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EDACTIONEEL

Praktische Humanistiek zal met ingang van dif 
nieuwe jaargang verschijnen via uitgeverij SWP te 
Utrecht. U zult daar als abonnee niet veel van 
merken, afgezien van het feit dat u in het vervolg 
de acceptgirokaarten van SWP zult ontvangen en 
dat de abonnementenadministratie oak door SWP 
wordt bijgehouden. Voor twee leden van de 
redactiecommissie is deze overgang wel een 
ingrijpende gebeurtenis, in de zin dat ze veriest 
warden van veel werk. Frank Brinkhuis was als 
redactiesecretaris o.a. belast met het drukklaar 
maken van het tijdschrift en met de verzending 
ervan. De penningmeester, Ellis Blom, hield de 
administratie bij en droeg zorg voor de inning 
van de abonnementsgelden. Beiden hebben veel 
tijd in dit wat onzichtbare werk gestoken en dat 
geheel in eigen tijd. Namens de redactie

commissie wil ik Ellis en Frank van harte danken 
voor hun inzet tijdens de opbouw van Praktische 
Humanistiek.

In het vervolg is Praktische Humanistiek opge- 
bouwd uit vier onderdelen, te weten:

- theoretische bijdragen;

- praktijk: impressies en reflecties;

nieuwsbrief;

recensies en signalementen.

primair gevuid moeten warden met bijdragen van 
uitvoerende werkers. We willen hiervoor een 
gevarieerde formule hanteren, zowel wat betreft 
inhoud als wat betreft omvang. Het kan gaan om 
korte indrukken, maar ook om meer uitgebreide 
gevalsbeschrijvingen of om overdenkingen aan- 
gaande opgedane ervaringen. De bedoeling is 
om beroepspraktijken van praktische humanistiek 
in brede zin neer te zetten, waarbij ook aandacht 
besteed wordt aan nieuwe ontwikkelingen. Bij 
deze nodig ik u van harte uit bijdragen aan ons 
toe te zenden. Dat kan al vanaf zo'n 300 woor- 
den. Desgewenst kunt u vooraf even contact opne- 
men met een van de leden van de redactie

commissie. De overige rubrieken bestonden al en 
spreken naar ik aanneem voor zich.

In dit nummer zijn vier theoretische bijdragen 
opgenomen. Andries Baart gaat in op de profes- 
sionele bekwaamheid van pastores, naar aanlei- 
ding van een door de Kafholieke Universiteit 
Nijmegen uitgevoerd onderzoek naar de profes- 
sionalisering van het pastorale ambt. Tot op 
heden is dergelijk onderzoek nauwelijks verricht. 
Nadere doordenking van het type professionaliteit 
van pastoraat en geesfelijk werk is dan ook gebo- 
den. In het artikel wordt eerst ingegaan op het 
onderzoek zelf. Vervolgens wordt een aantal 
kanttekeningen geplaatst bij de uitkomsten van het 
onderzoek, waarbij wordt geconstateerd dat in 
het verslag niet expliciet omschreven staat wat de 
onderzoekers onder professionaliteit verstaan. 
Afsluitend wordt een pleidooi gehouden voor nor- 
matieve professionaliteit als het gaat om het bege- 
leiden van mensen met bestaansvragen.

Aan de theoretische bijdragen warden hoge eisen 
gesteld wat betreft toegankelijkheid. Er wordt wel 
gedacht dat wetenschappelijkheid gepaard gaat 
met onleesbaarheid. De redactiecommissie zal 
ervoor waken dat dit niet het geval zal zijn. Het 
wetenschappelijk gehalte wordt bewaakt door 
een redactieraad.

De rubriek 'praktijk: impressies en reflecties' zal
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Flip Schrameijer gaat in op een onderzoek van 
het Nederlands centrum Geestelijke volksge- 
zondheid naar psychosociale zorg bij kanker en 
stelt daarbij met name de vraag welke rol gees- 
telijk verzorgers daarbij spelen. Dot deze rol ken- 
nelijk zo bescheiden is wordt in verband gebracht 
met een wat karikaturale beeldvorming ten aan- 
zien van geestelijk verzorgers bij patienten. Veelal 
warden ze gezien als tamelijk traditionele 
levensbeschouwelijke leiders. Blijkbaar is het 
eigentijdse beroepsprofiel van geestelijk verzor

gers bij de in dit onderzoek bevraagde patienten 
onvoldoende duidelijk. Volgens Schrameijer kan 
dat tamelijk eenvoudig warden verholpen als 
geestelijk verzorgers duidelijk maken dat ze geen 
patent hebben op inzicht in de zin van het leven. 
Het artikel van Gaby Jacobs handelt over vrou- 
wenhulpverlening en humanistisch raadswerk. 
Beide praktijken kunnen - elk op hun eigen manier - 
warden opgevat als reacties op de met de voort- 
gaande modernisering gepaard gaande dehuma- 
niserende tendensen in de maatschappij. In hun 
streven naar een menswaardiger samenleving 
dragen echter zowel de vrouwenhulpverlening als 
het humanistisch raadswerk sporen in zich van het 
moderne denken en ze hebben daarmee onge- 
wild deel aan de uitsluitingsmechanismen die ze 
juist willen bestrijden. Een dialoog tussen beide 
praktijken, tegen de achtergrond van een aantal 
postmoderne noties, kan wellicht uitzicht bieden op 
vormen van hulpverlening die recht doen aan de 
eigenheid van hedendaagse ciienten/individuen.

Freek Boon en Ellis Blom geven korte impressies 
uit de praktijk en Ina Brouwer interviewde Janne- 
ke van Mens-Verhulst, bijzonder hoogleraar Femi- 
nisme, Humanisme en Emancipatievraagstukken, 
in het bijzonder de Vrouwenhulpverlening aan de 
Universiteit voor Humanistiek. Zij heeft het o.a. 
over de relatie tussen vrouwenstudies en vrouwen

hulpverlening, de verhouding tussen theorie en 
praktijk en over de noodzaak voor de vrou

wenhulpverlening een nieuw, opener referentieka- 
der te ontwikkelen waarin meer ruimte is voor 
diversiteit.

Het nummer sluit af met recensies van de oratie 
van Theo de Vries, Karttekeningen bij de regio, 
en het laatste boek van Harry Kunneman, Van 
theemutscultuur naar watkman-ego.

Ten slotte moet nog warden gemeld dat Alfons 
Nederkoorn heeft besloten om de redactie te ver- 
laten. Hij is bij zijn werkgever, Woonzorg Neder

land (voorheen hbb), in een nieuwe functie gestapt 
waarbij hij zich met andere zaken is gaan bezig- 
houden dan de geestelijke verzorging. Hij achtte 
het om die reden niet opportuun om longer deel 
uit te maken van de redactie. Alfons heeft welis- 
waar slechts anderhalf jaar deel uitgemaakt van 
de redactie, maar we zijn hem niettemin zeer 
erkentelijk voor de bijdrage die hij aan Praktische 
Humanistiek heeft geleverd en wensen hem hierbij 
veel succes in zijn nieuwe functie.

Douwe van Houten

Douwe van Houten becommentarieert het 'Werk- 
programma 1996' van de Nationale Commissie 
Chronisch Zieken. Hij zet onder andere vraagte- 
kens bij het principe van patientgerichtheid als het 
gaat om emancipatie en empowerment. Het arti

kel beoogt mede te demonstreren wat voor soort 
commentaar op een beleidsdocument kan warden 
geleverd vanuit het perspectief van praktische 
humanistiek, dat wil zeggen een perspectief waar

bij de inzet is een bijdrage te leveren aan het 
bevorderen van een menswaardig leven voor 
iedereen.
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1
Op zoek naar pastorale bekwaamheid

A mi ties Baart

Hoc bekwaam zijti r.k. pastores vandaag de dag en wat licet bckwaam? Dcze vrageu warden 
aan de orde gesteld naar aanleiding nan cen door dc Katholickc Universiteit Nijmegen uitge- 
voerd onderzoek naar de professionalisering nan het pastorale ambt. Er wordt eenfors aantal 
kanttekeningen geplaatst bij de uitkomsten nan het onderzoek, waarbij wordt geconstateerd dat 
in het nerslag niet explicict omschrenen staat wat de onderzoekers onder professionaliteit ner- 
staan. Baart tracht in dcze lacune te noorzien door ecu pleidooi te houden no or 'nonnatienc 
professionaliteit' als het gaat om het begeleiden nan niensen met bestaansnragen. Hoewel dcze 
bijdrage handelt oner r.k. pastores is ze wel degelijk ook relevant noor humanistisch raadslie- 
den, juist waar het gaat om de aard nan de professionaliteit die bij indinidnele begeleiding in 
het geding is.

Katholieken zullen het, wat er verder ook moge 
veranderen in him kerk, niet kunnen stellen 
zondcr professionals die van him levensbe- 
schouwing him beroep hebben gemaakt. Niette- 
min hebben de veranderingcn in en buiten de 
rooms-katholieke kerk grote invloed op wat er 
van pastores wordt gevraagd. Minder personeel 
voor meer werk en dus een enorm toegenomen 
werkdruk; het ontwikkelen van werkvormen 
die geeigend zijn om in te gaan op het radicaal 
omgeslagen religieus-culturele klimaat en die 
tegelijk in verbinding staan met het beste van de 
traditie; het tegemoet treden van een ahnaar 
mondiger wordend publiek dat bovendien niet 
meer bijeengehouden kan worden in gemcen- 
schappen voor het leven; het leren functioneren 
in een organisatie waarin vrijwillig(st)ers een 
groot aandeel hebben in de vervulling van taken 
en zich steeds minder laten afschepen met 
ondergeschikte en afhankelijke posities; leiding 
gcven aan een groep mensen die van een triom- 
falistische meerderheid (of iets dat daar dicht

tegenaan lag) evolueert tot een cognitieve en 
numerieke minderheid; functioneren in de eer- 
stc lijn terwijl hogerop in de organisatie van 
allerlei gebeurt dat de gcloofwaardigheid, flexibi- 
liteit en het imago van het instituut schaadt: zie 
hier enkelc van de vele uitdagingen waarvoor 
pastores staan. Prachtige kansen op een her- 
nieuwde start, een mooie gelegenheid ook om 
zorgelijk en afgebrand kopje onder te gaan. 
(Brouwer, 1995; Schaufeli, 1995)
Hoe bekwaam zijn r.k. pastores vandaag de dag 
en wat beet bekwaam? Daarovcr gaat het in deze 
bijdrage van drie rondes. In de ecrste ronde 
presenteer ik enkele gegevens uit een onderzoek 
naar de professionalisering van r.k. pastores, in 
de tweede maak ik kanttekeningen bij die 
onderzocksuitkomsten en in de laatste ronde doe 
ik een voorstel. Hoewel deze bijdrage handelt 
over r.k. pastores, is ze ook relevant voor huma
nistisch raadsliedcn, met name waar het gaat om 
individueel pastoraat en de aard van de profes
sionaliteit die daarbij in het geding is.
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1. Een onderzoek naar pastorale 
professionalisering

kan rekenen: 8 op de 9 ‘werknemers’ zetten er 
vraagtekens achter of verwerpen de officiele 
corporate identity van de r.k. Kerk die vvortelt in 
de wijdingsmacht. Modemer getoonzette opvat- 
tingen konden evenmin op veel steun rekenen: 
5 op de 6 pastores twijfelen of zeggen daar nee 
tegen. Institutioneel gesproken is hier sprakc van 
een impasse: noch de traditionele, noch een meer 
aan deze tijd aangepaste gezagsverhouding wordt 
door de onderzochten onderschrevcn. De groep 
twijfelaars is steeds zeer groot (ongeveer 1/3). 
Uit het onderzoek blijkt verder dat de overdracht 
van kcrkclijk gezag door de onderzochten vecl- 
eer wordt opgevat als een verantwoordelijkheid 
van de geloofsgemeenschappen (90% stemt daar- 
mee in) dan van de bisschoppen (27% stemt daar- 
mee in). Parochieel leiderschap behoeft niet 
gebasccrd te zijn op sacramentcle bevoegdheid 
(slechts 18% vindt dat nodig) maar dient wel 
professioneel te worden uitgeoefend (59% stemt 
in, 16% niet). Aan geschoolde vrijwilligers wordt 
overigens dat leiderschap amper overgelaten 
(slechts 23% meent dat dat kan, 33% twij- 
felt en 44% is - ronduit - tegen).
We mogen al met al veilig concluderen, al doen 
de onderzoekers dat niet, dat deze gegevens wij- 
zen op een stevige crisis: er bestaat allcrminst een 
heldere, laat staan een gedeelde, opvatting over 
de gczagsstructuur; de idee van gezagslegitima- 
tie van hogerhand ondervindt aanzienlijk min
der steun dan die vanuit de gemeenschap van de 
geleefde navolging; en voorzover het om paro
chieel leiderschap gaat, wordt professionaliteit 
aanzienlijk meer van belang geacht dan sacra
mentcle bevoegdheid. Defeitelijke legitimatie van 
de pastor vvortelt, naar vermoed mag worden, 
meer in ‘van onderen’ dan in de legale hierar- 
chische wettiging. Traditionele, autoritaire 
structuren kraken hier in him voegen, lijkt me. 
Misschien kan dat ook anders worden gezegd: 
de kijkrichting van de pastores is veel minder 
verticaal (naar de officiele leer, het officiele 
gezag) dan horizontaal. Intrigerend in deze 
samenhang zijn de beelden waarin men het pas
torale ambt herkcnt. Hoewel ook hier twijfel

We beginnen met de bespreking van enkele sail- 
lante gegevens uit het onderzoeksverslag Profes- 
sionalisering van het pastorale ambt (1993). Het 
onderzoek werd voor de Federatie van Vereni- 
gingen van Pastoraal Werkenden Nederland 
(vpw) uitgevoerd door Schilderman en Visscher 
(onder leiding van de praktisch theoloog Van 
der Yen en de onderzoeksmethodoloog Felling) 
en in de zomer van 1994 voor discussie en bc- 
zinning vrijgegeven. In het survey, waaraan uit- 
eindelijk een representatieve groep van 481 r.k. 
pastores medewerking verleende, is de samen
hang onderzocht tussen opvattingcn over het 
ambt en pastorale professionalisering. Bovendien 
werd nagegaan welke achtergrondskenmerken 
van de pastores deze opvattingcn beinvloedden. 
Inzicht daarin is dienstig voor een praktisch- 
theologische professionaliseringstheorie, voor de 
kerkelijke dialoog over het pastorale ambt en 
voor de ontwikkeling van een belcid in pastor
ale beroepsorganisatics.

1.1 Het ecclesiologisch gezichtspunt 
Allereerst geven we aandacht aan enkele bevin- 
dingcn inzake de ambtsopvattingen. In feite gaat 
het hier om de vraag of en, zo ja, in welke mate 
de pastores zich gebonden weten aan de officiele 
kerk en haar richdijnen, en daar ook him iden- 
titeit respccticvelijk legitimatie aan ontlenen. 
Laat men zich inordenen en staat men in zijn 
optreden ook voor de officiele leer? In huma- 
nistische kring keert een gelijkaardige kwestie 
geregeld terug als de vraag naar enerzijds het 
impliciete en het expliciete humanisme (de vraag 
naar de ‘leer’) en anderzijds als de vraag naar de 
vrijhcidsgraden van de leidslieden, gerelateerd 
aan het gedachtegoed van de stroming (de vraag 
naar de ‘binding’). (Kunneman, 1996)
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de hierar- 
chisch-piramidale gezagsopvatting, die zo ken- 
merkend is voor de rooms-katholieke gezags- 
structuur, nauwelijks op steun van de pastores
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wat dc doelen zouden moeten zijn van een beleid 
dac op pastorale professionaliscring is gericht.

troef is, steekt het beeld van do evenmenselijk- 
heid (pastor als medemens, vriend(in), gezel, 
broeder) er duidelijk bovenuit. We zien dat 
ambtsbeelden die een reladonelc asymmetric in zich 
dragen (de leider, de leraar, de therapeut) het 
ruimschoots afleggcn tegen het arnbtsbeeld dat 
temggaat op een symmetrische (machts)relatie. Nog- 
maals de onderzoekers concluderen dat allemaal 
niet, dat doe ik en ik kom crop tcrug.

Algemene pastorale vaardigheden 
In tabel 1, een clustering van bevindingen die 
door rnij is doorgevoerd, kan men lezen in hoe- 
verre de onderzochten naar eigen zeggcn pastor
ale vaardigheden op de vier centrale taakvelden 
beheersen.
De onbekwaamheidsperccntages (gelet op vaar- 
dighcid) zijn mecr dan verschrikkelijk. Gemid- 
deld voelt 70% van de pastores zich onbekwaam 
over a He taakvelden te zamen, tenvijl dat voor 
sommige specifieke taakvelden oploopt tot 77- 
79%. De enige uitzondcring vomit het pastoraat 
(49% voelt zich min of meer onbekwaam), maar 
met een trefkans van 1 op 2 dat ik bij een klun- 
gelaar ben tcrecht gekomen, zou ik mijn ziel en 
zaligheid niet graag in handen van dcrgelijke

1.2 Bekwaamheid
Voor deze uiteenzctting is hoofdstuk 4 van het 
onderzoeksverslag het meest van belang. Het 
schetst de (opvattingen over) pastorale professio- 
nalisering. Enerzijds wordt de bekwaamheid in 
beeld gebracht. We sprcken dan van algemene 
vaardigheden en houdingen, en van specifieke 
bekwaamheden in verband met welbepaalde pro- 
blemen. Anderzijds krijgen we inzicht in de vraag

TABEL 1 . BEHEERSING VAN PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN (NAAR P. 53-56)

gemid. * helemaal 
niet tot 
slecht be- 
heersend

gevraagd naar 
vaardigheid inzake

taakveld matig 
tot goed 
beheer- 
send

gemeten voor 
de situatie

gesprekssituatie - evalueren van tegenoverdracht
- confronterend counselen

49% 51%3.33pastoraat
(=levensbegeleiding)

concrete leersituatie - taxonomische afstemming 
van leerdoelen

- inbouwen van proces-evaluatie 
meetpunten

catechese
(=onderricht in de leer)

2.30 79% 21%

liturgie (=vierende 
en rituele aspect)

preeksituatie - toepassen taaldadentheorie
- hanteren retorische analyse

32%2.68 68%

niet onderzocht niet onderzocht niet onderzochtdiaconie (maatschap- 
pelijk dienstbetoon)

kerkopbouw (gemeen- 
schapsopbouw 
en organisatie)

- toepassen beleidscyclus
- toepassen non-profit 

managementdieorie

2.38 77% 23%concrete
beleidssituatie

totaal beeld professionele vaardigheden 2.68 70% 30%

*) midden van de schaal is 3.50
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TABEL 2: BEZITTEN VAN PROFESSIONELE HOUDINGEN (NAAR P. 56-58)

-/• -A +A+professionals houdingen gemid. *

evangelie als richtsnoer 1% 5% 94%4.40

collegialiteit met ambtgenoten 2% 9% 89%4.28

75%evenwichtigheid, weloverwogenheid 3.89 6% 19%

niet als aparte professionele houding herkend 
door onderzochten: hangt samen met echtheid

spiritualiteit, verwevenheid van pastoraal 
handelen en persoonlijk geloof

en evangelie als richtsnoer (factoranalyse)

96%echtheid, onverhulde zelfpresentatie 0% 4%4.39

*) gemiddelde van de schaal is 3.00.

rigen (=82%) achten zich professioncel be- 
kwaam. Dat laat zich amper rijmen. We moe- 
ten dan ook concluderen dat er ofwel met de 
metingen icts mis is, ofwel dat de onderzochten 
ziende blind zijn en him eigen onvermogen in 
dezen niet wensen te onderkennen.

‘professionals’ leggen. Zou het werkelijk zo’n 
vaart lopen? Twijfel lijkt op zijn plaats.
Daarom is de tabel zo in elkaar gezet dat we 
goed kunnen zien wat er is gemeten, en het is 
niet onbelangrijk om dat ondubbelzinnig vast te 
stellen. Binnen elk van de taakvelden is de 
onderzochten een situatie voorgclegd en aan hen 
is gevraagd of zij in die situatie een welbepaalde 
theorie hanteren. De high brow en jargonnerige 
omschrijvingen van die theorieen doen reeds het 
ergstc vrezen.

Specifieke pastorale competenties 
Buiten de algemene professionele kwaliteiten 
hebben de onderzoekers him licht laten schijnen 
over bijzondere bekwaamheden. Bovenaan de 
lijst van kwesties waarin de onderzochten zich 
onbekwaam achten, staan sociaal-maatschappe- 
lijke problemen (milieu, werkloosheid, sociaal- 
economischc vragen), op cnige afstand gevolgd 
door kerkelijke organisatieproblemen en re- 
latie-, opvoedings- en ordeproblemen van pasto- 
ranten. Daarna komen pas de problemen waar
in de helft of meer van de onderzochten zich 
bekwaam acht, zoals vraagstukken op het terrein 
van de geloofsorientatie, morele kwesties, de 
(persoonlijkc) identiteit, en levcnsvragen die 
samenhangen met dood en zickte.
Men heeft het kennelijk moeilijk met vraagstuk
ken die men niet tot de kern van zijn pastorale 
beroep rekent of die in ‘exteme’ asymmetrische 
(gezags)betrekkingen spelcn. Dat de onder
zochten sowieso al vinden dat zij te veel tijd 
moeten besteden aan organisatorische zaken was 
al duidelijk. Bekwaamheid wordt door de 
onderzochte pastores vooral gerelateerd aan

Algemene pastorale houdingen
Naast professionele vaardigheden zijn ook
professionele houdingen gemeten (tabel 2).
De conclusie - door de onderzoekers wederom 
niet getrokken - ligt voor de hand: hoewel het 
met de vaardigheden slecht is gesteld, wordt dat 
over het algemeen met professionele houdingen 
en attitudes gecompenseerd. Echtheid en 
evangelische orientatie scoren bijzonder hoog 
(96% resp. 94% van de onderzochten bezitten 
deze houding), terwijl de professionele ‘bezon- 
kenheid’ (de basis van de professionele vaar- 
digheid) er het slechtste afkomt. Je zou denken 
dat onderzochten die zo op de foto zijn geko- 
men, zich al met al niet zo professioncel zuilen 
vinden. Niets is echter minder waar, getuige een 
algemene (dus niet nader gespecificeerde) vraag 
naar bekwaamheid. Van de pastores twijfelt 1 op 
de 6 a 7 over de eigen bekwaamheid, de ove-
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communicatie over zakcn als do ervaring van de 
fysicke contingentie, gemeenschap, richting- 
gevoel, het goede en hoc waarachtige. Dat pas- 
tores ook goed uit de voeten kunnen met 
weerstanden bij pastoranten tcgen het spreken 
van het kerkelijk leergezag en tegen religie als 
instituut, zal zijn grond vinden in de omstan- 
digheid dat ze het er zelf ook zo dikwijls moei- 
lijk mee hebben.
Ten slotte werpen we nog een blik op de uit- 
komsten van de vraag waarop het beleid inzake 
de pastorale professionalisering gericht moot zijn. 
Twee scores springcn er in positieve zin uit: het 
verbeteren van de kennis en -technische- kunde 
(95% wil dat), en bcter leren aansluiten op de 
vragen van pastoranten (82% wil dat). Het behar- 
tigen van de eigen belangen staat onderaan (1/3 
wijst dat af, 1/3 twijfelt, en 1/3 stemt daannee 
in). Ruim de hclft wil wel dat de berocpsgroep 
als zodanig haar positie in het kerkelijk beleid 
verbetert. Het lijkt er dus op dat de verbetering 
van de dienstverlening aanzienlijk hoger scoort 
dan het behartigen van de eigen financielc en 
arbeidsrechtelijke belangen. Dat riekt naar een 
grootmoedig altruisme en doet denken aan de 
veronderstelde tegenstelling tussen dienstverle
ning en het behartigen van eigenbelang.

professionalisering niettemin een hoge vlucht 
genomen en de inhoud ervan hangt direct 
samen met de tekorten die (en zoals ze) in het 
onderzoeksrapport worden geconstateerd. 
Niettemin kunnen er enkclc kanttekeningen bij 
het onderzoek worden geplaatst.

2.1 Onbekwaamheid
Er is veel in het verslag te vinden dat de wenk- 
brauwen doet fronsen maar het nicest wellicht 
toch de onbekwaamheid van de onderzochten 
als het aankomt op de ontplooiing van wclbepaal- 
de vaardigheden in specifieke sitmties en inzake bij- 
zondere kwesties.
We hebben ons al eerder afgevraagd of we bier 
te maken hebben met een effect van de vragen- 
lijst of met werkelijk bestaande professionele 
onbekwaamheid. In principe is er nog een derde 
verklaring: bescheidenheid over het eigen kun
nen, gekoppeld aan een hoge (pastorale) norm. 
Niet zo’n vreemde hypothese voor wie het veld 
enigermate kent. Maar aangezien het algemene 
oordeel over de eigen bekwaamheid gunstig is, 
valt deze mogelijkc verklaring af. Gelet op het 
feit dat de onderzochten zich in het algemeen 
niet onbekwaam achten voor him pastorale 
ambt, houd ik het er voorlopig op dat de manier 
van vragen mede debet is aan de uitslag.
De onderzochten zijn gedwongen om him 
professionele vaardigheden te bewijzen als 
toepdss/jyjsvaardigheden. Dat wil zeggen: als het 
situationeel adequaat weten te hantcrcn of toe- 
passen van thcorieen die door de onderzoekers 
op voorhand zijn geselecteerd als noodzakclijk 
voor professioneel handelen. Onlogisch is die 
manier van vragen niet en een indicatie voor 
professionaliteit behelst ze ongetwijfeld, maar de 
kwestie is wat we vinden van professionele vaar- 
digheid, opgevat als de vaardigbeid om wetensebap- 
pelijke thcorieen toe te passen. Hier wreekt zich 
mogelijk dat de meting gcsloten verloopt: de 
onderzoekers bepalen wat behoort, klimmen 
daarbij hoog in de boom (het zijn de minstc 
thcorieen niet die pastores worden geacht toe te 
passen) en zoeken vervolgens uit of de onder-

2. Enkele aanvullende kanttekeningen 
bij het onderzoeksverslag

Uit het onderzoeksverslag valt veel behartens- 
waardigs te leren. Terecht bood de Federatic van 
Vl’W's het aan ter lering en discussic. Inmiddels 
zijn in het blad van de Federatie en op haar stu- 
diedagen de discussies over het professionalise- 
ringsbeleid losgebrand. Op een paar plaatsen in 
het land zijn ook reeksen van scholingsbijeen- 
komsten gehouden waarbij met name de 
(theoriegestuurde en op overdracht gerichte) 
inbreng van prof.dr Van der Yen centraal stond. 
Al zijn er proteststemmen van velerlci aard te 
horen - na de scholingsbijecnkomsten nog nicer 
dan daarvoor, als ik het goed heb - toch heeft de
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zochten voldoen aan de gcstclde eisen. Massaal 
vallen zc door de mand: ze kennen de genoem- 
de theorieen niet ecus, al kan bet zijn dat men 
iets doet dat geheel conform die theorieen kan 
worden geduid.
Het had toch voor de hand gelegen om (ook) de 
omgekeerde weg te bewandelen. In dat geval 
zou men zijn uitgegaan van de idee dat de 
onderzochten geen aperte klungelaars zijn en 
over het algemeen competent him werk uit- 
voeren. De (open) vraag zou dan hebben geluid 
wat ze eigenlijk doen, welke inzichten zij in hun 
handelen mobiliseren en welke ‘theorieen’ het 
hun mogelijk maken om hun werk ‘professio- 
neel’ te voltrekken. Bovendien zou dan kunnen 
blijkcn wat zij onder ‘goed’ werk of cen ‘goed’ 
resultaat verstaan en van welke regulatieve 
principes zij uitgaan. Het eerste woord wordt in 
een dergelijke opzet niet aan de onderzoekers 
gegund maar aan de vooralsnog competent 
geachte pastores.
Er zijn verspreid door het onderzoeksverslag 
been aanwijzingen te vinden waar hun compe- 
tentie de facto ligt: in communicatie over nabije, 
existentiele problemen waarbij vragen naar zin, 
identiteit, het goede, het juiste en het waarach- 
tige in het geding zijn. De metingen zijn nu 
gericht op technisch-instrumentele toepassings- 
vaardigheden. Wie de uitkomsten van de metin
gen leest, leert minstens zoveel over de on
derzoekers als over de onderzochten.
Mij heeft het in elk geval verbaasd dat er ner- 
gens wordt gedacht in termen van theologische- 
henneneutische competenties: de instrumentcle 
competenties overheersen in de vragcnlijst en 
dus in de onderliggende idee van professionalise- 
ring. Onder theologisch-hermeneutische com
petenties versta ik het vennogen om vanuit een 
handelingsperspectief de werkelijkheid, ook naar 
haar maatschappelijke aspecten. theologisch te 
interpretercn als kairos (vcrloste schepping). Het 
betekent uiteindelijk de compctentie om in con
crete contexten de vrijmakende en veranderen- 
de kracht van het geloof op een passende wijze 
terug te lezen en aan te wenden, en wel in wis-

selwerking met de eigen biografic. Ik onder- 
streep dat bier wordt gezcgd ‘in wisselwerking 
met de eigen biografie’. Er is zoiets voor nodig 
als een ordenende reflexie op het eigen leven, 
een persoonlijke bestaansethiek.
Onmiddellijk gekoppeld aan deze compctentie 
verschijnt de agogische compctentie, in dit geval 
verstaan als het vennogen om met mensen op te 
trekken langs de (gebroken) lijnen van hun 
lecfwereld en levensloop. Dat de onderzochten 
dat wensen te doen, blijkt uit de hoge score op 
het ambtsbeeld ‘medemens, vriend, gezel'. Kan 
het zijn dat deze bonding niet beperkt blijft tot 
het pastoraat maar ook kenmerkend is voor 
andere pastorale werkzaamheden?
De vraag had derhalve moeten luiden: wat zijn, 
gelet op wat pastores trachten te betekenen voor 
hun pastoranten, de vereiste competenties, vaar- 
digheden? Het ‘zijn’. de hoedanigheid, staat in 
deze vraagstelling voorop en de vaardigheden 
(het kunnen ‘doen’) volgen. De vraag had, nog 
weer anders gezegd, gesteld kunnen worden 
vanuit de beoogde communicatieve relatie in 
plaats vanuit theoretische prerogatieven.
De vraag die onder deze kanttekeningen schuil- 
gaat luidt: wat is het werkzame bestanddeel van 
de pastorale professionaliteit en wat wenst men 
te bewerken? En de suggestie is: dat moet wel- 
licht eerder gezocht worden in een vorm van 
aandachtig en betrokken ‘zijn’ dan in een vorm 
van ‘vaardig toepassen’, nicer in de ontplooiing 
van een communicatieve betrekking dan in de 
doorvoering van een professioneel regime, vaker 
in een persoonlijk doorlcefd aanbod dan in ver- 
kondigde waarheid.

