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Redactioneel

Al jaren lang wordt vanuit de verschillende levensbeschouwelijke organisaties geeste-
lijke verzorging aangeboden in inrichtingen van Justitie, in het leger en in instellin-
gen van gezondheidszorg. De laatste tijd is er, met name in de gezondheidszorg, een
tendens zichtbaar om 'territoriaal' te gaan werken. Geestelijke verzorging wordt
binnen een bepaalde instelling of afdeling van een organisatie in eerste instantie
aangeboden door een geestelijk verzorger van katholieke, protestantse of humanisti-
sche huize, aan alle patiënten of bewoners. Alleen op speciaal verzoek wordt een
collega van een andere denominatie ingeschakeld. De vooronderstelling hierbij is dat
de levensbeschouwelijke 'kleur' van de geestelijk verzorger tot op zekere hoogte
tussen haakjes kan worden gezet en dat de geestelijk verzorgers in staat zijn de
typische levensbeschouwelijke vragen en problemen 'van de andere denominaties' te
herkennen.
Deze verschuiving hangt samen met een debat dat al enige tijd, met name in de
zorgsector wordt gevoerd en waarin het gaat om de vraag of bijvoorbeeld een
algemeen ziekenhuis (part time) geestelijk verzorgers van alle denominaties in dienst
dient te hebben, of dat men beter één of enkele algemeen en 'breed' levensbeschou-
welijk geschoolde geestelijke verzorgers (full time) kan aanstellen.
Naast deze ontwikkelingen binnen de (zorg)instellingen waar de geestelijk verzorgers
werken zijn er ook veranderingen gaande op het gebied van de opleiding. In de
afgelopen jaren zijn een aantal opleidingen ontstaan die mensen scholen tot niet-
denominatiegebonden geestelijk verzorgers. Deze opleidingen werken mede vanuit
de vooronderstelling dat de ambtshalve binding geen noodzakelijk element is van
bepaalde taken binnen de geestelijke verzorging.
Ook binnen de groep van geestelijk verzorgers zelf wordt door sommigen de ambts-
halve binding ervaren als een beperking, als niet meer passend in een samenleving
die grotendeels ontzuild is en in een cultuur waarin de levensbeschouwing in sterke
mate is geïndividualiseerd. De ambtshalve binding heeft in hun ogen vooral een
remmend effect op de (verdere) professionalisering van de geestelijke verzorging.
Naast bovengenoemde veranderingsprocessen, die zich voornamelijk afspelen in het
spanningsveld tussen ambt en professie, zijn er ook een aantal ontwikkelingen
gaande die meer liggen in het spanningsveld tussen vrijplaats en organisatie. De
belangrijkste daarvan is de toenemende druk vanuit de instellingen (ziekenhuizen,
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gevangenissen) op de geestelijk verzorgers om ondanks het feit dat hun werk inhou-
delijk gezien niet onder het gezag van de directie valt, toch hun nut voor de
organisatie hard te maken. De vanzelfsprekendheid van en het respect voor de
vrijplaatsfunctie van de geestelijke verzorging en de 'dekking' van de vrijplaats door
de ambtshalve binding lijken aan erosie onderhevig te zijn.

Genoemde ontwikkelingen zijn voor de redactie van Praktische Humanistiek aanlei-
ding geweest een themanummer samen te stellen over de ambtshalve binding van de
geestelijke verzorging en over de vrijplaatsfunctie, die traditioneel met het ambtshal-
ve functioneren wordt verbonden. Aan mensen met een verschillende (levensbe-
schouwelijke) achtergrond is gevraagd zich uit te spreken over de mogelijkheid of
noodzakelijkheid van de ambtshalve binding alsmede hun licht te laten schijnen over
de rol van de vrijplaatsfunctie in de geestelijke verzorging. Dit alles met de bedoeling
de visies in het hele veld van de geestelijke verzorging enigszins in kaart te brengen.
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de artikelen gegroepeerd wat betreft de
invalshoek (wat natuurlijk geenszins iets zegt over de uitwerking of de stellingname).
De bijdragen van de theologen Gerben Heitink, Jaap Doolaard en Herman van de
Spijker bieden stuk voor stuk een helder beeld van de oorspronkelijke ambtsgedach-
te. Anderzijds is er een zekere twijfel te bespeuren omtrent een mogelijke nieuwe
invulling van het ambt, ondanks het feit dat men inziet dat er in de nabije toekomst
in bepaalde domeinen van de geestelijke verzorging om aanpassingen gevraagd zal
worden. Zo betoogt Heitink, op basis van een grondige analyse van de in dit kader
belangrijke ontwikkelingen binnen de geestelijke verzorging, dat geestelijke verzor-
ging onder een algemene noemer mogelijk is, maar nooit zonder een bepaalde
levensbeschouwelijke inkleuring of invulling. Wat de confessionele geestelijke ver-
zorging betreft stelt hij dat in de christelijke traditie het pastoraat een functie is van
de christelijke gemeente en niet van de individuele pastor en daarom principieel
vraagt om een ambtelijke/kerkelijke binding. Doolaard, voorzitter van de Vereniging
voor Geestelijk Verzorgers in Ziekenhuizen (VGVZ), stelt dat de geestelijk verzorgers
staan in de christelijke respectievelijk de humanistische traditie en dat hun ambtelij-
ke binding de band met die traditie uitdrukt. De ambtelijke binding staat echter op
gespannen voet met de andere component van de identiteit van de geestelijke
verzorging: de professionaliteit. Deze spanning wordt hanteerbaar gemaakt middels
een herformulering van de genootschappelijke of kerkelijke binding. Daardoor kan
iemand die geen ambtsdrager mag zijn, bijvoorbeeld in de katholieke kerk (gehuw-
den of vrouwen), maar dat wel wil, toch lid worden van de VGVZ. Zijn of haar
binding wordt geacht bedoeld te zijn als zending.

Marianne Wimmers opent de serie humanistische perspectieven met wat genoemd
kan worden een traditionele visie op het ambt van de humanistisch geestelijk verzor-
ger. Het ambtshalve functioneren wordt uitgewerkt, ingevuld en verdedigd naar
voorbeeld van het ambt van de confessionele geestelijk verzorger. Zij ondersteunt
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hiermee de visie over de rol van het humanisme als levensbeschouwing die door de
dienst geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond gehuldigd wordt. Harry
Kunneman richt de blik op de toekomst. Hij heeft serieuze twijfels waar het gaat om
de mogelijkheid het ambt en de vrijplaats van de geestelijk verzorger langs denomi-
natiegebonden lijnen te kunnen blijven legitimeren en tracht nieuwe wegen te
zoeken voor hun rechtvaardiging en pleit daarbij voor een 'communicatieve vrij-
plaats'.
In de rechtstheoretische bijdrage van Rob Buitenweg wordt aan de hand van een
nadere bestudering van het grondrecht op vrijheid van levensovertuiging, getracht
het belang en de betekenis van de vrijplaats opnieuw te articuleren. Vervolgens wordt
beargumenteerd dat de overheid in dit verband in plaats van de traditionele passieve
eerbiedigende rol een meer voorwaardenscheppende rol zou moeten spelen.
Letterlijk ingeklemd tussen de (pastoraal-)theologische visies en de 'humanistische'
visies staat de optiek van Dick Muller. Hij spreekt zich onomwonden uit tegen het
ambt en wil voor de geestelijke verzorging louter criteria van professionaliteit hante-
ren. Deze 'professionele strategie' wordt gepresenteerd als het afrekenen met een last
van het verleden, maar zal zich eerst in de praktijk moeten bewijzen.

Het artikel van Paul Erftemijer over de gevolgen van de ontzuiling voor het feno-
meen van de ambtshalve geestelijke verzorging, markeert de overgang naar het
gedeelte met bijdragen uit de praktijk. Deze praktijkverhalen zijn mede bedoeld als
toetssteen voor hetgeen in de voorafgaande, meer theoretisch getinte bijdragen over
ambt en vrijplaats is gezegd. In Els Kaper's nuchtere visie op haar rol als ambtsdrager
in een psychiatrisch ziekenhuis, komen een aantal aspecten van de ambtshalve
binding naar voren die doen beseffen dat aan het ambtshalve functioneren in een
instelling op zijn minst ook een aantal praktische voordelen zitten, zeker wat betreft
de vrijplaatsfunctie. De bevindingen van Ko Burger, die een gesprek had met een
humanistisch raadsman en een pastor (in een ziekenhuis), lijken daar bijna haaks op
te staan. De twee geestelijk verzorgers die Burger interviewde ambiëren geen vrij-
plaats, maar pleiten voor een hechtere integratie van professionele geestelijke verzor-
ging in het feitelijke zorgproces. Mede door de nieuwe nnancieringsstructuur hangt
het ambtshalve/vrijplaats-aspect er huns inziens praktisch gezien nog slechts aan een
zijden draadje bij.
Aan de hand van de bijdragen van Ellis Blom en van het team van geestelijk
verzorgers in de penitentiaire inrichting De Schie, te Rotterdam, wordt de lezer een
blik gegund in de inrichtingen van Justitie. Het blijkt dat geestelijk verzorgers in de
gevangenissen de vrijplaatsfunctie juist zien als de centrale functie en het meest
wezenlijke aspect van de geestelijke verzorging.

De redactie
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Dit themanummèr is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het
Studiefonds van de VGVZ.

Mededeling
Dit is het laatste nummer van de lopende jaargang. In september begint jaargang 93-94.
De redactie heeft wegens verhoging van de drukkosten de abonnementsprijzen moeten
verhogen. Een gewoon abonnement is f 55,-; Instellingsabonnement f 79,50; Studentena-
bonnement f 40,-. Studentenabonnementen gelden vanaf nu voor alle universiteiten en
hogescholen.
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Pastoraat of geesteliike
verzorging?

Gerben Heitink
Profdr. G. Heitink is hoogleraarpraktische theologie aan de theologische
faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam en gereformeerd predi-
kant. Hij publiceerde onder andere 'Pastoraat als hulpverlening' (1977).

De auteur analyseert een aantal aspecten van geestelijke verzorging in instellingen, met het
oog op de ambtelijke binding met een kerkgenootschap en komt tot de vaststelling dat
geestelijke verzorging op een algemene noemer onder een zeker voorbehoud mogelijk
geacht kan worden. Maar geestelijke verzorging vraagt altijd inkleuring en invulling, omdat
zingeving slechts van daaruit mogelijk is. De auteur geeft vervolgens zijn eigen inkleuring
vanuit de christelijke traditie, waar pastoraat principieel een ambtelijke of kerkelijke bin-
ding vraagt. Ideaal gezien is pastoraat hier een functie van de gemeenschap, en als zodanig
een van de charismata, gaven die de gemeenschap geschonken worden. In zijn conclusies
ruimt de auteur een plaats in voor een pluraal aanbod van geestelijke verzorging, en voor
geestelijke verzorging door werkers zonder universitaire opleiding.

Aan dit themanummer ligt een praktische probleemstelling ten grondslag. Het gaat
daarbij om het verschijnsel dat katholieke, protestantse en humanistische geestelijke
verzorgers in bepaalde tehuizen en instellingen geestelijke verzorging aanbieden aan
alle betrokkenen. Verzorging vanuit één bepaalde denominatie is aanvullend, zo wordt
wel gesteld. De vooronderstelling is dat de levensbeschouwelijke kleur van de geeste-
lijk verzorger tussen haakjes kan worden gezet. Vervolgens moet worden gesignaleerd
dat er opleidingen zijn ontstaan die mensen opleiden tot niet denominatie-gebonden
geestelijk verzorger. Een ambtelijke binding met een kerkgenootschap wordt als be-
perkend ervaren en als niet passend in een samenleving waarin levensbeschouwing is
geïndividualiseerd. Binding aan het ambt is geen voorwaarde voor de professionaliteit
van de geestelijke verzorger, zoals elders in dit nummer door Muller wordt beweerd.
Wat van deze ontwikkeling te denken? Als men niet oppast worden met deze
vraagstelling erg veel zaken op één hoop geveegd. Dat hangt ongetwijfeld samen met
de complexiteit van de materie, die hier aan de orde is. Om daar greep op te krijgen
begint dit artikel met een analyse: Wat is er precies aan de hand? Op basis hiervan
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wordt de probleemstelling in het tweede deel vanuit pastoraal-theologisch gezichts-
punt beantwoord.

Analyse

Ik versta bovengenoemde vraagstelling tegen de achtergrond van het secularisatie-
proces (l), dat verbonden kan worden met de differentiatie van de samenleving. In
nauwe samenhang hiermee benader ik de in de probleemstelling gesignaleerde indi-
vidualisering (2) en professionalisering (3), die voor de geschetste ontwikkeling als
verklaring worden aangevoerd. Om niet al te naïef te zijn, vraag ik me vervolgens
kritisch af wie bij deze ontwikkelingen belang hebben (4). In deze analyse klinkt
uiteraard ook mijn persoonlijke waardering van deze ontwikkelingen door.

