemaal thuis bij hen. Ten tweede, als de ontknoping er is, de dader gepakt 
en de politie naar huis, verliest het boek zijn waarde; het vernietigt zich zelf. En als men 
een boek van Simenon of Chandler herleest, zegt dat alleen maar, dat deze auteur zo 
goed schrijft, dat het je niets kan schelen wie de dader is. Maar onder deze argumenten 
ligt een soort overtuiging, dat misdaad in het algemeen en moord in het bijzonder, iets 
zo verschrikkelijks is, voor alle betrokkenen — ook de dader — dat het ongepast is om 
daar een amusementsgenre van te maken. Maar ook nu moet ik niet huichelen, want ik 
kijk graag naar de tv-serie waarin commissaris Derrick de hoofdrol speelt. Niet alleen 
omdat er zo voortreffelijk geacteerd wordt, maar ook omdat Derrick, tijdens het onder-
zoek of als afsluiting altijd iets zegt waaruit zijn menselijk begrip en zijn medeleven met 
de dader blijkt. In mijn ogen tilt deze houding de serie net iets uit boven de meeste van 
dat genre en verre uit boven de walgelijke amerikaanse bloedige schietfilms en boeken. 

H. Bonger 



Ingezonden brief 

Het stuk van Van Wijk over abortus en het recht op zelfbescherming (bedoeld zal zijn zelfbeschik-
king) in Rekenschap van maart 1985 vraagt volgens mij om enige aanvulling. Eigenlijk ben ik over het 
algemeen wel met de schrijver eens, maar naar mijn mening verdient het onderwerp wèl nog wat 
uitgediept te worden. Ik vraag de lezers mijn bijdrage niet in de eerste plaats te zien als bestrijding 
van Van Wijk, doch meer als een aanvulling op wat hij te zeggen heeft. Ik wil overigens niet ver-
helen, dat ik toch ook hier en daar een punt zie waarop ik met Van Wijk diepgaand van mening 
verschil. Hij werkt zijn stellingen niet helemaal uit, misschien blijken we het meer eens te zijn dan 
ik nu vermoed. Maar mag ik — als vrouw — dit onderwerp belangrijk genoeg vinden om de dis-
cussie dan ook maar voort te zetten? 
Mijn betoog bestaat uit twee delen: Ten eerste wilde ik graag nog wat aanvullende opmerkingen 
maken over de Wet afbreking zwangerschap. Hulpverleners — ook humanistische — kunnen te 
maken krijgen met vrouwen, die een abortus overwegen. Het kan dan van belang zijn, dat zij van 
deze wet iets afweten. Ten tweede zal ik ingaan op een enkele opmerking, die de heer Van Wijk in 
zijn artikel heeft gemaakt. 

De Wet afbreking zwangerschap 
Deze wet is nodeloos bevoogdend en loopt achter de ontwikkeling aan. Dat stelt Van Wijk en ik 
ben het hartgrondig met hem eens. De wet loopt zozeer achter de ontwikkeling aan, dat zij al 
nauwelijks meer afdwingbaar is. De nodeloos bevoogdende voorschriften van deze wet zijn al 
tijdens de behandeling in het parlement gebleken zozeer in strijd te zijn met andere beginselen die 
in onze maatschappij worden toegepast, dat de wet zelf al haast niet meer kan worden gehandhaafd. 
De 'wachttermijn' van vijf dagen is hiervan een duidelijk voorbeeld. Het oorspronkelijke wetsont-
werp bevatte daarover een zeer kort en duidelijk artikel, dat erop neerkwam dat de arts, die de 
abortus verricht, dat niet eerder mag doen dan op de zesde dag na de dag, waarop de vrouw die 
geneeskundige voor het eerst heeft bezocht en hem om een abortus heeft gevraagd. 