\

2.2 Onzekerheid
Een tweede kanttekening betreft de frapperen- 
de onzekerheid die steeds weer in de antwoor- 
den opduikt. Dat er zo veel aarzeling bestaat, kan 
twee dingen betekenen: ofwel de voorgclegde 
vragen stuiten te vaak op onbegrip en roepen 
bevreemding op ofwel de onderzochten verke- 
ren zelf over een breed scala van onderwerpen 
in onzekerheid. Dat laatste kan op zijn beurt

Praktische Humanistiek nr. 1, 6ejaargang oktober 1996 9



behoren amper tot de mogelijkheden. De 
professional zal zich als professional steeds weer 
moeten waarmaken, niet voor het corporatisti- 
sche forum van zijn collega’s maar in het con
tact met de pastorant, die de surpluswaarde van 
de professionele aanwezigheid kan ervaren. Fro- 
fessionaliteit vvordt uiteindelijk niet vastgesteld 
in de academic, maar in het contact met de pas
torant. Het is ronduit jammer dat het onderzoek 
zich de kansen benomen heeft om hier naar de 
vereiste kwaliteiten te vragen; het beperkt zich 
er helaas toe de zclfbedachte kwaliteiten te trace- 
ren en te toetsen. Die door de pastorant er- 
vaarbare prcsentiekwaliteiten lijken buiten het 
concept van professionaliteit te vallen. Is het 
overdreven als we hier veronderstellen dat de 
inhoudelijke verlegenheid van pashms grotendeels 
wordt opgevangen in relationele betrokkenheid en dat 
die betrokkenheid -meer dan een stootvaste 
waarheid van welke suit dan ook- heilzaam uit- 
werkt?

weer uitgclegd worden als iets specifieks (een 
kerk- en ambtscrisis) of als iets algcmeens (een 
postmoderne verlegenheid). Tussen doze twee 
(kerkcrisis en algemene verlegenheid) zou ove- 
rigens op goedc gronden een relatie gelegd kun- 
nen worden. Als de tweedc oorzaak evenwel 
66k aan de orde is, hebben we met een emstig 
problcem van doen, omdat een verdere pasto
rale professionalisering hier de verlegenheid 
waarschijnlijk niet wegneemt maar vergroot. 
Een belangrijke impuls tot het postmoderne, 
chronische niet-zeker-weten ligt immers in de 
ontdekking dat de grote theoretische en narratie- 
ve schema’s waannee het “goedc handelen’ word 
aangestuurd, grotendeels failliet zijn. Dat wil 
zeggen dat him waarheid minstens aanvechtbaar 
blijkt, dat him effecten vaak anders zijn dan 
voorspeld en dat him alleenrecht op betrouw- 
baar inzicht blijkt te berusten op een perspecti- 
vistische vertekening. Professionaliteit kan 
hierop nauwelijks geloofwaardig reageren door 
opnieuw, en nu met wetenschappelijk geweld 
‘ware’ of‘probate’ theorieen van stal te halen, te 
verkopen als noodzakelijk voor het goedc han
delen en te eisen dat ze worden toegepast. Als 
dat de betekenis zou zijn van de bevordering van 
de pastorale professionaliteit moeten we vrezen 
dat ze de verlegenheid eerder vergroot dan ver- 
kleint.
Mogelijk hebben de onderzochten die omstan- 
digheid haarfijn aangevoeld, hoezeer him reac- 
tie misschien ook als een noodsprong mag 
worden aangemerkt. Ik doel op de betekenis van 
de merkwaardige combinatic van him zoge- 
naamde onbekwanic vaardigheid en him bekwante 
bonding. Onder de antwoorden gaat een ster- 
ke anti-autoritaire tendens schuil cn er bestaat 
een hang naar min of nicer symmetrische 
pastorale relaties en gezagsbetrekkingen. We 
hebben daarop reeds gewezen. Het is een intri- 

■ gerende vraag hoe in dcrgelijkc symmetrische 
betrekkingen de pastorale professionaliteit emit 
kan zicn. Een hoog professioneel profiel, een 
immanent gezag van de professional of een van- 
zelfsprekende prioriteit van het professionele

2.3 Symmetric
Het verlangen - ten derde - naar symmetrische 
betrekkingen leidt nog tot een ander effect. Dat 
het gezag niet automatisch toevalt aan de via 
(hoger)handoplegging bevoegd verklaarde cle
ms wijst op een veranderende gezindheid in de 
Nederlandse r.k. kerkprovincie. Net zomin als 
er inzichten zijn die naar hun aard en hindering 
boven de contingente mensengeschiedenis zijn 
verheven, zijn er mensen voor wie dat zou gel- 
den. Hoezeer professionaliteit ook gewenst 
wordt, ze is niet terug te voeren op enig onaan- 
tastbaar anders-zijn van de professional -niet 
door roeping, noch door wijding, expertise of 
wat dan ook. Zo althans interpreteer ik de 
bevindingen.
De professional is steeds vaker aangewezen op 
de instemming van en de gezagsoverdracht door 
de gemeente. Dat maakt hem niet alleen kwets- 
baar omdat hij zich almaar weer, per contact, 
moet ‘bewijzcn’ (als kundig, vriendelijk, be- 
trouwbaar), maar ook omdat dergelijke gemcen- 
schappen thans in hoog tempo uit elkaar vallen.
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Dc vraag wat een gemeenschap is cn hoe deze 
wordt gevierd en gecultiveerd, is zeer dringend. 
Dat gcldt voor elk levensbeschouwelijk genoot- 
schap waarvan het gedachtegoed stcunt op een 
interacticvc praktijk.
En daar doemt een volgende probleem op, want 
dc vraag is uiteraard hoe de zorg voor de 
gemeenschap zich verhoudt tot de voorliefde 
van pastores voor individueel pastoraat. Dc vraag 
naar symmetric klinkt op het niveau van indivi- 
duele contacten volstrekt anders dan op dat van 
netwcrkachtige, gestadig uit elkaar vallende en 
zich in andere formaties weer vormende ge- 
loofsgemeenschappen, die ovcrigens gcwoon 
leiderschap vragen met allc besognes die daar- 
bij behoren, of men dat nu leuk vindt of niet 
(antwoord in het onderzoek: niet leuk).
We mogen ervan uitgaan dat ook pastores, het 
meest houden van en zich ook het nicest zul- 
len toelcggcn op de werkzaamheden waarin ze 
zich bekwaam weten en die dus het vaakst de 
beloning van succes met zich meebrengen. Het 
bekwaamst zijn de onderzochten in het pasto
rale gesprek, de meeste tijd steken zij in 
individueel pastoraat maar wat betreft bun satis- 
factie over individueel pastoraat fasten we in het 
duister omdat deze domweg niet is gemeten (op 
andere werkvclden werd de voldoening wcl 
gemeten).
Ovcrigens wijzen de cijfers uit dat de taken 
waarvoor de pastores zich het minst bekwaam 
voelen, zeker niet de pret bederven; weer een 
aanwijzing dat de vragen niet deugen. Ik noteer 
dit zo nadrukkelijk omdat het wellicht enig licht 
werpt op de teleurstellendc bekwaamheid op het 
terrein van sociaal-maatschappelijke vragen. Kan 
het zijn dat de hang naar individueel pastoraat, 
het onderschrijven van het ambtsbeeld ‘mede- 
mens, gezel en breeder’ en de omstandigheid dat 
de stabicle geloofsgemeenschap geleidelijk ver- 
vangen wordt door steeds wisselende, grote en 
kleine netwcrkachtige formaties, (kan het zijn 
dat) juist in die omstandigheden dc onder
zochten zeggen: ja, ik voel me onbekwaam inza- 
ke werkloosheid maar niet in de bijstand aan de

werkloze, ik voel me onbekwaam inzake de 
armoede maar niet in mijn relatie met de armc, 
ik ben onbekwaam inzake de ecologie maar niet 
in het delen van de vreugde of zorg over de 
schepping om me been?
Bij de (postmoderne) tendens van het niet- 
zeker-weten, het niet langer kunnen proclame- 
ren van ware of grote inzichten en de toe- 
wending tot communicaticve symmetric voegt 
zich in dat geval ook de terugtrekking op een 
eigen, overzichtelijk terrein, waarop men be
kwaam is en (waarschijnlijk) satisfactie ervaart. 
De kritische vraag zou, wat mij betreft, luiden 
wat de waarde van die positiebepaling is. Wie 
enigermate is ingevoerd in bij voorbeeld het 
vraagstuk van de vorming van de onderklasse in 
Nederland - ik heb helaas hier de ruimte niet om 
daarover uit te weiden - kan weet hebben van 
de uitzichtloosheid van de situatie cn van de 
adequaatheid van de bijstand die oude-wijken- 
pastores, urban missioners en bedrijfspastores 
bieden in de vorm van present-zijn in de leefwe- 
reld van de armsten. Een professioncle interven- 
tie kan men dat bezwaarlijk noemen, een 
professioncle probleemoplossing nog minder, maar 
zinloos is het allerminst. Het gebeurt klaarblijke- 
lijk niet alleen op het postmoderne vuurtje dat 
grote verhalen, utopische energieen en het 
geloof in verlossing verdampen; dat gebeurt ook 
in de schandelijke absurditeit van armoede. Ook 
hier doemt dus weer de vraag op wat bekwa- 
me pastorale professionaliteit nu precies teweeg 
zou moeten brengen: een kwestie die het onder
zoek laat rusten.

2.4 Professionalisering?
En zo komen we terug bij het onderzoek zelf. 
Het is een gemis dat de onderzoekers nergens 
uit de doeken doen wat ze onder professi- 
onalisering verstaan, hoewel de vragen aan de 
onderzochten toch een bepaalde richting uit 
wijzen die we kennen uit het werk van Schil- 
derman, Vossen en Van der Yen (zie litera- 

I tuuropgave). Dat geldt in nog sterkere mate als 
we beseffen dat er steeds over professionalisering
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(in plaats van over professionaliteit) wordt 
gesproken: daaruit spreekt de wens dat het 
verdergaande proces van pastorale professional- 
worden moet cn goed doet.
Er wordt zelt's eon gericht beleid voorgestcld. 
Op p. 64 schrijven de onderzoekers: “De verant- 
woordelijkheid bij de voorbereiding van een 
pastoraal professionaliseringsbeleid zou in eerste 
instantie de universiteit dienen te hebben.' Het- 
zelfde geldt voor de uitvoering van dat beleid 
(p. 65). Van katholiekc onderwijsinstellingen 
verwachten de onderzochten in dezen de mees- 
te steun (p. 65). Hoewel we dat wel eens anders 
hebben gezien (Van Dalen. 1993, waar precies 
het omgekeerde blijkt), kan men daartcgen 
moeilijk veel bezwaar maken. Van beslissend 
belang wordt het dan wclk kennisprodukt die 
universiteiten gaan leveren. waar ze de criteria 
en normen van (gewenste) pastorale profes
sionaliteit vandaan halen, hoe ze het contact met 
het veld regelen (object van een professionalise
ringsbeleid?) en hoe ze recht doen aan de fei- 
telijke competenties die in het veld beslist 
voorhanden zijn (voor wie kijken en bcgrijpen 
wil). Uit jarenlange ervaring weet ik dat univer
siteiten in dezen vaak bitter weinig te bicden 
hebben wat werkelijk relevant is en maar al te 
gemakkelijk in de kuil van arrogantie en eigen- 
belang vallen. De idee dat universiteiten wat 
zouden kunnen leren van competente, maar 
onsystematisch opererende veldwerkers, is in dit 
rapport ver te zocken.

in de bijstand aan en in de begeleiding van men- 
sen die in (bestaans)moeilijkheden verkeren. 
Deze bijstand en begeleiding - dat is bier het 
vertrekpunt - vinden expliciet plaats vanuit een 
normatief en levensbeschouwelijk perspectief. 
Ik mecn - en dat is een tweede uitgangspunt- 
dat ze zich daarmee beslissend onderscheiden 
van de (overwegend) technisch-instrumenteel 
gerichte vonncn van professionele hulpverlening 
die momenteel stormenderhand him intrcde 
doen. (zie ook het themanummer van Socialc 
Uuewentie 1996/3 dat over deze professionaliteit 
gaat.)
Dat betekent allerminst dat het belang ontkend 
wordt van een calculerende produktorientatie, 
waarbinnen professionals geacht worden via de 
overwogen en strenge toepassing van beproefde 
voorschriften welbepaalde eindtermen te bcrei- 
ken. Toch is er alle reden om te vcronderstellen 
dat een dergelijke opvatting omtrent professio- 
neel optreden onvoldoende rekening houdt met 
enerzijds de crises van de moderniteit en ander- 
zijds met het werkzame bestanddeel van existen- 
tiele hulp en bijstand.
Bestaansvragen en bestaansproblemen vergen in 
veel gevallen een iithoudelijk, in plaats van om 
een technisch antwoord; ze vragen veelal eerder 
om een daadwerkelijke eniotionele betrokkenheid 
en een aandachtige zorg dan om een afstan- 
delijke expertise. Daarligt de bevindingaan ten 
grondslag dat dergelijke problemen en vraag- 
stukken eerder teruggaan op moeilijkheden in 
betekenisgeving, in het tijdperspectief en in het 
wereld-, maatschappij- en zelfbeeld dan op een 
tcchnische hapering van het handelingsver- 
mogen. Het gaat te ver om bier een opsomming 
te geven van onderzoek waarin dat wordt aange- 
toond. maar het is meer dan ruimschoots voor
handen. Het ontbreken van cultureel kapitaal 
- want daarover hebben we het bier - is fnui- 
kender dan het gebrek aan sociaal. financieel of 
instrumenteel kapitaal. De gerichtheid op beteke
nisgeving en zin zou het omvattende kader moe- 
ten zijn waann de meer technische, professionele 
vaardigheden en houdingen worden aangewend.

3. Een pleidooi voor normatieve 
professionaliteit

Ter afronding van deze bijdragc onderneem ik 
een poging om de opgave te schetsen waarvoor 
professioneel pastoraal handelen zich vandaag de 
dag ziet gestcld. Het gaat daarbij niet langer om 
een reactie op het onderzoeksverslag (§ 1) maar 
om een nadere doordenking van het commen- 
taar dat het opriep (§ 2). Die opgave duid ik aan 
als het bevorderen van normatieve professionaliteit
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Wat zijn die gewijzigde omstandighcden? Aller- 
eerst heeft dc (hoge of post)modernkeit ertoe 
bijgedragen dat de toepassingsvisie op interve- 
niercnd optreden moeilijk verdedigbaar is 
geworden. Het is niet langer zo dat cr ergens, 
waar dan ook in de wetenschap, in de cultuur of 
in de traditie, onbetwiste of onbetwistbare 
waarhcdcn gereed liggen die slechts door profes
sionals in bun clientcontacten verzilverd (over- 
gedragen en toegepast) behoeven tc vvorden oni 
werkzaam tc zijn. Dat wil zeggen: om problc- 
men van belang dichter bij een oplossing tc 
brengen, onverschillig of het nu gaat om de mis- 
lukkende individuele levensvoering, stagnerende 
leerproccssen, een falende organisatie van het 
handelen of om onbeslisbare morele dilemma’s. 
Het tegendeel is eerder het geval: grote, omvat- 
tende waarheidskaders, globale zinvcrhalen en 
wijsheidssystemen waarin de versplinterde wer- 
kelijkheid in een machtig gebaar wordt samen- 
getrokken, hebben him geloofwaardighcid 
verloren. Dat geldt voor vrijwel alle niveaus van 
het sociale leven, lopend van globale maatschap- 
pelijk-institutionele kaders tot kleine biografi- 
sche zingevingen.
Ten gevolge van de gedaanteverandering van de 
verzorgingsstaat en het oprukken van markt- 
gerichte managementmodcllen is er tegelijk 
sprake van een toenemende druk op mensge- 
richte professionals om doelmatig, berekenend 
en opbrengst-gericht tc werken. Waar deze twee 
tendensen samenkomen, dat wil zeggen waar de 
normatieve en wetenschappelijke legitima- 
tieproblemen en het produktgerichte markt- 
denken versmelten, wordt schraalhans keuken- 
meester. Bevlogen perspectieven worden naar 
de moderne papierversnipperaar verwezen, en 
normatieve verhalen vervallen tot een hobby 
voor de privesfeer: in de publieke sfeer van de 
polis vormen ze overbodig decorum, achter- 
haald en storcnd-onbcwijsbaar. Het is echter 
amper een vraag of deze manier van omgaan 
met de legitimatieproblemen (verdringing en 
verschuiving) de crisis niet eerder verdiept dan 
oplost. Er is ongetwijfeld niets te veel beweerd,

als we zeggen dat een technisch-professionele 
benadering levensvragen (in de vcle gestalten die 
we hierboven noemden) eerder vervormt, wegdefi- 
nieert en onderdrukt dan dichter bij een oplossing 
brengt. Ik laat momenteel in het midden of die 
‘oplossing’ nu een (berustende, tragische) modus 
vivendi, het krachtige verzet of de beleidsmati- 
ge eliminatie behelst. Deze benadering betekent 
een verregaande emotionele verschraling van het 
contact met clicntcn (leerlingen, pastoranten, 
vrijwilligers) en schcpt op den duur voor de 
professionals zclf motivatieproblemen en een 
burn-out effect. (Brouwer. 1995) Het denken 
over pastorale professionaliteit kan aan deze pro- 
blemen onmogelijk voorbijgaan.
Met name in de vcrschillende levcnsbcschou- 
wingen (maar daar niet alleen) zijn aankno- 
pingspunten te vinden voor de ontvouwing van 
de bedoelde normatieve professionaliteit en we 
zouden nogal stom zijn alsjuist wij deze kwa- 
liteiten uit ons huis zouden verdrijven. De tradi- 
ties die de levensbeschouwingen vertegen- 
woordigen, bieden een groot aantal narratieve 
repertoires, bestaansethische sleutelwoorden en 
substantiele orientatiepunten die van dienst kun- 
nen zijn bij de articulatie van hedendaagse vor- 

J men van professionaliteit. Daartoe dienen echter 
de transformaties waaraan levensbeschouwingen 
net als andere culturele gestalten in de postmo- 
derne situatie onderhevig zijn, bewust onder 
ogen gezicn te worden en op een eigen wijze te 
worden toegeeigend. De professionele begelei- 
ding en hulp bij bestaansvragen, de verschillen- 
de vormingspraktijken, de hulp bij de inrichting 
van het (samen)handelen, de bijstand in ethische 
en identiteitsvragen: ze bieden daartoe alle een 
geschikte ingang. Hier dient zich namelijk 
onontkoombaar dc noodzaak en ook de wense- 
lijkheid aan van een radicale toewending naar 
symmetrische communicatieve betrekkingen. 
Daarin dient het beraad met de ‘client’ (dc leer- 
ling, de pastorant, dc arme, de vrijwilliger) over 
de voile bandbreedte van de rationaliteit -waar- 
heid, juistheid, authenticiteit- plaats te vinden, 
wil de ‘client’ het avontuur, de vreugde en de

;
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een aanbod dienen te worden geformuleerd. Als 
ze al nict de vorm aanncmen van een aanbod 
dan toch minstens van een verlangen. Zulke 
professionaliteit staat minder op gespannen voet 
met bet ‘amateuristische vrijwilligcrswerk' dan 
met bet ver doorrekenende input-output den- 
ken dat vve momenteel alom zien als de vormge- 
ving van professionaliteit. In dat soort rekenen 
is de bestaansethische reflectie uiteindelijk afge- 
schaft. Ze stclt, ten slottc, heel specifieke eisen 
aan de (wetenscbappelijke berocps)opleiding van 
mensgericbte professionals en aan de theore- 
tische kaders die voor de structurering van bun 
professionaliteit worden ontworpen respectie- 
velijk geraadpleegd en geoperationaliseerd.

tragiek van bet schrijven van een eigen levens- 
verbaal tot een bevredigend eind kunncn brcn- 
gen. Essentieel is bier een dubbel inzicht:
- bet samenbrengen van problemen en ant- 

woorden (heelheid, beilzaambeid) is eerder 
een prestatic van de ‘client' dan van de profes
sional. en;

- bet ‘oplossen’ van problemen (dikwijls een 
bedrieglijke illusie) bestaat veelal bierin. dat 
de betrokkenen een persoonlijke. in bet eigen 
levensverhaal passende, naar anderen toe ver- 
dedigbare en daarmee zinvoUe vcrhonding tot 
die problemen ontwikkelen (of lerend en 
organiserend daartoe de eerste stappen zet- 
ten).

Prof.dr A.J. Baart (1952) is bijzonder hoogleraar aan 
de Katholieke Iheologische Universiteit te Utrecht met 
als leeropdracht Opbouw- en activeringswerk, toepas- 
singsgebied berk- en samenleving.

De professional kan in zijn/haar aanbod niet de 
toepassingsinstantie van ware inzichten zijn, als 
zou de ware professional een onbezield instru
ment zijn van zuivere werkzaamheid. Anders 
gezegd: de professional kan niet aan komen zet- 
ten met kant-en-klare verhalen, voorgebakken 
levensbeschouwelijke antwoorden of met in 
eigen kringen goedgekeurde kennisprodukten. 
Van de professional wordt 66k en waarschijnlijk 
allereerst verwacht dat bij/zij in de begeleiding. 
in de hulp of in bet (bturgisch) voorgaan een be- 
staansetbiscb uitgekristalbscerdc, persoonlijk 
toegeeigende en autbentiek beleefde eigen bij- 
drage levert en tot op grote hoogte ook ‘is’. 
Erecies in een dergebjk aanbod schuilen de 
inboudelijke oricntaties en de emotionele aan- 
wezigheid die een daadwerkelijke steun kunnen 
betekenen. En precies in dat aanbod wordt ver- 
ondersteld wat levens- en wereldbeschouwelijke 
orintaties geacbt worden in buis te hebben: 
bestaansetbiscbe sleutelwoorden, substantile 
orientatiepunten, symboliscbc betekenissy- 
stemen en communale praktijken. Dezc dienen 
door de professionals als persoon gedragen en ver- 
antwoord, en in lokale valideringsprocessen be- 
proefd te worden. Ze kunnen niet (langer) 
autoritair worden verkondigd maar zullen in een 
nieuwe vorm van professionele ‘presentie’, die 
sensibel is voor bet concrete en bijzondere, als

Noot

I. Dcze bijdragc is een bewerking van liaart 1995a.

Geraadpleegde literatuur

Baart, A.J. (1985), Worden itegoed opgcleide vrijwilligers in het 
pastoraat eai soort professionals?, Hilversum.

Baart A.|. (1994) met H. Kunneman en Chr. Boon, 
Methodiekontu'ikketing en lemtsbeschouwing, Utrecht (met 
name p. 27-58).

Baart, A.J. (1995a), ‘Geneigd tot weinigkwaads, niet in staat 
tot enig goed: over de zogenaamde onbekwaamheid 
van de pastor', in: Erik Borgman, Bert van Dijk, Thco 
Salemink (red.). Katholieken in de moderne tjd. Een onder- 
zoek door de Acht Met Beweging, Zoetermeer, p. 129-151.

Baart, A.). (1995b), 'The unstable authority of the pastoral 
leaders’, in: I.B.M. Wissink (Ed.), (Dis)continnity and 
(de)construction. Reflections on the meaning of the past in cri

sis situations. Kampen, p. 172-198.

Praktische Hutnanistieh nr. I. hejaargang oktober 199614



Baart. A.J. (1995c), Prescntie, probleemoplossing en professiotia- 
lileil. Tweede tussemapportage onderzoek oude-udjkeiipasto- 
iviiif, ktu Utrecht (vooralsnog intern nota).

Baart, AJ. (1996), *De supervisorischc rcflecties tijdens dc 
exposure’, in: Dc kmisl van ltd rejlecleren, LVSIS, Den 
Haag, p. 5-28.

Brouwer. Rein (1995), Pastor tussen macht en ormacht. Een 
studio naar dc professionalisering van ltd Uetvormdc predikant- 
schap, Zoetermeer.

Dalen, Marina van (1993) & Bart Eigeman, Het gczicht naar 
Nederland. Een vooronderzoek naar de ondersteuning van 
missionair diakonaal work in Nederland in opdraeht van de 
Nederlandse Missieraad, Den Bosch.

Ganzevoort, Reindcr Ruard (1994), Een cruciaal moment. 
Functie en verandering van geloof in ecu crisis. Zoetermeer.

Gent, B. van. Over andragologie, Amsterdam/Mcppel (met 
name p. 38-46 en p. 199-201).

Gerwcn, G.T. van (1990), Pastorale begeleiding door vrijwilli- 
gers. Entpirisch theologisch onderzoek naar dc motivatie tot 
dcelname aan pastorale zorg in levenscrises. Kampen (serie 
Theologic en Empiric, dl. 7).

Groener, G.B., et a!. (1992), Kerkopbouw en spiritualiteit III. 
Verslagboek van de conferentie gehouden op JO mei 1991, 
Titus Brandsma Instituut, Nijmegen.

Groener, G.B. (1993), ‘God geprofessionaliscerd?’, inleiding 
op de studiedag van de Raad voor Klinische Pastorale 
Vonning (29januari 1993), interne publikatie Vakgroep 
Prakdschc Thcologie ktu, Utrecht.

Harten, F. van (1984), Organisatie en leading geven in de maat- 
schappelijke dicnstverlening, Alphen aan den Rijn/Brussel 
(met name p. 158-194).

Heitink, Gerben (1995), ‘Kcrk zijn

tijdperk', in: Gerard Dekker en Herman Noordegraaf 
(red.), Van meerderheid naar minderheid. Kcrk-zijn in een 
post-christelijk tijdperk, Kampen, p. 21-38.

Hermans, Chris (1994), I’rofessionaliteit en identiteit: overprofes- 
sionele ethische verantwoordelijkheid van leraren in relatie tot 
dc identiteit van katholieke scholen. Den Haag (Serie Ali- 
KO-thema, nr. 6).

Kapteyn. B. (1983), Probleemoplossing in organisaties 1, Deven

ter (met name p. 251-284).

Kunneman, H. (1990), Humanisme, postmodernisme en het 
deskundologisch regime (oratie Uvh), Utrecht.

Kunneman, H. (1993), From objectivity to interference, Utrecht.

Kunneman, H. (1994), Een nomiatief beroep. Sociaal-culturecl 
werk en de niettwe tweedeling, Utrecht.

Kunneman, H. (1996), Van theemutsadtuur naar ivalkman-ego. 
Contouren van postmoderne individualiteit, Amster- 
dam/Meppel (met name p. 93w. 201 w, 24 Iw, waar- 
in een deel van de ccrder genoemde publikaties is 
verwerkt).

Roessingh, K.H. (1972), 'Professionalisering en beroepse- 
thiek', in: B. van Gent en T.T. ten Have, Andragolo

gie. Alphen aan den Rijn, p. 296-314.

Schaufeli. Wilmar (1995), Burnout: dwaallicht of lichtpunt 
(inaugurele rede uu), Utrecht.

Schilderman. H. (1992a), ‘Charisma en consensus, mogelijk- 
heden voor een discursieve spiritualiteit’, in: G.B. Groe

ner, 1992.

Schilderman, H. (1992b), ‘Professioneel pastoraal leider- 
schap', Kontaktblad Federatie VPW Nederland, 1992, nr. 
3, p. 9-14.

Schilderman, H. (1993), met C.A.M. Visscher, Professionalise

ring van het pastorale ambt. Onderzoeksverslag voor de Federa

tie Verenigingen van Pastoraal Wcrkenden Nederland, 
Katholieke Universiteit Nijmegen.

Vcn.J.A. van der (1993), Ealesiologie in context, Kampen (met 
name p. 252-283, p. 347-372 en p. 403-419).

Vossen, H.J.M. (1987), ‘Ambt en professionalitcit in de dis- 
kussic over de pastoraal werk(st)er’, Praktische Theolo- 
gie 14, 1987. nr. 5. p. 491-450.

post-christelijkin een

Praktische Humanistiek nr. I, 6e jaargang oktober 1996 15



Vrouwenhulpverlening en 

humanistisch raadswerk:
een ontmoeting

Gaby Jacobs

Vrouwenhulpverlenitig en humanistisch raadswerk knnnen heide warden opgevat als readies op 
de met de voortgaande modernisering gepaard gaande dehumaniserende tendensen in de maat- 
schappij. In him streven naar een menswaardiger samenleving dragcn beiden echter sporen in 
zich van het moderne denken en ze hebben daarmee ongewild deel aan de uitsluitingsme- 
chanismen die ze juist willcn bestrijden. Een dialoog tussen beide praktijken tegen de achter- 
grond van een aantal postmoderne noties, kan wellicht uitzicht bieden op vormen van 
hulpverlening die recht doen aan de eigenheid van hedendaagse clienten /individual.

ving, waarbij dc VHV vanaf haar ontstaan in twee 
bclangrijke opzichten andere accenten heeft 
gelegd.
Vandaaruit hebben de VHV en het HR zich in de 
praktijk in een andere richting ontwikkeld. In 
het tweede en derde deel van mijn betoog iaat 
ik zien dat dc VHV en het HR in him door ‘mo
derne' noties gekenmerkte strijd voor een bete- 
re samenleving, ongewild zelf deel hebben 
gehad aan uitsluitingsmechanismen.
Een dialoog tussen beide praktijken, waarbij bei- 
der ‘sporen in de postmoderniteit' de rode draad 
vormen, biedt echter uitzichten op vormen van 
hulpverlening die recht doen aan de levens en 
beleving van vrouwen en mannen in een 
samenleving die gekenmerkt wordt door eco- 
nomische globalisedng, levensbeschouwelijke 
individualisering en de intensivering van verlan- 
gen (Kunneman, 1996:14).

Is het niet voorbarig vrouwen tc overtuigen humanist 
te warden wanneer het begrip ‘mens' nog steeds 

mannelijk gedefinieerd is? 
Rosemarie Tong

Inleiding

In dit artikel staan twee praktijken centraal: de 
vrouwenhulpverlening (vhv) en het humanis
tisch raadswerk (hr). Beide praktijken zijn ont
staan als reactie op de met de modernisering 
gepaard gaande dehumaniserende tendensen in 
de samenleving, tot uiting komend in onder 
nicer de uitsluiting van (groepen) mensen; toe- 
nemend psychisch lijden en gevoelens van zin- 
loosheid en existentiele leegte; een ‘verharding’ 
van de samenleving en gezondheidszorg in de 
vorm van een gerichthcid op kostenbeheersing 
en doelmatigheid. In het eerste deel van mijn 
betoog laat ik zien dat zowcl de VHV als het HR 
de sporen dragcn van het moderne denken in 
him streven naar een menswaardige samenlc-

Dit hele gedachtenexperiment vindt op theore- 
tisch niveau plaats; handelingsonderzoek zal 
moetcn uitwijzen in hoeverre een kruisbestui-
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ving tussen VHV cn HR aansluit bij cn pcrspec- 
tieven biedt voor in de praktijk ervaren pro- 
blemen. Mijn uitgangspunt is dat de VHV nice 
bestaat, evenmin kan er gesproken worden over 
het HR. De vvijze waarop (ik) beiden aan mij 
(laat) verschijnen is afhankelijk van mijn optiek 
en ‘habitus'.
Door mijn theoretische achtergrond in de psy
chologic cn in vrouwenstudies cn mijn prakti- 
sche ervaring in een autonome VHV-praktijk, sta 
ik in de positie van een ‘binnenstaande buiten- 
staander’ ten opzichte van het HR: ‘Dit impli- 
cecrt dat men beseft een nieuwkomer te zijn in 
een gevestigde cultuur: de afstand die dit met 
zich nice brengt kan dan worden gebruikt om 
de botsing tussen verschillendc waarden, cultu- 
ren en identiteiten als een bron van creaticf oor- 
delen te benutten.’ (Sevenhuijsen, 1996:37).