1. Secularisering
In de probleemstelling wordt verwezen naar ontwikkelingen in de samenleving. Er is
sprake van een voortschrijdende secularisatie. Vanaf 1990 omvat het aantal buiten-
kerkelijken 55% van de Nederlandse bevolking en in dat zelfde jaar geeft nog slechts
23% van de Nederlanders blijk van een expliciet geloof in een persoonlijke God
(Peters 1993, 15). Zulke cijfers moeten kerken en ambtsdragers bescheiden maken.
Ze hebben hun monopoliepositie verloren. Bovendien hebben we in ons land te
maken met een scheiding van kerk en staat en is de kerk haar functie binnen het
publieke domein van de samenleving grotendeels kwijtgeraakt. Gegevens over de
kerkelijke gezindte worden uit het bevolkingsregister verwijderd omdat deze tot het
privédomein gerekend worden en vallen onder de wet op bescherming van de
privacy. Dat is, kort geschetst, de huidige culturele situatie.
Het wordt dus steeds moeilijker een gesubsidieerd breed aanbod van kerkelijk pasto-
raat binnen algemene instellingen te verdedigen met een beroep op het algemeen
belang. Men kan moeilijk op kosten van de overheid iets blijven aanbieden waar veel
mensen blijkbaar geen behoefte aan hebben. Anders ligt dit uiteraard in tehuizen die
bewust gekozen hebben voor een christelijke identiteit. Zo zullen confessionele
ziekenhuizen, naar verwacht mag worden, blijven investeren in een pastorale dienst.
Maar veel andere tehuizen worden voor een dilemma geplaatst: of het aanbod van
pastoraat aanpassen aan de behoeften van mensen, wat betekent inkrimpen, of een
meer algemene noemer vinden in de vorm van een breed levensbeschouwelijk aan-
bod, dat voor alle mensen, gelovig of niet gelovig, van betekenis is.
In enkele bijdragen aan dit nummer wordt de laatste weg gesuggereerd. Deze houdt
in dat een betrekkelijk onderscheid gemaakt wordt tussen pastoraat en geestelijke
verzorging, tussen:

Pastoraat als zielzorg in de lijn van de christelijke traditie en in verbondenheid
met de kerken, en
Geestelijke verzorging als zorg voor heel de mens, gericht op zingeving en
levensoriëntatie.
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Een strikte afbakening is niet te maken, want tussen pastoraat in kerkelijke zin en
geestelijke verzorging in levensbeschouwelijke zin, ligt nog een breed terrein van
algemene religiositeit. Zo zijn er mensen, die niet in een persoonlijke God geloven,
maar wel een besef van transcendentie kennen of aangesproken kunnen worden op
een algemeen religieus besef. Daaronder hebben we te maken met uiteenlopende
stromingen, die zich aandienen onder de naam 'N ew Age'. Vervolgens is er het
humanisme en het Humanistisch Verbond met zo'n 16.000 leden. Bovendien moe-
ten we in onze multiculturele samenleving in toenemende mate rekenen met aan-
hangers van andere religies: Joden, Moslims, Boeddhisten, Hindoes. Samen vormen
zij zo'n 4% van de Nederlandse bevolking, waarbij het percentage Islamieten (in
1992 3,2%) sterk groeit (van Hemert 1992).
Het beeld van mensen, die we binnen instellingen ontmoeten, is dus heel divers. Er
van uitgaande dat ieder mens een bepaalde levensbeschouwing heeft kan onder-
scheid gemaakt worden tussen levensbeschouwing met of zonder religie; religie met
of zonder godsdienst; godsdienst al dan niet christelijk; christelijke godsdienst, al
dan niet kerkelijk en tenslotte kerkelijke gebondenheid, al dan niet kerks (praktise-
rend). Omdat men moeilijk voor al deze groepen aparte geestelijke begeleiding kan
aanbieden, laat zich verstaan dat niet-identiteitsgebonden instellingen zoeken naar
een breed aanbod van geestelijke verzorging.

2. Individualisering
In de probleemstelling wordt ter verklaring gewezen op het proces van individualise-
ring, waarbij een kerkelijke of ambtelijke binding niet meer goed zou passen. Terecht
wordt dit verschijnsel gesignaleerd. Niet voor niets is individualisering ook politiek
gezien een 'hot item' geworden. De Podium-pagina in het dagblad Trouw legt
hiervan getuigenis af. Van Mierlo van D66 gelooft heilig in het individu. In zijn
Coornhertrede (Trouw 21-11-1992) stelt hij dat in onze cultuur een radicale om-
wenteling heeft plaats gehad. Deze bestaat in twee dingen: ontideologisering van de
politiek en individualisering van de burger. De zuilenmaatschappij heeft het begeven
en het maatschappelijk middenveld, de wereld van organisaties en particulier initia-
tief, verliest aan betekenis. De wo zal dit alles beamen. Verder is opvallend dat ook
de PvdA lijkt te streven naar een verbinding van socialisme en individualisme.
Brinkman van het CDA kijkt hier minder optimistisch tegenaan (Trouw 27-11-
1992). Hij spreekt zijn zorg uit over de doorgeschoten individualisering van de
samenleving. De calculerende burger heeft te weinig gemeenschapszin, meent hij.
Sociologen brengen de discussie terug tot de spanning van vrijheid en gelijkheid
binnen de cultuur. "Individualisering betekent dan dat men in toenemende mate op
allerlei levensgebieden kiest voor de vrijheid, de autonomie en de rechten van het
individu en dat men zich steeds sterker verzet tegen gelijkheid, nivellering en solida-
riteit" (Peters, 1993:8). Deze gerichtheid van 'ieder voor zich en God voor ons allen',
wordt in een geseculariseerde samenleving meer en meer "ieder voor zich en nie-
mand voor ons allen" (Peters, 1993:21). Peters voegt hieraan toe: "Het getuigt van
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gezond sociologisch inzicht als te ver doorgeschoten individualisering ervaren wordt
als een toenemende bedreiging van het samenleven van mensen."
Samen met de secularisering is individualisering dus een belangrijk bestanddeel van
het moderniseringsproces. Het gaat hier om een veranderingsproces dat vanaf het
einde van de Middeleeuwen de Westerse samenleving beïnvloed heeft. Reeds de
Reformatie, maatschappelijk verbonden met de burgerlijke revolutie in de zestiende
eeuw, kan men een geestelijke vrucht van het individualiseringsproces noemen.
Voortaan staat de mens als individu 'coram Deo', zonder dat kerk, ambt of dogma
hiertussen kunnen komen. In de periode na de Verlichting gaat individualisering
gepaard met toenemende subjectivering. Het subject is de mens, die zoekend naar
waarheid, vragend, twijfelend en hopend, binnen het probleembewustzijn van de
nieuwe tijd, geestelijk op eigen benen leert staan. Onder subjectivering wordt ver-
staan "dat de subjectieve ervaring, de beleving van de mensen belangrijker wordt dan
hetgeen zogenaamd objectief vaststaat, dan het voorgegevene en het voorgeschreve-
ne. Het gaat hier om een verandering van de bewustzijnsvorm van de mensen,
waardoor zij ook anders met waarden en waarheden omgaan" (Dekker, 1987: 117).
Schelsky duidt deze bewustzijnsvorm aan als 'Dauerreflexion'.
Dit betekent dat mensen op zichzelf teruggeworpen worden en in toenemende mate
geconfronteerd worden met existentiële levensvragen, maar ook door angst en ver-
twijfeling kunnen worden overvallen. De opkomst van de psychoanalyse en het
brede aanbod van therapieën in onze samenleving, kan verstaan worden als levens-
hulp voor mensen die het in toenemende mate moeite kost om psychisch overeind te
blijven en geestelijk op eigen benen te staan. Hier liggen raakvlakken met het
pastoraat en het valt te verstaan dat geestelijke verzorging op dit subjectiveringspro-
ces inspeelt. Niet alleen omdat hier een markt voor is, maar ook omdat het hier gaat
om echte, existentiële, behoeften van mensen.
Onderzoek onder jongeren wijst uit dat ook de kerken in toenemende mate rekening
moeten houden met het individualiseringsproces (Alma, 1993). Men spreekt wel van
een 'koud buffet-generatie', die het eigen levensbeschouwelijk bordje vult met ingre-
diënten uit heel uiteenlopende waardenoriëntaties. Dit lijkt me een belangrijk gege-
ven voor geestelijke verzorging.
Of dit ook moet betekenen dat geestelijke verzorgers vrij moeten worden van ambte-
lijke binding om volstrekt als individu op te treden is een heel andere vraag. In zijn
cultuur-theologische studie, De terugkeer van de verloren Vader (1989), wijst Van
Gennep erop, dat de kerk nog één van de weinige sociale verbanden is die bemidde-
len tussen de wereld van het individu en die van het collectief. Op dergelijke sociale
verbanden moeten we naar zijn mening zuinig zijn. Ze zijn van groot belang voor de
cohesie van de samenleving en voor wat hij noemt de 'oecumene der verlichting', het
noodzakelijk gesprek over waarden en normen tussen de verschillende levens-
beschouwelijke tradities in de samenleving. Ik ben geneigd hem hierin gelijk te
geven. Individuatie heeft alles te maken met participatie (Tillich, 1955) en voor het
laatste zijn sociale verbanden nodig. De kerk is daar één van.
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3. Professionaliteit
Een volgend item in de probleemstelling is professionaliteit. Professionalisering kan
gezien worden als een vrucht van het rationaliseringsproces, eveneens een belangrijk
element in de modernisering van de samenleving. De differentiatie in de samen-
leving gaat gepaard met specialisatie. De generalist maakt plaats voor de specialist. In
onze samenleving gelden op allerlei gebied diploma's en papieren. Om deze waarde-
vast te maken heeft bescherming van beroepsgroepen plaats. Op een bepaald gebied
zijn sommigen bevoegd en anderen niet. Dit leidt ontegenzeggelijk tot deskundig-
heidsbevordering.
In dit verband kan worden opgemerkt, dat het begrip professionalisering zelf een
geseculariseerd begrip is. Het is afgeleid van het kerkelijk woord professie, de gelofte
bij de aanvaarding van het priesterambt. De pastor werd hierdoor geautoriseerd.
Reeds vroeger bracht de uitoefening van dit ambt een vorm van professionaliteit met
zich mee. Zo moesten binnen de Rooms-katholieke kerk de verschillende sacramen-
ten voltrokken worden volgens nauwkeurig vastgestelde regels en binnen de Refor-
matorische Kerken eiste de bediening van het Woord een grondige exegese vanuit de
grondtalen van de bijbel. In die zin is er niets tegen dat in de moderne tijd vanuit de
eisen, die aan helpende beroepen gesteld worden, nieuwe vormen van professionali-
sering ontstaan. Het kerkelijk pastoraat heeft hierbij, via de beweging van de Klini-
sche Pastorale Vorming en de hieraan verbonden opleiding van supervisoren, sinds
de zestiger jaren een voorhoedepositie ingenomen.
De vraag is echter waar de grenzen van de professionalisering worden bereikt.
Achterhuis heeft er op gewezen dat, voorbij een kritische grens, hulpverlening ver-
keert in haar tegendeel. In dat geval kan men paradoxaal genoeg zeggen: hulpverle-
ning schept nood en maakt mensen afhankelijk. Hij verwijst in dit verband naar de
ex-priester Illich: "Professionele groepen zijn volgens hem een nieuw soort geestelijk-
heid die de mensen eerst wijst op hun nood, hun vervolgens vertelt wat nodig is voor
hun heil en hun dat tenslotte zelf levert." (Achterhuis, 1980:123).
Terecht bestaat er in kerkelijke kring een huiver voor deze nieuwe geestelijkheid, die
in bepaalde opzichten wellicht gevaarlijker is dan de oude. In de Amerikaanse
situatie spreekt de pastoraal-theoloog en ethicus Campbell van een 'professional
captivity of pastoral care' (1985). Natuurlijk kan geestelijke verzorging niet zonder
professionals, maar men moet weten wat men doet, wil er sprake zijn van een
'calculated risk'. Campbell noemt een aantal risico's. Professionaliteit werkt door in
de aard van de relatie. In een counselingsrelatie, zijnde een functionele relatie, kan
geen sprake zijn van echte wederkerigheid. Er is sprake van rollen, van helper versus
geholpene. Een subject-subject relatie wordt een subject-object relatie. Men kan zich
afvragen, meent hij, of een vriendschapsrelatie niet meer overeenkomt met de wijze
waarop mensen binnen een gemeenschap met elkaar hebben om te gaan. 0bjectief
gezien kunnen helpende relaties leiden tot objectivering van de slachtoffers en
daarmee tot 'victim blaming'.
Dit zijn een heleboel risico's bij elkaar, die op één hoop gegooid volstrekt onrecht
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doen aan de intentie van hulpverleners, waaronder geestelijke verzorgers. Ook kan
het lijken of hiermee de voor geestelijke verzorging gewenste deskundigheid gebaga-
telliseerd wordt. Dat is niet mijn bedoeling. In goede professionalisering, gepaard
gaande met een beroepscode, ligt ook een bescherming tegen slechte en ongewenste
hulp. Ik ben daarom een groot voorstander van een goede opleiding van pastores en
andere geestelijke verzorgers. Deze discussie maakt echter wel duidelijk dat we in
professionalisering te maken hebben met een 'ambiguous phenomenon' (Campbell),
zeker wanneer hulpverleners ook nog een keer volstrekt op een individuele noemer
zouden gaan opereren. Inbedding in een gemeenschap, een relationeel verband als
bijvoorbeeld een kerkelijke gemeente, waar vrijwilligers in de meerderheid zijn, lijkt
me van groot belang om uitwassen van professionalisering tegen te gaan.

4. Belangen op de markt
Aan deze analyse ontbreekt nog één ding. We hebben niet alleen te maken met feiten
en verschijnselen, maar ook met belangen, zogenaamde 'erkenntnisleitende Interes-
sen'. Het zou goed zijn als iedere auteur in dit nummer wat dat betreft haar of zijn
kaarten op tafel legde. Welke positie neemt iemand in deze discussie in? Zelf ben ik
als hoogleraar verbonden aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, een
instelling voor bijzonder hoger onderwijs. Deze universiteit heeft een contract met
de Gereformeerde Kerken in Nederland en straks met de Verenigde Reformatorische
Kerk in Nederland ('Samen op Weg'). Haar studierichting godgeleerdheid leidt dus
op voor het predikantschap, zowel in kerkelijke gemeenten als in vormen van
bijzonder pastoraat in andere instellingen. Mijn kerkelijke positie is die van predi-
kant in algemene dienst in de Gereformeerde Kerken. Binnen mijn vakgroep, die
verantwoordelijk is voor de opleiding van predikanten zijn ook Nederlands Her-
vormde en Evangelisch Lutherse stafleden werkzaam. Bij benoemingen speelt dit
verschil in kerkelijke denominatie geen grote rol. Uit deze positie spreekt een voor-
keur voor een universitaire, oecumenische, kerkelijk betrokken, opleiding van pasto-
res. Een dergelijke opleiding heeft kansen, zolang er een voldoende aanbod van
studenten is en zolang er een markt is, waarop afgestudeerden een plaats kunnen
vinden. Deze markt ligt grotendeels binnen de kerken en daarnaast binnen uiteen-
lopende instellingen in de gezondheidszorg en andere vormen van bijzonder pasto-
raat. Op de afzetmarkt is sprake van toenemende concurrentie. Deze situatie is
nieuw. Tot voor kort namen universitair opgeleiden met een kerkelijke binding een
monopoliepositie in.
Hiernaast zijn echter andere opleidingen op de markt gekomen. Allereerst universi-
taire opleidingen Religiestudies en een Universiteit voor Humanistiek. Voor het
Humanistisch Verbond en haar raadslieden geldt terecht gelijkstelling met kerk-
genootschappen en pastores. De genoemde opleidingen kunnen alleen floreren als
zij, naast hun eigen territorium, een deel van de bredere markt veroveren. Deze
verschillende opleidingen hebben als nieuwkomers, naar ik veronderstel, belang bij
een brede beroepsnoemer van geestelijke verzorging, om langs deze weg plaatsen
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voor hun afgestudeerden te vinden. Het is goed dit openlijk uit te spreken, omdat
dit streven uiteraard volstrekt legitiem is. Daarnaast zijn er HBO-opleidingen met een
pastorale variant. Hun afZetmarkt is vanuit de kerken gezien zeer beperkt. In de
kerken is, hoe men hier ook over denkt, slechts een geringe vraag naar niet-universi-
tair opgeleide theologen. (Persoonlijk zou ik wensen dat het kerkelijk kader meer
opleidingsvarianten zou kennen.) Binnen instellingen kunnen deze afgestudeerden
wel terecht, althans wanneer men daar geen prijs stelt op universitaire vorming en
ambtelijke binding. Het valt dus te begrijpen dat met name deze opleidingen zich
sterk maken voor professionaliteit (een handelsmerk van het HBO) en niet-ambtelij-
ke binding. Ook daar is niets op aan te merken.
Een aantal instellingen heeft hier in de praktijk geen probleem mee. Het aantrekken
van niet universitaire pastores is financieel aantrekkelijk en een niet-ambtelijk
gebonden zijn van de betrokkenen, maakt hen tot loyale medewerkers binnen een
tehuis, die zich in hun werk niet op hun kerkelijke positie kunnen beroepen. Ook
hier spelen dus belangen een rol. Professionaliteit en niet-ambtelijke binding vormen
een noemer waarop sommige directies van tehuizen en sommige opleidingen elkaar
goed kunnen vinden.
De discussie, die we voeren speelt zich dus af op 'de markt van welzijn en geluk',
waar uiteenlopende strijdige belangen met elkaar in botsing kunnen komen. Voor de
helderheid van de discussie lijkt het me van belang dit in alle eerlijkheid uit te
spreken.