Maar kijk, dát kwam in botsing met een geheiligd beginsel in onze Nederlandse samenleving. Van-
uit de Tweede Kamer wees men de Minister erop, dat dit voorschrift tot gevolg kan hebben dat de 
vrouw, om de termijn zo kort mogelijk te houden, haar huisarts passeert en direct naar de abortus-
kliniek stapt. En wij willen toch zo graag de huisarts de spil laten zijn waarom de medische zorg 
draait? De Minister kon dat niet ontkennen en voegde aan het artikel een tweede lid toe, dat de 
wachttermijn laat beginnen vanaf het moment, waarop de vrouw haar voornemen tot abortus met 
haar huisarts bespreekt. Daarmee kwam men wèl in botsing met wéér een ander beginsel in de 
medische wereld, namelijk dat van vrije artsenkeuze. De Kamer zei dus: Mooi, maar niet genoeg. 
De vrouw kan haar voornemen hebben besproken met en verwezen zijn door een andere arts, bij-
voorbeeld één die verbonden is aan een Rutgershuis. En wéér moest de Minister door de knieën. Het 
artikel werd ze) bijgesteld, dat een verwijzing door die andere arts er ook onder valt. 
Vervolgens werd opgemerkt dat de arts, die helemaal geen abortus wil, de termijn aanzienlijk kan 
verlengen door de vrouw zijn beslissing pas na een lange tijd mee te delen. Tja, nu zat de Minister 
met de vloek van zijn boze daad. Als je termijnen gaat stellen, moeten ze niet willekeurig verlengd 
kunnen worden door een dwarsliggende arts. En dus werd het artikel aangevuld met een volgend 
nieuw lid, dat de arts verplicht binnen drie dagen te beslissen of hij al of niet verwijst. En dat was 
mooi meegenomen. Maar daarmee waren de problemen nog niet uit de wereld. Al moet de wei- 
gerende arts dan snel beslissen, hij bereikt toch maar dat de wachttijd langer wordt. Accoord zei de 
Minister. En hij maakte het artikel nog wat langer door eraan toe te voegen, dat in zo'n geval de 
termijn van vijf dagen met één dag wordt verkort. Al met al kan men constateren, dat een zeer 
slecht geformuleerd voorschrift over die beraadstermijn is gegeven, dat degenen die ermee te 
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maken hebben nog wel eens voor ingewikkelde puzzels kan stellen. Maar voor de praktijk van alle 
dag zal het nauwelijks een verandering van de reeds gegroeide situatie betekenen. Tussen de dag 
waarop de vrouw haar eigen arts bezoekt met verzoek om verwijzing en de dag waarop de abortus 
plaatsvindt, zullen altijd wel minstens vijf dagen liggen. Sterker nog, het hele artikel zal ook wel tot 
verkorting kunnen leiden van de tijd, die ligt tussen het besluit van de vrouw zich te laten aborteren 
en het moment van de abortus zelf. Het voorschrift aan de arts, dat hij binnen drie dagen moet be-
slissen of hij verwijzen wil of niet is — om het maar eens even cynisch uit te drukken — een gods-
geschenk. De klacht, dat in de oude situatie kwaadwillende artsen de vrouw aan het lijntje konden 
houden, lijkt mij namelijk nogal reëel. 
Tenslotte: de Wet zegt óók nog dat de arts, die zich niet aan de termijn houdt, strafbaar is tenzij 
eerder ingrijpen noodzakelijk is om een dreigend gevaar voor het leven of de gezondheid van de 
vrouw af te wenden. Aangezien in de medische wereld tegenwoordig onder 'gezondheid' ook de 
geestelijke gezondheid wordt verstaan, biedt dit artikel een redelijk perspectief voor noodgevallen. 
Een tweede waarborg, die deze wet heeft willen geven voor een 'verantwoorde' abortuspraktijk, ligt 
in een voorschrift aan de arts die de abortus zal verrichten. Deze moet een soort gewetensonder-
zoek bij de vrouw doen. Hij moet constateren dat de vrouw in een noodsituatie verkeert en dat —
om de wet even precies te citeren — "zij haar verzoek heeft gedaan en gehandhaafd in vrijwillig-
heid, na zorgvuldige overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren 
leven en van de gevolgen voor haarzelf en de haren". Deze bepaling houdt een dubbele bevoogding 
in. Vóórdat de wet in werking trad was de feitelijke situatie zo, dat de arts zelf besliste of hij uit 
ethisch oogpunt de abortus kon verrichten of niet. Nu is hij onderworpen aan een complex van 
voorschriften, die bepalen dat hij allerlei gegevens moet bewaren en verstrekken. Dat is nodig om 
mogelijk te maken na te gaan of hij dat 'gewetensonderzoek' wel goed heeft verricht. Maar ook 
hier strooit een algemeen aanvaard en zelfs in de grondwet vastgelegd beginsel roet in het eten. Het 
recht op privacy van de betrokken vrouwen gebiedt, dat de gegevens anoniem zijn. Dat betekent, 
dat nooit kan worden nagegaan of de arts in een bepaald geval de juiste beslissing heeft genomen. 