In het humanistisch georienteerd emancipatie- 
feminisme van de eerste golfstond de strijd voor 
opheffing van vrouwenonderdrukking en voor 
gelijke rechten en kansen voor mannen en vrou- 
wen op alle gebieden van het maatschappelijke 
leven, centraal. De VHV heeft haar wortels in de 
tweede feministischc golf, waarin deze strijd 
opnieuw maar nu op andere terreinen oplaai-
de. Van Mens-Verhulst (1996:8) stclt dan ook

6

dat het gelijkhcidsdenken de basis vomit van 
het ontstaan van de VHV: ‘Het is dit fcministisch 
onbehagen dat ten grondslag ligt aan de initia- 
tieven die rond 1982 gebundeld zijn tot vrou- 
wenhulpverlening en vrouwengezondheidszorg 
[...] Daarin gold de onderdrukking van vrouwen 
als het probleem. Werken aan opheffing ervan 
was de missie. Gclijkheid het streven. Hiermce 
was tevens de sociale rechtvaardiging van de 
vrouwenhulpverlening gegeven.’

Sporen in de moderniteit Zowcl de VHV als het HR hebben daarmee bun 
wortels in het moderne denken dat getypeerd 
kan worden met ‘een streven naar de greep’ (van 
Heijst, 1992:16), met een geloof in beheersing 
en maakbaarheid van mens en wereld. Daarmee 
hidden en houden zij nog steeds een belofte in 
voor een betere toekomst, voor een humane 
samenleving (van Praag, 1978) en voor kwaliteit 
van leven voor mannen en vrouwen (Projekt- 
groep Vrouwenhulpverlening, 1986). Op grond 
van him missie en him vooruitgangs- en maak- 
baarheidsgeloof typeer ik ze als een ‘tegencultu- 
rele beweging" (Duyvendak e.a., 1992), in die 
zin dat zij een extern, radicaal (in de betekenis 
van verstrekkend) cn nogal abstract geformu- 
leerd doel kennen. In het positief, verlieht 
humanistisch mensbeeld van het HR, met haar 
nadruk op vrijheid, groei en zelfverwezenlijking, 
wordt het aanvankelijke emancipatie-ideaal van 
de VHV weerspiegeld.

Hoewel het buiten het bestek van dit artikel valt 
om dieper op de achtergronden in te gaan, kan 
worden gesteld dat het achttiende-eeuwse Ver- 
lichtingsdenken ecu beslissende impuls heeft 
gegeven aan het doorbreken van het geloof in 
een door God gegeven werkelijkheid en aan het 
daarmee samenhangendc idee van een goddelij- 
ke ordening voor de mens, c.q. voor mannen en 
vrouwen. Er kwam zowel ruimte voor het 
humanisme als voor de eerste feministischc golf. 
Het HR heeft haar wortels in dit moderne, 
wetenschappelijke, op rationaliteit en maat
schappelijke vooruitgang georienteerdc huma
nisme zoals zich dat de afgelopen twee eeuwen 
in aansluiting op het Verlichtingsdenken ont- 
wikkeld heeft en zoals dat verbonden is geraakt 
met levensbeschouwing. De liberaal-humanisti- 
sche waarden van vrijheid, zelfbepaling, rede- 
lijkheid en gelijkheid werden daarmee haar 
beginselen (van Praag, 1978); zelfaanvaarding, 
herorientatie cn zelfbestemming van de client 
(van Praag, 1978), emancipatie in gecstelijk 
opzicht, haar streven.

Ondanks deze verwante voedingsbodem heeft 
de VHV vanaf haar ontstaan in twee belangrijke 
opzichtcn andere accenten in haar streven 
gelegd. Hiermee doel ik op haar sekse-specifie-
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de aanpassing van vrouwcn aan dc bestaande 
sociale verhoudingen, hetgeen ondcr meer tot 
uiting kwam in sekse-stereotypering, medicali- 
sering en psychologisering van vrouwenlevens. 
Vanuit een sekse-specifiek kader kon dc regu- 
liere gczondheidszorg als ‘gendering machine’ - 
zoals Sevenhuijsen (1996:43) dit jaren later 
noemt - ontmaskerd worden. Daarmee kwam 
cr, met name binnen vrouwenstudics, aandacht 
voor de wijze waarop vrouwcn binnen de gang- 
bare wetenschappelijke en therapeutische bena- 
deringen als zwakke, irrationele en ziekelijke 
wezens geconstrueerd worden (Bekker & van 
Vliet, 1989).

ke kader en haar politisering. die juist in him 
verwevenheid het gezicht van de vhv bepalen. 
De legitimatie van de VHV werd en wordt vrij 
algemeen gezocht in de erkenning van sekse- 
specifieke klachtenpatronen. Er bestaan, zo werd 
betoogd. duidelijk verschillen in dc aard en het 
voorkomen van klachten die vrouwcn en man- 
nen naar voren brengen binnen de lichamelijke 
en geestelijke gczondheidszorg. ‘Het persoon- 
lijke is politick' was het motto van de tweede 
feministische golf. Dat betekende dat binnen de 
VHV de oorzaken van klachten en problemen 
van vrouwcn niet alleen binnen de vrouw zelf 
werden gezocht, in de grotere kwetsbaarheid 
van vrouwcn (hetzij door him biologische 
constitutie, hetzij door him andersoortige 
socialisatie), maar dat ook de maatschappelijke 
context, de ongelijke machtsverhoudingen tus- 
sen de seksen als een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste factor voor het ontstaan van klach
ten en problemen werd beschouwd.
Dc andersoortige sociale positie en socialisatie 
van vrouwcn werd als de oorzaak van de 
geringere zelfbeschikkingskansen en -vennogens 
van vrouwcn en daarmee als een invlocdrijk 
complex van ziekmakende factoren beschouwd 
(Van Mens-Verhulst. 1991).
Autonomic werd daarmee binnen de vnv 
verheven tot een centrale waarde voor vrouwcn. 
Daarbij werd niet alleen een toename van fysie- 
ke en psychische zelfbeschikkingsvermogens en 
-kansen van vrouwcn nagestreefd, maar tevens 
bevordering van de collectieve zelfbeschikking 
van vrouwen. door middel van sociale hervor- 
mingsacties en het elkaar ‘versterken’ in 
groepsverband (Katier, 1978). Dit wordt ook 
wel het politiserende element van de vhv 
genoemd.

In de VHV komt deze machtssensitiviteit en het 
bijbehorende streven naar gelijkwaardigheid op 
verschillende wijzen tot uiting in het hulpverle- 
ningsproces. Zo wordt er uitgegaan van het 
gegeven dat de hulpverleningsrelatie een ‘micro- 
kosmos vomit van sociaal-culturele verhoudin
gen' (Van Mens-Verhulst, 1994:152). Dit 
betekent dat vrouwcnhulpverleensters inzicht 
moeten hebben in him eigen sociale positie en 
socialisatie, om zich bewust te zijn van de 
‘micropraktijken van macht' (Nicolai, 1992) die 
zich in de relarie met de client voordoen.
Om onnodige machtsuitoelening binnen de 
hulpverleningsrelatie te vermijden, worden 
sociaal-culturele verschillen tussen hulpver- 
leenster en cliente - tot uiting komend in onder 
andere klasse, etniciteit, taalgcbruik, en derge- 
lijke - waar mogelijk venneden, wordt bij voor- 
keur in groepen gewerkt, en worden methoden 
en procedures gehanteerd die zo min mogelijk 
een bclemmering vormen voor de gelijkwaar
digheid tussen hulpverleenster en cliente. Auto- 
nomiebevordering is niet alleen het doel van, 
maar staat tevens centraal in het gehele 
hulpverleningsproces, dat daarmee een voort- 
durend onderhandelingsproces wordt. Het uit- 
gangspunt daarbij is dat clienten een eigen 
deskundigheid bezitten ten aanzicn van bun pro
blemen en klachten. De beleving en het verhaal 
van de cliente staat centraal en zij fonnuleert zelt

Onder invloed van kritische analyses van Fou
cault (1961) heeft de vnv laten zien dat ook de 
gczondheidszorg niet gevrijwaard was van 
machtsverhoudingen, niet sekse-neutraal of 
objcctief was, maar fungeerde als een instrument 
van maatschappelijke disciplinering, gericht op
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haar ‘leerdoelen’ binnen bet hulpverlenings- 
proces en de wijze waarop ze daaraan wil wer- 
ken.
In dit onderhandelingsproces wordt hot princi- 
pe van gedeelde verantwoordelijkheid en ge- 
deelde zorg gehanteerd. Dit houdt in dat 
luilpverleenstcr en cliente beiden 50% van het 
werk verrichten. Een ander belangrijk werk- 
principe is dat van transparantie. Dit betekent 
dat vrouwenhulpverleensters bun eigen nor- 
men- en waardensysteem en de eigen xnens- 
beelden en vooronderstellingen van waaruit 
wordt gewerkt, expliciet maken ten opzichte 
van bun clienten en ter discussie stellen (Vos e.a., 
1993).

van seksueel geweld als maatschappelijk pro- 
bleem. Onder invloed van het overheidsbeleid 
in de vomi van ontwikkelings- en overdrachts- 
subsidies heeft zich een apart hulpverlcningscir- 
cuit ontwikkeld; de autonome vrouwen- 
hulpverlening. Tot dit circuit behoorden onder 
andere de vrouwentelefoons, de praat- en 
zelfhulpgroepen zoals de FORT-groepen (Femi- 
nistische Oefengroepen Radicale Therapie), 
VlDO-groepen (Vrouwen In De Overgang), 
eetverslavingsgroepen als ook de vrouwenge- 
zondheids- en vrouwentherapiecentra. Tege- 
lijkertijd met bet ontstaan van een autonoom 
circuit, heeft de VHV zich binnen reguliere 
instelbngen (zoals het Algemeen Maatschappe
lijk Werk, de Ambulante Geestelijke Gezond- 
heidszorg en in een later stadium de psychiatric) 
ontwikkeld. Mede onder invloed van de 
integratie van VHV binnen reguliere instellingen, 
maar ook vanwege de steeds zwaarder worden- 
de problematiek van vrouwen in het zelfhulp- 
circuit en de daar opgedane ervaringen, heeft 
een professionaliseringsproces plaatsgevonden 
(Steketee, 1992), waarbij al deze initiatieven nu 
naast elkaar bestaan: vrouwenzelfhulpgroepen 
naast feministische therapie, autonome projec- 
ten en instellingen naast VHV die gei'ntegreerd 
is in de reguliere zorginstellingen. Door alter- 
natieven te ontwikkelen, die zich zowel in 
ideologisch, als in organisatorisch opzicht, als 
ook inhoudelijk en methodisch van het klassiek- 
traditionele aanbod (Van Mens-Verhulst, 1992) 
onderscheiden, heeft de VHV zich een zeer 
krachtige beweging getoond, die op vcle terrei- 
nen van de gezondheidszorg en samenleving 
haar invloed heeft docn geldcn en dit nog steeds 
doet. Van Mens-Verhulst & Schilder (1994:11) 
hebben dan ook terecht de VHV getypeerd als 
een innovatieve beweging.

Vanuit deze alertheid voor sekse en machtsver- 
houdingen heeft de VHV zondcr deze term zelf

ver-
schillende lagen gehanteerd: op het niveau van 
individuele en collectieve identiteiten, namelijk 
in haar verklaringsmodel voor klachten en pro- 
blemen van vrouwen; als fundament van maat- 
schappelijke instituties, door aan te tonen dat alle 
gezondheidszorgpraktijken, inclusief de vhv zelf, 
‘gendered’ zijn en er tevens een ‘genderwerking’ 
van uitgaat; en op cultureel/symbolisch niveau, 
door te laten zien dat ‘ziekte’ en ‘gezondheid’, 
wat als ‘normaal’ en wat als ‘afwijkend’ wordt 
beschouwd, constructies zijn, die bovendien 
verbonden zijn met noties over ‘mannelijkheid’ 
en ‘vrouwelijkheid’ en voor beide seksen anders 
worden ingevuld (Broverman, 1968).

te gebruiken, ‘gender’ als perspectief op

De praktijken Vrouwenhulpverlening 
en Humanistisch Raadswerk

Vrouwenhulpverlening is begin jaren zeventig 
ontstaan vanuit een veelheid aan initiatieven die 
zich zowel op zelfhulp richtten als inzet van 
politieke actie waren. Te denken valt bier bij- 
voorbeeld aan de Blijf-van-mijn-Lijf huizen, 
waar behalve de opvang van mishandelde vrou
wen ook actie gevoerd werd om de erkenning

Het werken in groepen is binnen de VHV steeds 
als de manier beschouwd om sekse-specifiek en 
politiserend te werken. Er is in de loop der tijd 
een heel scala aan vrouwengroepen ontwikkeld, 
van gestructureerd tot ongestructureerd, van
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gend individuele contacten, bijstand aan indivi- 
duen die steun behoeven bij de doordenking 
van bestaansvragen, en bij bet proces van orien- 
tatie op en bet zoeken van een bonding ten aan- 
zien van gebeurtenissen en situaties waannee ze 
worden geconfrontcerd (Mooren, 1995). Wat 
door Van Praag de ‘grote strijd’ werd genoemd, 
nainclijk bumanisering van de samenleving en 
bestrijding van nibilismc en normloosheid die 
door bet gecombineerde effect van de moderni- 
sering en de ontkcrkelijking steeds verder drcig- 
den op te rukken, is daarbij, wellicht vanwege 
de beperkte omvang en de intramurale concen- 
tratie van bet HR, op de achtergrond geraakt.

steungevend tot inzichtgevend, van meer tot 
minder emancipatoir, open dan wel gesloten en 
al dan niet opgezet rondom een specifiekc 
probleemcategoric. Daarbij wordt eclectisch 
gebruik gemaakt van een diversiteit aan werk- 
vormen uit bestaande vormen van hulpverlening 
en tberapiescbolen, zoals de Gestaltpsychologie, 
de Bio-energetica en de Transactionele Analyse. 
De kracbt van deze vrouwengroepcn is van 
oudsher gelegen in de mogelijkheid tot bet 
doorbreken van bet isolement waarin vrouwen 
zich kunnen bevinden; in de mogelijkheid 
herkenning en erkenning te vinden bij andere 
vrouwen en steun te ervaren; in bet bevorderen 
van bewustwording van de relatie tussen de 
eigen problemen enerzijds en de eigen sociali- 
satie en sociale positie anderzijds; en ten slottc 
in de mogelijkheid om nieuw gedrag te ‘oefe- 
nen’ binnen de veilige omgeving van de groep. 
Binnen de VHV wordt thans steeds meer in een 
individuele setting aan bet bevorderen van (de 
beleving van) psychische en fysieke zelfbeschik- 
king gewerkt. Vrouwengroepcn blijven een 
waardevolle aanvulling op individuele hulpver
lening vanwege de mogelijkheid tot gemcen- 
scbappebjke betekenisgcving aan nog niet 
benoemde, overeenkomstige ervaringen, en 
daarmee de mogelijkheid tot maatscbappelijkc 
emancipatie van groepen die nog geen stem 
hebben.

Dat bet HR in vergelijking met de VHV minder 
voct aan de grond gekregen heeft binnen de 
gezondbeidszorg is mijns inziens mede te wijten 
aan bet ontbreken van aandacht voor 'gender'. 
Het hanteren van een gendcrperspectief waar
in uitgegaan wordt van de verwevenheid van 
macht en gender (Outsboorn, 1989) en de 
onderlinge wisselwerking tussen individuele en 
collecticve identiteiten. sociale structure!! en 
normatieve dicbotomicen die de waameming en 
betekenistoekenning sturen (Scott, 1986), kan 
een nieuw licht werpen op de vormen van uit- 
sluiting die plaatsvinden binnen de samenleving 
en gezondbeidszorg, waarvan ook bet raadswerk 
niet gevrijwaard is.
Op de eerste plaats is er weinig aandacht geweest 
voor de wijze waarop (de beleving van en 
betekenisgcving aan) individuele bestaanskno- 
pcn gesitucerd zijn in een bepaalde context en 
tijd en de machtsverhoudingen die daarin aan- 
wezig zijn, en daarmee voor bun verwevenheid 
met individuele en collecticve identitcits- 
vorming, Een genderperspectiet kan bier meer 
liebt op werpen.
Het uitgangspunt van gelijkwaardigheid en 
medemenselijkbeid heeft kritisebe en systema- 
tische reflectie op de eigen positie ten opzichte 
van ile ander, en daarmee op de maebtsme- 
ebanismen die ook in een ogenschijnlijk ge- 
lijkwaardige bulpverleningsrelatie kunnen spe-

Het HR heeft zicb vanaf baar ontstaan in de 
jaren vijftig met name geworpen op wat Van 
Praag de ‘kleine strijd’ noemde, namelijk de 
behartiging van de belangen van de buiten- 
kerkelijken, en het beroep van humanistiscb 
raadswerker is daarmee in feite ontstaan als pen
dant van de geestelijke bcgeleiding op gods- 
dienstige basis (van Houten, 1993:7). Vanuit bet 
1 lumanistiscb Verbond als zendend genootsebap 
zijn humanistiscb raadswerkers werkzaam in 
diverse werkvelden (gezondbeidszorg, justitie en 
defensie), vcclal in een intramurale setting. 
Onder de noemer van geestelijke verzorging 
verlenen bumanistisebe raadswerkers in overwe-
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len, beleminerd. Door met haar vrijplaatsfunc- 
tie te schermen, leek het HR zich buiten de 
gezondheidszorg en samenleving met haar 
onderdrukkende elementen te plaatsen. Een 
grotere machtssensitiviteit betekent dat het 
raadswerk zichzelf opvat als een praktijk waar- 
van enerzijds een ‘genderwerking’ uitgaat, en die 
andcrzijds ‘gendered’ is. Op die manier kunnen 
haar eigen uitsluitingsmechanismen zichtbaar 
worden, en kan inzicht verkregen worden in 
haar marginale, ‘vrouwelijke’ positie binnen het 
veld van de gezondheidszorg en in de stagne- 
rende groei en ontwikkeling van het raadswerk. 
Het uitgaan van de ‘mens’ in een wereld waar- 
in deze mens (nog steeds) mannelijk betekend 
is, en het vrouwelijke steeds opnieuw als de 
‘Ander’ verschijnt, als negatief ten opzichte van 
en ondergeschikt aan het mannelijke, blijkt dan 
minder ncutraal te zijn dan op het eerste gezicht 
lijkt. Een genderperspectief laat zien hoe het HR 
het vrouwelijke als metafoor voor het Andere 
(Irigaray, 1981) heeft buitengesloten, en daar- 
mee onvoldoende recht heeft kunnen doen aan 
verschil.

zijn met en deel uit te maken van datgene wat 
zij dachten te bestrijden. De modeme, libcraal- 
humanistische noties met betrekking tot het 
wezen van de mens als een autonoom, zelf- 
transparant wezen dat in staat is zelfbewust 
gestaltc te geven aan zijn eigen leven en mens- 
zijn, en de betrokkenheid van het HR op gelijk 
(waardig)heid, autonomic, zelf-ontplooiing en 
het individuele mens-zijn, is gepaard gegaan met 
uitsluiting van het vrouwelijke en daarmee van 
het Andere.
Het gelijkheids- of emancipatiefeminisme heeft 
de modeme subjectiviteitsopvatting in de kern 
onaangetast gelaten, heeft deze zelfs bevestigd 
door haar streven deze ook tot vrouwelijke sub- 
jeeten uit te breiden.
Datgene wat buiten het eigen denkkader viel, 
het ‘andere’ is daarmee onvermijdelijk geweld 
aangedaan, omdat het nauwelijks in zijn anders- 
zijn kon blijven bestaan (Lyotard, 1987). Op die 
manier beschouwd vertonen ook de vhv en het 
HR de kenmerken van ‘grote vertellingen’ waar- 
in sprake is van ‘toeeigening’ en buitensluiting 
van (aspecten van) clienten en hulpverlenenden.

Het bij de wortel aanvatten van als onderdruk- 
kend aangemcrkte structure!! en het versterken 
van marginale stemmen, is de kracht van de VHV 
als ‘tegenculturele beweging’ geweest. Het HR 
heeft ruimten gecreeerd voor mensen om him 
eigen gevoelens en gedachten te verwoorden en 
gehoord te worden, binnen een dialogische en 
gelijkwaardige relatie (Kunneman, 1994:119). 
Vanuit bun oprechte poging recht te doen aan 
het belang van ‘de vrouw’ respectievelijk ‘de 
mens’ zijn beiden echter voorbij gegaan aan het 
feit dat zij zclf deel uitmaakten van de cultuur 
die zij bekritiseerden. Het modeme humanisme, 
waaruit het HR is voortgekomen en waarop ook 
het gelijkheidsfeminisme van de tweede golf 
gebaseerd is, heeft een rol gespeeld in de vorm- 
geving aan een cultuur die ‘geslachtsneutraal’ is, 
in die zin dat zij alles meet naar de maat van de 
mannelijke, rationele subjectiviteit. Zowel het 
HR als de vhv blijken ongewild verbonden te

In de volgende paragraaf zal ik ingaan op twee 
vormen van uitsluiting waaraan de VHV en het 
HR zich schuldig hebben gemaakt. De eerste 
vorm komt binnen het HR tot uitdrukking in de 
uitsluiting van de ander, het vrouwelijke. Voor 
de VHV geldt dat er onvoldoende gehoor is 
geboden aan de verscheidenheid van verhalen, 
de verschillen tussen vrouwen onderling, het 
andere van de Ander. Een tweede vorm betreft 
de uitsluiting van het andere van het zelf en van 
de ander, datgene waarop het subject van zich
zelf verschilt. Deze vindt in bcide praktijken 
plaats. Mijn stelling daarbij is dat het uitsluiten 
van (groepen of aspecten van) anderen, niet los 
staat van het onderdrukken of negeren van het 
‘andere’ injezelf.
Hiermee doemen twee problcmen voor de vhv 
en het HR op. Op de eerste plaats het probleem 
hoe recht te doen aan verschillen tussen subjec- 
ten, zonder daarbij elke gevoeligheid voor ge-
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meenschappelijkheid of overeenkomstigheid te 
verliezen en zondcr in complete willekeur van 
morele en politieke indifFercntie te vervallen. 
Het tweede probleem betreft de vraag hoe recht 
te docn aan de, in postinoderne discussies zo 
centrale, wijze waarop het subject (het zelf en de 
ander) van zichzelf verschilt.

belangrijke verschillen tussen groepen individu- 
en in de mogelijkheden tot het ervaren van 
eigenheid of vrijheid, zoals hierboven betoogd. 
Haar a-politieke bonding is daarmee in haar 
tegendeel gaan verkeren: ongewild is haar stre- 
ven naar vrijheid en gelijkheid voor de ‘mens' 
gepaard gegaan met de uitsluiting van de ander 
of het andcre. Het IIR ziet zich dan ook geplaatst 
voor het probleem hoe recht te doen aan indivi- 
duelc verschillen zonder daarbij de brederc 
maatschappelijke context uit het oog te verlie
zen en daarmee voorbij te gaan aan groeps- 
gebonden priviligering en uitsluiting.
Op dit punt moeten de vhv en het HR mijns 
inziens met elkaar in gesprek gaan. De VHV kan 
daarbij putten uit haar politiek-ideologische 
achtergrond in de vrouwenbeweging en haar 
theoretische basis in vrouwenstudies, het HR uit 
filosofische, ethische en levensbeschouwclijke 
bronnen. Perspectieven uit het (feministische) 
postinoderne gedachtengoed kunnen een rode 
draad weven door deze dialoog en uitzichtcn 
bieden op een samen denken van verschil en 
gelijkheid.

Sporen in de postmoderniteit: 
een verscheidenheid aan verhalen

Het gelijkheidsdenken, als typisch kind van het 
moderne gedachtengoed en de Vcrlichting, is 
lange tijd dominant aanwezig geweest binnen de 
VHV. Eind jarcn tachtig vverd de VHV zich ech- 
ter steeds meer bewust van stemmcn die binnen 
de VHV niet gehoord waren en dus ook geen 
spreekruimte hadden gekregen. 
onder meer de stemmen van allochtone vrou- 
wen, vrouwen uit de arbeidersklasse, oudere 
vrouwen, lesbische vrouwen, van criminele 
vrouwen en straatprostituees. Nadat binnen 
Vrouwenstudies in Nederland een tijd lang het

9
verschil-gelijkheidsdebat domineerde, staat dit 
debat nu ccntraal binnen de vhv. Daarmee is 
een discussie op gang gekomen over de uit- 
gangspunten van de VHV en zijn er onder meer 
onderzoeken verricht naar de mogelijkheden en 
efFecten van VHV voor doelgroepen binnen de 
intramurale psychiatric (Steketee, 1995) en voor 
VHV aan allochtone vrouwen (Mesch & Van 
Mens-Verhulst, 1993; van der Post, 1994). Het 
opnieuw theoretiseren van verschil betekent dat 
positionaliteit niet meer met een label te bepa- 
len is (Van Heijst, 1992:293). Het subject is 
kruispunt van meerdere soorten verschil. Het 
probleem waar de VHV voor staat is hoe te spre- 
ken over uitsluiting en marginalisering van vrou
wen als groep, zonder daarbij verschillen tussen 
vrouwen onderling uit het oog te verliezen.

Dit waren

Sporen in de postmoderniteit: 
verscheidenheid binnen subjecten

Subjecten ‘in wording’ en gefragmenteerd 
Van oorsprong werd er binnen de VHV uitge- 
gaan van een stabiel, coherent subject dat rela- 
tief autonoom en in een lineair proccs tot de 
volwassenwording, haar eigen identiteit constru- 
eert. In de VHV-praktijken bleek dit echter een 
te simplistisch beeld, dat geen recht deed aan de 
(beleving van) problemen en geen adequaat ver- 
klaringsmodel kon bieden voor het vastlopen 
van vrouwen.
Ook binnen het HR heeft het rationele, zelfbe- 
wuste, op humane zelfontplooiing betrokken 
subject aan het einde van de 20e eeuw steeds 
meer het karakter van een schijngestalte gekre
gen (Kunneman, 1993:70). De moderne notie 
van subjectiviteit, waarin zelfbewustzijn, zelf-

Het hr heeft van oorsprong de eigenheid, uni- 
citeit en vrijheid van ieder ‘individu’ centraal 
gesteld, maar is daarmee voorbij gegaan aan
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re persoon ligt in het feit dat de verschillende 
factoren ieder mens in een unieke combinatie 
be'fnvloeden cn doordringen.
Een dergelijke benadering biedt tot op zekere 
hoogte inzicht in het krachtenspel waarvan 
mensen deel uit maken, maar gaat voorbij aan 
het ‘vreemde’ van het zelf dat eerder prediscur- 
sief aanwezig is en het talige of symbolische. 
Deze doordringen de bovengenoemde factoren, 
maar kennen ook him eigen dynamiek. Boven- 
dien biedt het spreken in termen van ‘factoren’ 
te weinig ruimte voor de dynamiek die plaats 
vindt in de wording van subjecten en het ont- 
staan, voortduren en ‘oplossen’ van problemen; 
voor de tijdelijkheid van een specifieke com
binatie van factoren; en voor de eigen dynamiek 
en geschiedenis van deze factoren met de com- 
plcxe interferentie daartussen. Een spreken in 
termen van ‘lagen’ doet meer recht aan deze 
dynamiek en historiciteit. Op dit punt kan de 
holistischc benadering binnen het HR een waar- 
devolle aanvulling vormen.

transparantie cn intentionaliteit centraal staan, 
blijkt nauwelijks toepasbaar in het werken met 
clienten die in een existentiele problematiek 
verwikkeld zijn (Hoogeveen, 1991; Prins, 1996).