11 Beantwoording

Bovenstaande analyse levert een aantal gezichtspunten op die van belang zijn voor de
beantwoording van de probleemstelling. Ik ga nu in op het begrip 'geestelijke
verzorging' (5) en op de wijze waarop dit begrip vanuit verschillende tradities wordt
ingekleurd (6). Daarop komt de relatie van geestelijke verzorging en pastoraat aan de
orde (7), op grond waarvan tenslotte de vraag naar de kerkelijke en ambtelijke
binding beantwoord kan worden (8). In de laatste paragrafen maak ik gebruik van
een theologische argumentatie. Ik hoop dat deze argumentatie helder is, ook voor
lezers die zich niet met de christelijke traditie verbonden voelen.

5. GeesteJiike verzorging
Een kernvraag in de discussie luidt: Is geestelijke verzorging onder een algemene
noemer mogelijk? Mijn antwoord is, onder een zeker voorbehoud: ja. Reeds in mijn
boek Pastoraat als hulpverlening (1977) heb ik dit op antropologische gronden verde-
digd.
Vanuit een holistische mensvisie hebben de begrippen lichaam, ziel en geest in onze
tijd een nieuwe inhoud gekregen. Ze zien op 'heel de mens', onder een bepaald
aspect van diens functioneren. In het verleden kwamen mensen met lichamelijke
klachten terecht bij de arts en toen er nog geen psychologen waren, vormden de

14 Praktische Humanistiek nr. 8 juni 1993



priester en de predikant het adres voor alles wat met de ziel en de geest te maken
had. Naarmate de ziel, de menselijke psyche, voorwerp van onderzoek wordt, ont-
staan nieuwe beroepen in de sfeer van de psychologie, de psychiatrie en de psycho-
therapie.
De geest als levensoriëntatie is echter nog een ander domein dan de menselijke
psyche. Zo kan men ook spreken over 'de mens als geest', gericht op zingeving en
zelfverwerkelijking. Of, zoals de filosoof van Peursen het onder woorden brengt: de
eenheid van ziel en lichaam ligt besloten in de geest als levensoriëntatie. Het geeste-
lijk functioneren heeft te maken met dikwijls existentiële vragen als: Waar leef ik
voor? Vanuit welke oriëntatie? Vanuit welk verlangen? Vanuit welke hoop? Wat geeft
mij moed? Hoe verwerk ik -eencrisis, die mij overvalt? Hoe gaan mensen om met de
'condition humaine'?
De mens is een zichzelf transcenderend wezen, dat niet volstrekt gedetermineerd
wordt door biologische, psychologische en sociaal-maatschappelijke processen, maar
een eigen verantwoordelijkheid draagt, keuzen maakt en beslissingen neemt.
Geestelijke factoren spelen hierin een belangrijke rol. Ook de religie zou ik in deze
dimensie van het leven willen situeren. Levensvragen hebben in veel gevallen een
religieuze achtergrond. Hoe kan ik mijn eigen leven leven en eenmaal mijn eigen
dood sterven? We zijn hier in de sfeer van wat Tillich noemt de 'ultimate concern'.
Hiermee is het goed recht van geestelijke verzorging op antropologische gronden
gegeven.
Vanuit een holistische mensvisie moet tevens gezegd worden dat lichaam, ziel en
geest op elkaar inwerken. Ik verwijs naar onderzoek op het gebied van de psycho-
somatiek. Iemand die de zin van haar of zijn leven niet meer ziet, kan hierdoor
depressief worden en aan lichamelijke klachten gaan lijden. Alle hulpverleners heb-
ben altijd te maken met heel de mens. Daardoor is het niet verwonderlijk, dat ook
vormen van psychotherapie het domein van de geest mede tot het hunne rekenen. Ik
verwijs slechts naar de logotherapie van Y.E. Frankl (1979) en naar vormen van
psychosynthese. Wie geestelijke verzorging op een brede antropologische noemer
definieert, moet vervolgens opnieuw de markt op om te concurreren met andere
hulpverleners.
Het laatste maakt de maatschappelijke positie van geestelijke verzorgers kwetsbaar.
Maatschappelijk werkenden en therapeutisch geschoolden kunnen hun taak over-
nemen. Het begrip geestelijke verzorging heeft op antropologische gronden een
eigen identiteit, maar deze op zichzelf is naar mijn mening niet sterk genoeg om een
eigen professie op te bouwen. Bij bezuinigingsrondes zijn dergelijke geestelijke ver-
zorgers volstrekt vogelvrij.

6. Noodzakelijke inkleuring
Dit brengt me tot de volgende stelling: geestelijke verzorging vraagt invulling en
inkleuring. Hiermee bedoel ik, dat geestelijke verzorging als algemene noemer een
leeg begrip is. Zingeving 'an sich' bestaat niet. Het gaat altijd om zingeving vanuit
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een bepaalde traditie, ideologie of levensovertuiging. Men kan als socialist en als
humanist, als anthroposoof en als aanhanger van New Age, als christen en als
islamiet zin aan het leven geven. In alle gevallen zal het gaan over hoop en verlangen,
maar de eigen levensbeschouwing geeft hieraan een eigen kleur.
Men kan ook voor een andere invulling kiezen, door de geestelijke dimensie sterk te
verbinden met de psychische. In dat geval krijgt geestelijke verzorging een therapeu-
tische inkleuring. Een methodische oriëntatie op counseling wijst in die richting. Nu
denk ik, dat geestelijke verzorging altijd een therapeutisch moment in zich heeft,
maar dat de eigenlijke inkleuring levensbeschouwelijk zal moeten zijn. Dan gaat het
om zingeving vanuit een christelijke, dan wel een humanistische, dan wel een andere
geestelijke traditie.
Dit vraagt van geestelijke verzorgers een engagement met een bepaalde traditie. Laat
ik als voorbeeld nemen de geestelijke verzorging in een ziekenhuis. Wanneer het gaat
om de begeleiding van ernstig zieken, die hun eigen dood onder ogen moeten zien,
dan spelen voor een gelovig mens 'laatste vragen', in verbondenheid met het sterven
en opstaan van Jezus Christus en vanuit de hoop op het eeuwige leven, een rol. Ik
kan mij moeilijk voorstellen dat iemand, die geen belijdend christen is en niet
hetzelfde geloofsperspectief deelt, in zo'n situatie adequaat als geestelijk verzorger
kan optreden. Men mag niet van een humanistisch raadsman/vrouw vragen met
iemand te bidden of deze de handen op te leggen. Hij of zij zou zichzelf moeten
forceren, dan wel de ander onrecht doen. Begeleiding bieden aan allen kan slechts
wanneer men zich terugtrekt op een formeel counselingsbegrip, waarin men met
respect voor de levensovertuiging van de ander, zichzelf niet hoeft bloot te geven.
Een dergelijke visie op geestelijke verzorging lijkt me echter onder de maat en in
onze Nederlandse cultuur achterhaald.
De volgende vraag luidt dan: waar houdt algemene geestelijke verzorging op en
begint levensbeschouwelijke inkleuring? Ik kan mij goed voorstellen dat binnen een
ziekenhuis de protestantse, de katholieke, de joodse en de humanistische geestelijke
verzorgers territoriale afspraken maken en ieder op eigen afdeling de 'intake' (als ik
dat woord hier mag gebruiken) voor hun rekening nemen. Een belangrijke vraag zal
daarbij zijn: "Wenst u geestelijke begeleiding en van wie?" Vanaf dat moment moet
naar mijn mening de eigen keuze van de patiënt gerespecteerd worden. Wel kan ik
me voorstellen dat velen antwoorden: "Het maakt me niet uit", of dat iemand zegt:
"Ik ontvang geestelijke verzorging vanuit mijn eigen kerkelijke gemeenschap en stel
het daarnaast op prijs, dat u bij mij langs komt, welke overtuiging u ook hebt."
Wanneer deze situatie overeenkomt met wat in de probleemstelling aanvullende
verzorging vanuit een bepaalde denominatie genoemd wordt, heb ik daar geen
problemen mee. De teneur van de probleemstelling lijkt me echter dat men hierin
veel verder wil gaan. Het mag duidelijk zijn dat ik daartegen ernstige bezwaren heb.
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7. Pastoraat als geestelijke verzorging
Zo kom ik vanzelf bij die inkleuring van geestelijke verzorging, die mij het meest
vertrouwd is, de pastorale. Pastoraat is geestelijke verzorging vanuit de christelijke
traditie. Hierin klinkt door het herdermotief. Dat omvat, kort gezegd, de momenten
van 'comfort' en 'challenge'. Het eerste is de troost vanuit Gods nabijheid, het
tweede is een kritisch motief. De herder neemt het op voor het verlorene, de
minsten, de mensen die er niet aan te pas komen. Hij komt op voor wie onder ligt
en staat voor hem in. Meestal worden vier functies van pastoraat onderscheiden:
healing, sustaining, guiding en reconciling (Clebsch & Jaekle, 1964). Ik denk dat
alle vier ook vanuit een algemeen perspectief van geestelijke verzorging kunnen
worden benaderd. Een helpende relatie heeft een helend, zo men wil therapeutisch,
moment. Een dergelijke relatie is gericht op het bijstaan van mensen bij het verwer-
ken van crises. Zij houdt ook in begeleiding bij het maken van eigen keuzen, met
inbegrip van de ethische implicaties daarvan. Niet minder belangrijk is het komen
tot verzoening in verstoorde relaties. Deze functies lijken van toepassing te zijn op
elke vorm van geestelijke verzorging, of deze nu vanuit christelijk, humanistisch of
ander perspectief wordt aangeboden.
Maar wil geestelijke verzorging een werkelijke inhoudelijkheid krijgen en wil het in
geestelijke verzorging ook ergens over gaan, dan vraagt elke functie een levens-
beschouwelijke inkleuring, waarvan de pastorale traditie er één is. Eigen aan pasto-
raat is dat het een dubbele identiteit heeft. Het heeft een aantal elementen met
andere vormen van hulpverlening gemeen. Dat is de gemeenschappelijkheid die tot
uitdrukking kan komen in het begrip geestelijke verzorging: de zorg voor de mens
als geest. Dat is de ene kant. De andere kant is de pastorale, die staat voor het
christelijk eigene. Pastoraat speelt zich af in het licht van het evangelie en in verbon-
denheid met de christelijke gemeente en is hierin gericht op de komst van het Rijk
Gods. Dat is de inkleuring vanuit de eigen levensbeschouwelijke traditie.
Naar mijn overtuiging zijn beide invalshoeken zozeer verweven, dat ze niet van
elkaar kunnen worden losgemaakt. Geestelijke verzorging zonder pastorale invulling
seculariseert. Pastoraat zonder de inkleuring van geestelijke verzorging spiritualiseert.
Pastoraat, dat opgaat in geestelijke verzorging heft zichzelf op. Bij alle begrip voor de
probleemstelling van dit nummer, ligt hier mijn kritische grens.

8. Ambtelijke binding
Vraagt pastoraat een ambtelijke of kerkelijke binding? Deze vraag moet vanuit de
christelijke traditie principieel met 'ja beantwoord worden. Er bestaan geen los-
lopende pastores. Dat hangt hiermee samen dat pastoraat geen functie van het
individu (de pastor) is, maar een functie van de gemeenschap (de christelijke ge-
meente). De kerkelijke gemeente is een charismatische gemeenschap, waarbinnen de
gaven van alle gemeenteleden tot hun recht mogen komen. De ambten dienen
principieel gerekend te worden tot de charismata. Het zijn gaven, die aan de ge-
meente geschonken worden. Dat geldt ook voor het ambt van predikant of pastor.
Deze is voor alles wat zij of hij doet verantwoording verschuldigd aan de gemeen-
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schap. Dat is een goede democratische regel. Het ambtelijk handelen vraagt kerkelij-
ke autorisatie. Daar zijn allerlei regels voor, die onder andere inhouden dat alleen
iemand die in het ambt staat het Woord en de sacramenten mag bedienen. Op deze
wijze worden mensen vanuit een gemeenschap beschermd tegen willekeur. In de
Gereformeerde Kerken worden daarom ziekenhuispredikanten en andere predikan-
ten in bijzondere dienst verbonden aan een plaatselijke kerk. Als regel is dat de kerk,
op wier grondgebied het betreffende tehuis zich bevindt. Als het goed is gaat het hier
niet om een formele band. De predikant in bijzondere dienst gaat ook voor in de
plaatselijke gemeente en een aantal gemeenteleden wordt als vrijwilliger betrokken
bij de zondagse diensten of bij het bezoekwerk in de tehuizen. In tehuizen, waar
mensen tot de bewoners gerekend worden ontstaan zo eigen, bij voorkeur oecumeni-
sche, gemeenten, waar ook de sacramenten bediend worden. Ambtelijke binding
schept zo gemeentelijke verbondenheid en enkelingen worden opgenomen in een
gemeenschap.