De Minister heeft dat met zoveel woorden in het parlement erkend. Wel is het theoretisch mogelijk, 
dat op grond van de verplichte aantekeningen voor een reeks van gevallen geconstateerd wordt, dat 
een bepaalde arts wat gemakkelijk verzoeken om abortus inwilligt. Zou dat worden vastgesteld, 
dan kan de Minister in het ergste geval de vergunning, die elke kliniek of ziekenhuis moet hebben 
om abortus te mogen verrichten, intrekken. Maar dan vindt die Minister alweer een ander beginsel 
op zijn weg. In ons land kunnen ministers namelijk geen vergunningen intrekken, zonder dat de 
burgers zich daartegen kunnen verweren. En dus zou het ziekenhuis of de kliniek in zo'n geval 
recht van beroep hebben op de Raad van State. Aangezien artsen in ons land goed georganiseerd 
zijn en een vrij hoge status genieten, kan men verwachten dat zij en de inrichting, waarin zij 
werken, zich zullen verweren. Ze kunnen zich ook nog zeer deskundige juridische hulp veroor-
loven. Kort gezegd: deze wet is bevoogdend, niet alleen voor de vrouw maar ook voor de arts, 
maar er zal heel wat water door de zee moeten stromen voordat de regering erin slaagt de artsen 
hier werkelijk de wet te stellen. 
Een papieren tijger dus, deze wet. De met sociale vaardigheden begaafde vrouw, die een abortus wil, 
vindt heus wel een vrouwvriendelijke arts die de ingreep bij haar wil verrichten. Ze zullen soms 
samen wel wat theater moeten opvoeren, afhankelijk van de gezindheid in de inrichting waar de 
abortus wordt verricht. De vrouw moet goed bedenken welke redenen ze opgeeft (enig coachen 
door een vrouwen-organisatie, die van wanten weet, is wel aanbevolen) en de arts zal haar voor alle 
zekerheid nog even langs een reeks sociale hulpverleners moeten sturen. Niet dat dit nou echt nodig 
is, maar dat maakt de zaak voor hem wat makkelijker. Hij kan dan naar waarheid aantekenen, dat 
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hij zijn beslissing heeft genomen na overleg met een maatschappelijk werkster, een psycholoog 
en/of een psychiater. Die vrouw moet zich dat laten welgevallen en telkens de juiste termen ge-
bruiken, maar dat leren we wel. 
Jammer alleen, dat het niet zo sociaal begaafde meisje soms niet te redden zal zijn. Enig theater 
van de kant van de vrouw is soms toch wel aanbevelenswaard. Sommige mensen zijn zo simpel en 
eerlijk dat ze niet te redden zijn. Dáárop komt de christelijke moraal neer in dit geval. 
Ik schreef hierover zo uitvoerig omdat 66k voor humanistische vrouwen, raadsvrouwen en geeste-
lijke begeleiders hier een taak ligt. Kruist een vrouw die abortus wil je pad, dan kun je haar helpen 
door haar zorgvuldig door dit theater heen te loodsen. Daarom is het nodig, dat men de wet kent 
met de daaraan verbonden mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Zedelijke oordelen 
Ik kom nu tot het tweede deel van mijn betoog. Het valt mij op, dat Van Wijk op blz. 19 van 
Rekenschap van maart 1985 stelt: "De baas-in-eigen-buik-theorie als motief voor de vrouw tot 
abortus acht ik aanvechtbaar. Deze theorie behoort eerder, en wel ten tijde van de conceptie, in de 
praktijk te worden gebracht". 