Een denken in termen van ecu ‘meervoudigheid 
aan identificaties van het zelf en van diffuse 
grenzen tussen ‘zelf en ‘ander’ is mijns inziens 
vruchtbaarder: ‘Er is dus geen sprake van een 
afgerond ‘zelf maar van een meervoudigheid 
van identificaties, waarbij de eenheid gecon- 
strueerd wordt door ons geheugen. [...] Het zelf 
is een ‘alsof constructie van mensen: wij gedra- 
gen ons alsof wij een eenheid zijn. Maar zonder 
deze constructie kunnen wij niet goed bestaan.’ 
(Nicolai, 1992:67-69)
Subjecten zijn bovendien altijd ‘subjecten-in- 
wording’. Door te denken in termen van een 
‘processueel zelf (Sevenhuijsen, 1996:74), een 
zelf dat voortdurend in de maak is (Foucault, 
1995), wordt de voortdurende constructie cn 
voortgaande ontwikkeling van het ‘zelf zicht- 
baar, maar tevens de breuken die hierin kunnen 
optreden (bijvoorbeeld bij levenswendingen of 
bestaansknooppunten) en de betekenis daarvan 
binnen het leven van de betreffende persoon.
In de holistischc benadering van de VHV wordt 
de opvatting van een gefragmenteerd, meer- 
voudig gelaagd subject (ten dele) weerspiegeld. 
Binnen de VHV komt deze benadering tot 
uitdrukking in het streven problemen en klach- 
ten van vrouwen vanuit de onderlinge samen- 
hang van psychische, sociale en lichamelijke 
factoren te bezien en deze factoren integraal aan 
te pakken. Een dergelijk model berust op de 
aanname dat een mens geen vast centrum of 
eenheid bezit, maar dat het ‘zijn’ en daarmcc 
ook de problemen van ieder mens door een 
andere verhouding van factoren wordt bepaald. 
De persoon wordt in dit model niet gereduceerd 
tot een of twee factoren; naast biologische of 
psychische factoren, spelen ook instituties (poli- 
tieke en economische) structuren en systemen 
een rol in de wijze waarop de eigen bestaans- 
kwaliteit beleefd wordt. De uniciteit van iede-

In het HR heeft het holistischc mensbeeld 
betrekking op de eenheid tussen lichaam en 
geest, waarbij het begrip ‘geest’ niet een compo
nent is van de mens, maar staat voor een ‘orien- 
tatie’, voor ‘het mensenbestaan zoals het zich 
manifesteert in bewustzijn, normbesef, overleg, 
werktuig, cultuur, wijsbegeerte, dagelijkse erva- 
ring, sociale praxis, taal, en dergelijke. [...] Wil 
men een becld voor wat [...] met ‘geest’ bedoeld 
wordt, dan zou men dit niet zozeer in de rich- 
ting van een iets, een ding moeten zoeken, maar 
veeleer in die van een beweging.’ (Van Peursen, 
1956:149)
De holistischc benadering heeft betrekking op 
de samenhangen waarin mensen zich bewegen, 
de relaties tot andere mensen, collectiviteiten, 
instituties, waarden en opvattingen en de rela
ties tot him verleden, heden en toekomst.
Een ‘holistischc aanpak’ in postmoderne zin 
behelst dan enerzijds het steunen en helpen van 
clienten inzicht te verwerven in de wijze waar
op diverse lagen in onderlinge wisselwerking van
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Dc keerzijde van deze bcnadering en van do 
kenmerkende gerichtheid van de vhv op onc- 
wikkcling van vennogens, op groei, op hot krij- 
gen van greep op hot zclf en bet eigen leven, is 
dat er nauwelijks ruimtc is geweest voor die 
aspccten van bet zclf die nict als ‘sterk’, ‘krach- 
tig' en ‘mooi" beleefd worden, inaar die ecrder 
worden ervaren als ‘zvvakte’, ‘kwetsbaarheid' of 
‘egoisme’, dus als negatief en niet toegestaan. 
Door de grote nadmk op autonomiebevordering 
en emancipatie, was 'geleid worden’ en je latcn 
meevoeren zonder te weten waar je uitkomt’ 
gccn optie binnen de VIIV. Daarmee is bet 
‘verlangen naar de val' - de wens om bevrijd te 
raken van de belasting om alsmaar jezelfbewust
en cffectief te moeten realiseren - (Van Heijst,

12
1992:16) en ‘zelfvcrlies’ als vomi van groei de 
kop in gcdrukt: de mogelijkheid om over je 
eigen grenzen gedreven te worden. meegesleept 
te worden door ervaringcn of mensen die iets in 
je verschuiven en losmaken, waardoor nieuwe 
betekenisgeving mogclijk wordt.

invloed zijn op de beleving van bet eigen ‘zijn’, 
de kwalitcit van bet eigen leven en bet vastlo- 
pcn daarin. Het betreft bet weven van draden 
door bet gebele levenskader (dat bet maat- 
schappelijke en sociale vlak. bet professionele, 
financiele vlak en de vrijetijdsbcsteding omvat - 
Prins, 1996:107), een doorbreken van de schei- 
ding tussen lichaam en geest, pcrsoon en omge- 
ving, bet talige en pre-discursieve, denken en 
voelen, en tussen ‘zclf en ‘ander’, zodat ook bet 
‘vrecmde’ van bet zelf niet meer hoeft te wor
den buitengesloten en de cliente eerder in staat 
is een ‘samenbangend zelfgevoel’ (Nicolai, 
1992:73) te ervaren.
Anderzijds worden ook beden, verleden en toe- 
komst met elkaar verbonden. Met clienten in 
gesprek gaan over bun leven en beleving daar- 
van, kan de aanvaarding van de eigen geschie- 
denis (Wimmers, 1985:60) bewerkstelligen en 
helpen deze een plek te geven binnen de col- 
lecticvc biografie van de gemeenscbappen, de 
cultuur en de tijd waarvan zij deel uitmaken. 
VHV en hr hebben elkaar waardevolle inzicbten 
tc bieden met betrekking tot een meerlagige, 
dichotomieen en tijd doorkruisende wijze van 
het ‘leven beschouwen’.

Ook binnen de humanistische visie van het HR 
(Hoogeveen, 1991) wordt de nadruk gelegd op 
bet vertrouwen in de eigen mogclijkheden van 
elk mens om op eigen wijze zijn mcns-zijn te 
ontplooien en antwoorden te vinden op zijn 
eigen concrete levenssituatie.
Toch is er binnen het HR vanuit haar humanis- 
tiscbe levensbeschouwelijke referentiekader van 
oudsher niet alleen aandacht geweest voor de 
maakbaarheid van het individu, maar beeft men 
ook geprobeerd een verhouding te vinden tot de 
principiele onvolkomen bebeersbaarbeid van bet 
leven, tot vergankelijkbeid en sterfelijkbeid, en 
tot de tekort schietende mogelijkbeden van men
sen om het lot naar bun band te zetten en geluk 
te ‘makenk Het HR beweegt zich daarmee ook 
aan de keerzijde van bet menselijk bestaan, waar 
mensen bun ‘donkere kant’, zoals agressie, cynis- 
me en onverschilligbeid tonen, maar ook daar 
waar mensen ongeneeslijk ziek of stervend zijn, 
waar geen hoop meer is op concrete veran- 
deringen, alleen nog een ‘er zijn’ voor de ander

Subjecten ‘verlangend naar de val’
Vanuit bet positievc mensbeeld van de vhv is 
steeds de nadruk gelegd op het vermogen van 
vrouwen zicbzelf te kennen, op bun ‘eigen wijs- 
heid’ en deskundigheid ten aanzien van bun 
problemen en klachten (Vos e.a., 1993:26) en 
op bet eigen veranderingsvermogen. In bet ver- 
lengde hiervan kan als kenmerkend voor de VHV 
een positieve benadering van clienten en bun 
hulpvragen genoemd worden, door onder meer 
bet labelen van problemen en klachten als 
overlevingsstrategieen in plaats van als defect, 
stoornis of afwijking, en door de hulpvraag en 
beleving van clienten als uitgangspunt te nemen. 
Een dcrgelijke benadering beeft een tcgenwicht 
geboden tegen wat Kunneman (1990) bet ‘dcs- 
kundologisch regime’ beeft genoemd.
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rest: ‘Geestelijk werk probeert mensen van lij- 
dcnd voorwerp in hun situatie weer onderwerp 
te maken, of, als dat allemaal niet nicer moge- 
lijk lijkt, de ander te laten voelen dat hij niet los- 
gelaten en vergeten wordt.’ (Wimincrs, 1985:63)

kanten moet komen, namelijk het aandurven 
van het risico, dc pijn en de vreugde om uit de 
ontmoeting met de ander veranderd tevoor- 
schijn te komen’. (Kunneman, 1995:28-29)
Ik zou dit, in navolging van Van Heijst (1992: 
295), cen 'feminisdsche variant van zelfverlies’ 
willen noemen. De hulpverlenende laat zich 
aanspreken, verwarren en gezeggen door de 
alteriteit van de ander en het zelf, maar zet in 
deze ontmoeting wel haar eigen waarden, en 
haar eigenwaarde in. Op die manier kan het 
gegevcn dat subjecten verschillend zijn en in die 
zin zowel ‘vreemd aan clkaar' als ‘kenbaar aan 
elkaar’ (Sevenhuijsen, 1996:80) een pick krijgen 
binnen de hulpverlening.

Subjecten van zichzelf verschilletui 
De modeme subjectopvatting is niet alleen bepa- 
lend geweest voor het perspectief op clienten, 
maar heeft ook implicaries gehad voor de wijze 
waarop hulpverlenenden aan ons en aan zichzelf 
verschijncn. Het principe van transparantie van 
de VHV en het zelfbewuste subject van het HR 
weerspiegelt de notie van een rationed en inten- 
tioneel subject dat handelt op grond van zelf- 
kennis. Het ‘andere’ in haarzelf is echter niet 
discursief aanwezig, maar uit zich eerder in 
gevoelens, stemgebruik, gedrag, bonding, dro- 
men e.d. (Van Mens-Verhulst, 1996:20)
Om alert te zijn op het buitensluiten van bepaal- 
de aspecten van de cliente, dienen vrouwen- 
hulpverleensters en humanistisch raadslieden 
mijns inziens alert te zijn op datgene wat zij bui- 
ten het ‘zelf sluiten, het ‘andere’ van het ‘zelf 
dat er niet mag zijn. Door het zelf als gefrag- 
menteerd, meerduidig en onstabicl op te vatten, 
heeft het meer mogelijkheden om het ‘vreem- 
de' van het zelf een plek te geven, zonder dit toe 
te eigenen en daannee tot ‘zelf te maken (Kris- 
teva, 1991; Young, 1990).

Sporen in de toekomst

In het bovenstaande heb ik laten zien hoe de 
VHV en het HR zich vanuit een door ‘modeme 
noties’ gekenmerkt streven hebben ontwikkeld 
tot praktijken die naast overeenkomsten ook 
verschillen vertonen in de terreinen waarop zij 
zich begeven, in omvang, in hun doelgroep, in 
hun setting en perspectief.
De kracht van de VHV is geweest dat zij de stem 
van de ander, van vrouwen, hoorbaar heeft 
gemaakt, niet alleen door individuele vrouwen 
aan het woord te laten, maar ook door de stem 
van vrouwen collectief krachtiger te maken. 
Door uit te gaan van ‘de vrouw’ heeft de VHV 
echter ongewild geen recht gedaan aan de 
verscheidenheid aan vrouwenstemmen, zodat 
sommige stemmen ongehoord zijn gebleven in 
het tumult van de Stem. Door gender als dyna- 
misch, heterogeen en meervoudig gelaagd op te 
vatten, kan wellicht meer recht gedaan worden 
aan de verschillen tussen vrouwen, zonder daar- 
bij groepsgebonden priviligering en uitsluiting 
uit het oog te verliezen.
Het HR heeft individuele stemmen spreekruim- 
te geboden, met name in onderdrukkende, 
objectiverende en intimiderende omstandig- 
heden binnen instituten. De nadruk van het HR

Een daadwerkelijk recht doen aan de ‘eigenheid’ 
van de client in al haar facetten, vereist een vonn 
van ‘zelfverlies’ van clienten en hulpverlenen
den, die tevens beweging en groei is, een bewc- 
ging waarbij de ‘een niet zonder de ander 
beweegt’, en het cue van het zelf niet zonder het 
andere (Irigaray, 1981). Kunneman (1995:39) 
laat zien dat ‘authenticiteit’, opgevat als een 
‘gebeuren in een relatie’, betekent dat gemeen- 
schappelijkheid pas dan mogelijk wordt als cr 
niet bij voorbaat vanuit gegaan wordt dat er 
sprake is van gemeenschappelijkheid, maar eer
der dat er sprake is van conflict. Authenticiteit 
vereist dan een ‘kwetsbaarheid die van twee
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wante stromingen aan te gaan, kan de vhv ook 
in de toekomst van vvaarde blijven voor de 
gezondheidszorg en de samenleving, en kan het 
HR zich duidelijker positioneren. De wederzijdse 
'toeeigeningen' die in een dcrgelijke dialoog 
optreden. hoeven daarbij geen vcrlies van eigen- 
heid of vermenging van uitgangspunten te 
betekenen, maar kunnen juist tot nieuwe impul- 
sen leiden, vanuit zowel de vreemdheid als de 
kenbaarheid aan elkaar. In een feministische 
zorgethiek, zoals uitgewerkt door Sevenhuijsen 
(1996) zie ik veelbelovende aanknopingspunten 
om feministische en humanistische visies, en 
moderne en postmoderne noties samen te den- 
ken, zowel op propositioned als op perfonnatief 
niveau, zowel in theorie als in praktijk.

op het individuele mens-zijn, heeft haar echter 
het zicht belemmerd op stemmen die collectief 
geen spreekruirnte hebben gekregen. Het hante- 
ren van een genderpcrspectief als bovengenoemd 
- dat tevens machtssensitiviteit impliceert - kan 
het HR mijns inziens waardevolle inzichten bie- 
den in haar strijd voor een menswaardige samen
leving.

In de postmoderne conditie maken mensen deel 
uit van diverse praktijken, construeren zij 
verschillcnde identiteiten in een levenslang pro- 
ces, en komen in aanraking met een diversiteit 
aan posities en sociale ot politieke doelstellingen 
(Sevenhuijsen, 1996:37). Binnen deze context 
moeten zij een eigen plek zien te veroveren, zijn 
zij voortdurend op zoek naar erkenning van him 
eigen waarde en uniciteit, verlangen zij enerzijds 
naar controle over het eigen levcn en naar het 
ervaren van een gevoel van heelheid, maar koes- 
teren zij anderzijds de wens meegevoerd te wor- 
den op de golven van de tijd zonder te wcten 
waar zij uitkomen.
Ambivalentie, verscheidenheid en breuken bin
nen het subject-in-wording, maar ook de ver- 
schillen tussen subjecten onderling, stellen 
andere eisen aan de hedendaagse hulpverlening 
en laten nieuwe vragen opdoemen. Wil de VHV 
en het HR, gezien de huidige veranderingen in 
de samenleving, in beweging blijven, dan die- 
nen zij antwoorden te zoeken in een pluraliteit 
aan leefvonncn en morele orientaties en in de 
sociale en politieke fricties die daarmee gepaard 
gaan. Hiervoor moeten zij bun eigen waar- 
denstelsels, him eigen levensbeschouwelijke dan 
wel politiek-ideologische grondslag doorden- 
ken, moeten zij openstaan voor een ver
scheidenheid aan stemmen, ook die binnen het 
zelf en de ander, en tegelijkertijd alert blijven op 
en expliciet stelling nemen ten gunste van 
onderdrukte collectieve stemmen, zonder daar
bij terug te vallen op oude schema’s en zekerhe- 
den, die niet langer toereikend zijn.

I)rs G.C. Jacobs is werkzaam als AID aan de Uni- 
versitrit voor Humanistiek op ecu otiderzoek naar de 
raakvlakken tussen vrouwenhulpverlening en hutna- 
nistisch raadswerk ten behoeve van de verdere ont- 
wikkeling van bet humanistisch raadswerk.

Noten

Tong, R. (1989), Feminist Thought. A Comprehensive 
Introduction, Westview Press. Boulder/San Francisco, 
p. 27.

Roddick (1989:13) omschrijft een praktijk als een ‘col

lectieve menselijke handelingsvomi, die te onderschei- 
den valt aan zijn kenmerkende doel en aan de daaruit 
voortvloeiendc vereisten die gcsteld worden aan perso- 
nen die zich in hun handelen comrnitteren aan het ver- 
vullen van die doclen.’ Hieraan zoo ik willen toevoegen 
dat het al dan niet gcinstitutionalisecrde sociale 
handelingssituaties betreft, die worden gestuurd door 
fonnele en informcle regcls en gewoontes, door 
interpretatierepertoires en nonnatieve kaders. Die regels 
en nornien zijn bovendien voortdurend voorwerp van 
onderhandeling, interpretatic en (machts)strijd. (Seven- 
hoijsen, 1996:33)

‘Habitos’ wordt door Konneman (1994:124) omschre- 
ven als ‘een coltureel verworven, biografisch veranker- 
de en de eigen lichaamshooding en manier van kijken.

I.

2.

3.

Door een dialoog met elkaar en met andere ver-
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bewegen cn aanraken ingcbrande, grotcndeels prc-dis- 
cursieve vorm van aanwezigheid voor cn bcjegening 
van anderen.'

4. De raetafoor van de ‘binnenstaande buitenstaander’ is 
de laatste tijd vooral in de zwarte vrouwenstudies 
gebruikt om de produktievc, creatieve cn kritische posi- 
tie aan tc duiden die men kan kiezen voor cultured en 
politick handelen. Zie bijvoorbeeld Hooks (1990) en 
Collins (1990). De metafoor gaat terug op bet vverk van 
Virginia Woolf, die met de ‘brugpositie’ aanduidde dat 
intellectuele vrouwen konden voorkomen dat zij zich 
kritiekloos zouden overgeven aan de patriarchale maat- 
schappij en haar intellectuele cultuur (Woolf 1938).

5. Met modemiteit doel ik op bet christelijk-humanisti- 
sche en filosofische gedachtengoed van de Verlichting, 
bet politieke optimismc van de Franse Revolutie, de 
revolutionaire zin van communisme, socialismc en 
maoi'sme, en bet vooruitgangsgeloof dat zowel in de 
ontwikkeling van technick en wetenschap (met de 
idealen van objectiviteit en rationaliteit) als in de eman- 
cipatiebewegingen van de tvveede helft van de twintig- 
ste ecuw vervat lag.

6. De termen ‘gelijkheidsdenken’ of‘gclijkheidsfcminis- 
me' worden gehanteerd om bet onderschcid met andc- 
re feministische stromingen aan tc duiden.

7. ‘Gender' als begrip is binnen de VHV-praktijken geen 
gangbare term geworden. Ik introduceer deze term bier, 
daar deze binnen vrouwenstudies cen centraal begrip 
is en voor mijn theoretische beschouwingen over VHV 
cen meerwaarde oplevert, in die zin dat ik gender als 
verweven met macht (Outshoorn, 1989) beschouw en 
zodoende bet politiscrcnde en sekse-specifieke gehalte 
van de VHV in 6en kader omsluit. In navolging van 
Sevenhuijscn (1996) vat ik gender op als een continuum 
in plaats van binair; gender-identiteit als hctcrogeen in 
plaats van homogeen, zodat verschillende aspecten van 
gcndergeladen gevoelens, gedragingen en eigenschap- 
pcn in een persoon verenigd kunncn zijn; als onderdeel 
van proccssen van betekenisgeving aan bet sekseverschil 
en als de wijze waarop sekse wordt tocgescbreven aan 
en verwerkt door subjccten; en tenslotte als een gelaagd 
verschijnsel: gender speelt zowel op symbolisch/cultu- 
reel niveau, als op bet niveau van sociale structuren, 
als op bet niveau van collectieve en individuele iden- 
titeiten een rol.

In dejaren zeventig vonden er binnen vrouwenstudies 
en de vrouwenbeweging reeds felle debatten plaats over 
klassenvcrschillen, cvenals bet hctero/lesbo-debat over 
de mogelijkheid van bondgenootschappcn tussen vrou

wen. In dejaren tachtig werd de ecnheid van alle vrou

wen ter discussie gesteld door zwarte feministen die bet 
‘witte’ karakter van zowel de vrouwenbeweging als van 
vrouwenstudies bckritiseerden. Er kwam nu meer aan- 
dacht voor verschillen tussen vrouwen onderling. Zie 
Braidotti (1991:269), Outshoorn (1989:13). Dit debat, 
dat eind tachtiger jaren zijn boogtepunt bereikte, is ook 
wel bet 'verschil-gelijkheidsdcbat' genoemd.

Zie ook Kornter (1990) en de discussies en debatten ge- 
voerd in Tijdschrift voor Vrouwenstudies, o.m. Kornter in 
1988, nr. 34. pp. 176-193 en Costera Meijer, 1987, nr. 
32, pp. 403-417.

10. Vgl. bet door Sevenhuijscn (1996) gehanteerde begrip 
van ‘gender’, door mij uiteengezet in voetnoot 7.

11. Oplossingsstrategiecn of overlevingsstrategiccn zijn stra- 
tegiecn die een vrouw heeft ontwikkcld heeft om met 
problemen of conflicten om te gaan. Deze kunncn op 
bet moment van ontstaan van de problemen functioned 
zijn, maar later bun doel voorbij schieten (Nicolai, 
1992:137).

12. Van Heijst (1992:18) gebruikt deze term zowel in ethi- 
sche als in hermeneutisebe zin. Zelfvcrlies in deze zin 
maakt bet mogelijkje te latcn gezeggen door de altcri- 
tcit van cen tekst of van een ander, zodat nieuwe 
betekenisgeving mogelijk wordt.

13. In dit artikel heb ik de omtrekkcn geschetst van bet 
theoretisch kader dat ik hanteer binnen mijn onderzoek 
naar de raakvlakken tussen Vrouwenhulpvcrlcning en 
Humanistisch Raadswerk. De hoofdmoot van dit 
onderzoek is echtcr vrij praktiscb van opzet. Door mid- 
del van handelingsonderzoek, waarin humanistisch 
raadslieden en vrouwenhulpvcrleensters met elkaar in 
gesprek gaan over bun werk, wil ik nagaan in hoever- 
re beide praktijken elkaar iets tc bieden hebben, welkc 
problemen zich hierbij aandienen cn of bet bier gcschet- 
ste kader bruikbare aanknopingspunten biedt om bei- 
den samen te denken en gemeenschappelijke problemen 
te doordenken. Humanistisch raadslieden en vrou- 
wenhulpverleensters die geintercsseerd zijn in (deelna- 
me aan) dit onderzoek kunnen met mij contact 
opnemen, tel: 030-2390180.

8.

9.
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H.M. Langeveld 
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Centraal in dit 
essay staat de gein- 
dividualiseerde 
mens, die naast de 
verworven vrijheid 
sinds de jaren 
zestig ook tegen de 
beperkingen van 
zijn vrijheid 
oploopt. Hij word! 

immers steeds meer aangesproken als een 
individu dat zelf beslissingen neemt, waar- 
den interpreteert en realiseert, prestaties 
levert en zijn relaties tot anderen vorm geeft. 
De auteur behandelt het proces van individu- 
alisering op drie terreinen: het privedomein, 
het arbeidsdomein en het publiek domein.
Zij doet dat op zo'n wijze dat het thema 
'individualisering' gekoppeld wordt aan de 
toenemende sociale problemen van de laat- 
ste jaren op het gebied van onder andere de 
(geestelijke) gezondheidszorg, de arbeids- 
markt en de criminaliteit.
Daarmee is ook de kracht van dit essay aan- 
gegeven: het geeft handvatten voor beleids- 
keuzes in een gemdividualiseerde samen- 
leving.
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‘Eerst waren macht en sekse mijn uitgangs- 

punten, nu ook verbondenheid en zorg’

Een gesprek metjanneke van Mens-Verhulst

over vrouwenhulpverlening

Ina Brouwer

Prof dr Janneke van Mens-Verhulst is bijzonder hoogleraar Feminisme, Humanisnie en 
Emancipatievraagstukken, in het bijzonder de Vrouwenhulpverlening, aan de Universiteit voor 
Humanistiek. Zij is (evens verbonden aan de vakgroep klinische psychologic en gezondhcids- 
psychologie van de Universiteit Utrecht en werkzaam als free-lance veranderkundige.

In een kleine, aan de straat gelegen collegezaal 
van de zoning geel geschilderde Universiteit 
voor Humanistiek (uvh) praat ik metjanneke 
van Mens-Verhulst, bijzonder hoogleraar Femi- 
nisme, Humanisme en Emancipatievraagstuk
ken, over haar visie op vrouwenhulpverlening. 
Buiten is het somber en regent het. Janneke is 
gespannen. Zc kan gebeld worden uit het ver- 
zorgingshuis waar haar moeder te bed ligt na een 
ernstig herseninfarct. Dit geeft ons gesprek een 
ernstige spanning: als dochter wil je bereikbaar 
en beschikbaar zijn voor je moeder die je op dat 
moment nodig heeft, als bijzonder hoogleraar 
wil je je inzetten omje eigen visie gestalte te 
geven. Een dilemma. Dit dilemma verwijst ook 
naar een ander, voor veel feministen herkenbaar 
thema: de verhouding tussen theorie en praktijk. 
De opname van haar moeder, confironteert haar 
met een zorgpraktijk die - ondanks feministische 
kritiek en wetenschappelijke kennis - taai en 
mocilijk veranderbaar is. Ook uit haar oratie 
Vrouwenhulpverlening: diversiteit als bron van zorg 
(1996) blijkt dit. Hoe kunnen de zo uitcenlo- 
pendc vvegen van vrouwenstudies en de prak-

Prof.dr Janneke van Mens-Verhulst
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tijk van de vrouwenhulpverlening op elkaar 
worden afgestemd?

toch weer heel herkenbaar zijn. Ik voclde die 
moeilijkheden wel, maar voclde me zeer gehol- 
pen toen iemand zei: ‘waar jij tegenop loopt dat 
zijn emancipatieproblemen.’ Orndat ik daar zelf 
zo mee geholpen was, raaktc ik gei'nteressecrd 
in feminisme. Ik dacht dat meer vrouwen er 
behoefte aan Hadden dat dit soort problemen 
voor hen inzichtelijk gemaakt werd.

IB: Naje studie sociale psychologic eti pedagogiek in 
Amsterdam was jc univcrsitair medewerkster aan de 
Universiteit van Utrecht bij de Faculteit Geneeskun- 
de, en later bij de Faculteit Sociale Wetenschappen, 
waar je vrouwenhulpverlening onderzocht en doceer- 
de. Was je ooit ook alleen huisvrouw? Hoe is je 
belangstelling voor feminisme en vrouwen hulpverle- 
ninggewekt en wclke ml speelde dit in je eigen leven?

Had de keuze voor een baan als wetenschappelijk 
medewerker aan de universiteit ook consequenties in je 
werk? Je werkte daar voornamelijk met mannelijk col- 
lega’s. Tegenwoordig organiseren vrouwen netwerken. 
Hoe was dat voor jou? Waren er ook vrouwen om over 
je werkproblemen te praten?

JvMV: Alleen huisvrouw ben ik nooit geweest. 
Die frustratie ken ik niet. Maar wel andersom, 
dat ik het contact vcrloor met diegenen die wel 
voor dit bestaan kozen. Dat is heel lang niet 
benoemd. Je kon bij vriendinnen geen steun 
zoeken, je kon daar niet terecht voor je werkpro- 
blemen. De combinatie van een baan en een 
gezin was in 1972 nog niet zo gebruikelijk. Ik 
liep tegen een aantal problemen op, die ik aan- 
vankelijk niet kon benoemen. Dat heb ik vaker 
in mijn leven ervaren, dat ik iets moeilijk vond, 
dat pas later een naam kreeg. De term dual carreer 
bijvoorbeeld, iets wat je nu de combinatie van 
een loopbaan met een gezin noemt, daar had ik 
toen nog nooit van gehoord. Een ander voor- 
beeld is de term medicalisering. Toen ik zwan- 
ger bleek te zijn, moest ik onmiddellijk een 
ziekenhuis bespreken. Bovendien kreeg ik pillen 
voorgeschreven, want, nou ja, ik was zwanger. 
Zulke gebeurtenissen staken mij, zonder dat ik 
kon aanwijzen waarom ik zo’n onbehaaglijk 
gcvocl kreeg. Ik ben m’n man nog altijd dank- 
baar die me steunde die pillen niet te nemen. 
Want later bleek dat het DES-hormoon te zijn. 
A1 voor het feminisme begrippen ontwikkelde 
voor dit soort praktijken, ervoer ik onbenoem- 
bare onplezierigc dingen, waar ik individueel of 
samen met m’n partner een oplossing voor 
zocht. Toen daar eenmaal over geschreven werd 
en er namen voor kwamen, herkende ik dat 
direct heel sterk. Dat hield gelukkig op bij 
geweldservaringen, ook al ben ik later veel dui- 
delijker gaan zien, dat die in psychisch opzicht

Nee, ook dat is iets wat ik pas achteraf kon dui- 
den. Mijn vriendinnenkring, die ik in mijn stu- 
dententijd had opgebouwd, functioneerde niet 
als netwerk. Ik kwam nooit oude studie- of dis- 
puutgenoten tegen, zoals mannen dat kunnen 
hebben. Ik werkte toen half-time en ik was er 
reuze trots op dat niemand dat merkte. Ik was 
gewoon blij dat ik mee kon doen en kon be- 
wijzen dat ik gelijk was en realiscerde me niet 
welke prijs ik daarvoor betaalde. Mijn zus en 
mijn vriendinnen richtcn hun leven totaal anders 
in. Mijn mannelijke collega’s kenden en her- 
kenden deze problemen helemaal niet.
Ik werd me dit pas goed bewust toen ik in 1981 
naar de Zomeruniversiteit voor Vrouwenstudies 
ging in Amsterdam. Dat waren de gebouwen 
waar ik ook gestudeerd had. In de loop van de 
week kreeg ik het steeds kouder. Ik werd ook 
ziek. Naderhand besefte ik dat ik het gewoon 
griezelig vond dat ik niemand meer uit mijn stu- 
dententijd tegenkwam, van zo’n acht jaar daar
voor. Netwerken voor vrouwen, dat werkte nou 
net niet. In het feminisme werden wel dikke 
woorden gebruikt over gemeenschappelijke pro
blemen van vrouwen, maar dat betrof veelal het 
huisvrouwenbestaan. Wat ik meemaakte, werd 
als het ware niet aangewezen, die kant van de 
problematiek werd heel lang niet benoemd.
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en studcnt-assistenten werden gesloten Coen 
vrouwen in hot bestuur en in het vakgroepsbe- 
stuur adviezen mochten uitbrengen. Daarvoor 
Hadden ze medevverksters nodig en ik was best 
een handige vergaderaarster. Zo ontstond lang- 
zamerhand het vertrouwen. De schaduwzijde 
daarvan was dat ik door mijn activiteitcn in de 
vrouwencommissie vertrouwen verloor van 
mijn mannelijke collega’s. Zo schcrp lagen toen 
de verhoudingen.

Vrouwenstudies en vrouwenhulp- 
verlening

Hoc kwcwt de aansluiting met het feminisnte, vrou
wenstudies en vrouwenhulpverlening tot stand? Wcrd 
je actief in de vroiiwcnbewcging? Wanneer ben je je 
bijvoorbeeld feministe gaan noemen?

Met de aanduiding ‘feministisch’ had ik geen 
enkele moeite. Ik kon me vrij snel in die term 
vinden, na alles wat ik er over las. In mijn ogen 
deugde het, ik vond het integer genoeg. Ik werd 
niet actief in de vrouwenbeweging in de zin van 
aansluiting bij praatgroepen. Wcl voelde ik me 
aangetrokken tot de actievc vrouwen die aller- 
lei maatschappelijke problemen signaleerden, 
maar ze benoemden meestal niet hoc je daar 
persoonlijk mee kncl kan komen te zitten, 
gewoon in de zin van hoe zo’n maatschappe
lijke situatie zich vertalen kan in een gevoel van 
depressie of een hoge bloeddruk. Dat deed de 
vrouwenhulpverlening.
Eind jaren zeventig begon vrouwenstudies en 
kwamen er feministisch georienteerde student- 
assistenten binnen op de faculteit. Maar in him 
ogen was ik eigenlijk een vcrdacht soort 
medewerkster, want ik was binnengestroomd 
onder oude, 'mannelijke' condities, waaraan ik 
me had aangepast. De cerstc keer dat ik die stu- 
dent-assistenten vertelde dat ik best met him 
zaak mee voelde en daaraan nice wilde werken, 
lieten ze merken dat ik niet wclkom was. Het 
betrofeen bijeenkomst over moederschap en ik 
wilde daar ook wel ecus vertellen hoe dat alle- 
maal voelde; ik had toen al twee kinderen. Toen 
vond ik het wonderbaarlijk vreemd dat ik 
geweerd werd. Achteraf besefte ik dat ook het 
onderschcid tussen medewerkers en studenten 
een rol speelde. Een mannelijke medewerker 
was als het ware niet te vertrouwen, en een 
medewerkster was al net zo erg.
Tussen 1977 en 1980 veranderde dat en kreeg 
je iets nicer institudonaliscring, bijvoorbeeld een 
vrouwenbcstuurscommissie bij andragologie: de 
eerste coalities tussen vrouwelijke medewerkers

V'anaf 1976 werkteje aan de faculteit Sociale Weten- 
schappcn en daar promoveerde je in 1988 op een 
theoretisch ontwikkelingsmodel voor vrouwenhulpver
lening. Daanusscn ligt ecu hele ontwikkelingsweg in 
het nadenken over vrouwenvraagstukken. Kun je iets 
over die ontwikkeling vertellen?