Ik bedoel met dit alles: zo is het geregeld en zo zou het ideaal gesproken kunnen.
Natuurlijk weet ik dat de band tussen gemeente en tehuizen niet overal optimaal is.
Toch wil ik langs deze weg de band van de pastor met de gemeente en de kerkelijke
autorisatie via het ambt onderstrepen. Ik zie hierin een groot goed. Want zo wordt
de enkeling opgenomen in een gemeenschap en weet een pastor zich gedragen door
een achterban. Een pastor 'op zichzelf' bestaat niet. Een vertegenwoordiger van de
christelijke traditie handelt altijd in verbondenheid met een christelijke gemeen-
schap, waaraan hij of zij ook binnen zekere grenzen verantwoording verschuldigd is.
Bovendien kan zo de bediening van Woord en sacramenten ook binnen tehuizen en
instellingen gestalte krijgen. Want pastor zijn is meer dan pastoraat bedrijven, het is
ook voorgaan in vieringen, gestalte geven aan liturgische rituelen en het bedienen
van sacramenten.

Een eigen accent krijgt deze discussie binnen totale instituties, zoals we die kennen
in het leger, in inrichtingen van Justitie en binnen de psychiatrie. In deze instellin-
gen, waar mensen veelal gedwongen verblijven, is geestelijke verzorging gebaseerd op
de grondwettelijke vrijheid van godsdienstoefening. Wanneer geestelijke verzorging
hier wordt losgekoppeld van kerkelijk pastoraat, ondergraaft zij haar eigen bestaans-
recht. In deze instellingen dienen pastores zich bewust te zijn van de grenzen van
hun loyaliteit tegenover de leiding. Zij nemen een 'vrije positie' in en zien pastoraat
dikwijls als 'vrijplaats', waarbij ze zelf principieel aan de kant van de mensen staan,
wat ook kan betekenen dat zij tegenover het 'bevoegd gezag' komen te staan.
Kerkelijke binding leidt dan tot een kritische stellingname en dat is iets waar
bijvoorbeeld de directie van een gevangenis niet zo gelukkig mee is. Toch kan hun
kerkelijke autorisatie pastores hiertoe verplichten.

9. Conclusies
Nu ik ongeveer aan alle aspecten van de probleemstelling ben toegekomen, eindig ik
met enkele conclusies:
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1. De geseculariseerde samenleving stelt nieuwe eisen aan de geestelijke verzorging.
In dit licht is het streven naar geestelijke verzorging onder een algemene noemer
een begrijpelijk initiatief.

2. Het ligt voor de hand, dat binnen de verschillende tehuizen gestreefd wordt naar
een hechte samenwerking van alle aanwezige geestelijke verzorgers, wat kan
leiden tot een zekere territoriale verdeling van het werk.

3. Geestelijke verzorging is een formeel begrip en vraagt in alle gevallen om een
inhoudelijke vulling vanuit geloof, religie of levensbeschouwing. Daarom vraagt
geestelijke verzorging, de 'intake voorbij', ruimte voor zorg vanuit een specifieke
geestelijke traditie, waarbij sprake dient te zijn van een pluraal aanbod.

4. Ook pastoraat in de christelijke traditie kan gezien worden als een vorm van
geestelijke verzorging, maar het gaat hier niet in op. Het eigene van het pastoraat
ligt in de verbondenheid met de christelijke traditie en met de kerkelijke geloofs-

gemeenschap.
5. Gedacht vanuit de christelijke gemeente is een band met de kerk voorwaarde

voor de uitoefening van pastoraal werk, dat in de meeste gevallen de noodzaak
van ambtelijke bevoegdheid met zich meebrengt.

6. Het is niet noodzakelijk voor alle pastorale functies een universitaire opleiding

verplicht te stellen.
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Over professie en ambt

Het beleid van de VGVZ uiteengezet

Jaap Doolaard
Ds. JJA. Doolaard ispastor in het VU-ziekenhuis teAmsterdam en voor-
zitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgersin Zorginstellingen.

In dit artikel wordt onderzocht wat de deskundigheid is van de geestelijk verzorger, de
pastor, in zorginstellingen. De stelling is dat de kwaliteit van de geestelijk verzorger slechts
te meten is aan de subjectieve evidentie van het succes van de helpende relatie. Het domein
van de geestelijke verzorging wordt beschreven; voorts wordt de plaats van de geestelijk
verzorger in de instelling theologisch onderbouwd. Uiteengezet wordt hoe de beroepsvere-
niging, de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ), deze opvattin-
gen in een beleid heeft omgezet dat rust op twee peilers: professionaliteit en ambtelijke
binding. Daarna wordt beschreven hoe dat beleid wordt 'aangevochten'. Tenslotte blijkt dat
de geestelijk verzorger de twee gebieden van professie en ambt in het eigen functioneren
verbindt en daarom de spanning tussen beide voortdurend aan den lijve ondervindt en
daarmee moet leven en werken.

Inleiding

Soms wil ik weer gewoon dorpsdominee zijn, de kerk in het midden en mijn functie
vanzelfsprekend: ieder weet wat ik moet doen en zelf weet ik het ook; de rollen
liggen vast. En ik doe mijn pastorale werk en voer pastorale gesprekken. Ook wil ik
soms wel vrijgevestigd adviseur voor levens- en zinproblemen zijn; ik sluit een
contract met ieder die zich tot mij wendt, ik spreek de honorering af en ik lever
kwalitatief zo goed mogelijk mijn produkt. En het leven kan er betrekkelijk zorge-
loos voor me uitzien.
De dominee heeft nog wel de kerkeraad als 'lastig' tegenover, maar men moet het wel
bont maken alvorens een kerkeraad zijn predikant op het matje roept wegens klach-
ten over diens pastorale gesprekken; het ligt zozeer in het persoonlijke dat de pastor
zich al gauw beroept op het ambtsgeheim. De cliënt die mijn adviezen voor haar/zijn
levensproblemen niet meer accepteert verbreekt het contact en stopt de hulpverle-
ningsrelatie.
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Toen ik pastor werd in de gezondheidszorg kwam ik tot de ontdekking dat de
instelling niet vergelijkbaar is met de kerkelijke gemeente waarin ik had gewerkt.
Veel van de vanzelfsprekendheden waren verdwenen; veel werk dat ik beschouwd
had als pastoraat bleek in de instelling maatschappelijk werk, psychologie of verple-
ging te zijn. Ik werd daardoor uitgedaagd me te bezinnen op het pastoraat in zijn
harde kern. Er wordt ineens op je handen gekeken: wat doe je pastor? En ook: wat
doe je geestelijk verzorger? Wat blijft er over voor jou als wij alles hebben gedaan?
Wat is jouw domein?

Subjectieve evidentie

De kwaliteit van de zielszorg, de geestelijke verzorging, het pastoraat, het helpende
gesprek, meet je aan de subjectieve evidentie dat datgene wat je doet als hulprijk
wordt ervaren. Dus als de patiënt mijn zielszorg als hulprijk ervaart mag ik van
kwaliteit spreken. Dat heb ik gemeen met andere hulpverleners.
Er is ook een verschil: de waardebepaling van hun hulp laat zich soms ook objectief
vaststellen. Als de arts hulp verleent die het lijden wegneemt dan is dat te meten, te
zien, te bewijzen. De maatschappelijk werkende is geslaagd als de thuishulp effectief
blijkt of als de huwelijkspartners weer in pais en vree het leven delen of als de patiënt
zonder al te veel problemen de plaats in verpleeg- of verzorgingshuis betrekken kan.
De objectieve evidentie als waardecriterium schuift echter steeds verder in de rich-
ting van de subjectieve evidentie, naar mate de meetinstrumenten beginnen te
ontbreken. De geestelijk verzorger, de pastor, heeft geen ander meetinstrument dan
achteraf vast te stellen met zijn gesprekspartner of hij/zij de zorg als hulprijk heeft
ervaren.

De geestelijk verzorger en diens domein

Ik begeef me naar de zieke mens - na een directe of indirecte aanleiding - en vraag
toegang tot het domein van zijn mensenbestaan dat voor het moment, voor een
periode, is getekend door lijden en ik kom met de pretentie dat ik over dat lijden iets
te zeggen weet dat hulprijk kan zijn. Dat is mijn deskundigheid, mijn professie, mijn
produkt.
Aan de ingang van dat domein vraag ik toegang en ik nodig de ander uit met mij dat
terrein te verkennen waar hij/zij verkeert. De patiënt kan zeggen: ik heb geen zin,
geen behoefte, geen kracht dat te doen (ik heb alles nodig om staande en gaande te
blijven op het gebied van de dagelijkse dingen, de activiteiten van het dagelijks leven,
het basale), of: de pijn verhindert me me anders te voelen dan een bezeerd lichaam,
of: de psychische problemen beheersen me zo dat ik geen andere kant op kan kijken,
ik word verscheurd door de gedachte dat ik naar een verpleeghuis moet en mijn
sociale leven in duigen valt. Nee, stuur me de dokter, de verpleegkundige, de
psycholoog, de psychiater, de maatschappelijk werkende.
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Zij spreken mooi,
zij betasten en bekloppen,
zij raken aan, zij wassen,
zij voeden en kleden,
zij schrijven medicamenten voor,
zij bieden diep ingrijpende behandelingen,
zij bespreken oud zeer, trauma's en angsten uit vroege(r) jaren en het actuele trauma,
zij bieden en oefenen gedragsverandering,
zij leren staande en gaande te blijven,
zij bieden hulp voor thuis en uit.

In dat alles hoopt de patiënt dat zijn domein van de activiteiten van het dagelijks
leven, van lichaam en psyche en zijn relatiekring zo heel mogelijk blijft of wordt en
de buitenwereld en de binnenwereld in evenwicht blijven of weer geraken. Maar
geen vraag werd gesteld naar God of lot, naar het onmeetbare en onaanvaardbare,
het fascinerende en schrikwekkende in de diepten van het hart. Daartoe sta ik voor
het hek en vraag toegang, biedt aan te zoeken naar de bron van de tranen, de wortels
van de angst, de hoop en de toekomst, na al dat andere; ik stel de 'meta' -vragen.

Het is dat smalle pad waar de geestelijk verzorger zich waagt, daartoe toegerust door
opleiding en training als een berggids die bergbeklimmers voor gaat in het zoeken
van de goede plaatsen waar de voeten vast kunnen staan en de pinnen voor het
veilige koord vastgeslagen kunnen worden, waar een goede plek is om te overnach-
ten, te schuilen.

Van oudsher was er in onze landen de priester of de dominee die deze gidsfunctie
vervulde. Staande in zijn traditie, geschoold als theoloog, veelal eerst pastor gewor-
den in de kerkelijke praktijk en komend vanuit kerk of parochie en daarheen weer
terugkerend, ging hij de weg met lijdende mensen en zijn zielszorg werd wellicht als
hulprijk ervaren.

De secularisatie, de ontkerkelijking en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg
brachten een aardverschuiving teweeg, vergelijkbaar met mijn overgang uit de ge-
meente naar de instelling en de door die overgang dwingend op mij afkomende
vraag naar het wezen, de harde kern van pastoraat, van geestelijke verzorging. Ook in
deze verschuiving van werelden moet ik tegenover andere disciplines het eigene van
de geestelijke zorg definiëren. Dit proces is nog altijd gaande en de definitie die ik
zoek is nog niet voorhanden.

De plaats in de instelling

Zorgvuldig en grondig worden ziekenhuispastores opgeleid maar in de instelling zijn
ze vreemdelingen: wel in de instelling maar niet van de instelling. Integratie, volledi-
ge inbedding, blijft altijd beperkt, noodzakelijk beperkt; noodzakelijk vanwege het
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eigen karakter van de geestelijke verzorging, waaraan ik eerder het begrip subjectieve
evidentie verbond; noodzakelijk ook vanwege de in zich gesloten eigen wetmatigheid
van dit instituut dat in het natuurwetenschappelijk en technisch tijdperk de zieke
mens als een fysiologisch en farmacologisch beheersbaar wezen aanwijst. 1 Er blijft
daarom een niet-integreerbare distantie: hoeveel er ook kan worden toegevoegd,
aangesloten, aangevuld, de pastor, de geestelijk verzorger komt altijd met iets extra's
dat niet herleidbaar is uit de andere zorg: het komt van 'elders', de kerkelijke traditie
en ander geestelijk erfgoed, uit de wereld van literatuur en kunst, religie en filosofie.
Het is dat wat de essentie van geestelijk leven genoemd kan worden. Met woorden
van Abraham Joshua Hesehel:

"Als een boom die uit de aarde wordt gerukt, als een rivier die wordt afgesneden van
zijn bron, zo verdort de menselijke ziel wanneer zij wordt losgemaakt van wat groter
is dan zijn. Zonder heiligheid wordt goedheid tot een chaos; zonder goedheid wordt
schoonheid iets toevalligs. Het gemiddelde wordt mogelijk gemaakt door het voor-
beeld van het volmaakte. Ons leven krijgt innerlijke samenhang wanneer wij ons
verbinden met iets dat boven ons uitreikt: door trouw aan een bijzonder mens of
idee, door toewijding aan een hoogstaande vriend ofleraar, door liefde voor een volk
of voor de mensheid. Maar elk ideaal, algemeen menselijk, sociaal of artistiek, dat
ons leven totaal overschaduwt, snijdt ons af van het licht. De palm van een hand is
genoeg om al het licht van de zon af te schermen. Wij moeten openstaan voor wat
ver weg is om te kunnen onderscheiden wat dichtbij is. Als we niet reiken naar het
uiterste, bereiken we zelfs niet het geringste."2

Als theoloog zou ik het pastoraat in de organisatie van het ziekenhuis kunnen
typeren met gedachten uit de twee naturen leer: zoals de God-mens Christus is
ingegaan in de mensenwereld, en waarachtig mens werd maar juist daarin ook
waarachtig God bleef - onvermengd en ongescheiden, zo is het pastoraat aanwezig
in het ziekenhuis. Ik laat de grote woorden van de oud-kerkelijke theologie verder
los, maar het model is bruikbaar: de geestelijk verzorger fuseert nooit geheel met de
andere zorg, er is in de eenheid met het geheel toch een niet integreerbare distantie.
Het humanisme, als een verzamelbegrip voor hoogwaardig west-Europees geestelijk
erfgoed is misschien een grootheid waarvoor hetzelfde geldt: het moderne zieken-
huis, de ziekenzorg is ook produkt van dat humanisme in deze brede zin, maar het
valt er niet mee samen en als zodanig zal ook de humanistisch raadsman/-vrouw wel
in de instelling werken, maar niet van de instelling zijn.