Ik vraag mij af of men hier van theorie kan spreken. Ook lijkt het mij vreemd, dat een theorie 
een motief kan zijn voor een bepaalde beslissing. Ik dacht, dat met de term 'baas in eigen buik' een 
beginsel wordt aangeduid, dat een leidraad zou kunnen vormen voor regelgeving. De wetgever zou 
kunnen redeneren: aangezien de mens het recht heeft te beschikken over zijn eigen lichaam, is voor 
de vrouw die abortus wenst en voor de arts die deze abortus wenst te verrichten geen bijzondere 
wetgeving nodig. De gewone voorschriften, die moeten waarborgen dat medische hulp op tech-
nisch en hygiënisch verantwoorde wijze wordt verstrekt, zijn ook voor deze gevallen voldoende. 
Problemen van ethische aard, die zich op dit terrein kunnen voordoen, moeten worden beoordeeld 
volgens de medische ethiek, zoals zoveel ethische problemen waarvoor artsen worden gesteld. De 
wetgever houde zich verre van dat ethisch terrein. Dat de vrouw die abortus wenst, kan komen te 
staan voor het feit, dat de arts — op grond van zijn geweten — de abortus niet kan geven, 
is een zaak waarin geen voorschrift iets kan veranderen. In wezen gaat het hier om een 
tragisch conflict. Het tragische is namelijk, dat de arts op grond van zijn zedelijk oordeel iets aan 
een ander onthoudt, waarop die ander op grond van diens zedelijk oordeel meent recht te hebben 
en dat die ander zichzelf niet kan verschaffen. De gevolgen van het zedelijk oordeel van de arts 
komen niet voor zijn eigen rekening, maar in hun volle omvang voor rekening van de vrouw, die 
om abortus vraagt. Niettemin: ik ben van mening dat niemand het recht heeft de arts, die een 
abortus meent niet te kunnen verantwoorden, te dwingen die abortus toch te verrichten. Dat zou ook 
feitelijk niet goed mogelijk zijn. De arts heeft het recht te zeggen: hier sta ik, ik kan niet anders. Hij 
heeft volgens mij bepaald niet het recht tot de vrouw te zeggen: "Uw zedelijk oordeel is fout, U 
mag deze abortus niet wensen". Het 'hier sta ik, ik kan niet anders' mag niet worden: 'Omdat ik 
niet anders kan, mag jij niet anders willen'. Als ik Van Wijk goed begrijp, wil hij dat eigenlijk wel. 
Ik beluister iets in het hierboven aangehaalde zinnetje van: "Hoor eens dames, jullie denken nou 
wel, dat jullie over je eigen lichaam zelf mag beslissen, maar dát is nou eens een keertje niet waar. 
Je zult je over je wens tot abortus zedelijk eerst maar eens even moeten verantwoorden". Geen 
mens kan en mag oordelen over wat een ander m.b.t. zijn lichaam wel of niet zedelijk verantwoord 
vindt. We hebben geen recht een ander ons zedelijk oordeel op te dringen. We hebben wel altijd de 
plicht iedere keer wanneer ons om hulp wordt gevraagd onszelf af te vragen of we die hulp kunnen 
en mogen geven. Die situatie kan tragisch zijn, wanneer wij over de middelen beschikken en de 
andere die om hulp vraagt niet. Wat wij echter telkens zien gebeuren is dat de hulpverlener die 



tragiek niet ziet, maar — misschien omdat hij die ook niet onder ogen wenst te zien — zijn ge-
wetensbeslissing gaat verpakken in een zedelijk oordeel over de hulpvrager. En dan is die hulp-
verlener volgens mij op zeer onverantwoordelijke manier bezig. 
Het kwetsende in de abortus-discussie is voor ons vrouwen niet zozeer, dat sommige artsen menen 
aan abortus niet of niet altijd te kunnen meewerken. Het kwetsende is dat er zoveel mensen zijn die 
menen, dat wij ons maar eens even voor onze beslissing over ons eigen lichaam moeten verant-
woorden tegenover die arts. En waarom? Het komt er toch op neer, dat dit moet omdat de arts 
over de mogelijkheden beschikt en wij niet. 