Het onderwerp vrouwenhulpverlening fasci- 
ncerde mij, maar er waren in die periode alleen 
maar van die losse noties over. Het was als los 
zand. Ik heb dan een enorme behoefte om de 
dingen in een grocer en samenhangend verband 
te plaatsen. Dat vind ik interessant en geeft mij 
een manier om dingen te onthouden en het is 
de enige manier om daarover aan mijn studen
ten te vertellen. Die kunje geen 100 vuistregels 
voorhouden. Ik voelde ook de noodzaak om de 
problematiek en vraagstukken van vrouwen seri- 
eus te nemen. Als iets sericus is en als je het wilt 
overdragen, dan moet dat ook een samenhan
gend verhaal worden, zoals de andere verhalen 
over hulpverlening een bepaalde samenhang te 
bieden hebben. Omdat die allemaal niet zo 
duidelijk was, ging ik als wetenschapster puz- 
zelen, met gebruik van theoretische instrumen- 
ten. Achteraf bezien zat ik bij andragologie niet 
zo gek, want dat is een handelingsgerichtc 
wetenschap.
De professor van de vakgroep, Jan Klabbers, had 
bij zijn komst een systeemtheoretisch kader 
ingebracht, een systeemtheorie van de tweede 
orde, omdat het vertrekt vanuit de normering 
van waaruit mensen handelen. Ik ben toen 
gewoon gestart met wat hij te bieden had. Span-

32 Praktische Humcmistick m.l, 6ejaargang oktober 1996



nend was ofhij mijn ondcrwerp acceptabel zou 
vinden, maar hij deed altijd zeer zijn best daar 
tolerant tegenover te staan.

van de vrouwenhulpverlening zonder theore- 
tisch kader.
Ik wilde een bruikbaar kennisprodukt ontwik- 
kelen, dat handelingsondersteunend nicest zijn 
voor vrouwenhulpverleensters. Daarvoor kon ik 
alleen terug vallen op bet door mijzelf ontwik- 
kelde perspectief. Dat laatste was eigenlijk heel 
griezelig. De systeemtheoretische benadering 
leidde uiteindelijk tot een multi-actor, multi- 
dimensionale besluitvormin^cyclus. Dit vrouw- 
en-hulpverleningsmodel werkte ik in spelvorm 
uit. Het bood de participanten in de hulpverle- 
ningssituatic de mogelijkheid om de (on)gelijk- 
waardigheden in beinvloeding op verschillende 
niveaus en dimensies van het hulpverlenings- 
proces te ervaren en te bespreken. Mijn uit- 
gangspunt daarbij was dat de participanten elkaar 
lerend bei'nvloeden, niet alleen cognitief, maar 
ook intuitief. Dit impliceert een verandering in 
bun zienswijze en het omgaan met elkaar. Het 
benadrukt en vraagt om zelfbeschikkingsruim- 
te en zelfbeschikkingsvermogen.

hi je pwefschrift ‘Modelontwkkeling voor Vrouw-en- 
hulpverlening’ stel je dal de traditionelc wetenschap 
vrouwenhulpverlening opvat als een hulpverlenings- 
variant met een eenzijdige gerichtheid op ecu catego
ric clienten: vrouwen. Vrouwenhulpverleensters uit de 
praktijk vonden dat het om wezenlijkc verschillen ging. 
Jj vroegje toen afhoe het kwam dat cr in de prak
tijk belangrijke verschillen tvaren, die theoretisch niet 
zichtbaar werden.Je spitste je onderzoek toe op de 
vraag hoe je deze verschillen wel wetenschappelijk kon 
conceptualiseren en overdragen. Welkc bijdragc heb 
je kunnen leveren om die kloof tussen theorie en prak
tijk inzichteljk te maken?

Dat was een hele worsteling. Want om in de 
veelhcid van verschijnselen een bepaalde samen- 
hang te zien, met een bepaalde mcerwaarde, een 
logische betekenisstructuur, dat inzicht vomit 
zich niet alleen logisch rationed, maar vooral 
intuitief. Pas achteraf kun je zeggen: dit is mijn 
doel en dat zijn mijn methoden en dat zijn mijn 
uitgangspunten, normen en waarden. Als weten
schappelijk onderzoeker moest ik zelf mijn eigen 
perspectief verduidelijken. Het was ecu hele 
worsteling voordat ik dat perspectief duidelijk 
had. Uiteindelijk werden macht en sekse de 
sleutelwoorden. Vanuit dat perspectief kon ik 
me van veel elementen gaan afvragen hoe zij 
samenhingen.
Communiceren over vrouwenhulpverlening 
veronderstelt tegelijkertijd dat je spreekt over de 
overeenkomsten en verschillen met andere soor- 
ten hulpverlening. Dat is nog iets anders dan met 
mensen uit de praktijk erover praten. Toch 
wilde ik dat, zowel met wetenschappers als met 
mensen uit de praktijk praten, maar dat was 
moeilijk. Ik had te maken met een wetenschap 
die tekort schoot in haar betekenisgevende 
arbeid om de subjectwording van vrouwen te 
herkennen en te ondersteunen, maar ook met 
een veelheid van verschijnselen in de praktijk

Ben je achteraf tevreden over dit theoretisch model? 
Bood het mogelijkheden om beter dan voorheen te 
begrijpen waarom een op vrouwen gerichte therapie 
gunstig is voor vrouwelijke clienten? Was het een 
bruikbaar model om aan de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg te verduidelijken wat de verschillen 
waren en bood het een handvat om aan te geven ‘hoe 
het ook anders kan'?

Het was een hele klus om mijn theoretisch 
model in een spel te vertalen, zodat mensen uit 
de praktijk dan konden zeggen: ja, dat haalt de 
essentie van vrouwenhulpverlening naar voren,’ 
of‘nee, dat doet het niet’. Vandaaruit kon ik 
weer leren: wat mankeert er aan het theoretisch 
model? Ik heb van mijn model veel gcleerd, 
zowel theoretisch als praktisch, hoewel ik er 
nooit helemaal tevreden over was. Het spel heeft 
een tijd stil gelegen, maar nu spec! ik weer met 
de gedachte het van stal te halen. Toen was het 
vooral gebaseerd op ‘macht’, nu zou ik er ook 
noties als verbondenheid en zorg in stoppen. Die
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gelegen. Maar chans is hot land Symmetria al 
lang uit hot zicht. ook binnen dc vrouwen- 
hulpverlening.

warcn toen nog nice gethematiseerd in de 
vrouwenhulpverlening.
Terugkijkend zieje eon waardenverschuiving in 
de hulpverlening, die door de professionalisering 
in de hulpverlening in gang is gezet. Lange tijd 
is over goede hulpverlening vooral gepraat in 
termen van communicatie en dialoog: een 
gesprek gebaseerd op inleving en begrip. Als de 
ander zich begrepen voelde, dan vond hij of zij 
zelf wel een weg om problemen aan te kunnen. 
Vanuit mijn referentiepunt, vrouwenhulpverle
ning, had ik geleerd besluitvormingsprocessen te 
onderzoeken met de vraag hoe machtsprocessen 
zich in de hulpverleningsrelatie voltrekken. De 
kritiek was namelijk dat problemen over de 
hoofden van clienten been schenen te worden 
opgelost. Dat wordt duidelijk als je in termen 
van besluitvorming naar een hulpverlcnersge- 
sprek kijkt. Je ziet dan dat de ander overruled 
wordt, terwijl er nog steeds sprakc is van 
communicatie.

De dynamiek van vrouwenemancipatie

Hoc heb je bet ervareu dat ecu toch goed Jlorerende 
vrouwenhulpverlening in dejaren tachtig, waarin de 
vrouwelijke belcvingswereld centraal stond en geins- 
pireerd iverd door opvattingen over autonomic engroei, 
door de overheid de wacht kreeg aangezegd? Subsidies 
werden stop gezet en er werden verplichte fusies opge- 
legd, met als doe! de integratie van vrouwenhulpver
lening in instcllingen van de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg met z’n traditionele medische hulp- 
verleningsmodellen.
Hoc verliep dir proces? Lukte die integratie en wat bleef 
er over van die sprankelende ideccn die vrouwen zo 
inspircerden hun eigen levensvormen te kiezen?

In mijn module Feminisme in de praktijk van de zorg, 
die ik op dit moment aan de UvH geef, benadruk 
ik steeds dc creatieve uitgangspunten en speel- 
se methodieken die door zelfbewuste vrouwen 
werden ontwikkeld. Dan denk ik bijvoorbeeld 
aan de FORT-groepen, (Feministische Oefen- 
groepen Radicale Therapie), vino (Vrouwen In 
De Overgang), de co-counselingsbeweging, 
Blijf-van-m’n-lijfhuizen, Vrouwencafes, Vrou- 
wenhuizen. In later toonaangevende stichtingen 
zoals De Maan, Balsemien en Metis stonden niet 
de disfunctionerende, sterk zorgafhankelijke, be- 
scherming behoevende patienten centraal, maar 
vrouwen, die in potentie de kracht en de mo- 
gelijkheden bezitten om hun leven in verbon- 
denheid met anderen zelf inhoud te geven. 
Door deze ontwikkelingen zie je in de nog 
autonome vrouwenhulpverlening van nu een 
voortdurend gevecht om die uitgangspunten 
overeind te houden. Vemieuwend in de vrou- 
wenbeweging was bijvoorbeeld dat er onder- 
scheid gemaakt werd tussen de seksen, en dat 
ook andere onderscheiden heel belangrijk 
werden, zoals klasse en etniciteit. Politisering

'Op weg naar het land Symmetria zo luidt de onder- 
titcl van je proefschrift. Sta je nu nog achter deze titel 
en inhoud? Of denk je daar nu anders over?

Tegenwoordig denk ik wel heel anders. In mijn 
oratie Vrouwenhulpverlening, diversiteit als bron van 
zorg baseer ik me op diversiteit als uitgangspunt 
voor vrouwenhulpverlening. Juist vrouwenstu- 
dies heeft hiervoor belangrijk referentiekaders 
ontwikkeld: diversiteit in sekse, in onderdruk- 
king, in identiteit, in gezondheidsproblemen en, 
binnen onderzoek vanuit het oogpunt van iden- 
titeitsconstructie, aandacht voor onderdruk- 
kingsdimensies en gender. Deze opvatting 
relativeert het sekseverschil, terwijl de pro- 
blematieken niet verdoezeld worden. In mijn 
proefschrift vertrok ik nog vanuit het gelijk- 
heidsdenken: als vrouwen nu maar hetzelfde 
mogen en kunnen als mannen, dan is het seks- 
evraagstuk opgelost. Zo simpel leek dat toen. 
Vrouwenstudies was toen net bezig zich daar 
wat aan te onttrekken, maar de vrouwen
hulpverlening heeft veel langer op die koers
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speelde ecu belangrijke rol: icmand is geen 
gei'solcerde huisvrouw omdat ze dat zelfbedacht 
heeft, maar omdat in de maatschappelijke struc- 
tuur dat traject voor haar klaar ligt in bet leven. 
Om zo’n traject dan niet af te wandelen, vraagt 
om heel veel andere impulsen. Vanuit die poli- 
tiserende invalshoek werden veel problemcn 
benaderd, bijvoorbeeld geweldsproblemen. 
Geweldservaringen zijn er niet omdat iemand 
een dommc of slechte vrouw is, of een bepaald 
type man, maar omdat deze vormen van geweld 
in de maatschappij getolereerd worden. De 
vrouwcnhulpverlening zette de maatschappij in 
het beklaagdenbankje. Dat aspect, die krent uit 
de pap, misschien kun je beter ‘hete aardappel’ 
zeggen, die laat de reguliere hulpverlening graag 
bij de autonome vrouwenhulpverlening liggen.

projecten minstens evenveel geinvesteerd moet 
worden in overleven, in zelfproduktic, als in de 
produktie ten bate van de client. Na een perio- 
de van hard werken wist je soms niet waar je op 
zou worden afgerekend. Dat betekende een hard 
en wisselvallig bestaan.
De vrouwenhulpverlening is in dat opzicht een 
kind van de jaren zeventig. Ze was niet geneigd 
mee te gaan in het marktdenken of het bewij- 
zen van het eigen gelijk aan anderen dan zich- 
zelf of de client. Ze is met dat subsidiebeleid in 
zee gegaan en vond lange tijd het morele gelijk 
als het soort argumentatie voldoende. Terwijl 
wel het type hulpvragen veranderde en daarmce 
het draagvlak van de vrouwenhulpverlening. 
Gaandeweg trok men eerst de ene subsidie in en 
dan de andere. Dit gebeurde niet op basis van 
een inhoudelijke beleidsvisie op emancipatie, 
maar op basis van een technische instrumentele 
mentaliteit. Er was nauwelijks ruimte voor 
gesprek of onderhandeling.
Ik heb meegemaakt dat toen de fusie tussen de 
vrouwenhulpvcrleningskoepels (Metis, Medu
sa en de VSK), de Leergangen Vrouwenhulp
verlening en de stichting soman achter de rug 
was, het bericht kwam dat tweeeneenhalf jaar 
later de subsidie voor de nieuwe organisatie 
(Transact) in z’n geheel gestopt zou gaan wor
den. Dat is kenmerkend voor het technisch in
strumentele denken: dat je zou kunnen plannen 
dat je na drie jaar de emancipatie gchaald hebt. 
In dat verstarde denken is geen ruimte voor het 
gegeven dat emancipatie dynamisch en continu

Ik veronderstel dal de vrouwenhulpverlening wel een 
onderhandelingspositie naar de overheid had gecreeerd 
en voldoende ‘maatschappelijke’ macht macht ont- 
wikkeld om alsgesprekspartnergehoord te worden. De 
overheid wilde loch inuners degeluiden nit de vron- 
wenbeweging en -hulpverlening goed oppakken en ver- 
talen in een vrouwvriendelijk beleid?

Oorspronkelijk werd er actie gevoerd op basis 
van morele macht, die als een maatschappelijke 
macht functioneerde. Dat actiewezen was later 
voorbij. Vanuit enkele stichtingen werd wel 
gezamenlijk geprotesteerd, maar dat waren er 
bijvoorbeeld dan toch nog maar vijf. De more
le macht werd niet omgezet in onderhandelings- 
macht.
De vrouwenbeweging heeft naar de overheid 
toe heel lang een morele strategic gehandhaafd: 
er is ongelijkheid, kijk eens wat vrouwen wordt 
aangedaan. Onder andere om die reden werd de 
geweldsproblematiek benadrukt, omdat de 
ongelijkheid daar het meest zichtbaar te maken 
was. Daar kwam dan ook geld voor. Ik vind dat 
het toen gevoerde subsidiebeleid van de over
heid een pseudobeleid was. A1 die subsidies zijn 
altijd voor drie jaar, daama dreigen ze weer inge- 
trokken te worden. Dat betekent dat in al die

is.

Verdwijnen de authentieke drijjveren van de vrou
wenhulpverlening tussen de kieren van dit over- 
heidsbeleid?

Ja, dat gevaar dreigt. Maar als je je verdiept in de 
ontwikkeling van sociale bewegingen, dan zie je 
dat dit voor iedere sociale beweging geldt. De 
humanistische beweging opgevat als sociale 
beweging kent dat ook: als je groeit, langer bc- 
staat, dan betaal je daar op een bepaalde manier
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nemen en tot sociale actie overgaan om greep te 
krijgen op hct eigen bestaan.
Ondanks dit alles liggen er aan de autonome 
vrouwenhulpverlening nog steeds belangrijke 
kwaliteiten ten grondslag: seksespecificiteit, poli- 
tisering, client-vriendelijkheid en een holistische 
benaderingswijze. Steeds meer ga ik inzien dat 
niet alle vier die kwaliteiten op hetzelfde 
moment aanwezig hoeven te zijn om van vrou
wenhulpverlening te spreken. Ik kan op de ene 
dimensie een 10 scorcn en op de andere een 3, 
afhankelijk van de client en de clientgroep. In 
de psychiatric heb je bijvoorbeeld maar een helc 
beperkte groep die je kunt activeren om met 
hun sociale positie bezig te zijn. Die ruimte is 
erg gering, zeker aan bet begin van bet behande- 
lingsproccs.

voor, met een aantal aanpassingen. Het gedach- 
tengocd of soms ook de mensen van het eerstc 

niet mee met de nieuwe maat-uur groeien 
schappelijk ontwikkelingen. Ze worden moe. 
Mensen van de tweede lichting zijn vaak meer 
volgend. Ze doen ontzettend goed werk. maar 
hebben zelf minder de neiging nieuwe, speelse
dingen te ontwikkelen. Het is dus niet zo dat 
alles wat zich in de huidige autonome vrou
wenhulpverlening afspeelt bij voorbaat beter zou 
zijn dan wat er elders gebeurt. Dat vind ik niet. 
Je ziet in sommige centra nog steeds pioniers die 
er in slagen hun uitgangspunten heel levend te 
houden. Die pioniers verwijzen nu ook naar 
andere problemen, die minstens zo belangrijk 
zijn als de man/vrouw-problematiek. De ver- 
schillen in belangen tussen witte en zwarte vrou- 
wen bijvoorbeeld. of vluchtclingen die tussen 
wal en schip dreigen te raken. Andere centra 
blijvcn ecu beetje draaien op steeds hetzelfde 
man/vrouw-verhaal. Die zijn dan ook op een

Zowel in je procfschrift als in je oratie benadruk je dat 
de wetenschapspraktijk uronwenstudies en de prak- 
tjk van de vrouivenhuIpverleninp nit elkaar zijn 
gegroeid. Wat is er nodig om die kloof te overbrng^en?gegeven moment uitgcpraat.

Het overheidsbeleid tiwong de vrouwenhulp
verlening voortdurend ertoe haar bestaansrecht 
te bewijzen. De strijdbarc vrou wen van het eer- 
ste uur werden daarvan wat moe. Bovendien 
kreegje hct merkwaardig effect - en daar was ik 
aanvankelijk heel verbaasd over - dat er studen- 
ten bij mij binnen wandelden voor wie vrou
wenhulpverlening iets heel vanzelfsprekends 
was, die zich afvroegen waar de boeken lagcn en 
dachten dat alles net zo goed geregeld was als in 
de reguliere hulpverlening. De ‘tweede’ gene- 
ratie zag niet hoeveel elan er voor nodig is om 
iets wat moeizaam gevormd is, verder te ont
wikkelen. Men zag vrouwenhulpverlening als 
iets dat was gevestigd. En vanuit hun standpunt 
gezien hadden ze ook gelijk.
Toch is er sprake van een come back van de auto
nome vrouwenhulpverlening onder de naam 
empowerment. Deze baseert zich op het bewust 
worden van feitclijke en gei'nternaliseerde 
onderdrukking, men leert oefencn in onder- 
handelen en andere sociale vaardigheden, op 
eigen gevoelens vertrouwen, zelf beslissingcn

De theorieen in vrouwenstudies gaan niet over 
de door vrouwen geleefde werkelijkheid van 
vrouwen die aankloppen bij een hulpverlenen- 
de instantie. En in de hulpverleningspraktijk gaat 
hct niet over begrippenkaders en theoretische 
modellen die wetenschappelijk doordacht en 
uitgewerkt zijn. Vrouwenhulpverlening kent 
eigen wetten van denken en doen en die stro- 
ken niet met de wetten van denken en doen in 
vrouwenstudies. Tussen beide praktijkcn bestaat 
een scheiding van functies, die ieder hun eigen 
wetmatigheid en dynamiek krijgen en die, ook 
als dit relevant zou zijn, niet meer aan elkaar 
gerelateerd worden.
Zo sprak men aanvankelijk in vrouwenstudies 
over seksevcrschillen maar later ook over gen- 
derverschillen. Sekse ziet men als de biologische 
bepaaldheid en gender is de maatschappelijke 
structuur en de culturele betekenisgeving die aan 
dat biologisch aspect gehecht wordt. Sekse werd 
dan opgevat als een vaststaand fcit en gender als 
iets dat je zou kunnen veranderen.
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In de vrouwenhulpverlening benadrukt men ech- 
ter de sekse-specificiteit. Gender is daar ‘een brug 
te ver', ook voor de hulpverleensters met een aca- 
demische opleiding. Vrouwenhulpverlening 
gebruikt het begrip sekse als aanduiding voor een 
persoon, herkenbaar in zijn of haar gestalte en 
culturele betekenisgeving. Men zal in de vrou
wenhulpverlening het woord gender niet zo 
gauw gebruiken, tcrwijl mij lijkt dat dat soms 
toch handig zou kunnen zijn. Ik vind die wis- 
selwerking tussen beide begrippen heel belang- 
rijk. Het vormde de inzet van mijn proefschrift.

Vrouwenstudies kan de vrouwenhulpverlening 
inspireren met begrippenkaders die een dynami- 
sche, interdisciplinaire en handelingsgerichte 
aanpak ondersteunen en tegelijkertijd haar visie 
onderbouwen, zodat de innovatieve kracht van 
de vrouwenhulpverlening gestimuleerd blijft. 
Wat ik nu zie gebeuren in de vrouwenhulpver
lening is eigenlijk steeds meer van hetzelfde. De 
oorspronkelijke doelgroep is uitgeput en er 
wordt vanuit dezelfde visie gezocht naar nieu- 
we doelgroepen. Maar ik vind dat je niet steeds 
hetzelfde verhaal kunt blijven vertellen over 
sekseverhoudingen. Wei kunje die achterlig- 
gende gedachte politiseren en betrekken op de 
maatschappij. Dan zie je een aantal maatschappe- 
lijke ontwikkelingen die in mensenlevens min- 
stens zovecl problemen teweeg brengen als 
sekseverhoudingen. In dat groter verband ge- 
plaatst zie je dat de ongelijkwaardigheid in sek- 
severhoudinging nog lang niet is opgelost, maar 
het is de vraag of dat ooit gebcurt, want er is 
altijd een bepaald spanningsveld.
Ik ben van mening dat de vrouwenhulpverle
ning haar opgebouwde know how zou moeten 
gebruiken om mensen op te vangen die gemar- 
ginaliseerd worden en in achterstandssituaties 
terechtkomen. We zien dat er op dit moment 
grote verschillen ontstaan tussen mensen die wel 
of niet deelnemen aan het arbeidsproccs. Een 
groot machtsverschil is aan het ontstaan tussen 
wic wel of niet met de computer kan omgaan. 
Ook dat timmert de verhoudingen steeds meer 
dicht. De problemen die ik noem zijn eigenlijk 
ook de problemen waar de politieke partijen 
vroeger bovenop zaten, maar die lijken het nu 
wel af te laten weten. Die kijken heel eendi- 
mensionaal naar dezc problemen. De vrouwen- 
hulpverlening heeft over die ondcrdrukking en 
machtsverschillen vcel kennis van zaken. Die 
kan ze ook inzctten om mensen in dat opzicht 
vrijer te maken.

Diversiteit als bron van zorg

In je oralie betoogje dat er binnen de vrouwenhulp
verlening onrust is ontstaan over de selectieve working 
van de oorspronkelijk principes en dat er behoefte groeit 
aan een opener rejerentiekader en nicer ruimte voor 
diversiteit. Ook stelje dat binnen vrouwenstudies al 
langere tijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een 
meer open refcrcntiekadcr. Hoe denkje dat vrouwenstu
dies de vrouwenhulpverlening zou kunnen inspireren?

Voor vrouwenhulpverlening heb ik vooral de 
begrippen sekse, ondcrdrukking en identiteit 
onderzocht. Elet is duidelijk geworden dat aan- 
dacht voor sekse in de hulpverlening niet op 
voorhand betekent dat de client seksegebonden 
gedrag- en denkpatronen worden toegedacht, 
maar dat samen met client uitgezocht wordt wat 
sekse/gender in diens leven betekent, of daar 
bepaalde leerprocessen mee gemoeid warcn en 
nog steeds zijn, en welk rol die spelen in de pro
blemen waarin de client is geraakt.
Dat geldt ook voor het begrip ondcrdrukking. In 
vrouwenstudies zijn de verschillendc kanten van 
dit begrip nauwkeurig getraceerd en benoemd. 
Door dit onderzoek heeft het begrip een veel 
genuanceerder ‘profief gekregen. Bij onder- 
drukking is er sprake van een nooit voltooid en 
tegenstrijdig proces van maatschappelijkc 
groepsvorming waarin wij/zij-grenzen voortdu- 
rend worden afgebakend, bestreden en verlegd.
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van vrouwen wordcn moeilijk gehoord in hoge- 
re beleidsfuncties. Pas als iets woorden heeft 
gekregcn en tot een talig repertoire gaat beho- 
ren, kun je crover reflectercn, andere hande- 
lingswijzen nagaan en er in gedachten mee 
experimenteren. Dat maakt vrijheid mogelijk. 
In vrouwenstudies is daar wel onderzoek naar 
gedaan, waaruit blijkt hoe traumatisch dit niet 
gehoord wordcn is voor hulpverleensters. 
Genderblindheid is een goede term om aan te 
duiden dat er iets is dat niet gezien wordt, omdat 
het zo vanzelfsprekend en impliciet is. Vrou
wenstudies heeft keihard gewerkt omjuist op dit 
punt de blinde ziend te maken door decon- 
structies en vertooganalyses. Vrouwenstudies 
vraagt zich af hoe gegenderd en hoe geseksueerd 
een bepaaldc hulpverleningspraktijk is. Kijk naar 
intakelijsten en psychologische tests. Die zijn 
vaak gebaseerd op impliciete vooronder- 
stellingen over mannelijk- en vrouwelijkheid, 
waardoor vrouwen automatisch zo scoren dat ze 
eerder als pathologisch wordcn beoordeeld. 
Deze vragen kun je toepassen op iedere hulp
verleningspraktijk. Hoe geseksueerd is het 
huinanistisch geestelijk raadswerk bijvoorbeeld 
en hoe seksuerend werkt het? Dat geseksueerd 
zijn zit in een aantal dingen: in de interpreta- 
tickaders van de betrokken raadslieden. Als je 
bijvoorbeeld geen onderscheid maakt naar sekse, 
dan doe je toch lets vreemds. Het zit hem ook 
in taakverdelingen: wclke raadslieden nemen 
wel deel aan bestuursfuncties en wclke niet? 
Waar bevinden zich vrouwen en mannen in him 
positie als raadslieden binnen de instellingcn 
waar gewerkt wordt? Houdcn ze zich vooral 
met clienten bezig of zijn ze vanuit him visie 
mede spraakmakers in de beleidssfeer? Op die 
manier kun je niet alleen hulpverlenerspraktij- 
ken, maar ook het beleid van zorginstellingen en 
humanistisch werk doorliehten.

Selma Sevenhuijsen zegt in haar bock ‘Oordehn met 
Zorg’ (1996) dat emancipatie en zorg met elkaar op 
gespannen voet lijken te staan. Men hanteerde in de 
sfecr ran politick en beleid lange tijd een te eenzijdig 
emancipatievisic in de zin ran arbcidsparticipatie, gelij- 
ke rechten en autonomic roor vrouwen, zo stelt ze. 
Sevenhuijsen pleit voor een politick concept ran zor- 
gethiek waarbij morele beraadslagingen een belangrij- 
ke rol spelen. Morele beraadslagingen warden nu tevecl 
weggercegd in allerlei maatschappelijke systemen bij de 
overhead, de rechtspraak en in de gezondheidszorg.
Ik denk aan de kwestie Martha U., een toerekenings- 
vatbarc verpleegkundige, die onder druk van het teed 
wat zij tegenkwam in het rcrpleeghuis waar zij werk- 
te op eigen houtje euthanasie pleegde bij een aantal 
bewoners. Zij werd veroordeeld tot 9 jaargevangenis- 
strafen TBS omdat zij als betrouwbare werknemer een 
foutierc keuze maakte. Wat met veroordeeld werd, is 
de keerzijde van het verhaal, namelijk dat dit typisch 
een door het zorgsysteem gcproduceerd problcem is. Bin
nen die zorginstelling is het geestelijk/morele aspect 
helemaal weggevaagd. Binnen die structuur bestaat er 
geen oprang en gespreksruimte roor een goede door- 
denking ran dit soort problematiek. Vind jij dat er een 
bepaalde samenhang bestaat tussen wat men noemt 
‘genderblindheid’ en het gebrek aan morele beraadsla

gingen in onze maatschappij? Vind je hicr ook ecu tank 
liggen roor vrouwenstudies en de rrouwenhulpverlening?

Naast ‘genderblindheid’ zou je misschien ook 
kunnen spreken over de ‘zorgblindhcid’ van de 
maatschappij. Zorgblindhcid. opgevat als het 
onvermogen om te zicn dat levensvragen en - 
thema's in het dagelijks leven aandacht en tijd 
vragen en dus geld kosten. In kwesties zoals deze 
zie je in termen van rcchtvaardigheid een inerk- 
waardig wassen-van-de-handen-in-onschuld 
door de beleidmakers. Vecl dilemma’s komen 
op het bordje van de verpleging te liggen en bij 
individuele mensen in de thuiszorg. Talloze 
werkneemsters in de zorgsector - want het zijn 
toch vaak vrouwen die dit werk doen - wordcn 
opgezadeld met keuzes die onze maatschappij 
niet weet te maken. Misschien bestaat er ver- 
band tussen sekse- en zorgblindhcid. Stcmmcn
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bondenheid wcrd opgevat als halfzacht en 
essenrialistisch. Dit is lastig denkwerk, waar Nel- 
Icke Nicolai o.a. over geschreven heeft. Hot zet 
moeilijke zakcn op de agenda, die morele 
beraadslagingen binnen de vrouwenhulpverle- 
ning nodig maken. Maar weinig vrouwen in de 
vrouwenhulpverlening zijn daarvoor uitgerust. 
De vraag is: hoe kunje moreel redeneren. Nu 
is er een liberale traditie, maar er zijn andere 
soorten mogelijk zoals de communicatieve 
ethiek van de behoefteninterpretatie. Humanis- 
tici zouden de ontwikkeling van de vrou
wenhulpverlening kunnen ondersteunen. Dit 
zou kunnen gebeuren door vrouwenhulp- 
verleensters te helpen bij hun morele beraadsla
gingen door middel van deskundigheidsbevor- 
dering in de normatieve professionalitcit.
Een van mijn stellingen is dat juist de mensen 
die daarvoor geschoold zijn aan de UvH hieraan 
een bijdrage kunnen leveren. In vrouwenhulp
verlening vind je veel vrouwen die in de tradi- 
tionele psychologic opgeleid zijn en geneigd zijn 
dit aspect apart te zetten en middels het gebruik 
van empirisch technische instrumentcn een ant- 
woord te geven. Maar dit is dus maar de helft 
van het verhaal, de andere helft moet ook inge- 
vuld worden.
Naast de module die ik nu geef aan de UvH zou 
ik graag een postdoctorale cursus willen aanbie- 
den die toegesneden is op de hulpverlening ter 
ondersteuning van het morele debat dat nodig 
is, in de vrouwenhulpverlening en in de hulp
verlening in zijn geheel.