Hel beleid van de VGVI

Bovengenoemde gedachten vormen de basis van het beleid van de VGVZ met betrek-
king tot de dubbele binding van de geestelijk verzorgers: enerzijds de professionali-
teit, anderzijds de binding aan de traditie, als de twee brandpunten van een ellips,
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onlosmakelijk aan elkaar verbonden en centra in dezelfde ruimte. Wat is nu de
positie waar de VGVZ zich momenteel bevindt in het proces van zoeken naar het
eigene van de geestelijk verzorger, afgegrensd van andere disciplines en tegelijk
trachtend de band met de tradities waaraan dat eigene is ontleend niet te verbreken?

Professie
Ongeveer 20 jaar geleden is de VGVZ opgericht als beroepsvereniging van zieken-
huispastores. 4 sectoren vormen het pièce de résistance: priesters, predikanten, rab-
bijnen en humanistisch raadslieden. Zij zijn verenigd in een vereniging onder een
algemeen bestuur ter behartiging van de materiële belangen van zijn leden en ter
bevordering en bewaking van de professionaliteit.
De vereniging heeft zich beijverd voor haar leden een goede plaats te bewerkstelligen
in de instellingen van gezondheidszorg ondermeer in samenwerking met de Com-
missie Geestelijke Verzorging van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR, thans: Neder-
landse Zorg Federatie). Uit deze samenwerking ontstond in 1987 een belangwek-
kend rapport: Dienst Geestelijke Verzorging in organisatie en beleid. Dit rapport - dat
gerust gezaghebbend genoemd mag worden - geeft duidelijk aan waar en hoe de
plaats van de geestelijk verzorger in de organisatie is. Over de inhoud van de geeste-
lijk verzorging wordt in het rapport niet veel gezegd. Er wordt gedefinieerd wat het is
en hoe het georganiseerd kan worden, namelijk: "de professionele en ambtshalve
begeleiding van en hulpverlening aan mensen vanuit en op basis van geloofs- en
levensovertuiging. Voor de geestelijke verzorging in instellingen van (intramurale)
gezondheidszorg zal de begeleiding zich veelal richten op fundamentele vragen rond-
om ziekte, dood en gezondheid en de existentiële invulling van het leven" (p. 8). De
inhoud van de geestelijke verzorging is de verantwoordelijkheid van de desbetreffen-
de geestelijk verzorger in nauw overleg met de leiding van de instelling en met het
genootschap waaraan de geestelijk verzorger een 'zending' ontleent.

Lidmaatschap VGVI
De VGVZ heeft natuurlijk altijd voor de vraag gestaan wie lid kunnen zijn. Niet ieder
die zegt geestelijk verzorger te zijn kan lid worden. Zoals een zichzelf respecterende
beroepsvereniging betaamt worden eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van de
aspirant-leden. Deze vakbekwaamheid wordt geacht aanwezig te zijn als de kan-
didaat een academisch theologische of daarmee gelijk staande opleiding had.
Humanistische raadslieden moeten een opleiding aan het Humanistisch Oplei-
dingsinstituut (thans aan de Universiteit voor Humanistiek) hebben gevolgd. Om de
vakbekwaamheid te stimuleren heeft de VGVZ altijd meegewerkt aan de groei en
'verkoop' van de Klinisch Pastorale Vorming. Er zijn introductiecursussen opgestart,
er worden conferenties en landdagen van sectoren en werkvelden gehouden, gesti-
muleerd door het Algemeen Bestuur en zo nodig ook (mee) gefinancierd. Ook is er
een studiefonds in het leven geroepen om kwaliteitsbevordering te inspireren. De
professionaliteit lijkt gewaarborgd, mede gezien teksten van advertenties waarin alle
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kwaliteitseisen die de VGVZ stelt ook door instellingen, directies worden gesteld.
Dit alles om duidelijk te maken dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om het eigene
van de geestelijke verzorging, het wezen, de harde kern, gestalte te geven in theorie
en praktijk.

Bedreigingen
Het beleid van de VGVZ wordt echter ook bedreigd. Wat de opleidingen betreft:
afgestudeerden van HBO-opleidingen dingen naar vacante plaatsen in de instellin-
gen. Deze HBO-ers - niet zelden vrouwen en mannen op al gevorderde leeftijd -
beschikken soms over levenservaring en ervaring als vrijwilligers in de geestelijke
verzorging, welke ervaring dan is verdiept en verbreed door de gevolgde opleiding.
Deze opleiding is op de praktijk gericht en levert mensen af die bekwaam zijn in
pastorale theorie en pastorale gespreksvoering. Kortom in praktische theologie. Exe-
getische, dogmatische scholing in wetenschappelijke zin ontbreekt. Het staat zeker
nog niet vast dat deze afgestudeerden niet in staat zouden zijn op vele plaatsen in de
geestelijke verzorging effectief te kunnen werken. Toch kiest de VGVZ (nog) voor
academische vorming als beste waarborg van kwaliteit en voert de discussie over de
HBO-opgeleiden verder. De kerken vragen van hun professionals een academische
vorming en een kerkelijke toetsing van bekwaamheid en geschiktheid. De ambten in
de kerken staan niet open voor HBO-opgeleiden al is er op bepaalde plaatsen wel
ruimte en werk voor de HBO-er, bijvoorbeeld in pastoraal en agogisch werk ter
ondersteuning van de wetenschappelijk geschoolde predikant.
Een andere bedreiging is de zorgstelselvernieuwing waarin er een verschuiving gaan-
de is van aanbod-financiering naar vraag-financiering. De verzekeraars sluiten over-
eenkomsten, polissen met verzekerden. De klant gaat kiezen wat verzekerd zal wor-
den. Ik kan hier niet uitvoerig op ingaan, wel noopt dit de VGVZ helder te krijgen
welke kwaliteit en kwantiteit van zorg geboden kan worden. Wat is ons produkt dat
in de verschillende werkvelden van de zorg wordt aangeboden? Er wordt aan gewerkt
om op korte termijn de kwaliteitseisen op papier te krijgen. Dat zou ons al weer
verder brengen op onze zoektocht naar het wezen, de harde kern, de definitie van
geestelijke verzorging.
Ook in en vanuit de kerkgenootschappen is er een bedreiging. Daarover meer bij het
volgende aspect: de ambtelijkheid of kerkelijke binding.

Ambtelijkheid
Bij de toelating van een geestelijk verzorger als lid van de VGVZ behoort de
(kerk)genootschappelijke binding. Hierover is lange tijd gediscussieerd. Het was
steeds gebruik dat een geestelijke die herzij predikant, herzij rabbijn, herzij priester
was en als zodanig door het (kerk)genootschap was erkend en gewijd, in de instellin-
gen werd aangesteld. Vroeger was die geestelijke lang niet altijd specialistisch ge-
schoold, de laatste 20 jaa~ in de regel wel. Hetzelfde gold (later) voor humanistische
raadslieden. '

Praktische Humanistiek nr. 8 juni 1993 2S



Met de opkomst van de pastoraal werkende in de R.k. kerk ontstaat er iets nieuws:
priesters die het celibaat willen laten voor wat het is nemen hun toevlucht tot
pastoraal werk in de extramurale geestelijk verzorging. Andere Rooms-katholieken
beginnen van meet af aan niet aan de priesteropleiding, studeren als wetenschappe-
lijk theoloog af en zoeken naar werk in het pastoraat. De kerk creëert niet zonder
moeite de functie van pastoraal werkende. Velen melden zich aan bij de VGVZ. Lang
niet altijd met instemming van de kerk, in casu de bisschop. Een soortgelijke
ontwikkeling speelt zich op veel kleinere schaal ook af in de protestantse sector.
De VGVZ heeft, daarin gesteund door de NZR (vergelijk de eerder geciteerde defini-
tie), de ambtelijke zending, de geloofs- en levensovertuiging van de geestelijk ver-
zorger altijd als onmisbaar bestanddeel beschouwd van een goed functioneren.
Compact gezegd: de professionaliteit is pas compleet als er ook een (kerk) genoot-
schappelijke binding is. Een bevredigende formulering van de norm was echter nooit
voorhanden. Recent heeft het algemeen bestuur een formulering gevonden waarin
iedereen zich herkende:

Een (aspirant)-lid van de VGVZ dient te beschikken over een academische of daarmee
gelijkgestelde theologische vorming en een binding met een (kerk)genootschap die
een zending bedoelt te zijn. Daarbij wordt aangetekend dat voor protestanten geldt
dat hij of zij predikant moet zijn en dat voor Rooms-katholieke aspirant leden geldt
dat hij of zij die de zending wel wil maar niet kan krijgen toegelaten wordt en wie
wel een zending kan krijgen maar niet wil, niet wordt toegelaten. Ook van de
humanistische aspirant-leden geldt dat zij een machtiging moeten hebben van het
Humanistisch Verbond.

Besluit

Professionaliteit en (kerk)genootschappelijke binding verwijzen naar verschillende
gebieden maar zijn niettemin verbonden in de persoon van de geestelijk verzorger
die dat weer uitdrukt in zijn/haar dubbele binding aan instelling en genootschap.
Deze dualiteit is een gegeven waarmee we moeten leven en die ons dwingt helder te
zijn naar beide kanten. Dat houdt ons bezig maar maakt ook voorgoed een einde aan
de droom van het ene ongedeeld leven van de dorpsdominee in zijn zonnige pastorie
en aan de droom van het zorgeloze bestaan van de vrijgevestigde raadgever in
levensproblemen, want ook door hem of haar loopt de breuk tussen subject en
object, van professionaliteit en traditie, tussen eenling en gemeenschap. Vasalis drukt
deze dualiteit, deze dialectiek uit in een schitterend gedicht:
"In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van stenen is gemaakt
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel
de stenen bloem van uw gelaat.
Ik kan mij niet van u bevrijden
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er bloeit niets in mijn steen dan gij.
De oude wedden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden."3

Noten

1. Ygl. Reinhold Gestrich, Am Krankenbett.
Seelsorge in der Klinik, Quell-Yerlag, Stutt-
gart, 1987, p. 161 ev.Zie ook: Wim Kayzer
(red.), Een schitterend ongeluk, Contact, Am-
sterdam, 1993.
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3. Uit: M. Yasalis, Vergezichten en gezichten,
1954.
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Pastoraat van het gelaat?

Enkele waarnemingen

Herman van de Spijker
Dr. (habilitatus) A.MJM van de Spijker is verbonden aan de Katho-
lieke Universiteit Nijmegen en werkzaam op het Universitair Centrum
voor Theologie en Pastoraat (UTP) te Heerlen, waar hij pastoraaltheologie
en poimeniek (kunde van herderschap) studeert en doceert:

De schrijver biedt ten eerste enkele notities over de historische contexten van voor het
pastoraat relevante terminologie, met name de woordvelden 'humanitas' en 'philanthropia'.
Hiermee wordt een voorbeeld uit de verre geschiedenis gegeven van de huidige problema-
tiek ten aanzien van de samenwerking tussen pastores en humanistische raadslieden: men
moet volgens de schrijver niet te strak vasthouden aan bepaalde woorden. Vervolgens
worden geloofs- en levensovertuiging in een psychoanalytisch en een pastoraal theologisch
kader geplaatst. In het eerste geval gaat het om de spanning tussen de overtuiging als leer
en bron van verlangen om getuigenis af te leggen en de bereidheid en vaardigheid om naar
andersdenkenden te luisteren. In het tweede geval worden vraagtekens gezet bij de ver-
schuiving van het zwaartepunt van het parochie-pastoraat naar het categoriale pastoraat in
de instellingen en bij de mogelijkheden tot integratie van het pastoraat in de totale zorg.
Uitgangspunt daarbij is dat de pastor zijn ambt van oudsher aan een gemeenschap ont-
leent.
De lezer wordt uitgedaagd zelf de delen van dit artikel met elkaar in verband te brengen,
wat een krachtig beeld kan opleveren van een met de geschiedenis verbonden gewijd en
magisch gekleurd pastoraat.

"Ogni colare si espande e si adagia negli altri colon per essere piu solo se la guardi. "1

De menselijke samenleving, het samenspel van mens en medemens, wordt door de
italiaanse dichter G. Ungaretti vergeleken met het kleurenspel in een tapijt. "Elke
kleur ontplooit zich en vindt haar plaats bij de andere kleuren, om aparter te zijn,
wanneer men goed kijkt." De 'zelfstandigheid' en de 'bijzonderheid' van menselijk-
heid en christelijkheid, van humanisme en katholicisme lichten op voor haar en
hem, die bereid en in staat (gesteld) zijn goed te kijken.
De redactie van dit tijdschrift heeft mij gevraagd een pastoraaltheologische visie te
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geven op het ambtshalve functioneren van de pastores, pastoraal medewerkers en
raadslieden in het categoriaal pastoraat. Hieronder volgen enkele waarnemingen, die
lezeressen en lezers van dit tijdschrift 'op zicht' worden aangeboden.