Dezelfde problematiek kan zich voordoen bij de euthanasie. Ook hier kan zich de tragiek van de 
met elkaar botsende zedelijke beslissingen voordoen, vooral als het gaat om mensen, die niet meer 
in staat zijn zich de middelen tot zelfdoding te verschaffen. 
Wij kunnen elkaar voor déze problematiek nooit helemaal behoeden. Maar de weigering van hulp 
wordt wel heel wat humaner als de hulpverlener zijn weigering niet verpakt in een zedelijk oordeel 
over de vrager, doch uitsluitend presenteert als een niet anders kunnen met volledig respect voor 
het oordeel van de vrager. 
'Ja maar', zegt men nu, 'het gaat bij de abortus altijd om die derde, het kind in wording'. Daarop 
heeft het Eerste Kamerlid Glastra van Loon het antwoord gegeven, dat ik volledig onderschrijf. 
Hij zei bij de behandeling van de Wet afbreking zwangerschap: "Als uit de geschiedenis van de 
abortuswetgeving iets te leren is, is het dat wetgeving een middel is dat niet deugt voor ieder doel. . 
Ongeboren leven . . . vormt een zodanige eenheid met het lichaam van de vrouw die daar zwanger 
van is . . ., is . . zozeer bepalend voor haar vitale functies en het is ook zozeer bepalend voor het 
voelen (en) denken . . . van die vrouw, dat iedere benadering en iedere beoordeling van die vrouw 
en haar vrucht als twee afzonderlijke eenheden een daad is van geestelijke gewelddadigheid en van 
verstandelijke wreedheid tegenover die vrouw". 
Ik weet niet of Glastra van Loon humanist is, maar ik vind dit een oordeel een humanist waardig. 
Ik stel er prijs op hieraan nog iets toe te voegen. Natuurlijk komt het voor, dat een vrouw zwanger 
wordt ten gevolge van gedrag, dat niet bepaald een groot gevoel van verantwoordelijkheid uit-
straalt. Bijvoorbeeld wanneer die vrouw na een feestje laveloos dronken in bed stapt met een haar 
nauwelijks bekende man. Maar zwangerschap, bevalling en moederschap mogen niet worden toe-
gepast als 'straf op de zonde'. Volgens mij is dát nu echt onzedelijk, nog afgezien van het feit dat 
deze 'straf' vaak niet in verhouding staat tot de "zonde". 
Dit soort 'straffen' is zo wreed, getuigt ook zozeer van gebrek aan respect en humaniteit, dat de 
toepassing ervan volgens mij een humanist niet waardig is. 
Dit alles geldt ook voor de levenspartner van de vrouw. Heeft zij met hem een goede relatie dan zal 
zij haar beslissing over abortus wel met hem doorpraten. Maar aangezien zij degene is die zwanger 
wordt en een bevalling moet doormaken en niet hij, komt hem het recht niet toe haar tot het door-
maken van deze toestand te dwingen als zij dat niet wenst. De man is nu eenmaal geen heerser over 
het lichaam van de vrouw. Humanistische mannen zouden dat moeten begrijpen. Bij Van Wijk zie 
ik dat begrip nog niet helemaal gloren. Gelukkig is het door hem aangehaalde Humanistisch Pers-
pectief wat verder. Laten we dat vooral zo laten. 

H. SINGER-DEKKER 

Naschrift: Daar sta je dan! Het moet mij van het hart, dat de stelling van mevrouw Singer-Dekker 
aan het slot van bovenstaand artikel veel weg heeft van een bewijs uit het ongerijmde. Wellicht 
heeft zij zich zodanig laten meeslepen door de citaten van Glastra van Loon, dat een meer genuan-
ceerde visie bij haar geen genade meer kent. Ik heb immers niet anders bedoeld dan aandacht te 
vragen voor de (beperkte) rol van de partner in die gevallen, dat deze ook werkelijk nog de echte 
partnerrol vervult ten tijde van de besluitvorming over abortus. Enig begrip voor relativiteit mis-
staat naar mijn mening ook een humanist niet! Wellicht kunnen wij het ook hierover samen eens 
zijn! 

A. C. VAN WIJK 