Geen ethisch reveil

Oorspronkelijk ben je urouwenstudies ingest apt met 
het oog op de vrouwenhulpverlening. Je stuitte daarbij 
op een positivistisch empirisch wetenschapsmodel wat 
niet helemaal zichtbaar kon maken wat er in de vrou
wenhulpverlening gaande was. Hoe sta je nu binnen 
die discussie? Wat voor rol speelt de Universiteit voor 
Humanistiek hicrin?

Ik ben heel duidelijk gei'nspireerd door het post- 
moderne debat. Dat laat zien dat mensen in het 
dagelijks leven voortdurend constructies maken 
en op grond daarvan beslissingen nemen. In het 
postmodernisme keert men zich sterk tegen pro- 
cessen die gestold zijn. Die kunnen weer wor
den ontdooid. Naar mijn smaak loopt het 
postmodernisme nog wel eens teveel mee met 
de gedachte dat iedere gestolde constructie per 
definitie font is. Dat denk ik namelijk niet. Je 
kunt niet alles tcgelijkertijd ontdooien, dan 
creeer je edit gekte. Ik heb mezelf langdurig 
bezig gehouden met chaostheorieen, maar een 
langdurige chaos, daar flippen mensen op. Een 
bepaald percentage chaos is echter hanteerbaar 
en vermoedelijk gezond.
Het gaat er eigenlijk om voortdurend in discus
sie te blijven via morele beraadslagingen. Dat is 
de kern van de zaak en de grote verdienste van 
Selma Sevenhuijsen die in de kcuze voor 
postmodernisme en dcconstructie steeds het 
normatieve in de beweging zoekt. Zij heeft de 
moraal op de agenda van vrouwenstudies gezet 
en brengt dit heel duidelijk in in de Nederland- 
se discussies, ook in samenwerking met de UvH. 
Daar heb ik in mijn oratie dankbaar gebruik van 
gemaakt. Het voortdurend morele beraadsla
gingen hebben, dat is de kern van de zaak. Dat 
is iets anders dan een ethisch reveil: dan heb je 
al een standpunt achter de hand wat je graag wilt 
doorvoeren.
In de vrouwenhulpverlening gebeuren die more
le beraadslagingen nogal venijnig en impliciet in 
termen van in- en uitsluiting. Autonomic wcrd 
langc tijd als belangrijkstc waarde gezien. Ver-

In je artikel ‘De beweging in beweging’ (1995) hoor 
ik steeds doorklinken dat vrouwenhulpverlening eigen
lijk een wat achterhaalde term is. Je zegt dat er nu 
generaties studenten binnen komen die de noodzaak 
van vrouwenhulpverlening en emancipatie helemaal 
niet herkennen. Hun moeders zijn al geemancipeerd 
en zelf ervaren ze niets van discriminatie en onder- 
drukking. Vat je dit op als een vorm van gender- 
blindheid of denk je dat er wezenlijk een ander tijdstip 
is aangebroken, dat apartc vrouwenhulpverlening niet 
nicer nodig is?
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je de vrouwenhulpverlening ook bckijken, als 
een mogelijke kvvaliteitsgarantie in de regulie- 
re hulpverlening.
Het afgelopen jaar is or veel ten goede veran- 
derd. Er zijn op dit moment dric hoogleraren 
Vrouwenhulpverlening: Toine Lagro in Nij
megen. Annemiek Richters in Leiden en ik. Het 
zijn weliswaar bijzonder hoogleraarschappen, en 
er zijn een heleboel mitsen en maren bij te ver- 
zinnen, maar het is voor iedere praktijk een mijl- 
paal als er een bijzonder hoogleraarschap voor 
bestaat. Ik heb dat in mijn oratie een vorm van 
academische erkenning genoemd.

Een jaar gelcden stond ik voor de vraag hoe je 
nu datgene waar de vrouwenhulpverlening voor 
staat, verder kunt dragen. Toen bedacht ik dat 
Vrouwenhulpverlening (vuv) misschien maat- 
schappelijk verantwoorde hulpverlening zou 
mocten gaan heten (MVHV) Ik vond het te gek 
voor woorden dat hulpverlening die voor een 
aantal goede principes staat en daar ook een 
zekere geschicdenis in heeft, niet bruikbaar zou 
zijn omdat het etiket niet meer deugt. Aan de 
anderc kan was ik ook ambivalent. Hoever moet 
je gaan met dit type van commercieel handelen? 
Daar heb ik nu een andcrc redenering over 
opgezet. die meer recht doct aan het oorspron- 
kelijke protest: van een heleboel huishoudelijke 
artikelen zeggen ze dat die extra kwaliteit heb- 
ben als ze zijn goedgekeurd door de Neder- 
landse Vereniging van Huisvrouwen. En zo kun
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aal van ‘een wijze van liefde’. In de contacten met zwertjongeren 
vertrouwen we gemakkelijker op onze eigen denkbcelden dan dat 
we tijd en innerlijke ruimte voor hen maken.
De vragen bij deze thema’s leiden in dit boek niet tot apodictische, 
morcle uitspraken, maar tot een hernieuwd nadenken, tot overwegingen van morelc aard.
Het bock is bedocld voor allc professies in de praktijk van de zorg voor mensen die kansloos lijken. Het is 
bedoeld voor onderzockcrs en anderc geinteresseerden die erkennen dat onze denkbcelden over mens &' 
maatschappij slechts tijdelijk zijn. De context van ons leven lijkt in ordc, maar het is een wanorde en brengt 
ons steeds in verwarring. Niet in de laatste plaats kan het boek van betekenis zijn voor oplcidingen op het 
terrein van welzijn.

Uitgeverij SWP 
Postbus 578 

3500 AN Utrecht 
Telefoon 030 2368060

Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland en Belgie. 
Bij rechtstreekse toezending warden verzendkosten in rekening gebracht.
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LICHTBLAUW

Freek Boon Enfin, die heeft ze onlangs voor me meegebracht. 
Ze heeft ze voor me gewassen, maar er moet iets 
blauws bij gezeten hebben. Mijn spulletjes zijn nu 
niet meer wit.'

Sinds kort verblijft ze hier en hoe long ze nog in 
dit verpleeghuis moet blijven, is niet bekend. Even- 
eens is niet duidelijk of ze ooit nog naar hoar 
eigen huisje terug kan gaan. Het meest moeilijke 
vindt ze nu die permanente afhankelijkheid.

'Ik stond door vroeger nooit zo bij stil. Hoe luxe 
het eigenlijk voor je is als je in een restaurant 
bent. Of in een hotel. Daar denk ik nu wel eens 
over na. Nu ik de vrijheid mis om zelf mijn eten te 
kunnen kiezen.'

Toch vind ik die verkleuring niet zo heel erg. 
'Daardoor denk ik, als ik zo'n hemdje of boekje 
zie, nog eens een keertje vaker aan mijn kleind- 
ochter. Dan vind ik dot lichtblauw eigenlijk wel 
mooil'

Drs Freek Boon is humanistisch raadsman.

Ze kan niet zonder hulp bij het aan- en uitkleden, 
bij het naar de wc gaan en bij het wassen.

'Alles, gewoon alles deed ik vroeger zelf. Ik klaag 
niet over de mensen die voor me zorgen, die zijn 
heel aardig voor me. En ze doen het ook heel 
goed. Maar het is de continue afhankelijkheid.

Dat valt me heel zwaar. Ik doe heel erg mijn best 
om het allemaal weer te leren.'

Ze krijgt regelmatig bezoek van een volwassen 
kleindochter.

'Vroeger al, toen ze nog maar een peuter was 
van een jaar of drie, ging ze - gewoon uit zichzelf - 
op bezoek bij oude mensen. Tegen haar moeder 
zei ze dan: 'ik ga een kopje thee drinken bij oma 
die-en-die.' Sommige kinderen hebben dat, ande- 
ren niet.'

Ze vertelt me waarom ze de kleindochter niet echt 
praktisch vindt op huishoudelijk gebied.

'Ik heb long geleden een stapeltje witte hemdjes 
en broekjes gereed gelegd. Voor-het-geval-dat.
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GLENN

Ellis Blom aan deze man boven. Eind twintig was hij, toen 
hij in het Huis van Bewaring terechtkwam. Nooit 
eerder met JustiHe in aanraking geweest, mis- 
schien gelokt door het grote geld had hij zijn zol- 
der als opslagplaats aangeboden aan een vriend 
die even 'wat kwijt moest'. Misschien ook was het 
een naieve vriendendienst. Bij de inval bleek het te 
gaan om een zeer grote hoeveelheid drugs.

Twaalf jaar was de eis, negen jaar de uitspraak. 
Na de rechtzitting was hij volledig gebroken. 
Maanden heeft het geduurd voor hij er bovenop 
kwam en weer wat perspectief ondekte. Zes jaar 
heeft hij vast gezeten, maar zijn les had hij in veel 
kortere tijd al volledig geleerd. Hij was een van 
die mensen waarbij ik dacht: zo'n rechter die hem 
heeft veroordeeld zou eens hier met mij en hem 
een gesprek moeten komen voeren. Een half jaar 
of een jaar na de rechtzitting. Eens horen en kij- 
ken wat er is gebeurd met deze man in zijn deten- 
tie en dan de veroordeling eens bijstellen. Dot zou 
ik pas echt detentie op moot 
Glenn en zijn situatie zijn voor mij door deze 
gebeurtenis weer zeer actueel geworden. Ik ben 
blij dat hij het heeft gered, maar om al die andere 
Glenns maak ik mij zorgen. 'Detentie op maat', 
een mooie slagzin van Justitie, maar mijn invulling 
zou een andere zijn.

Op het station van 's-Hertogenbosch stond hij plot- 
seling voor mij. Hij zag er stralend uit, mooie kleren 
en een brede glimlach om zijn mond. Humanist,' 
sprak hij 'dat ik je nu hier na al die jaren moet 
zienl' En spontaan kuste hij mij op mijn wangen om 
mij even later wat van zich af te houden waarbij hij 
doordringend keek: 'Je bent geen dag ouder 
geworden, maar wel wijzer. Dat zie ik in je ogen.' 
Hij had de situatie volledig in handen, terwijl ik 
nog steeds overrompeld wat algemene opmerkin- 
gen maakte over hoe het met hem ging enzo.

Zijn trein ging een andere kant uit dan de mijne 
en het weerzien na zoveel jaren duurde dan ook 
maar enkele minuten. Toch kreeg hij het voor 
elkaar om mij in die tijd de indruk te geven dat ik 
heel belangrijk voor hem was geweest. 'Mede 
door jouw steun heb ik het gered'. 'Jij gaf mij 
ondanks dies het gevoel dat ik de moeite waard 
was' en 'weet je nog dat je zei: 'Glenn, alsjeblieft 
verpest het niet. Neem je tijd en pak je leven vast!' 
en ik kan je verzekeren, dat ik dat heb gedaan'. 
Met een nieuwe kus nam hij afscheid, verdween in 
de trein om even later breed lachend met de beide 
duimen omhoog voor het raampje te verschijnen. 
Wat beduusd bleef ik achter op het station. Zo 
vaak gebeurt het niet dat ik ex-gedefineerden 
tegenkom. Enkelen blijven nog wel jaren schrijven 
of ik krijg plotseling een telefoontje van een van 
mijn vroegere 'klanten'. Vaak zijn ze dan opnieuw 
gedetineerd en herinneren zich een vorige deten

tie waar ik voor hen bijhoorde. Maar zo'n ont- 
moeting als met Glenn, dat is zeldzaam.

De dagen erna kwamen er allerlei herinneringen

noemen.

Ellis Blom is humanistisch raadsvrouw

Moot

1. Detentie op maat: traject dat uitgezet wordt om 
een bepaalde gedetineerde op de juiste plek te 
krijgen binnen het justitiele veld.
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Karikaturen als bewakers van 

de eigen autonomic
1

Flip Schrameijer

Naar acwleiding van ecu onderzoek van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid 
naar psychosociale zorg bij hanker wordt de vraag gesteld welke rol geestelijke verzorgers spelen 
bij die zorg. Die rol is vooralsnog tamelijk bescheiden, waf in verband kan warden gebracht 
met ecu wat karikaturale beeldvorming ten aanzien van geestelijk verzorgers bij patienten: 
geestelijk verzorgers warden veelal gezien als tamelijk traditionele levensbeschouweljke leiders. 
Wanneer geestelijk verzorgers erin slagen duidelijk te maken dat ze geen patent hebben op 
inzicht in de zin van het leven, zouden ze volgens de auteur al ecu hele stap hebben gezet op 
weg naar een meer eigentijdse beeldvorming rond him beroep.

lijk representatief mag worden beschouwd voor 
alle volwassen kankerpatienten tussen diagnose 
en vijfjaar daarna. De geinterviewden werden 
geselectcerd uit 24 huisartspraktijken in Noord- 
Holland, Flevoland en Friesland. Het interview 
besloeg de lotgevallen vanaf het moment van de 
(eerste) kankerdiagnose tot op het moment van 
het interview. De bestreken periode was maxi- 
maal vijfjaar; het gemiddelde was een kleine 
tweejaar. Alle geinterviewden hadden ervarin- 
gen met het ziekenhuis; een enkelc uitzonde- 
ring daargclaten waren alien minstens een keer 
in een ziekenhuis opgenomen. Bij de selectie 
van de steekproef is niet van ziekenhuizen uitge- 
gaan, zodat het om crvaringen gaat met alle 
ziekenhuizen waarmee kankerpatienten uit de 
genocmde regie’s te maken hebben.

Inleiding

Ruim driejaar geleden verscheen bij het Neder
lands centrum Geestelijke volksgezondheid het 
onderzoek Psychosociale zorg bij hanker. In 
opdracht van het toenmalige ministerie van VWS 
werd nagegaan welke psychosociale problemen 
mensen met kanker hebben en welke midde- 
len bun in de huidige situatie ter beschikking 
staan om deze het hoofd te bieden. De midde- 
len om deze problemen te overwinnen of te ver- 
zachten lopen uiteen van persoonlijke coping- 
mogelijkheden van het individu, via sociale en 
emotionele steun van naasten en lotgenoten, tot 
professionele steun en hulp. Het vermoeden dat 
de genocmde steun- en begeleidingsmogelijkhe- 
den achterblijven bij de behoeften van patien
ten, word ruimschoots door het onderzoek 
bevestigd. Daarom behoorde ook beleidsaanbe- 
velingen om hierin verbetering te brengen tot 
de onderzoeksopdracht.
De belangrijkste bron van informatie zijn mon- 
delinge semi-gestructureerde interviews met een 
steekproef van 188 kankerpatienten, die als rede-

Bij de inventarisatie van steunmogelijkheden 
werd uiteraard mime aandacht besteed aan de 
aanwezigheid en effectiviteit van professionele 
en semi-professionele vormen van hulp. Onder 
de vele disciplines die hierbij van belang kunnen 
zijn, is ook die van de geestelijke verzorging.
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Zodoende ontstaat de mogelijkheid om, uit- 
gaandc van dc gesignalcerde problcmatiek, de 
aandacht specifiek te richten op de actuele en 
gewenste bijdrage van geestelijk verzorgers aan 
bet welzijn van mensen met banker. In bet hier- 
na volgende wordt allcreerst nagegaan welk 
gebruik de onderzochte patienten van geestelij- 
ke verzorging maken, dat wil zeggen: bij hoe- 
veel en welke patienten speelde geestelijk 
verzorgers ecu rol, om welke problemen ging 
bet daarbij en hoe zinvol werd dit contact 
gevonden. Het zal blijken dat geestelijk verzor
gers bij een minimaal aantal patienten betrokken 
zijn. Vervolgens wordt de vraag gesteld boe bet 
komt dat het aanbod aan geestelijke verzorging 
kennelijk weinig aansluiting vindt bij de behoef- 
ten van deze patinten. In een afsluitende para- 
graaf wordcn enkele suggesties gedaan om hierin 
verbetering te brengen.

problemen bad ervaren en ook van de behoef- 
te aan, en daadwerkelijke steun van anderen. 
Deze manier van vragen is ‘probleemgericht’ 
omdat de ontvangen en gewenste hulp aan dc 
band van omscbreven problemen wordt acbter- 
haald. Op de andere manier van vragen kom ik 
dadebjk terng.
Langs deze weg wordt zichtbaar welke discipli
nes en relevante anderen door de respondenten 
spontaan worden genoemd als van belang bij de 
verwerking of oplossing van specifieke proble
men. Daaronder zijn, als gezegd ook geestelijk 
verzorgers. Het blijkt dat slechts 2% van de 
respondenten een geestelijk verzorger noemt als 
betrokken bij een of meer problemen. Ofwel: 
nit deze probleemgeorienteerde manier van vra
gen blijkt dat 4 van de 188 geinterviewde 
patienten, een geestelijk verzorger noemen als 
bij zijn of baar problemen betrokken. Afgezet 
tegen bet totaal aantal mensen waarvan de steek- 
proef een afspiegcling is, namclijk circa 320.000. 
zou dit neerkomen op tussen de vijf en negcn 
duizend kankerpatienten met wie geestelijk ver
zorgers over een periode van gemiddeld twee 
jaar zinvol contact hebben gehad. Zoals eerder 
vermeld, werd ook gevraagd of, indien er geen 
bulp was verkregen, men deze wel bad gewenst. 
Slechts een van de respondenten zou bulp van 
een ziekenbuispastor op prijs bebben gesteld.

Het contact met dc geestelijke 
verzorging in het ziekenhuis

Met welke professionele hulpverleners heeft 
men contact gebad? Hiernaar is tijdens de inter
views op twee manieren geinfonneerd. Ten eer- 
ste werden in bet interview aan aantal 
probleemgebieden bcsproken, waarbij steeds per 
thema werd nagegaan of men een belangrijk 
probleem bad ervaren en om welk probleem bet 
precies ging. Daarbij werd zoveel mogelijk uit- 
gegaan van de subjectieve beleving en formu- 
leringen van de ge'interviewden; de onderzoe- 
kers banteerden met andere woorden geen eigen 
probleemdefinities. Nadat er een specifiek pro
bleem was gesignaleerd werd gevraagd naar bet 
verdere verloop daarvan: in boeverre was men 
emit en bad men daarbij bulp gekregcn van 
anderen? Zo ja: van wie en boe was dit contact 
tot stand gckomen. Zo nee, bad men die bulp 
dan willen bebben of met. En als men die inder- 
daad bad willen bebben boe kwam bet dan dat 
bet niet was gelukt. enzovoorts. Zo ontstond 
een indruk van wat de geinterviewde zelf aan

Ik neem aan dat geestelijke verzorgers die in zie- 
kenbuizen bun handen vol hebben, deze bevin- 
ding met dc nodige argwaan bekijken. Er zijn 
ook wel enkele metbodologiscbe argumenten 
waardoor van een onderschatting sprake kan 
zijn. waarop ik dadebjk in zal gaan. Op inbou- 
delijke gronden is deze bevinding ecbter min
der onwaarschijnlijk dan op het eerste gezicbt 
1'jkt.
Zo laat bet onderzoek zien dat niet-mediscbe 
hulpverleners in bet algemeen maar zelden wor
den genoemd als betrokken bij de problemen 
van patienten: slechts 8% van de patienten zegt 
met een niet-mediscbe hulpverlener over eigen 
problemen te hebben gepraat. Het rclatieve aan-
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dee! van de gcestelijk verzorgcrs daarin is dus 
opvallend groot: een kwart van die 8%. Boven- 
dien blijkt ook dat men deze hulp in alle geval- 
len effectief vend, iets wat slechts geldt voor de 
helft van alle andere niet-medische hulpver- 
leners.
Daamaast word de gcTntcrviewden ook een lijst 
voorgelegd - dat was de andere manier van vra- 
gen - van alle mogelijke hulpverleners, met de 
vraag of men zo iemand in de loop van de tijd 
sinds de diagnose had ontmoet. Hier geven 35 
van de 188 (17%) tc kennen een geestelijk ver- 
zorger te hebben gezien. Dit is het hoogste per
centage van alle niet-medische hulpverleners. 
Alleen het ziekenhuis maatschappelijk work 
komt daar met 12% enigszins in de buurt. De 
RIAGG, de ziekenhuispsychiater, de ziekenhuis- 
psycholoog, psychotherapeuten en het wijk- 
maatschappelijk werk komen geen van alien 
verder dan 3%. Van alle niet-medische hulp
verleners is dan ook de ziehtbaarheid van de gces
telijk verzorger verreweg het grootst.

ziek was en bezocht haar ook thuis nadat ze was 
ontslagen.
Per saldo komt de geestelijk verzorger verbonden 
acm het ziekenhuis maar een van de 188 keer als 
steunend contact naar voren en dan nog in 
aanvullendc zin. Humanistischc raadslieden wor- 
den hier helemaal niet als hulpcontact genoemd. 
Dit is zeker een onderschatting van de wer- 
kelijkheid, maar wel een uitkomst die bij deze 
geringe aantallcn op basis van kansberekening te 
verwachten is.

Wat betreft de mogelijkheden voor onderschat
ting van het contact met geestelijk verzorgcrs op 
methodologische gronden, kan in de eerste 
plaats worden gcdacht aan ondermpportage door 
de ge'mterviewden zelf. Het is editor onwaar- 
schijnlijk dat deze een belangrijke rol speelt. Tij- 
dens de interviews kregen en benutten de 
respondenten de geboden ruimte om alle moge
lijke vomien van betrokkenheid van anderen bij 
bun problemen te noemcn. Dan nog zou het 
kunnen dat men bepaalde contacten wel heeft 
gehad, zonder dat ze spontaan, in verband met 
een probleem worden genoemd. Teneinde de 
respondenten hiermee te helpen, is bun tegen 
het einde van het interview de genoemde lijst 
hulpverleners voorgelegd. Bchalve de genoem
de vier. waren er nog 31 andere respondenten 
die zich wel degelijk herinnerden een geeste
lijk verzorger te hebben ontmoet. Maar geen 
van deze 31 antwoordden bevestigend toen 
werd gevraagd of dit contact ook tot een of 
andere vorm van hulp had geleid.
Een andere bron van vertekening zit mogelijk in 
het feit dat slechts de helft van de patienten die 
dit werd gevraagd ook daadwerkelijk aan het 
onderzoek hebben meegewerkt. Dit leidt tot 
vertekening indien onder de weigeraars meer 
mensen van de hulp van geestelijke verzorgcrs 
gebruik maken dan onder de deelnemers. Aan- 
wijzingen dat dit het geval is ontbreken en drin- 
gen zich ook niet op. Een laatste bron van 
vertekening zou kunnen liggen in de regie’s 
waaruit de respondenten afkomstig zijn. Het is

Het is uiteraard intercssant te bekijkcn wie nu 
eigenlijk die vier respondenten zijn die de 
- steeds gewaardeerde - hulp van een geestelijk 
verzorger noemcn. Het blijkt om vier oudere 
vrouwen te gaan voor wie een religieuze 
levensbeschouwing erg belangrijk is. Alle vier 
hadden minstens enkelc keren contact met 
iemand van de kerk waar ze voordien al bij 
hoorden: een keer een pastoor (tevens huisge- 
noot) en driemaal een dominee. In twee geval- 
len had men, behalve met de eigen dominee ook 
contact gehad met de geestelijk verzorger uit het 
ziekenhuis. De een een keer met de zieken- 
huispastor, maar die was al meteen weggestuurd, 
want mevrouw had al haar eigen dominee. De 
ander had enkele keren gepraat met de aan het 
ziekenhuis verbonden geestelijk verzorgster van 
wie zij steun had gekregen. Maar dat contact was 
voor haar minder belangrijk, want zij was van 
een andere kerk en de steun van haar eigen 
dominee was belangrijker. Deze kwam uit zich- 
zelf naar het ziekenhuis toen hij hoorde dat zij
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gcldt overwegend gelovige vrouwcn zijn die hot 
contact met de dominee en pastoor al hebben 
voordat ze ziek vvorden.

best denkbaar dat in Noord-Holland, Friesland 
en Flevoland relatief weinig van geestelijk ver- 
zorgers gebruik wordt gemaakt. Deze gebieden 
staan niet als de incest religieuze van bet land 
bekend en zullen in dit opzicht wel onder bet 
landclijk gemiddelde liggen, zodat dit een mo- 
gelijkheid is. Wel zou men in dat geval verwacb- 
ten dat nicer bumanistische dan religieuze 
geestelijk verzorgers in bet spel zijn en dit is niet 
bet geval, zodat geen grote invloed van deze 
bron van vertekening mag vvorden verwacbt.
Al met al betekent dit dat onderschatting van bet 
contact met geestelijk verzorgers (zeker voor de 
bumanistische raadslieden) wel aannemelijk is, 
maar niet substantieel. Zelfs al zou men rekening 
bouden met de (statistisch erg onwaarschijnlijke) 
mogelijkheid dat alle kankerpatienten drie keer 
zo vaak hulp van geestelijk verzorgers onder- 
vinden dan bier is gcbleken, dan nog zou bet om 
een heel klein deel van de mensen gaan, name- 
lijk 6 in plaats van 2%.
We kunnen dan ook niet anders concluderen 
dan dat de geestelijk verzorger, verbonden aan 
bet ziekenhuis, als steunverlener hooguit voor 
enkele procenten van de mensen met kanker 
een rol speelt. En dat de mensen voor wie dat

De aansluiting tussen behoeften van 
patienten en het aanbod van 
geestelijk verzorgers

Alvorens de vraag te stellen boe het komt dat zo 
weinig mensen met bun vaak emstige proble- 
matiek een beroep doen op geestelijk verzorgers, 
is het nuttig te bezien wat een bevredigend con
tact in de praktijk inhoudt. Van deze vier vrou- 
wen benoemt een het probleem niet en van de 
overige drie noemcn er twee twee problemen. 
Bij de volgende weergave is zo veel mogelijk 
aangesloten bij de woorden van deze drie pa
tienten.
Het gaat bier om een ruwe indruk, omdat er 
slechts steekwoorden beschikbaar zijn en voor- 
al omdat bet om niet meer dan drie mensen gaat. 
Vijf van de acht problemen die men noemt kun
nen mini worden getypeerd als ‘angst' en wel 
van betrekkelijk diffuse aard. Men heeft steun 
aan de geestelijk verzorger omdat deze luistert,

TABEL 1 . DE VROUWEN, HUN PROBLEMEN EN DE BUDRAGE VAN DE GEESTELUKE VERZORGER

Wat de geestelijk 
verzorger deed

ProbleemLeeftijd, diagnose, 
tijd no diagnose

gaf geestelijke krachtpijn en misselijkheid t.g.v. 
de behandeling

53, progressieve 
baarmoederkanker, na 3'A jaar

gaf communie en gesprekkenteruglopende sociale contacten 
en levensvragen

dezelfde vrouw

bood luisterend oor, gaf steunangsten random de behandeling74, terminale borstkanker, 
na 3'/2 jaar

was gesprekspartnerverwerking van angst en 
'griezelen van zichzelf'

dezelfde vrouw

'het vloog me aan in het begin' bood gesprek, mee-leven, 
mee-voelen

82, uitgezaaide borstkanker, 
na 1 '/2 jaar
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TABEL 2.aanwezig is, begrip toont. Het gaat hier dus pri- 
mair om empathie, met van zomaar iemand, maar 
van een levensbeschouwelijk, om niet te zeggen reli- 
gieus ingewijde. Dit valt af te leiden uit de religi- 
euze betrokkenheid van deze vrouwen en bun 
specifieke behoefte aan een geestelijk verzorger; 
alleen het ‘communic geven’ is duidelijk als reli- 
gieuze activiteit zichtbaar.
Deze vier vrouwen hadden ook andere proble- 
men, vooral van praktische aard, waarbij ze de 
geestelijk verzorger tiiet betrokken. Het meest 
opvallend is echter de vrouw van 74 met ter- 
minale borstkanker die de dominee om de dag 
ziet en de geestelijk verzorgster van het zieken- 
huis daarom niet nodig heeft. Zij vertelde dat 
haar dochter het contact verbroken heeft omdat 
deze bang is dat kanker besmettelijk is. Dat pro- 
bleem is wel besproken, maar alleen met een 
vriendin die haar dochter kende en inmiddels 
zelf overleden is. Dat dit probleem sindsdien niet 
meer is besproken, komt niet door een gebrek 
aan sociaal contact, want ze heeft intensieve con- 
tacten genoeg, waaronder dat met haar huisarts. 
Had ze een psychiater willen zien? Nee, niet 
nodig. Een psycholoog? Niet nodig. Een 
wijkmaatschappelijk werkster? Niet nodig. 
Andere psychotherapeutische hulpverleners? 
Niet nodig. Het Riagg? Wat is dat?
Het probleem met de dochter, dat mij tamelijk 
ernstig voorkomt, wordt door deze vrouw niet 
met een professionele hulpverlener besproken 
en ook niet met de dominee met wie zij zo'n 
intensief contact heeft.

Van elke 10 respondenten noemen:

9 een psychologisch probleem (rondom de 
behandeling, het functioneren van het 
lichaam, de lichaamsbeleving en rondom het 
levenseinde)

7 zo'n levenseinde probleem 
6 een probleem van lichamelijke aard 
5 een relationeel probleem 
4 een probleem rondom het medisch handelen 

of de bejegening
2 een probleem van praktische of financiele 

aard

Aangczicn geestelijk verzorgers veeleer een be- 
paalde invalshoek op allerlei problematiek ver- 
tegenwoordigen, dan zijn toegclegd op speci
fieke problemen, brengt het voorgaande over- 
zicht ons niet veel verder met de vraag naar de 
aansluiting van ‘vraag en aanbod’. Het is dan ook 
zinvoller ons af te vragen wat de patienten 
eigenlijk willen. Ook hierin heeft het onderzock 
inzicht opgeleverd.
Patienten willen over het algemeen niet naar een 
niet-medische hulpverlener. Ze hebben daar- 
voor twee soorten redenen. De belangrijkste is 
dat zij bun problemen definieren als in de kern 
somatisch. Deze bonding wordt door de vol- 
gende uitspraak getypeerd: Mijn probleem is dat ik 
kanker heb. Daar komen wel veel andere problemen 
uit voort, maar als ik van die ziekte afben, verdwij- 
nen alle problemen die daaraan vast zitten vanzelf 
Zij concentreren zich daarom op genezing en 
op de medici die deze kunnen brengen. De aan- 
dacht vcrleggen naar andere problemen en ande
re hulpverleners, wordt door velen als een 
capitulatie voor de ziekte ervaren. Dit verklaart 
mede dat slechts 8% van de patienten een beroep 
doet op een niet medische hulpverlener.
De tweede reden zit vervat in de vaak gehoor- 
de uitspraak ‘ik ben toch nietgek’. Die uitspraak 
vloeit gedeeltelijk uit het voorgaande voort, 
want je kunt die zin aanvullen met ‘ik ben niet 
gek, maar ziek. ’

Het voorgaande brengt me tot de volgende 
hypothese: de clientele van de geestelijk verzor
ger bestaat overwegend uit wat oudere, traditio- 
neel ingestclde mensen die behoefte hebben aan 
een autoriteit op levensbeschouwelijk terrein. 
De problemen waarin geestelijk verzorgers 
eventueel een rol kunnen spelen, kunnen als 
volgt worden samengevat.
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gesprek raakc, zal dan ook blijken dat deze kan 
helpen allerlei levensbeschouwelijkc kwesties te 
verhelderen. Vooral do naderende dood roept 
immers allerlei zingevingsvragen op waar men 
op eigen kracht vaak nice goed uit komt.