Terminologische waarnemingen

Het politiek programma van de pax romana en - sinds 27 voor Christus - van de pax
Augusta houdt in: algemene en algehele vrede, bewerkstelligd door middel van
oorlog en overwinning.2 De destructieve dimensie van het Romeinse vredesbegrip
levert de ambiance waarin meer dan slechts een taalstrijd over 'philanthropia' en
'humanitas' gestreden werd.3 Het ging daarbij om zich bekennende en elkaar niet
begrijpende levens- en geloofsovertuigingen. In die dagen nam het besef dat mensen
wezenlijk met elkaar verwant zijn toe en men werd (opnieuw) gevoelig(er) voor de
menselijke verplichting om vriendelijk en welgezind met elkaar als mensen om te
gaan. Een goede staatsburger was in die dagen 'philanthropos' (= menslievend).
Degenen die aan de politieke en anthropologale plicht der mensenvriendelijkheid,
aan het streven om het geluk van de medemens te bevorderen niet voldeden, werden
als a-sociale randfiguren, als barbaren, als ontaarde mensen beschouwd. In het
Griekstalig gedeelte van het Romeinse rijk fungeerde het woord 'philanthropia', in
het Latijns sprekende gedeelte het woord 'humanitas' als ijkmaat voor de program-
matische mensenvriendelijkheid. 4

De betekenisvelden van beide woorden vallen echter niet samen. Het in de vijfde
eeuw voor Christus ontstane woord 'philanthropià betekent oorspronkelijk de hulp-
vaardigheid van een godheid, die zich welgezind de mens toewendt. Later wordt dit
woord ook gebruikt om de welwillendheid van vorsten en autoriteiten ten overstaan
van hun onderdanen en ondergeschikten aan te geven. Uiteindelijk werd met de
'philanthropià de wellevende, onderlinge omgang van gelijken aangegeven. Het
Latijnse woord 'humanitas' zet andere accenten. De daar bedoelde menselijkheid en
menslievendheid gaat niet van een god maar van de mens zelf uit. De 'menselijk-
heid', de 'humaniteit' van dit Latijnse begrip is het aan andere mensen te leveren of
reeds bewezen dienstbetoon van die mens, die zelfbewust en weethebbende van
veelsoortige wederwaardigheden van het mensenleven, hoopt op menselijke toewen-
ding en ondersteuning telkens wanneer hij zelf in nood geraakt. 'Philanthropia' en
'humanitas' duiden beide op een hiërarchisch gedachte menslievendheid. 'Humani-
tas' is een humaniteit, die zich presenteert als een ingaan op de hulpbehoevendheid
van een medemens en wel vanuit het besef der 'condition humaine', dat men als
mens nu eens de gevende, dan weer de ontvangende is. 'Philanthropia' is vooral een
slagwoord, een modewoord gebleven en nooit een echt filosofisch verantwoord
begrip geworden. Degenen die 'bij de mensen geliefd' wilden zijn, noemden zichzelf
'philanthropoi', lieten zich door anderen 'menslievend' noemen. De vele inscripties
voor machtigen en groten bewijzen dit fenomeen.
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Er is echter een cultuur, waarbinnen het woordveld van de 'philanthropia' wel
degelijk een duidelijk omschreven inhoud heeft. Binnen het Grieks sprekende en
Grieks schrijvende jodendom kreeg en hield het woord 'philanthropia' een antropo-
logisch en vooral theologisch gedefinieerde inhoud. De oudste Griekse vertaling van
de - op een paar uitzonderingen na - in het Hebreeuws geschreven en bewaarde
proto-canonieke boeken van het Oude Testament is de Septuaginta. Deze met legen-
den omgeven vertaling en de uitsluitend in het Grieks bewaarde deutero-canonieke
boeken, waarvan het boek Wijsheid en het tweede boek der Makkabeeën oorspronke-
lijk ook in het Grieks geschreven zijn, gebruiken het woord 'philanthropia' als een
vaststaand begrip, als een 'terminus technicus'. De Septuaginta acht dit Griekse
woord niet gelijkwaardig aan die Hebreeuwse woorden en begrippen, die mens-
lievendheid en weldadigheid betekenen. De Griekse vertalingen van de proto-cano-
nieke boeken van de Bijbel nemen dit woord nergens op. In de Griekse teksten en
vertalingen van de bijbelse deutero-canonieke boeken wordt het woord 'philanthro-
pià met zijn woordafleidingen slechts in één van de volgende drie contexten ge-
bruikt. Ten eerste: het subject van de 'philanthropia' is altijd een niet-jood, nooit een
jood. Ten tweede: het woord 'philanthropia' is een programmatisch woord. Men
gebruikt het als men hellenistische zeden invoeren en joodse gebruiken afschaffen
wil en daarbij anti-semitische gevoelens koestert. Als jood vermijdt men het gebruik
van dit beladen woord, omdat men zich tegen de hellenisering van het eigen joodse
bestaan en tegen de profanisering van het jodendom weren wil. Ten derde: als
christen huldigt men soortgelijke bezwaren en men gebruikt het woord 'philanthro-
pia' in de boeken van het Nieuwe Testament ofwel niet, of zeer selectief. Omdat dit
woord heidens ingekleurd was, kon en wilde men als christen dit woord niet voor de
christelijk geïnspireerde menslievendheid en naastenliefde gebruiken.5 In de Hande-
lingen van de Apostelen 27,3 en 28,2 worden de Romeinse centurio Julius en de
bewoners van het eiland Malta 'mensenvriendelijk' genoemd ofwel "om hun buiten-
gewone menslievendheid" ten overstaan van Paulus en andere schipbreukelingen
vermeld.6

De conclusie van deze drievoudige constatering van het bijbels gebruik van het
'philanthropià-woord is duidelijk. Joden en christenen achtten het woord 'phi-
lanthropia' niet voor eigen gebruik geschikt. Zij gebruikten het slechts om die
menslievendheid van niet-joden of niet-christenen aan te geven.
Toch is deze opgebouwde taalbarrière niet van godsdienstsociologische aard. Nog
minder is dit specifiek en exclusief woordgebruik te herleiden tot het sociaal-psycho-
logische verschijnsel dat S. Freud als "Narzissmus der kleinen Differenzen/Unter-
schiede" beschrijft.? De eigenlijke reden voor de barrière is zowel bij de joden als bij
de christenen theologisch van aard: God-gelovige mensen kunnen zich zelf niet met
een dergelijk woord karakteriseren. Merkwaardigerwijze gebruiken beide groepen
het woord 'philanthropia' wèl om de menslievendheid van hun God aan te geven.
Oud-testamentische vindplaatsen hiervoor zijn te vinden in het boek Wijsheid 1,6;
7;22-23. Voorzover een mens in de gerechtigheid Gods woont, aan Gods gerechtig-
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heid deel heeft, is er bij de gerechte mens, juist als gerechte, in afgeleide vorm sprake
van 'philanthropos' - van menslievend-zijn. (Vg!. Wijsheid 12,19). Christenen ge-
bruiken in het Nieuwe Testament slechts eenmaal het woord 'philanthropia' om de
menslievendheid van God aan te duiden. In de Titusbrief 3,4 staat: "Toen de
goedheid en de 'mensenliefde' van God, onze Redder, zijn verschenen, heeft Hij ons
gered, niet op grond van werken der gerechtigheid die wij verrichten, maar louter uit
barmhartigheid ..." Zo bewaren joden en christenen met dit spaarzame en specifieke
woordgebruik de etymologische oorspronkelijkheid van het griekse begrip 'phi-
lanthropia'. Traditie is immers overlevering en geen uitlevering.

Wanneer christelijke schrijvers na de tweede eeuw van onze jaartelling heel langzaam
en met veel omzichtigheid het woordveld 'philanthropia' ook voor de mensenvrien-
delijkheid van christenen onderling en van christenen voor anders-denkenden en
anders-gelovigen gaan gebruiken, wordt de liefde van de christen voor de mensheid
en de door de christen geconcretiseerde menslievendheid voor deze of gene mede-
mens voornamelijk, zo niet uitsluitend beschreven en verantwoord vanuit de joods-
christelijke geloofsovertuiging, dat de mens dat men als jood, als christen deelnemen
mag, wil en moet - de volgorde is wezenlijk! - aan de mensenliefde van God. Deze
(joodse en) vroeg-christelijke interesse werd door hun anders-gezinde omgeving, die
geen besef had van de anthropologale en theologale betekenis van het joods-
Hebreeuwse 'zedakak' (= gerechtigheid) en van het christelijk-griekse 'agape' (= lief-
de) niet begrepen. Omdat christenen niet met het woord, met het oppervlakkig
gebruik en vooral met de inhoudelijke ontluistering van het begrip 'philanthropia'
vooruit konden en de zelfbenaming 'menslievend' ostentatief en defensief van de
hand wezen, begon men hen 'mensenhaters', 'misanthropoi' te noemen.

Psychoanalytische waarnemingen

Het verschil tussen een levensovertuiging en een geloofsovertuiging ligt in het ant-
woord op de vraag of men in God gelooft. De God-gelovige mens, die een geloofs-
overtuiging heeft, kan niet denken en zeggen, dat de mens, die het leven 'zonder
God' leeft, geen overtuigde, tot getuigenis-afleggen in staat geachte en in staat
gestelde mens zou mogen en kunnen zijn. Levensovertuiging en geloofsovertuiging
komen beide - en dat is haar beider formele overeenkomst - voort uit het besef: "Dit
respectievelijk dat is voor mij heilig."B De behoefte, de bereidwilligheid en de
vaardigheid van de mens om iets of iemand, een waarde, een inzicht of een ideaal als
'absoluut', als 'onaantastbaar', als 'fanum' (= heilig) te beschouwen en te presenteren,
verlenen de mens de mogelijkheid en de moed om zich voor een levensovertuiging of
geloofsovertuiging in te zetten. Deze levens- of geloofsovertuiging wordt een bron
van fanatisme, van geestdrijverij en dweepzucht, wanneer men als mens 'met' of
'zonder' God niet (meer) in staat is om te luisteren naar de levensverhalen van
anders-denkende, anders-voelende, op een andere wijze overtuigd-zijnde, anders
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getuigende en een andere getuigenis afleggen de mensen. De belangstelling voor
'ander' -mans levensverhaal en het belang dat men het 'eigen' levensverhaal toekent,
staan met elkaar in een spanningsveld. Elke overtuiging immers draagt in zich het
verlangen om getuigenis af te leggen en daarmee ook het verlangen om de ander te
overtuigen. Bewustwording van juist deze begeerte en een soevereine, behoedzame
omgang met de 'vrij'-gelegde wervingsbegeerte nuanceren onze omgang met men-
sen, met wie wij onze levens- of geloofsovertuiging delen, en met mensen die zich op
een andere, van de onze afwijkende levens- of geloofsovertuiging laten voorstaan.
Temidden van geloofsgenoten en mede-aanhangers van één en dezelfde levensover-
tuiging kan men ambtelijk functioneren. Daarbuiten niet. Binnen en buiten de
eigen kring kan en mag men iets vertellen, slechts te midden van 'eigen volk' heeft
men iets te vertellen.9 Geestdrift en geestdrijverij zijn logisch weliswaar onderscheid-
baar, existentieel echter binnen en buiten ecclesiale verbanden of humanistische
verbonden nauwelijks scheidbaar. Men verwisselt en vermengt vertellen en verkondi-
gen met elkaar.

Een levens- of geloofsovertuiging ontstaat en bestaat niet slechts uit argumentatieve
en legislatieve momenten. Overtuigingen behoren radicaal tot 'de affectieve dingen'
van het menselijke bestaan. 10 S. Freud wijst er telkens opnieuw op, hoe moeilijk het
voor de mens is om geen slachtoffer te worden van zijn 'Selbsterhaltungskomplex',
dat enerzijds tot allerlei vormen van xenofobie (= angst voor het bevreemdende en
ontvreemdende, afweer van het vreemde) aanleiding geven kan en anderzijds allerlei
mogelijkheden biedt om een contente, zelfgenoegzame mens te worden. Freud
lanceert nog een ander begrip: 'Identifizierungssympathie'. Door middel van vereen-
zelviging met de ander wordt er een mogelijkheid tot meeleven - meelijden _
meevieren van mensen met allerlei slag geschapen. Xenophilie (= liefde voor het
andere en onbekende, verlangen naar kennismaking met het vreemde, de vreemde-
ling, de zonderling) wordt mogelijk, daar men ook voor de vreemde en eventueel
bevreemdende mens sympathie kan opbrengen. De vaardigheid om zich met allerlei
en alle mensen te identificeren gaat terug op het aanvoelend besef dat een anthropo-
logale saamhorigheid mensen met elkaar verbindt. Een dergelijk aanvoelend besef
wordt in de godsdiensttaal van joden- en christendom anders geformuleerd en
gefundeerd dan in de levensbeschouwelijke overtuiging van ].W. von Goethes 'Die
Wahlverwandschaften'. Voor deze geloofs- en levensovertuigingen geldt de volgende
wijsheid: het is met mensen zoals met de oevers van een rivier. Door het water zijn zij
gescheiden. Onder water - in de diepte van hun bestaan - zijn zij met elkaar
verbonden. De identificeringssympathie heeft evenals het complexe streven ;1.aar
zelfbehoud twee kanten. Enerzijds baant zij een weg naar de xenophilie, anderzijds
kan diezelfde identificeringssympathie aanleiding geven tot kameleontische karakter-
loosheid, zelfverlies, ontrouw aan jezelf, aan alles 'wat je heilig was'. 11
Hoe minder men binnen een groep van mensen met een bepaalde levens- of geloofs-
overtuiging een groepseigen geloofs- of getuigenistaal spreekt, specifieke afspraken,
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gebruiken, gewoonten, riten, symbolen, geprofileerde en in hun voorlopigheid ge-
formuleerde en gedogmatiseerde waarden en waarheden cultiveert, des te gemakke-
lijker vervagen de eigen en de groepsgebonden overtuiging, des te moeilijker wordt
het getuigenis af te leggen, des te handiger wordt men in het kuipen en vullen van
verschillende vaten en des te gewiekster gaat men tappen uit een (telkens) ander
vaatje. Zonder consistentie is er geen existentie. Zonder leer valt niet te leven.
Zonder levensleer kan men als mens aan het leven geen verantwoorde gestalte geven.
Mensen die zich met 'gelijk' -gezinden thuis weten of thuis voelen in bijvoorbeeld het
Humanistisch Verbond of de Rooms-katholieke kerk, teren niet slechts op een
saamhorigheidsgevoel van mensen onder elkaar, maar boren in leven en leer een
bepaàld en beperkt aantal bronnen van bestaan aan. Orthodoxie en orthopraxie zijn
daarom niet primair dogmatische, morele of juridische categorieën, maar een kwes-
tie van "to be or not to be". 12 Anders geformuleerd: elke levensovertuiging, elke
geloofsovertuiging heeft omwille van de persoons- en groepsidentiteit een beken-
nend karakter. Het kleurbekennend karakter van de individuen binnen een en
dezelfde levens- of geloofsovertuiging heeft en houdt een palet aan mogelijkheden,
maar de mogelijkheden van het palet van het Humanistisch Verbond zijn evenals het
palet van de Rooms-katholieke kerk beperkt en beperkend. Naarmate men binnen
en namens een ecclesiaal verband of humanistisch verbond gaat functioneren als
pastorlpastora of raadsmanlraadsvrouw, mag binnen en buiten de eigen groepering
van dergelijke functionarissen en functionaressen een groepskleur begerende en
groepskleur bekennende identificatiesympathie, een soort 'zelfliefde' worden ver-
wacht.13 De functionarissen en functionaressen nemen met hun ambt deze verplich-
ting vrijwillig en autonoom op zich, al was het alleen maar om zelf niet existentieel
en achter het groepsmasker te gronde te gaan.