Voor ecu ander deel interpreteer ik ‘ik ben toch 
nietgek’ als ‘Ik wil best met iennmd praten, graag 
zelfs, maar ik hebgeen be hoe ft e aan iemand die in] 
niet als een uolwassen, gees tel] k gezond mens 
beschouwt.' Dat is kennelijk het beeld dat men 
van psychologen en psychiaters heeft. Het lijkt 
mij echter een karikatuur van de psychosocialc 
hulpverlencr waarvan de kem is dat deze patien- 
ten als psychologisch gehandicapt tegemoet 
treedt. Men is bang bij alle lichamelijke aflian- 
kelijkheid ook nog zijn psychologische autono
mic te moeten prijsgeven. Een enkelc psycho- 
sociale hulpverlencr zal zich inderdaad volgens 
deze karikatuur gedragen, maar de meesten 
gelukkig niet en als men desondanks toch met 
een psycholoog in gesprek raakt zal dan ook blij
ken dat deze allerlei emotionelc kwesties kan 
verhelderen en ook kan helpen, bijvoorbeeld 
om de communicatie met een partner weer op 
gang te brengen, iets waar men op eigen kracht 
meestal niet in slaagt.
Dit laatste motief laat -met excuses voor de 
woordkeus- een gat in de markt voor de gees- 
telijk verzorger zien, want voor hem gcldt dit 
niet. Men is niet bang om door een geestelijk 
verzorger als geestelijk gehandicapt te worden 
bejegend. Maar ik vermoed dat bier wel een 
andere karikatuur aan de orde is: men is bang dat 
een geestelijk verzorger zich op levensbc- 
schouwelijk terrein betweterig opstelt met vaste 
overtuigingen over God, het hiernamaals, de zin 
van het lijden en allerlei ethische kwesties. Voor 
de wat oudere, traditioncel ingestelde patien- 
ten is dit geen probleem, integendeel, ze heb- 
ben behoefte aan gecstelijke leiding. Maar 
minder traditioncel ingestelde, meestal jongere 
mensen, zijn ook op dit terrein, en misschien 
wel bij uitstek, op bun autonomic gesteld: zij 
hebben al een bepaalde wereldbeschouwing en 
widen niet iemand aan him bed die ze uitlegt 
hoe zij over de zin van het levcn moeten den- 
ken. Een enkele geestelijk verzorger zal zich 
inderdaad volgens deze karikatuur gedragen, 
maar de meesten gelukkig niet en als men 
desondanks toch met een geestelijk verzorger in

Hoc kunnen geestelijk verzorgers 
deze patienten beter bereiken?

Uit ons onderzoek is gebleken dat 37% van de 
patienten nicer hulp wensen - vaak is dat hulp 
iiberhaupt - dan ze hebben gekregen. Twee- 
derde van hen is bovendien met onopgcloste 
problemen blijven zitten. Nemen we de men
sen voor wie zowel het een (de hulp wens) als 
het ander (met problemen blijven zitten) geldt, 
dan komen we tot een onvervulde hulpbehoet- 
te bij 24% van alle kankerpatienten, ofwel een 
kleinc 80.000 van alle volwassen kankerpatien
ten tot vijf jaar na de diagnose. Dit gegeven legi- 
timeert wel pogingen om nicer psychosocialc 
hulp voor kankerpatienten ter beschikking te 
hebben, maar geeft geen antwoord op de vraag 
in hoeverre dit ook gecstelijke verzorging 
betreft. Het blijkt namelijk dat slechts de helft 
van degenen die nicer hulp wensen, ook kan 
aangeven van wie precies en dan nog valt te 
betwijfelen of ze met him behoeften aan het 
goede adres zijn. Het aantal respondenten dat 
weet heeft van hetgeen verschillende (niet- 
medische) hulpverleners voor ze kunnen doen 
is namelijk opvallend gering.
Gegeven dit gebrek aan kennis en het grote aan
tal mensen dat met een onvervulde hulpbehocfte 
zit. lijkt de nicest redelijke aanpak om patienten 
beter te informeren over de bestaande hulpmo- 
gelijkheden en ze tegelijk te motiveren om van 
een bij hen passende hulpvonn gebruik te 
maken. Op voorhand valt niet uit te maken 
welke kcuzen aldus geinformeerde en gemoti- 
veerde patienten zullen doen.
Het beter tot zijn recht laten komen van het 
aanbod van geestelijk verzorgers, valt voor een 
groot deel samen met hetzelfde streven voor alle
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nict medischc hulpverlencrs en is voor ecu ander 
dcel specifiek. Idcaliter zal het aantal inenscn dat 
nu efFecrievc hulp van nict medischc hulpverle
ncrs krijgt van 5% nu naar ongevcer 30% 
omhoogmoeten gaan. Of in dat idealc geval het 
aandcel van geestclijk verzorgers daarin cvenre- 
dig zal stijgen naar ecu bereik van 2 naar onge
vcer 12% hangt vooral af van de specifieke 
behoeften van paticnten en het vermogen en de 
bcreidhcid van gccstelijk verzorgers om daaraan 
tegemoet te komen.

paticnten nict het idee hcbben dat deze aandacht 
ten koste gaat van him medischc kansen. Een 
manier is om artsen in te schakelen bij de 
introductie van psychosociale hulpverlencrs. Zo 
zou het moment dat men bij anderen dan artsen 
en verpleegkundigen te rade gaat. kunnen vvor- 
den vervroegd. Daar moot aan worden toege- 
voegd dat deze strategic in eerste instantie vooral 
zal werken voor oncologic-, sociaal- en de 
wijkvcrplccgkundigen omdat zij een gemengde 
deskundigheid hcbben en dus veel makkehjker 
een mix tussen medischc en psychosociale aan
dacht kunnen bieden. Het zal dan ook vooral 
him taak zijn om paticnten te motiveren met 
eenmaal gesignaleerde psychosociale problema- 
tiek naar een niet-medische hulpverlener te 
gaan.
De vrces voor autonomievcrlies, de andere bron 
van weerstand, kan langs de voorgaande weg 
ook worden aangepakt. Daar ligt cchter niet 
allcen een taak voor disciplines met een 
gemengde (medischc en psychosociale) deskun
digheid, maar ook voor de ‘pure’ psychosocia
le hulpverlencrs zelf namelijk het bestrijden van 
him eigen karikatuur. Een eerste stap is uiteraard 
dat men zich niet karikaturaal gedraagt. Psy- 
chologen en anderen zouden elke schijn dat ze 
paticnten opvatten als psychologisch gehandi- 
capt moeten vermijden. Ook zouden ze er alles 
aan moeten doen om met him bemoeienis de 
autonomic van paticnten te vergroten, ook - 
waar nodig- tegen belemmcringen van het 
medisch regime.
Voor geestclijk raadslieden geldt iets dergelijks. 
Als ze tenminste een rol willen spelen voor 
andere paticnten dan degenen die al him hele 
leven gelovig zijn en behoefte hcbben aan 
levcnsbeschouwelijke leiding. zoals nu meestal 
het geval is. Dan zullen ze elke schijn dienen te 
vermijden dat ze him wereldbeschouwing supe- 
rieur achten aan die van de patient. Wanneer zij 
zich opstellen also! ze een monopolie hcbben op 
inzicht in de zin van het leven, voldoen ze 
immers wel aan deze karikatuur. De mogelijk- 
heden om karikaturen te vermijden zijn voor de

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen voor het 
gesignaleerde tekort aan psychosociale hulpmo- 
gelijkheden. Daaronder zijn het gcbrek aan 
voldoende psycho-oncologische deskundigheid 
in en buiten het ziekenhuis, de beschikbaarheid 
van psychosociale intcrventies, de gevoeligheid 
van medici voor psychosociale problematiek en 
het gebrek aan bereidheid van financiers en 
andere beleidmakers om hierin te voorzien. 
Het lijkt echtcr verstandig om ons eerst te con- 
centreren op de wecrstanden die bij de patien- 
ten zelf bestaan, mede omdat expliciete hulp- 
wcnsen van die kant een belangrijk pressicmid- 
del kunnen zijn om de zojuist genoemde belem- 
meringen te bestrijden. Het gaat om de eerder 
genoemde overconcentratie op de medischc 
aspecten en om de vrees de eigen autonomic te 
verliezen.
De overconcentratie op de medischc aspecten, 
pakt voor velen uiteindclijk verkeerd uit. Zolang 
deze duurt worden psychosociale problemen zo 
goed en zo kwaad als het gaat opgcschort en 
worden ook de verslechterende rclaties met de 
partner en anderen verwaarloosd. Daarom komt 
uit ondcrzoek ook naar voren dat men na terug- 
keer naar huis, wanneer de bchandeling eenmaal 
achter de rug is, meestal in grote moeilijkheden 
komt. Het zou dan ook goed zijn als niet-medi
sche hulp eerder kon worden benut. Dit kan bij- 
voorbeeld door in een vroeg stadium, liefst al 
meteen rondom het diagnostisch gesprek. ook 
niet-medische hulpverlencrs bij de patient te 
betrekken. Dit zou zo moeten gebeuren dat
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rechten (dat wil zeggen: hebben mensen formed 
bet recht om aan hot maatschappclijk verkeer 
decl tc ncmen), maar in de zin van materiele 
rechten (dat wil zeggen: hebben deze mensen de 
feitelijke mogelijkheden om aan bet maatschap- 
pelijk verkeer deel tc nemen). Aan dit maat- 
scbappelijk functioneren kan een groot aantal 
aspecten worden ondersebeiden. In bet werk- 
programma 1996 worden ondenneer genoemd:
- de opriebting van een paticntenpancl ebro- 

niscb zieken, dat zicb naast bet vaststellen van 
zorgbehoeften en zorggebruik, moot gaan 
bezighouden met de maatscbappelijke positie 
van mensen met een chronische ziekte (p. 26);

- de actieve betrokkenbeid van patientenorga- 
nisaties bij terzake doende beleidsontwikke- 
ling, waarin bet paticntcnperspectief ccntraal 
vvordt gcsteld (p. 38);

- de manier waarop de samenleving omgaat met 
ziekte en gezondheid. 'We zijn van mening 
dat achtcrstelling op basis van gezondheid 
tegengegaan moet worden. De kloof tussen 
■gezonden' en 'minder gezonden" moet wor
den gediebt’ (p 38);

- 'de bevordcring van emancipatie van ebro- 
niscb zieken en de cnipoii'cniienl van patien- 
tenbelangenorganisaties’ (p. 39);

- beeldvorming ten aanzien van mensen met 
een chronische ziekte, met name in de rich- 
ting van oplcidingen en zorginstellingen (p. 
39);

- de opriebting van een patientenfonds voor de 
stmctnrele financiering van patientenorganisa- 
ties (p. 40);

- versterking patientenorganisaties en verbete- 
ring van samenwerking en taakverdeling (p.
40-41).

voorzien. Daama wordt ingegaan op de spanning 
tussen gelijkheid en cigenheid. Als derde wordt 
aandaebt besteed aan de positie van mensen met 
een chronische ziekte. Aansluitend worden 
vraagtekens gezet bij bet principe van patientge- 
riebtbeid als bet gaat om emancipatie en empo
werment (een adequaat Nederlands equivalent is 
nog niet voor handen). Afsluitend nog een aan
tal opmerkingen. Het artikel beoogt mede te 
demonstreren wat voor soort commentaar op 
een beleidsdocument kan worden geleverd van- 
uit bet perspectief van praktische humanistiek, 
dat wil zeggen een perspectief waarbij de inzet is 
een bijdragc te levercn aan bet bevorderen van 
een menswaardig leven voor iedereen. Reacties 
en commentaren zijn van harte welkom.

Werkprogramma 1996

In bet werkprogramma 1996 wordt vccl belang 
gebeebt aan empowerment en emancipatie van 
mensen met een chronische ziekte. 'Zowel op 
bet terrein van de zorg als de maatscbappelijke 
positie is nog vecl werk te verzetten om de 
achterstandspositie van chronisch zieken zovecl 
mogelijk op te heffen.- (p. 38) Bij bet beleid voor 
mensen met een chronische ziekte kunnen drie 
boofdlijnen worden ondersebeiden, waarbij 
respcctievelijk sprake is van medisebe problemen, 
van zorgproblemen en van sociale problemen. In 
dit commentaar ligt bet accent op sociale proble
men. dat wil zeggen op bet maatschappelijk 
functioneren van mensen met een chronische 
ziekte. Uitgangspunt hierbij zijn de burger- 
sebapsreebten van deze mensen binnen de 
Nederlandsc samenleving, uitgaande van de 
theorie van T.H. Marshall over burgersebap 
(Marshall, 1949). Hierbinnen wordt ondcrscheid 
gemaakt tussen burgerlijke, politieke en sociale 
rechten. In bet onderstaandc gaat bet met name 
om sociale rechten, het recht op een volwaar- 
dig lidmaatschap van de samenleving (full mem
bership of society).
Dit niet zozeer in de zin van formele sociale

Wat opvalt is dat bet bier gaat om een breed scala 
van aandachtsvelden, die in veel gevallen raken 
aan sociale praktijken in zeer brede zin. Het gaat 
om vragen zoals ‘hoe gaat de samenleving om 
met mensen met een chronische ziekte?’, 'wclke 
ruimte krijgen deze mensen binnen de samenle
ving?', of in de bier voorgestane lijn, 'op welke
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burgerschapsrechten kunnen deze mensen aan- 
spraak maker)?’ Het gaat hierbij mede om de 
beeldvorming ten aanzien van mensen met een 
chronische ziekte en de sociale constructies waar- 
op deze zijn gebaseerd. Een afzonderlijk aan- 
dachtsgebied is wat mensen met een chronische 
ziekte onderling van elkaar kunnen verwachten. 
Binnen de patientenbevveging vvordt veel belang 
gehecht aan lotgenotencontacten. De hierin 
besloten liggende segregatienotie staat echter op 
gespannen voet met het voorgestane burger- 
schap. De vraag is immers veel meer wat zieke 
medeburgers van de maatschappij kunnen ver
wachten aan begrip, zorg, steun en ruimte. Het 
kan dan niet alleen gaan om professionele bege- 
leiding en verzorging zoals deze in de gezond- 
heidszorg geregeld is. Er zal ook aandacht 
moeten worden besteed aan hoe het alledaagse 
sociale vcrkeer is ingericht en of daarbinnen wel 
voldoendc rekening wordt gehouden met ‘men
sen waar iets mee is’.

ter ons liggende jaren is veel ervaring opgedaan 
met vrouwenemancipatie, ook wat betreft 
gemaakte fouten. Bij het ontwikkelen van 
emancipatiestrategieen voor mensen met een 
chronische ziekte kan gebruik worden gemaakt 
van de lessen die hier geleerd zijn. Het gaat hier
bij met name om de spanning tussen gelijkhcid 
en eigenheid, ofwel the equal right to be different. 
Onderstaand wordt daar kort op ingegaan.

Gelijkheid en eigenheid

In haar rol van Emancipatieraad Chronisch Zic- 
ken hecht de NCCZ veel belang aan het ophefFen 
van de achterstandspositie van mensen met een 
chronische ziekte. Op het eerste gezicht lijkt dat 
nogal vanzelfsprckcnd, maar bij nadere door- 
denking levert dat al snel een aantal ingrijpende 
vragen op. Betekent het nastreven van emanci- 
patie en empowerment inderdaad primair het 
ophefFen van een achterstandspositie, en zo ja, 
van welkc norm wordt dan uitgegaan? Als 
gesproken wordt van een achterstandspositie, dan 
wordt impliciet uitgegaan van een ‘standaard- 
positie’, die dienst doet als ijkpunt.
Een - ook binnen het chronisch-ziekenbeleid 
gehanteerd - voorbeeld is de inkomenspositie of 
de arbeidsparticipatie. Er wordt dan uitgegaan 
van een gemiddelde score en vervolgens wordt 
nagegaan of een bepaalde bevolkingscategorie op 
deze indicator een score heeft die significant lager 
is. Als dat zo is wordt beleid ontwikkeld dat crop 
gericht is te bewerkstelligen dat het geconsta- 
teerde verschil verdwijnt. Als dat succesvol is ver- 
dwijnt de achterstandspositie en is wat dit betreft 
het emancipatiebeleid geslaagd.
Op zich is hier niets op tegen, voorzover een 
dergelijke strategic niet ‘blind' wordt gevolgd. In 
praktische zin houdt dit in dat per indicator zorg- 
vuldig wordt nagegaan in hoeverre deze relevant 
is voor een bepaalde bevolkingscategorie, zeg 
mensen met een chronische ziekte. Er kan 
immers niet op voorhand van worden uitgegaan 
dat dat voor iedere indicator het geval is. Daar-

Wat echter ook opvalt is dat de systematiek wat 
dit laatste betreft in het werkprogramma te wen- 
sen overlaat. Op veel plaatsen zijn de zorglijn en 
de sociale lijn samengevat en een heldere for- 
mulering van de maatschappelijke positie van 
mensen met een chronische ziekte als sociaalpro- 
bleem ontbreekt. Nog belangrijker is dat als ge
sproken wordt van achterstandspositie, achter- 
stelling, cmancipatie en empowerment geen spra- 
kc is van een geexpliciteerd theoretisch kader. 
Wat onder cmancipatie wordt verstaan is echter 
geen eenduidig gegeven. De gehanteerde invul- 
ling brengt grote strategische gevolgen met zich 
mee en daarmee verregaande praktische conse- 
quenties. Het is dan ook van groot belang dat 
meer aandacht wordt besteed aan een theoreti- 
sche onderbouwing van het emancipatiebegrip. 
Doel is dan te komen tot een welbewust en 
verantwoord emancipatiebeleid voor mensen 
met een chronische ziekte, en dit in samenspraak 
met de direct betrokkenen.
Het is hierbij niet zo dat het wiel geheel 
opnieuw moet worden uitgevonden. In de ach-
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court minder adequaat en moeten we ons veel 
preciezer uitdrukken.
Wanneer als uitgangspunt wordt gcnomen dat 
icder mens recht heeft op een eigen bestaanspro- 
ject dan is het werken met beleidsclassificaties 
problematisch. Van speciaal bclang hierbij is dat 
dergelijke classificaties sociale constructen zijn, 
waarbij mensen in een bepaald hokje worden 
geduwd, met daaraan verbonden mogelijkheden 
en beperkingen, gespiegeld worden aan ‘gewo- 
nc mensen’. hetzij in termen van gelijkberechti- 
ging. hetzij in termen van achterstelling. Als 
wordt uitgegaan van het recht op een eigen 
leven, dan moet de samenleving daar wel de 
nodige ruimte voor maken, geen normatieve 
standaarden opleggen en geen groepen uitslui- 
ten. Het uitgangspunt is dan een radicaal geva- 
rieerde samenleving, waarbinnen pick is voor 
iedereen; een eigen plek, uiteraard.

naast is van belang goed in de gaten te houden 
van welke indicatoren gebruik wordt gemaakt, 
inclusief de vraag welke dus niet gebruikt wor
den.
Er zijn echter fundamentelere vragen. Een eer- 
ste betreft de gehanteerde beleidsclassificatie, te 
vvctcn de in het geding zijnde bevolkingscate- 
gorie. Kan dezc als homogene eenheid worden 
beschouwd en wordt dat wel als zodanig ervaren 
door de mensen die het betreft? Ten tweede gaat 
het hier gehanteerde gelijkberechtigingsprincipe 
niet voorbij aan het feit dat in een aantal geval- 
len een ongelijke behandeling een meer gepas- 
te strategic kan zijn, en wel in die zin datjuist 
een extra inspanning geboden is. Uitgaande van 
het principe dat ongelijke gevallen ongelijk 
behandeld moeten worden en gelijke gevallen 
gelijk, dan dient de vraag zich aan in hoeverre 
mensen met een chronische ziekte als een onge
lijk geval moeten worden behandeld. Het weg- 
werken van ‘achterstanden’ vergt dan juist een 
ongelijke behandeling, zoals bij het toekennen 
van een persoonsgebonden budget het geval is. 
Ook dan blijft de vraag open welk normbecld 
wordt gehanteerd.
Kan er echter in onzc samenleving worden 
gesproken van een 'normaal bestaan’, een soort 
standaardlevensloop en is dat eigenlijk wel 
gewenst? De uitdrukking achterstandpositie kan 
worden begrepen als normatieve aanduiding, uit
gaande van een genormeerde standaard. Hoe 
verhoudt zich dat tot het recht op een eigen 
leven? Het beginsel van het recht op een eigen 
leven gaat niet uit van het gelijkheidsbeginscl in 
de zin dat mensen gelijk zijn. maar dat ze het 
recht hebben om verschillend te zijn. Het gelijk- 
heidsbeginsel komt er dan op neer dat ieder het 
recht heeft op een eigen leven. Onder bepaalde 
omstandigheden kan het gelijkberechtigingsbe- 
ginsel ertoe leiden dat eigenheid verdwijnt, en 
dat niet in de zin van de eigenheid van mensen 
met een chronische ziekte, maar de eigenheid 
van individuen, in interactie met anderen. Als 
van een dergelijk recht wordt uitgegaan, dan is 
het spreken over een achterstandspositie tout

De positie van mensen met een 
chronische ziekte

Binnen het zorgbeleid in het algemeen en het 
chronisch-ziekenbeleid in het bijzonder, is wat 
dit betreft sprake van ambivalenties. Enerzijds 
wordt veel belang gehecht aan sociale integratie, 
deelname aan het sociale verkeer, de institutiona- 
lisering van zorg, en dergelijke. maar anderzijds 
is ook sprake van normalisatie van dat sociale 
verkeer. Hierbij wordt het gehanteerde nonna- 
liteitsconcept meer en meer verengd. ‘Normale 
mensen’ worden geacht een betaalde baan te 
hebben, geen psychische problemen te hebben, 
gezond te zijn. te zijn ingeburgerd, etc. Als je 
daar onvoldoendc aan voldoet is bijzondere aan- 
dacht geboden, maar dat kan gemakkelijk ge- 
paard gaan met uitsluiting van het ‘normale 
sociale verkeer’, met als extreem opname in een 
zorginstelling.
Voor mensen met een chronische ziekte kan dat 
tot paradoxale situaties leiden. Als wordt uitge
gaan van de norm ‘gezond zijn’, dan zijn ze op 
voorhand uitgesloten, tenzij gezondheid zodanig
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dc NCCZ met emancipatie bedoelt dat je het recht 
moet hebben ergens onderin de arbeidsmarkt een 
plekjc te kunnen verwerven, dat je dezelfde mar- 
ginale positie in mag nemen als andere bijstand- 
trekkers. Of moet toch worden geconstateerd dat 
er feitelijk weinig ruimte is voor chronisch zie- 
ken en dat mensen die daar blijkbaar aan lijden 
uiteindelijk genoegen moeten nemen met een 
plaats in de marge, en dit niet als achter- 
standspositie, maar als dezelfde positie die zove- 
le andere minder fortuinlijke lieden toegewezen 
krijgen. Dit zou neerkomen op ‘emancipatie in 
de marge’, waarbij mensen met een chronische 
ziekte geacht worden zich te confirmeren aan de 
ruimte die de ‘normale samenleving’ biedt en de 
standaarden die daarbij worden gehanteerd. 
Hiermee zijn, naar mag worden aangenomen, de 
risico’s van een denken in termen van het ophcf- 
fen van achterstandspositics zonder meer, vol- 
doende in kaart gebracht.

wordt geherdefinieerd dat je met een chronische 
ziekte voor het overige toch wel gezond kan 
zijn. Het huidige belcid ten aanzien van arbeids- 
ongeschiktheid staat in zekere zin in dit teken. 
Immers, ook mensen met een chronische ziek
te worden steeds minder blijvend volledig 
arbeidsongeschikt verklaard, waarbij cr blijkbaar 
vanuit wordt gegaan dat er nog een gezond- 
heidsrest is, waardoor deelname aan het arbeids- 
proccs mogelijk is. De norm is vervolgens dat 
deze gezondheidsrest ook daadwerkelijk wordt 
gebruikt voor het verrichten van betaalde arbeid. 
De vraag is vervolgens of het bij emancipatie nu 
edit bier om gaat.
De vraag lijkt retorisch, maar bepaalde passages 
uit het werkprogramma van de NCCZ wijzen wel 
in deze richting. In nicer algemene zin wordt er 
in Nederland meer en meer vanuit gegaan dat 
arbeidsparticipatie ecu voorwaarde is voor socia- 
le participatie. Om maatschappclijk mee te kun
nen tellen moet je een betaalde baan hebben. 
Het lijkt erop dat deze eis nu ook aan mensen 
met een chronische ziekte wordt opgelegd. Als 
je daar niet aan voldoet heb je geen recht meer 
op volwaardig burgerschap. Blijkbaar worden cr 
toelatingseisen gesteld aan burgerschap, waar 
voorheen het recht op sociale participatie tout 
court als beginscl werd gehanteerd. Het recht om 
deel te mogen nemen aan het sociale verkeer lijkt 
meer en nicer te worden geclausuleerd. Dit geldt 
des te meer voor mensen met een chronische 
ziekte. Of ze moeten zich boven hun ziekte ver- 
heffen en als ‘gewone’ burger een betaalde baan 
zien te verwerven (wat ook afgezien van een 
structured tekort aan bancn veelal niet zal luk- 
ken), of ze moeten genoegen nemen met een 
marginale positie van iemand die leeft van de bij- 
stand. Op die manier blijft weinig ruimte voor 
een eigen positie. Vanuit de gehanteerde norm 
komt het neer op een marginale positie binnen 
de arbeidsmarkt of een marginale positie daar- 
buiten; marginaal is het in beide gevallen.

Patientgerichtheid

De vraag dringt zich op waarom de opstellers van 
het werkprogramma dcrgelijke omgerijmdheden 
niet hebben beseft. Een antwoord hierop kan 
worden gezocht in het niet scherp onderschei- 
den van een zorgperspectief en een sociaal per- 
spectief, waarbij de blikrichting cr uiteindelijk 
toch een is vanuit het patientperspectief. Hier- 
binnen worden mensen met ecu chronische 
ziekte, wellicht tegen alle bedoelingen in, 
gereduceerd tot patient. De eigen bestaanspro- 
jecten worden dan geplaatst onder het teken van 
zorgafhankelijkheid, waarbij ervan wordt uitge- 
gaan dat kwaliteit van zorg een voldoendc 
voorwaarde is voor kwaliteit van leven. Het gaat 
hier echtcr niet om een voldoendc voorwaar
de, maar om een van de noodzakelijke voor- 
waarden. Een andere noodzakelijke voorwaarde, 
waar in veel gevallen te weinig aandacht aan 
wordt besteed is dat de samenleving voldoendc 
ruimte moet maken om die eigen bestaanspro- 
jecten mogelijk te maken. In deze zin is het leven

Het zal duidelijk zijn dat een nadere doorden- 
king geboden is. Het is niet erg waarschijnlijk dat
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van mensen met een chronische ziekte nice alleen 
een medisch probleem, maar eerder een sociaal 
en politick probleem.
In bet werkprogramma van de NCCZ wordt bier 
wcl naar verwezen, maar de insteek blijft primair 
medisch. Ongeacht de goede bedoelingen is 
bierdoor op voorhand sprake van reductionisme, 
waardoor de ruimte voor eigen bestaansprojec- 
ten wordt bezet door een patientenperspectief. 
Dit wordt nog extra benadrukt door ter zake 
doend wetenschappebjk onderzoek onder te 
brengen bij bet Gebiedsbestuur Mediscbe 
Wetenschappcn van nwo (Nederlandse Orga- 
nisatic voor Wetenschappebjk Onderzoek). Als 
bet eebter gaat om deelname aan bet maat- 
scbappelijk verkeer en sociale steun. dan gaat bet 
niet om mediscbe vraagstukken. Medicalisering 
van dergelijke vraagstukken moet worden ver- 
meden. Wat dit soort zaken betreft is bet medi
scbe domein al veel te ver opgerukt, waarbij ook 
wonen. recreatie, vervocr en dergelijke vanuit 
een medisch perspectief worden benaderd.
Het steeds veelvuldiger gebruik van de verza- 
meltenn ‘zorg’ werkt wat dit betreft versluierend. 
Onder zorg wordt ondertussen een indrukwek- 
kend aantal zaken verstaan, die bij bet ontbreken 
van een nadere specificatie, wel wat al te gemak- 
kelijk onder een medisch voorteken worden 
geplaatst. Het is gewenst dat een eind wordt 
gemaakt aan een dergelijk diffuus taalgebruik. 
Hctzelfde geldt voor tennen zoals cbronisch zie- 
ken, chronische zorggebruikers, en dergelijke. 
Als bet gaat om empowerment en cmancipatie. dan 
is dit een verkeerd taalspel. Er wordt dan uitge- 
gaan van een attribuut dat als allesbepalend wordt 
besebouwd voor iemands bestaan. Dat bolt bet 
voorgestane doel op voorhand uit. Het gaat er 
immers om dat degenen die bet betreft als vol- 
waardige mensen worden behandeld en bena
derd. zonder op voorhand al te worden 
geclassificeerd als cbronisch ziek. dan wel chro
nische zorggebruiker. Een dergelijke sociale 
constructie vomit een barriere op de weg naar 
cmancipatie, waardoor de sociale positie al voor- 
af is ingekleurd.