Pastoraaltheologische waarnemingen

De volgende pastoraaltheologische waarnemingen beperken zich tot waarnemingen
binnen de Rooms-katholieke kerk in Nederland. Parallelle verschijnselen en analoge
situaties binnen het Humanistisch Verbond mogen door leden, functionarissen en
functionaressen van deze levensovertuiging herkend, ontdekt, beoordeeld, behan-
deld en desgewenst bewaard of ten goede gekeerd worden.
Een eerste waarneming: bij pastores en pastorae in opleiding en in functie treft men
een groeiende, niet zelden exclusieve aandacht aan voor categoriaal pastoraat. Het
gaat daarbij niet of nauwelijks om categoriaal pastoraat in het kader van territoriaal
pastoraat zoals ziekenpastoraat in de parochie, maar om intramuraal, klinisch pasto-
raat aan zieken; niet om parochieel of binnen de parochie opgezet reclasseringspasto-
raat, maar om institutioneel gevangenispastoraat. Analyseert men dit verschijnsel aan
de hand van gesprekken met jongere en oudere collega's in theorie en pastoraat, dan
komt men tot de volgende feiten. Er is een toenemend sensibiliteitsbesef voor de
veelsoortige (ook pastorale) nood van bepaalde categorieën mensen. Daarbij is een
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voorkeur vast te stellen: categoriaal pastoraat dat institutioneel van aard is, meer een
openbaar en neutraal dan kerkelijk karakter heeft en goed betaald en met precieze
werkafspraken voorzien is, heeft prioriteit. 14 Bij dit soort pastoraat gaat het slechts in
beperkte mate om pastoraat aan kerkelijke en maatschappelijke randgroepen. Het
'pro deo' facet, te verstaan in de theologische en socio-economische zin van het
woord, dat gedurende vele eeuwen pastoraat en vooral categoriaal pastoraat ken-
merkte, is minder duidelijk.15 Degenen die zich voor het intramurale categoriaal
pastoraat inzetten, benadrukken het belang en de noodzaak van beroepscompeten-
tie, waarbij zij de bekwaamheid door studie en training zwaarder laten wegen dan de
kerkelijke (en christelijke?) bekwaamheid. De professionaliteit wint het bij hen van
de confessionaliteit. Men vergeet daarbij dat juist de combinatie van professionaliteit
en confessionaliteit het proprium van de pastorale competentie vormt.
Bij deze opsomming van feiten, die empirisch harder gemaakt moeten worden en op
hun complexe motivatiestructuur nader onderzocht dienen te worden, gaat het niet
om een nostalgisch verlangen naar "vroeger, toen ...". Een eventuele onderscheiding
tussen 'herders en huurlingen' aanbrengen is onmogelijk en zinloos. 16 Als pastoraal-
theoloog gaat het mij om de vraag, of pastoraat in christelijke zin in de toekomst
doorgaat. Freud betreurt in één van zijn brieven aan O. Pfister, dat hij niet "in der
glücklichen Lage ist" om mensen "auf Gott weiterzuleiten".17 Het antwoord van
Pfister luidt: "Wenn nur Menschen glücklich gemacht werden, mit oder ohne Reli-
gion, wird der liebe Gott freundlich lächelnd dieser Arbeit zunicken."18 Wat God
betreft heb ik geen moeite met Pfisters visie, wel echter wat vele pastores en pastorae
en wat mijzelf betreft. Een vergelijking moge dit verduidelijken. Men kan tegen een
echtpaar dat geen kinderen krijgt niet zeggen: "Never mind, de mensheid sterft niet
uit."
Een tweede waarneming: men stelt in de instellingen waar categoriaal pastoraat
plaatsvindt, een tweevoudig, bijna Janus-koppig fenomeen vast. De instellingen
neigen ertoe om pastoraat te integreren in de totale zorg voor de zieke, de gevangene,
etc. De pastores en pastorae die blij waren met een verworven - genomen en
gekregen? - onafhankelijkheid ten overstaan van inmeninging van de kant van de
kerk, worden op voelbare wijze geconfronteerd met inmengingen van institutionele
personen en autoriteiten. Men herinnert zichzelf en elkaar aan het fenomeen van het
'asulon', asiel of vrijplaats. Recente kerkbezettingen door buitenlanders zonder ver-
blijfsvergunning hebben de Nederlandse bevolking en regering opnieuw met een
breed en lang verspreid fenomeen in aanraking gebracht. Wanneer men in en terwil-
le van het categoriaal pastoraat over 'pastorale dienst als vrijplaats' spreekt, kunnen
enkele onderscheidingen vanuit een praktisch en pastoraal oogpunt aangebracht,
nuttig zijn:
Vanuit een magisch bewustzijn ontstond bij vele individuen in verschillende cultu-
ren en godsdiensten het gebruik om iets, iemand vast te houden of naar een of
andere plaats te gaan vanuit de verwachting dat men door de 'heiligheid' van de
boom, de persoon, de tempel beschermd is tegen onheil en gevaar. Dit fenomeen is

34 Praktische Humanistiek nr. 8 juni 1993



en blijft actueel zolang er mensen zijn die kinderlijk en primitief reageren. Niet
alleen in psychiatrische klinieken kan het gebeuren dat men de priester meer arche-
typische competentie toedicht dan de arts en meer medische genezing van de 'Gods-
man' dan van de 'slechts medicijnman' verwacht. Aanknopend bij wijdverspreide
magische praktijken van individuen en numeriek grote groepen werden sommige
kerken of tempels emotioneel en cultisch als extra-beschermingsplaats gecultiveerd.
Daar zocht men graag zijn toevlucht om aan bloedwraak, vergelding of bestraffing
zonder rechtspraak te ontkomen. Had men eenmaal een bepaald altaar of bepaalde
kerk bereikt, dan kon men een beroep doen en rekenen op een gerechte rechts-
pleging. Dit recht op een rechtvaardig oordeel werd vanuit magische verwachtingen
en praktijken verbogen tot een onderduikpoging. Men wilde zich aan een onderzoek
onttrekken. Terminologisch en psychoanalytisch verantwoorde waarnemingen geven
waarschijnlijk een antwoord op de vraag waarom, of en hoe men theologisch en
pastoraal, menswetenschappelijk en humaan verantwoord pastoraat als vrijplaats
binnen instellingen kan spreken. Met pastoraat is het als met de mens die zich aan
het altaar vastklampt. Als men zich niet 'ter beschikking stelt', verliest men zijn
gezicht.
Dit geldt voor pastores en pastorae even goed als voor de mensen naar wie zij omzien
en die zij 'van Godswege' en ' omwille van de medemenselijkheid' in bescherming
nemen.

Noten

In: G. Ungaretti, L'Allegria, Milano, 1942,
p.lO.

2 H. Schmidt, Frieden (Themen der Theolo-
gie 3), Stuttgart-Berlin, 1969. Dit boek be-
handelt de thematiek, de problematiek, de
dramatiek en de tragiek van het verschijnsel
'vrede'. Met een kritisch-emancipatoire
interesse worden het contingente karakter
en de destructieve dimensie van achtereen-
volgens mythische, Griekse, Romeinse,
joodse en christelijke vredesopvattingen
met hun specifiek taalgebruik beschreven.

3 Voor het verstaan van de eigen en ander-
mans levens- of geloofsovertuiging levert de
etymologie een belangrijke bijdrage, die in
menswetenschappelijke, antropologische en
theologische kringen en publikaties nog
weinig 'opgenomen' is. Voor de gesignaleer-
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de woorden zie: O. Hiltbrunner, 'Warum
wollten sie nicht "philanthropoi" heissen?',
in: Jahrbuch ftr Antike und Christentum 33,
1990, p. 7-20.

4 De weergave van en de verwijzing naar vele
bronnen en monografische literatuur vindt
men bij O. Hiltbrunner, ibidem.

5 Een dergelijk gebeuren is niet alleen vanuit
de ontwikkelingssociologie van het chris-
tendom en de ontwikkelingspsychologie
van de eerste christenen te verklaren. Hier
spelen ook antropologische en theologische
principes. Principe is zowel als startpunt als
ook als standpunt en streefpunt te verstaan.

6 A. Schmoller, Handkonkordanz zum griechi-
schen Neuen Testament, Stuttgart, 1963.

7 Zie hiervoor A.M.J.M. van de Spijker, Nar-
ziJtische Kompetenz - Selbstliebe - Nächsten-
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liebe. S. Freuds Herausforderung der Theolo-
gie und Pastorat, Freiburg i. Br., 1993. Ver-
schijnt mei-juni 1993 met uitvoerig
zakenregister.

8 Zie: A.M.].M. van de Spijker, 'Fanatismus',
in: Wörterbuch des Christentums, Gütersloh-
Zürich, 1988, p. 339-340;]. Rudin, Fana-
tismus, Olten-Freiburg i. Br., 1965.

9 De volmachtscompetentie is als juridische
competentie beperkt tot de eigen kring.
Twee andere volmachtscompetenties: de ar-
chetypische competentie en de traditionele
competentie, verlenen iemand weliswaar
grote bevoegdheid, maar dan meer in de
sfeer van 'goodwill'. Vgl. A.M.].M. van de
Spijker, Pastoralecompetentie. Mogelijkheden
en moeilijkheden van het pastor-zijn, Heer-
len, 1984, p. 15-18.

10 Vgl. A.M.].M. van de Spijker, NarzijJtische
Kompetenz - Selbstliebe - Nächstenliebe.

11 Vgl.]. Rudin, ibidem.
12 W. Shakespeare, HamIet, lIl, i, 56.
13 Vgl. Th.W. Adorno, 'Theorie der Halbbil-

dung', in: ] .E. Pleines (Hrsg.), Bildungstheo-
rien. Probleme und Positionen, Freiburg -
Basel- Wien, 1978, p. 89-99, vooral p. 97:
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"Der Halbgebildete betriebt Selbsterhal-
tung ohne Selbst." Vgl. ook in hetzelfde
boek de bijdrage van O.Fr. Bollnow, 'Begeg-
nung und Bildung', p. 28-39, waarin op
p. 37 het waardevolle begrip van K. ]aspers, .
'liebender Kampf' als kern van elke com-
municatie verduidelijkt wordt.

14 Deze argumentatie is facettenrijk en niet
massief te hanteren.

15 'Pro Deo' betekent 'gratis', maar dan ook in
de zin van zonder berekening, zonder hoop
op welke vergoeding van wie dan ook.
A. Camoin zei mij eens: "Gratuitement ou
sans I'espoir de retour."

16 Vgl. Johannes 10,1-16. Vgl. ook de verschil-
lende bijdragen in de door de UTP uitgege-
ven bundels: Pastoraat met handen en voe-
ten?,Averbode, 1981; Goede herders. Zeven
opstellen over herderschap en pastoraat, Aver-
bode, 1983.

17 S. Freuds brief van 9.2.1909 in: S. Freud-
O. Pfister, Brieft, Frankfurt a.M. 1980 (2.
Aufl.), p. 11-14, hier p. 12.

18 O. Pfister's briefvan 10.9.1926, in: ibidem.,
p.109-110.
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Een lastig overbliifsel van een
voorbiigegane cultuur

Over de ambteliike binding van de geesteliik verzorger
in instellingen met een pluriform bewonersbestand

Dick Muller
---- Drs. D. Muller is voormalig eindverantwoordelijke van de afdeling mens-

wetenschappen, theologie, levensbeschouwing, cultuur en kunst van de
HogeschoolHolland in Diemen. Hij is voorzitter van de stichting 'zIN-C:

een stichting die in diverse culturele settings aandacht vraagt voor zin-
gevingsvraagstukken door middel van een onderwijsaanbod, begeleiding
en onderzoek. Onderstaande tekst is een bewerking van een inleiding die
hij heeft gehouden op een studiedag van de Vereniging van Geestelijk
Verzorgersin de Bejaardenhuizen (VGVB), op 31januari 1992.

In dit artikel wordt de ambtshalve binding van geestelijk verzorger als niet meer passend bij
deze tijd bestempeld. De binding werkt in toenemende mate belemmerend en beperkt
vooral de professionalisering van de geestelijke verzorging. Gepleit wordt voor een degelij-
ke plaatsbepaling in de culturele context waarin wordt gewerkt. De auteur stelt dat de
identiteit van de geestelijk verzorger louter zou moeten worden bepaald door diens (mate-
riële, instrumentele en team-gerichte) professionaliteit. Of dit ook gevolgen heeft voor de
vrijplaats functie van de geestelijke verzorging wordt niet aan de orde gesteld. Msluitend
wordt een pleidooi gevoerd voor samenwerking tussen werkers met en zonder ambtelijke
binding. Alleen op basis daarvan zou verdere professionalisering en uitbouw van het beroep
kunnen plaatsvinden.

Ik ga hier in op een aantal dilemma's voor de geestelijke verzorging met betrekking
tot de ambtshalve binding in identiteitsgebonden huizen met een sterk pluriforme
bewonersgroep. Het zal de lezer gaandeweg duidelijk worden dat ik zelf niet spreek
van dilemma's van de ambtshalve binding, maar het juister oordeel te spreken over
ambtelijke binding als een relict, dat ten onrechte als criterium naast dat van
professionaliteit voor de functie van geestelijk verzorger gehanteerd wordt.
Om een beetje in de thematiek te komen, eerst even een anekdote. Een bekende
fabrikant van aspirine wilde zijn produkt in het midden-oosten introduceren en gaf
een gerenommeerd reclamebureau opdracht een campagne te starten. Deze liet van
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links naar rechts een pijnlijk gezicht zien, daarna een buisje aspirine, en ten slotte
een blij gezicht: 'met aspirine verdwijnt de pijn' wilde dat uitbeelden. De campagne
flopte, omdat men er niet bij stilgestaan had dat de mensen in het midden-oosten
van rechts naar links lezen!
Niet kennen en ontkennen van cultuur genereert kortsluitingen. Dit geldt ook voor
geestelijke verzorging in het algemeen, maar des te meer voor verzorging in een sterk
pluriforme context. Ik zal dit illustreren aan de hand van drie stellingen, die ik
achtereenvolgens toelicht.

Stelling 1: Geestelijke verzorging kan uitsluitend professionele begeleiding van en
hulpverlening aan mensen zijn, als ze de culturele context (inclusief het levens-
beschouwelijk referentiekader) van hen niet alleen kent (naar inhoud en betekenis),
maar daar ook vanuit werkt.