In bet Meerjarenbeleidsplan (nccz, 1995a) lezen 
we op p. 24: ‘De bulpverlening is nog steeds pri
mair gcricht op de ziekte en op bet genezen van 
de patient. Zij zou zich meer moeten riebten op 
de zieke en de betekenis die de ziekte voor de 
patient heeft.’ Dezc gedaebte behoeft een meer 
radicale doordenking. Uitgangspunt bierbij is dan 
niet de ziekte of zieke, maar de kwaliteit van 
leven. Dit brengt met zich mee dat een mens- 
gcrichte benadering vooraf gaat aan een patient- 
gerichte benadering.
De eerste vraag is dan welke bcstaansprojecten in 
het geding zijn en pas in de tweede plaats welke 
plaats zorgafliankelijkbeid hierbinnen inneemt. 
Het gaat om de vraag ‘hoe te leven met een 
chronische ziekte?' De nadruk ligt dan op leven 
en niet op ziekte. Hoe ingrijpend wellicht ook, 
de ziekte is wat dit betreft een bijkomstigheid en 
moet weer op z'n plaats gezet worden. Om te 
kunnen leven heeft iemand met een chronische 
ziekte veelal speciale begeleiding nodig, en deze 
kan uitermate complex zijn. Dit mag er eebter 
niet toe leiden dat alle aandacht uitgaat naar deze 
begeleiding. Het risico dat bet eigen leven, bet 
eigen bestaansproject, uit bet zicht verdwijnt is 
immers groot. Het recht op een eigen leven 
wordt dan gemakkelijk uit bet oog verloren, 
waardoor iemand met een chronische ziekte eer
der de kans loopt te worden geleefd, dan dat deze 
daar zclf nog greep op heeft.
Een dergelijke opstelling kan de kritiek oproe- 
pen dat dan het ziek zijn en de daaraan verbon- 
den zorgafliankelijkbeid te zeer worden ontkend. 
Immers, zorgafliankelijkbeid neemt in bet leven 
van veel mensen met een chronische ziekte een 
grote plaats in; bun leven is vaak voor een groot 
deel rondom zorg georganiseerd. Het gaat bier 
eebter om bet ultieme uitgangspunt, niet om bet 
verbaal dat daarop volgt. Dit uitgangspunt is dat 
iedereen recht heeft op een eigen leven en aan- 
spraak kan doen gelden op actief burgerschap. In 
veel gevallcn zullen daar allerhande voorzienin- 
gen voor moeten worden getroffen, maar deze 
zijn uiteindelijk faciliterend en zijn geen substi- 
tuut voor een eigen bestaansproject.
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Hierbij kan er ook nict van worden uitgegaan 
dat een dergelijk bcstaansproject cen afspiegeling 
is van dat van ‘nomiale raensen’, met een pscu- 
do-baan en cen pseudo-burgerschap. Het beeld 
van een ‘nomiaal bestaan’ is als zodanig mislei- 
dend, gelet op de plurifonniteit van onze samen- 
leving. Voor emancipatie en empowerment is het 
van groter belang uit te gaan van de varieteit die 
zich daadwerkelijk binnen onze samcnleving 
voordoet en deze varieteit ook volwaardig te 
honoreren. AUeen ditbiedt voldoende mogelijk- 
heden om de eigenhcid van bestaansprojecten, 
mcde gelet op de mogelijkheden en bepcrkin- 
gen die iemand heeft, te kunnen garanderen.

Een van de problcmen hierbij is dat beleidsont- 
wikkeling plaats vindt binnen uitennate com- 
plexe beleidsnetwerken, die gekeninerkt worden 
door een eigen logica. Een dergelijke bcleids- 
logica kan gemakkelijk los komen te staan van 
de persoonlijke ervaringswereld van degenen 
waar het uiteindclijk allcmaal om te doen is. Dit 
kan tot een situatie leiden waarbij de bctrok- 
kenen uiteindclijk geemancipeerd worden. Het 
emancipatiebeginsel houdt echter ten principa- 
le in dat mensen dat zclf doen. Op deze proble- 
matiek wordt hier verder niet ingegaan, maar dit 
is wel een punt dat nadere doordenking vereist.

Prof.dr Douwe van Houten is hoogleraar Sociaal 
Beleid, Planning en Organisatie aan de Universiteit 
voor Humanistiek. Hij is tevens voorzitter van de 
werkgroep ontwikkeling patientenbeweging van de 
Nederlandse Patienten/Consumenten Federatie (np/ 
CF).

Slotopmerkingen

Vraagstukken betreffende emancipatie en empowe
rment betrcffen uiteindclijk strategievragen: welke 
strategic moet worden gevolgd om het doel, te 
weten het recht op een eigen leven van mensen 
met een chronische ziekte, te bewerkstelligen. Als 
het recht op een eigen leven het uitgangspunt is. 
dan ligt het voor de hand er ook vanuit te gaan 
dat deze strategic ontwikkcld en gedragen wordt 
door de direct betrokkenen. Dit principe kan 
gemakkelijk in strijd komen met de inzet van 
allcrhande georganiseerde verbanden. We hebben 
hier te maken met ingcwikkclde vraagstukken 
betreffende zaakwaarnemerschap van belan- 
genorganisaties. Als wordt uitgegaan van empo
werment dan ligt het voor de hand dat mensen met 
een chronische ziekte zelf voor him bclangen 
opkomen, zelf hun positie versterken. Voor een 
deel is dat ook wat er daadwerkelijk is gebeurd. 
Dit heeft geleid tot een krachtige patientenbewe
ging. Een risico is echter dat organisaties die zich 
inzetten voor de bclangen van een bepaalde doel- 
groep. min of meer los komen te staan van de 
ervaren bclangen van deze doelgroep. en als het 
ware een eigen leven gaan leiden. Weliswaar spre- 
ken ze namens de doelgroep, maar of het gespro- 
kene overeenkomt met de ervaren bclangen van 
de doelgroep is onduidelijk.

Noot

1. Eerdere versies van dit commentaar zijn uitgebreid 
besproken met Ingrid Baart. Conny Bellemakers, Rob 
Buitenweg en Marjet Gunning.
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IEUWSBRIEF

Werkveldendag over de kwaliteit 
van het geestelijk werk

1 1.30-1 2.30 uur Drie inleidingen met 
praktijkervaringen 

1 2.20-1 3.00 uur Plenaire discussie 
1 3.00-1 4.00 uur lunchpauze 
1 4.00-1 5.00 uur Praktische oefening in groepen 
1 5.00-1 5.30 uur pauze 
1 5.30-16.30 uur Plenaire discussie 
vanaf 1 6.30 uur barrel

Vrijdag 15 november a.s. zal de jaarlijkse werk

veldendag plaatsvinden. Deze zal gaan over de 
kwaliteit van de geestelijke verzorging en zal de 
vorm krijgen van een symposium. Kwaliteit van de 
zorg wordt een steeds belangrijker aandachts- 
punt. Dit geldt voor zorginstellingen maar ook 
voor justitiele inrichtingen. Van geestelijk werkers 
zal meer en meer warden verwacht dat deze kun- 
nen aangeven hoe deze de kwaliteit van het werk 
bepalen, bewaken en verbeteren. Als door een 
directeur of zorgmanager zo'n vraag gesteld 
wordt, moet er ook een antwoord warden gege- 
ven.

Probleem hierbij is dat er ten aanzien van kwali- 
teitsbeleid een aantal ontwikkelingen zich aan het 
voltrekken zijn, ten dele in het verlengde van de 
Wet Kwaliteit Zorginstellingen, die wat hacks 
staan op het karakter van geestelijk werk. De 
invulling die aan de kwaliteitseisen doelmatig- 
heid, doeltreffendheid en patientgerichtheid wordt 
gegeven is voor geestelijk werk niet zo adequaat. 
De opdracht is dan eigen criteria tot ontwikkeling 
te brengen. Tijdens het symposium is ook ruimte 
gereserveerd voor een praktische oefening hier- 
mee.

Begin oktober kunt u het definitieve programme 
met een inschrijvingsformulier tegemoet zien. Wilt 
u s.v.p. nu alvast de datum reserveren.

Plaats: Universiteit voor Humanistiek, Drift 6 
Utrecht. Telefoon 030-2390100.

Symposium geestelijke verzorging

De faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversi- 
teit Groningen en de Dienst Geestelijke Verzor

ging van het Academisch Ziekenhuis Groningen 
organiseren een symposium over het thema: 'Is 
het wenselijk dat de pastor/geestelijk verzorger 
behandelaar is?'

Sprekers zijn Patrick Vandermeersch, hoogleraar 
godsdienstpsychologie aan de RUG en Jan Bodisco 
Massink, pastor-theoloog bij de Riagg Zuid/ 
Nieuw-Wesf te Amsterdam.

Het voorlopig programma ziet er als volgf jit: 
10.00-10.30 uur Opening en algemene 

inleiding

10.30-11.00 uur Plenaire discussie 
1 1.00-1 1.30 uur pauze

Datum: vrijdag 22 november 1996.

Plaats: Academisch Ziekenhuis Groningen.

Kosten bedragen / 50,- (studenten / 25,-) en voor 
meer informatie kunt u terecht bij het Secretariaat 
Dienst Geestelijke Verzorging AZG, telefoon 050- 
3613886.
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ECENCIE5

Harry Kunneman, Van theemutscultuur naar

walkman-ego. Contouren van postmoder- 
ne individualiteit, Boom, Meppel, 1 996, 
isbn 90-5352-206-9, 347 pogino's,

/ 45,,

nicatieve integriteit van de leefwereld en de 
Eigensinn van het communicatieve handelen te 
verwoorden.

Deze formulering is een echo van Marx' idee dat 
pas door de ongebreidelde ontplooiing van het 
kapitalisme de specifieke kenmerken van de kapi- 
talistische uitbuiting inzichtelijk zijn geworden, 
waarbij wel vermeld dient te warden dat Marx 
zich alleen druk maakte om de arbeidersklasse, 
terwijl het Habermas gaat om de mensheid in zijn 
geheel, of in ieder geval dat deel van de mens

heid dat woonachtig is in het Westen.

Ik moest onmiddellijk aan deze Habermas-passage 
denken bij het lezen van de eerste pagina's van 
Harry Kunneman's Van theemustcultuur naar walk- 
man-ego. Contouren van postmoderne individuali

teit. De 'missie' van Kunneman is dezelfde als die 
van zijn belangrijksfe leermeester Habermas. Ook 
Kunneman probeert 'de complexe werkelijkheid te 
verhelderen' (p. 7) van de hedendaagse samenle- 
ving, met dit verschil dat Kunneman zich veel meer 
bewust is dan Habermas van de Westerse georien- 
teerdheid van z'n perspectief, en van zijn specifie

ke positie daarbinnen (p. 7). Bovendien gebruikt 
Kunneman een ander centraal begrip als leidraad 
bij zijn zoektocht. Bij hem is het niet de communi

catieve rationaliteit die tegelijkertijd wordt 
bedreigd en aanknopingspunten biedt voor maat- 
schappelijke verandering, maar is het postmoder

ne individualiteit die enerzijds lijkt te warden 
opgeslokt door de oprukkende markt, maar zich 
anderzijds in een krachtenveld van veranderingen 
bevindt dat uitzicht biedt op nieuwe vormen van 
individualisering.

Harry Kunneman
Van theemutscuftuur 
naar walkman-ego

Boom

W
Helemaal aan het einde van het 2e deel van de in 
1981 gepubliceerde Theorie des kommunikativen 
Handels, om precies te zijn in de allerlaatste ali- 
nea, schrijft Jurgen Habermas, terugkijkend op de 
intellectuele omzwervingen die hebben geresul- 
teerd in een theorie van de moderniteit, dat het 
het binnendringen van de imperatieven van eco- 
nomie en staat in de leefwereld en de daarmee 
verbonden bedreigen zijn, die hem in staat heb

ben gesteld om de voorwaarden voor de commu-
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er mee om te gaan. Hieraan ontleent Kunneman 
zijn optimisme en hij werkt dot in Van theemustcul- 
tuur naar walkman-ego vooral verder uit door te 
kijken naar de mogelijkheden voor individualise- 
ring die de postmoderne cultuur biedt. 'Postmo

dern' staat daarbij voor meervoudigheid en 
interferentie, wat staat tegenover de eenduidig- 
heid een overkoepeling van de moderniteit. 
Kunneman begint zijn afbakening van het begrip 
postmoderne individualiteit door het 'af te zetten' 
tegen twee typisch moderne bepalingen van indi

vidualiteit. Enerzijds op z'n retour zijnde negatie- 
ve interpretatie die we vooral in levensbeschou- 
welijke kringen vinden: individualisering betekent 
egoisme, consumentisme, moreel verval en verhar- 
ding van sociale relaties. Anderzijds de heersen- 
de, positieve, marktgeorienteerde bepaling van 
individualisering en identiteit in het liberalisme 
waarin individualisme zo ongeveer gelijk is aan 
economische onafhankelijkheid. Hier hebben we 
ook meteen de twee metaforen uit de titel van het 
boek: de theemuts en de Walkman. In de theemust- 
cultuur werd de individuele identiteit bepaald 
door een dwingende, beperkte maar daarmee 
ook overzichrelijke 'set' van politick en levensbe- 
schouwelijke normen en waarden. Koud onder de 
theemuts vandaan lijkt er voor het geVsoleerde 
walkman-ego niets anders te doen dan z'n eigen 
identiteit in elkaar te flansen door zich aan te slui- 
ten op de markt en de consumptiecultuur.

Wat Kunneman in Van theemustcultuur naar walk- 
man-ego in feite probeert is te laten zien dat de 
fundamentele veranderingen die zich in onze tijd 
op maatschappelijk en culfureel niveau voltrekken 
uitzicht bieden op een route die afwijkt van de 
hierboven geschetste weg. Die route kan evenwel 
alleen warden uitgestippeld met behulp van een 
postmodern ingevuld begrip van individualiteit.

Hij stelt: 'Karakteristiek voor een postmodern gein- 
formeerd begrip van individualiteit is in de eerste 
plaats het centraal stellen van meervoudigheid en 
interferentie in plaats van eenheid en controle.

Het individu wordt niet longer als intentioneel cen

trum opgevat dat zichzelf en de wereld tot op de 
bodem kan doorgronden, maar als een meervou-

Voor Habermas was modernisering nog een 
betrekkelijk onschuldig proces, waarmee welis- 
waar in de loop der tijd heel wat is mis gegaan, 
maar in zijn ogen kan de modernisering uiteinde- 
lijk weer op de rails worden geholpen en z'n weg 
vervolgen. Dat is ook de boodschap van de Theo- 
rie des kommunikaliven Handels: leefwereld en 
systeem zijn in de laat-moderne Westerse maat- 
schappij dan wel uit elkaar getreden en functione- 
ren volgens niet (meer) op elkaar te herleiden 
logica's, uiteindelijk kan in ieder geval theoretisch 
worden aangegeven hoe de leefwereld het sys

teem normatief kan controleren, waardoor de een

heid van de maatschappij is veilig gesteld en 
onze toekomst er uiteindelijk toch positief uitziet.

In tegenstelling tot Habermas en in navolging van 
met name Ulrich Beck beschouwt Kunneman het 
moderniseringsproces echter op als in wezen 
ambivalent en het interfereren van de verschillen- 
de logica's van leefwereld en systeem als een 
essentieel kenmerk van onze maatschappij. Toch 
meent hij dat er wel degelijk aanknopingspunten 
zijn aan te wijzen voor een zeker optimisme ten 
aanzien van onze toekomst.

Het moderniseringsproces heeft in onze tijd haar 
onschuld verloren. De negatieve effecten van dit 
proces (millieuvervuiling, groeiende armoede etc.) 
kunnen we niet longer 'weg'redeneren en 'weg'- 
rationaliseren als onbedoelde neveneffecten die 
met behulp van meer of 'betere' modernisering te 
lijf kunnen worden gegaan. Die effecten zijn in 
tegendeel inherent aan de modernisering zelf. 
Maar, en dat is een zeer belangrijk punt, dat 
betekent niet dat we bij de pakken moeten neer- 
zitten. Samen met Beck stelt Kunneman dat door 
het inzicht dat het moderniseringsproces geen 
eenduidig maar ambivalent proces is, de moderni

sering als zodanig reflexiefis geworden. Daar- 
door is de mogelijkheid ontstaat dat proces 
opnieuw te doordenken en vorm te geven, doch 
niet met de bedoeling de zaken straks weer te 
beheersen en controleren, maar bewust van het 
feit dat de postmoderne maatschappelijke en cul- 
turele complexiteit en meervoudigheid zich niet 
laat reduceren. We kunnen echter wel proberen
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dige samengestelde entiteit die door minstens drie 
logica's tegelijkertijd wordt bepaald: de tool die 
hij spreekt en krijgt aangereikt, het verlangen dot 
hem vervult en de economische en technologische 
krachtenvelden waarin hij verwikkeld is.' (p. 13) 
Het interessante en sterke aan Kunneman's bena- 
dering is dot hij aannemelijk weet te maken dot 
de argumenten voor het ontwikkelen van een 
nieuw, postmodern, gelaagd en van een essentie 
ontdaan begrip van individualiteit (en identiteit) 
zowel theoretisch a/s ethisch van aard zijn en dat 
deze twee ook in elkaar grijpen. Met behulp van 
de denkbeelden van tal van deelnemers aan het 
postmoderne debat, zoals Foucault, Taylor, Lyo

tard, Beck en Giddens en de ideeen van feministi- 
sche auteurs als Braidotti en Irigaray, laat hij zien 
dat het denken in termen van een orde, een logi- 
ca of een krachtenveld niet alleen niet meer kan 
maar 66k niet meer mag.

Dit gebeurt in de eerste twee delen van het boek, 
die zijn getiteld 'vooruitgang' en 'rationaliteit'. In 
het eerste deel wordt de maatschappijtheorie van 
Habermas aangevuld en versterkt met inzichten 
van Beck en Giddens. Het tweede deel van het 
boek vormt eigenlijk het filosofische hart van de 
hele onderneming, waarin de schrijver zich gaan- 
deweg zeer ver lijkt af te bewegen van het Haber- 
massiaanse communicatietheoretisch perspectief 
maar daar uiteindelijk toch weer naar terugkeert. 
Habermas' sterk op de taal betrokken rationali- 
teitsopvatting wordt door Kunneman zodanig ver- 
breed en getransformeerd dat 'niet alleen recht 
kan warden gedaan aan de betekenis van 
lichaamsgebonden vormen van communicatief 
handelen, maar ook zichtbaar wordt dat de ratio

naliteit van de praktijkgerichte menswetenschap- 
pen in hoge mate afhankelijk is van de 
performatieve arrangementen waarbinnen kennis 
wordt toegepast.... De rationaliteit van de mens- 
wetenschappen kan niet alleen vanuit de acade- 
mie gedefinieerd en begrepen warden, maar 
krijgt pas daadwerkelijk gestalte via een passen- 
de, door de betrokken clienten actief mede-vorm- 
gegeven inbedding in concrete praktijken en 
levensverhalen.' (p. 261)

Dit alles wordt nader geconcretiseerd in het derde 
deel, 'normatieve professionaliteit', waarin ook 
duidelijk het belong van de zoektocht van Kunne

man voor het geestelijk werk en het humanistisch 
raadswerk naar voren komt. Kunneman omschrijft 
normatieve professionaliteit als een reflexieve ver- 
houding tot het eigen professionele handelen, tot 
de interferentie van strategische krachtenvelden 
en individuerende potenties binnen de eigen pro

fessionele activiteit. Dat betekent niet dat norma

tieve professionaliteit technische op beheersing 
gerichte professionaliteit uitsluit, maar het omvat 
wel een zicht op de beperkingen van dat laatste 
type professionaliteit. De interferentie tussen beide 
brengt continue normatieve keuzes met zich mee, 
waarvoor de traditionele technisch-professionele 
competentie nauwelijks soelaas biedt, maar waar

voor men ook niet meer terecht kan bij de afgesle- 
ten moraliteit van de theemutsencultuur. Doch, zo 
stelt Kunneman: 'Mijn verwachting is dat heden- 
daagse professionals bij het nadenken en spreken 
over die keuzes en over de ervaringen, emoties 
en verlangens die daarbij in het geding zijn, in 
toenemende mate verbindingen kunnen leggen 
tussen de existentiele kwaliteit van hun eigen 
bestaan, hun professionele handelen en de strate

gische en systemische krachtenvelden waarin ze 
verwikkeld zijn.' (p. 243). Je reflexief (moeten) 
verhouden tot je eigen professionele handelen 
betekent niet alleen 'teruggeworpen' warden op 
je zelf, waar voorheen allerlei vertrouwde en een- 
duidige noties je handelen stuurden, het betekent 
ook zelf iets kunnen doen, hoe moeilijk en onze- 
ker dat ook kan zijn. Aangezien dit echter 
gebeurt voorbij de 'grote verhalen', binnen de 
context van de postmoderne cultuur waarin we 
niet meer kunnen terugvallen op de zekerheden 
van de theemutsencultuur en sowieso genood- 
zaakt zijn een eigen bestaansethiek te ontwikke

len, been en weer bewegend tussen vragen 
omtrent onze zelfhandhaving (als walkman-ego) 
en vragen omtrent onze identiteit (als....?), zijn we 
aldus Kunneman eigenlijk zelf al bezig een voe- 
dingsbodem te creeren voor die normatieve pro

fessionaliteit. 'Vanuit die voedingsbodem kan in
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het professionele handelen tot op zekere hoogte 
afstand warden gedaan van de veilige rol van de 
professionele deskundige die op alle problemen 
een technisch antwoord heeft of vanuit een van- 
zelfsprekend moreel gezag bindende normatieve 
oordelen velt. Vanuit die voedingsbodem kan een 
vorm van omgang met klanten, patienten of clien- 
ten naar voren komen die hen niet fixeert in de rol 
van de afhankelijke en onwetende, noch aan- 
spreekt als het quasi-autonome () walkman-ego, 
maar die hen integendeel de ruimte biedt voor en 
uitnodigt tot individuele relexiviteit en een beroep 
doet hun eigen hulpbronnen voor communicatieve 
rationaliteif.' (p. 244)

Van theemustcultuur naar walkman-ego is een ont- 
zettend rijk boek. Het is eigenlijk een beetje te rijk, 
want het gaat over alles en bijna de hele wereld 
en Kunneman gunt je werkelijk geen moment om 
even op adem te komen. Tegelijkertijd is het voor 
hem godsonmogelijk om alle thema's, ideeen, 
denkbeelden, analyses en perspectieven die hij in 
de kleine 350 pagina's opvoert en met elkaar in 
verband brengt, uitgebreid voor het voeflicht te 
brengen. Je zou het boek misschien kunnen zien 
als een voorstudie. De drie segmenten van het 
boek, die elk zo'n 100 pagina's beslaan, lenen 
zich stuk voor stuk voor een afzonderlijk dik boek.

Laurens Polderman

Het huidige beleid van de regionalisering van de 
gezondheidszorg zal niet lukken, tenzij regionale 
patienten- en consumentenorganisaties belangrij- 
ker warden. De voorgestelde gezondheidszorgre- 
gio's zullen geen kracht kunnen ontwikkelen als 
regionale patientenplatforms geen gelijke toegang 
tot kennis en informatie hebben. Aldus luidt de 
essentie van de oratie waarmee dr ir Theo de 
Vries 20 maart jl. zijn bijzonder hoogleraarschap 
Regionale Gezondheidszorg aan de Universiteit 
voor Humanistiek heeft aanvaard.

De overheid wil sinds een aantal jaren de ge

zondheidszorg regionaal organiseren. (Regiona

le) partijen in de gezondheidszorg (patienten/ 
consumenten, zorgaanbieders en -verzekeraars) 
zullen een steeds belangrijker rol moeten gaan 
spelen, terwijl de overheid zich in toenemende 
mate voorwaardenscheppend en richtinggevend 
zal opstellen. Deze ontwikkelingen veronderstellen 
dat voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om 
tot een effectieve sturing van de gezondheidszorg
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op regionaal of provinciaal niveau te komen. Het 
is er de Vries om te doen aannemelijk te maken 
dat die mogelijkheden op dit moment beperkt 
zijn. Tevens wil hij ons overtuigen van de nood- 
zaak om te komen tot een krachtige en kennis- 
intensieve inbreng van patienten en consumenten 
in de regio.

nale patienten/consumentenplatforms, die zich 
bezighouden met collectieve belangenbehartiging.

De Vries is matig optimistisch over het fenomeen 
van regionalisafie. Zo vraagt hij zich af welke ver- 
onderstellingen er aan ten grondslag kunnen heb- 
ben gelegen. Hij beschrijft er twee: 1) koepel- 
vorming in een regio met het oog op efficientere 
bedrijfsvoering of machtsvergroting, en 2) het 
komen tot een betere uitvoering van het gezond- 
heidszorgbeleid door regionale samenwerkings- 
vormen. Er wordt daarbij uitgegaan van de 
veronderstelling dat beleidsvorming en -uitvoering 
op een zo laag mogelijk niveau moeten plaatsvin- 
den. Bij voorkeur door instanties die zo direct 
mogelijk bij de uitvoering zelf zijn betrokken. 
Daarnaast biedt consensus tussen de partijen in 
de regio meer kansen op een effectieve gezond- 
heidszorg. Met ander woorden: de juiste zorg op 
het juiste moment voor de juiste groep mensen.
De Vries onderwerpt deze veronderstellingen aan 
een andere analyse. Hij heeft daartoe een aantal 
vragen geformuleerd, maar ik zal hier volstaan 
met een weergave van zijn uiteindelijke bevindin- 
gen betreffende die vragen en inhoudelijk niet die- 
per ingaan op de argumentatie.
Volgens de Vries is de veronderstelling dat regio- 
nalisatie leidt tot een grotere betrokkenheid van 
patienten/consumenten bij de zorg, twijfelachtig. 
Ook heeft hij twijfels over de veronderstelling dat 
beleidsmakers in de gezondheidszorg door func- 
tionele decentralisatie op het niveau van de regio, 
tot correctie of zelfs sturing van hun beleid door 
de zorgvrager kunnen warden gebracht. Voorts 
komt hij tot de conclusie dat de veronderstelling 
dat inzicht in de effectiviteit van het beleid bij 
functioneel gedecentraliseerde beleidseenheden 
in een regio beter is dan bij de centrale overheid, 
niet juist is. En tot slot is volgens de Vries de houd- 
baarheid van de veronderstelling dat overleg 
goed is -die aan veel netwerken ten grondslag 
ligt- in het algemeen moeilijk aantoonbaar.
In de ogen van de Vries moet er aldus getwijfeld 
warden aan de praktische haalbaarheid van func- 
tionele decentralisatie naar de gezondheidszorg-

In zijn oratie neemt de Vries ons mee op een 
'rondgang' langs een aantal essentiele termen en 
historische feiten, welke te maken hebben met het 
denken over de regio in de gezondheidszorg. Een 
en ander vormt de opmaat voor een discussie over 
een aantal veronderstellingen die bij regiovorming 
in de gezondheidszorg warden gemaakt. Zo ver- 
staat de Vries onder 'regionalisafie' (geografische, 
territoriale decentralisatie) het overdragen van 
taken van de centrale overheid naar decentrale 
veldpartijen in de gezondheidszorg; naar partijen 
in de regio (functionele decentralisatie).

'Regiovisie' wordt daarbij als een belangrijk instru
ment gezien. Het betreft een gezamenlijke visie op 
de, vanuif het oogpunt van algemeen belong, 
meest gewenste inrichting van het zorgaanbod in 
de regio/provincie en een gestructureerde regio
nale afstemming tussen de zorgaanbieders. Bij 
regiovisie gaat het om zaken die de zorgverlening 
van de individuele zorgverlener te boven gaan.
Dit hoger aggregatieniveau, het zogenaamde 
boven-instellingsniveau, heeft betrekking op kwes- 
ties als spreiding, toegankelijkheid, bereikbaar- 
heid, samenwerking en samenhang. De partijen 
dienen een gezamenlijke visie te ontwikkelen over 
de meest gewenste ontwikkelingen in een regio. 
Regionale samenwerking heeft als uiteindelijk doel 
het verhogen van de doeltreffendheid en de doel- 
matigheid van de zorgverlening en het komen tot 
een betere uitvoering van het beleid in de gezond
heidszorg. De regio fungeert daarbij als bindings- 
criterium. Met de invoering van het idee van de 
regiovisie wordt tevens de plaatsf van de patient/ 
consument bepaald. De centrale rol van de patient 
komt meer uitdrukkelijk in de politieke belangstel- 
ling en leidt uiteindelijk tot het opzetten van regio-
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regio, tenzij regionale patienten- en consumenten- 
organisaties een belangrijker plaats krijgen toebe- 
deeld. Willen de regie's kans van slagen hebben 
dan zuilen deze regionale patienten- en consu- 
mentenplatforms een gelijke toegang tot kennis en 
informatie moet hebben.

Kortom, de Vries is nogal somber gestemd over 
het weislagen van de regionalisatie, tenzij aan 
een aantal belangrijke voorwaarden wordt vol- 
daan: a) aanwezigheid van voldoende op de 
zorgvraag toegesneden informatie en goede infor- 
matievoorziening, b) aanwezigheid van voldoen

de kennis over informatie die gebruikt kan worden 
voor effectstudies, en c) toegang tot informatie en 
kennis.

Het is van essentieel belong dat de deelnemende 
partijen in een netwerk in gelijke mate over rele- 
vante informatie kunnen beschikken en dat vol

doende kennis aanwezig is om de effecten van 
het beleid te kunnen beoordelen en bei’nvloeden. 
Volgens de Vries befekent dit met name dat de 
organisaties van patienten en consumenten daar- 
toe beter moeten worden uitgerust.

De Vries beoordeelt de genoemde voorwaarden 
als noodzakelijke voorwaarden. Of ze ook vol

doende zijn hangt zijns inziens af van de specifie- 
ke omstandigheden in een regio met betrekking 
tot netwerksturing en de mate van (materiele) legi- 
timiteit van de vertegenwoordigingen in de net- 
werken.

De Vries' conclusie luidt dat met de huidige 
gebrekkige informatievoorziening en de beperkte 
toegang tot informatie, het niet waarschijnlijk mag 
worden geacht dat regionaal gezond- 
heidszorgbeleid, waarin de patient/consument 
een adequate inbreng heeft, effectief van de 
grond kan komen. Het opzetten van een nieuwe, 
goed toegankelijke informatievoorziening heeft 
alleen zin als de basis ervan wordt gevormd door 
zorgvraag en -aanbod en informatieprodukten die 
voor de patient/consument van belong zijn.

Rectificatie

In nummer 20 (juni 1996) van Praktische 

Humanistiek zijn in het artikel 'Hoe anders is 

het humanistisch raadswerk?' van Jan Rietveld 

enkele storende fouten geslopen:

1. Pagina 41,7e regel van boven: '...waar- 

door zijn gedrag tot op zekere hoogte 

altijd voorspelbaar blijft...'. Dit moet zijn 

'...waardoor zijn gedrag tot op zekere 

hoogte altijd onvoorspelbaar blijft...'.

2. Pagina 45, 1 6e regel van onder en pagina 

47, 4e regel van onder: Dasbergen moet 

zijn Dasberg.

3. Moot 32 vervalt.

Jaap van Peek
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