De geestelijk verzorger staat met beide benen in de cultuur, moet daarin ook staan,
en hij moet de cultuur interp~eteren. Het staan in en het interpreteren van die
cultuur zijn voorwaarden voor zijn werkzaamheden. In dat verband wil ik ingaan op
een aantal culturele ontwikkelingen die zich in de afgelopen tientallen jaren hebben
voltrokken of bezig zijn zich te voltrekken. Binnen het beperkte kader van dit artikel
vraag ik slechts aandacht voor enkele dominante kenmerken van onze cultuur:

individualisering en pluriformisering,
vrijheid en autonomie, en in directe samenhang daarmee:
afkeer van instituties en autoriteiten, en
teloorgang van een allesomvattende visie op de werkelijkheid en daarmee van
een gemeenschappelijke taal (als van deze laatste nog wel sprake is in bepaalde
groeperingen, dan leveren communiceerbare interpretaties nog de nodige pro-
blemen op).

Nederland kende lange tijd een verzuilde structuur. Mensen hoorden bij een zuil
door geboorte en voor de meeste mensen speelde zich het leven binnen de betreffen-
de zuil af. De gemeenschappen binnen de zuil waren herkenbaar en verleenden aan
de leden identiteit. De wereld was bekend en overzichtelijk. Verkeer tussen de zuilen
kwam weinig voor en mocht op een aantal terreinen ook niet. Chargerend zou ik
willen zeggen dat de levensbeschouwelijke uitgangspunten en het gedrag dat daarbij
hoorde in hoge mate het leven van de mens bepaalden, waar nodig aangevuld met
sociale controle. Dat in zo een situatie de levensbeschouwelijke instituties lange
armen hadden spreekt voor zich. In relaties, gezin, school, vakbeweging, sport- en
vrijetijdsorganisaties, overal was het levensbeschouwelijke instituut present en altijd
vrijwel ambtelijk. En daar was niet veel tegen in te brengen. Je was katholiek en dus
was je lid van ... , je was socialist en dus was je lid van ... , je was gereformeerd en dus

38 Praktische Humanistiek nr. 8 juni 1993



was je lid van ... Zo leefden de meesten in een eigen bekende en overzichtelijke
wereld met een flink aantal vanzelfsprekendheden en heldere gezagsverhoudingen
onder het genot van de sociale controle.

In de negentiger jaren kennen we nog slechts enkele van zulke gesloten zuilen met
het levensbeschouwelijke instituut als centrale orgaan. De mens van nu is soms nog
wel katholiek of socialist of hervormd of humanist, maar is dat niet op de eerste
plaats. Hij is allereerst mens, individu en wil zichzelf ontplooien. Hij heeft behoefte
aan vrijheid en wil zijn autonomie beleven. De samenleving vraagt ook in toenemen-
de mate om individu te zijn. Je moet, onder een aantal voorwaarden die door de
overheid worden gesteld, voor jezelf kunnen zorgen, je eigen toekomst in kaart
brengen en voor je eigen welzijn zorgen. Ik zal hier geen poging ondernemen om te
beschrijven hoe individualisering, pluriformisering, vrijheid, autonomie en afkeer
van instituties en autoriteiten zich concreet in onze samenleving manifesteren op
allerlei terrein, maar me beperken tot een aantal gevolgen voor geloven, zingeven of
het verlenen van betekenis aan de werkelijkheid.
De genoemde dominante cultuurkenmerken bepalen in hoge mate ons bewustzijn
en ons levensgevoel en gelden zowel buiten als binnen levensbeschouwelijke institu-
ties. De mens van nu laat zich niet meer door derden aanpraten of en hoe hij dient te
geloven, of en op welke manier hij een levensbeschouwelijk referentiekader moet
opbouwen en op welke wijze hij met existentiële thematieken in het leven moet
omgaan. Het leven mag naar eigen believen zin of juist geen zin hebben. De
levensoriëntatie van de Westeuropese mens, ook van de gelovige, verschuift steeds
meer van buitenwereldlijk naar binnenwereldlijk en al naar gelang de levensbeschou-
welijke instituties deze beweging niet mee kunnen maken, zal hun rol in de levens-
oriëntatie in betekenis afnemen. De mens zelf wordt steeds belangrijker als zingever.
Hij bepaalt zelf, moet zelf bepalen welke betekenis de gebeurtenissen voor hem
hebben. Noch een levensbeschouwelijk instituut, noch de ambtelijke professionals
van dat instituut blijken in staat voorgegeven zin te produceren.
De zingeving is geïndividualiseerd en daarmee geworden tot een zwaar persoonlijke
opgave. Dit geldt evenzeer mensen die binnen een traditie van zingeving staan, als
mensen op de rand daarvan en mensen buiten enige traditie. De gelovige binnen een
traditie gelooft niet meer op gezag, zelfs (soms vooral) niet op gezag van de hoogste
autoriteit daarbinnen, maar gelooft op grond van eigen inzichten, argumenten,
interpretaties en emoties. Geestelijke verzorging wordt zo tot begeleiding en hulp bij
zingevingsprocessen en is maatwerk, meer dan ooit. Geestelijke zorg op maat.
Daar komt nog iets bij. Geen van 'de grote verhalen' over het leven, zoals verteld
door verschillende tradities, bezitten nog allesomvattende geldigheid. Dat komt,
vermoed ik, door een hele reeks van oorzaken. De complexiteit, verwetenschappelij-
king, compartimentering en snelheid van onze samenleving staan in schril contrast
tot de wereld waarin de grote verhalen hun vorm hebben gekregen. Kennis van het
verhaal en de bijbehorende taal is als het ware een apart en maar moeilijk te betreden
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compartiment van het leven geworden. Voor velen lijkt zingeving via de weg van de
traditie een moeilijk begaanbare weg en die moeite wordt nog exponentieel groter
naarmate binnen een levensbeschouwelijk instituut nog de neiging bestaat om 'waar-
heid' voor de gelovigen te formuleren en via het gezag af te dwingen. De individuele
mens schrijft of vertelt zijn eigen verhaal. En waar dat gewenst of noodzakelijk is,
zoekt hij daarbij steeds vaker begeleiding en hulp buiten de gevestigde zingevings-
instituten om. Zo wordt hij gevrijwaard van iedere bindingsclaim en niet geconfron-
teerd met goed bedoelde maar niet gewenste voorgegeven waarheden. Hij wil gekend
zijn in zijn eigen culturele context en de vragen die van daaruit door hem zelf gesteld
worden en de verhalen die van daaruit begrepen moeten worden.
Aangezien geestelijke verzorging een door allen betaalde voorziening is binnen zorg-
instellingen, behoort deze beschikbaar te komen door de aanwezigheid van zin-
gevingsdeskundigen, zonder ambtelijke binding aan een bepaald levensbeschouwelijk
instituut. Identiteitsgebondenheid in zorgcentra met een pluriform bewoners-
bestand wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat het om juridische identiteit gaat,
het zorgcentrum behoort tot een bepaalde koepel voor overleg met de overheid. Res-
pect voor de pluriformiteit van de bewoners en het feit dat zij, uitsluitend zij, subject
van de geestelijke verzorging zijn, maakt het noodzakelijk om duidelijk te maken dat
zorg er is vanuit het huis en niet vanuit een levensbeschouwelijke instelling.

Stelling 2: Ambtshalve binding werkt in toenemende mate belemmerend, beperkt
eerder de professionaliteit van de geestelijk verzorger, dan dat deze erdoor wordt
verruimd.

Ambtshalve binding houdt voor mij feitelijk in: erkenning door een levensbeschou-
welijk instituut als ambtsdrager binnen het juridische gebied van het betreffende
instituut. Die erkenning is vrijwel steeds gebaseerd op het voldoen aan door dat
instituut gestelde opleidingseisen en op de constatering dat de betreffende persoon
zich in voldoende mate verbonden weet met en gebonden weet aan de waarheid,
beginselen, belijdenisgeschriften en uitgangspunten van dat instituut en zich bij-
gevolg zal voegen in de gezagsstructuur daarvan.
Daar hoeft op zich niets fout aan te zijn, al treden er binnen een instituut zelf al heel
wat spanningen door op. Echter, het gaat hier wel om erkenningsgronden die per
instituut sterk verschillen, die vooral maatschappelijk niet getoetst kunnen worden
en nauwelijks beïnvloedbaar zijn. De ambtshalve binding vindt zijn erkennings-
gronden binnen een levensbeschouwelijk instituut gericht op functies in dat insti-
tuut. De geestelijk verzorger in een zorginstelling vervult echter geen functie binnen
een levensbeschouwelijk instituut, maar in een maatschappelijke organisatie. De
functie van de geestelijk verzorger buiten een levensbeschouwelijk instituut is een
volstrekt andere dan die van predikant of priester binnen een geloofsgemeenschap.
Een zorginstelling is geen geloofsgemeenschap, maar een omgeving waar men
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woont. De ambtshalve binding zegt vooral iets over de geschiktheid voor functies
binnen een levensbeschouwelijk instituut en weinig over de functies daarbuiten. Ik
vrees zelfs dat bij een nog verder gaande verrechtsing van leer en leergang in enkele
kerken de ambtelijke binding een indicatie zal kunnen worden voor ongeschiktheid
voor de functie van geestelijk verzorger in pluriforme instellingen.

Waaruit bestaat eigenlijk de professionaliteit van de geestelijk verzorger? Ik onder-
scheid drie velden van professionaliteit. Allereerst het veld van de materiële professio-
naliteit. Deze omvat mijns inziens kennis van en inzicht in levensbeschouwelijke en
zingevingsthematieken en problematieken, zoals deze zich voordoen in de west-
Europese cultuur en binnen levensbeschouwelijke stromingen. Het gaat ook om de
gevoeligheid voor en het kunnen omgaan met allerlei uitingsvormen daarvan in
symbolen, rituelen, liederen, poëzie, verhalen, muziek en beeldende kunst. Daar-
naast omvat de materiële professionaliteit een reeks inzichten op menswetenschappe-
lijk terrein onder meer betreffende de menselijke levensloop, belangrijke gebeurte-
nissen daarin, crises, etc.
Het tweede veld dat ik onderscheid is dat van de instrumentele professionaliteit. Hier
gaat het om de ontwikkeling van kennis en inzicht, maar ook van attitudes van de
geestelijk verzorger om zichzelf als belangrijkste instrument te kunnen hanteren in
de relatie met de cliënt. Hij weet contextuele culturele gegevens van de cliënt te
verzamelen, te interpreteren en te hanteren en kan zijn begeleidingswerk van daaruit
vormgeven. Hij heeft weet van en is gericht op communicatie. Hij is zich bewust van
zijn (niet uitsluitend levensbeschouwelijke) preoccupaties en weet daarmee om te
gaan. Hij is in staat, waar noodzakelijk en gewenst eigen betrokkenheid en visies te
vertolken. Hij. is in staat, waar noodzakelijk en gewenst, de cliënt binnen diens
culturele context te helpen om tot een wat ander inzicht, denken, handelen te
komen.
Tenslotte onderscheid ik het veld van de team-gerichte professionaliteit. De geestelijk
verzorger/zingevingsdeskundige is in mijn opvatting een staffunctionaris. Hij levert
vanuit de eigen deskundigheid bijdragen aan beleidsontwikkeling en de uitvoering
daarvan. Zijn eigen werkzaamheden vallen derhalve ook onder dat beleid. In deze
zin is de geestelijk verzorger geen solist, al werkt hij veelal in een 1 op 1 situatie. En
voor zijn eigen professionalisering maakt hij deel uit van beroepsverbanden van
geestelijk verzorgers.

Samenvattend wil ik stellen dat deze drie velden tezamen de professionaliteit en
daarmee de identiteit van de geestelijke verzorging en van de geestelijk verzorger
bepalen. Hiermee zou ik mijn betoog kunnen afsluiten. Maar met het oog op de
realiteit van de huidige professionele geestelijk verzorgingspraktijk geef ik u ook
graag de volgende stelling in overweging:

Stelling 3: Gelet op een aantal dominante kenmerken van onze cultuur en de
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toename van het aantal geestelijk verzorgers zonder ambtelijke binding, werken
beide typen geestelijk verzorgers samen in beroepsverbanden aan de professionalise-
ring van hun beroep.Als fàcet van die professionalisering moeten zowel deproduktie-
ve als de contra-produktieve kanten van de ambtelijke binding in kaart gebracht en
gewogen worden.

Er zijn geestelijk verzorgers voor wie de ambtelijke binding van grote betekenis is
voor hun functioneren. De ambtelijke binding aan een bepaalde gemeenschap geeft
hen een basis van waaruit ze werken, bepaalt de identiteit van hun werk en legiti-
meert als het ware hun handelen. Er zijn ook geestelijk verzorgers die bewust geen
ambtelijke binding aangaan. Zij zien daarin weinig voordelen voor hun functione-
ren, maar wel grote nadelen. Daarnaast zijn er nog geestelijk verzorgers die geen
ambtelijke binding hebben, omdat ze er niet voor in aanmerking komen. Ze hebben
opleidingen gevolgd (en daarvan zijn er nu al meerdere) die geen ambtsopleidingen
zIJn.
Het lijkt mij van het grootste belang dat deze groepen niet tegen elkaar worden
uitgespeeld. noch dat één van de groepen een soort absoluut alleenrecht claimt, maar
dat ze vanuit hun verschillend-zijn gezamenlijk werken aan de verdere uitbouw van
het beroep van geestelijk verzorger. Als opleider heb ik een flink aantal jaren de
discussies over de ambtelijke binding meegemaakt. Ze maakten en maken op mij
meestal de indruk als bliksemafleider of als alibi dienst te doen, om maar niet toe te
hoeven komen aan de echte problematiek van de professionalisering. En dat valt te
betreuren. Alle geestelijk verzorgers moeten mijns inziens gemobiliseerd worden
want de tijd dringt. Immers, culturele veranderingen gaan door en deze stellen hoge
eisen aan hun professionaliteit. Of men dat nu toejuicht of niet, de basis voor de
legitimiteit van geestelijke verzorging met een ambtelijke binding wordt steeds klei-
ner. Alleen geestelijke verzorging als een verzelfstandigd en onafhankelijk deel/aan-
bod binnen het geheel van de geestelijke volksgezondheid lijkt mij toekomst te
hebben.
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Humanistisch geesteliik werk:
hoe is het mogeliik

Marianne Wimmers
Na geruime tijd docente te zijn geweest aan het Humanistisch Opleidings
Instituut en de Universiteit voor Humanistiek is Mevr. M. Wimmers nu
als humanistisch raadsvrouw werkzaam in het Delta Psychiatrisch Zie-
kenhuis te Poortugaal

Het ambtelijk karakter van het humanistisch geestelijk raadswerk en de daarop gebaseerde
vrijplaats zijn niet voor iedereen meer vanzelfsprekend. Maatschappelijke ontwikkelingen,
de professionalisering van het beroep en twijfel aan de zin van geestelijke genootschappen
hebben hiertoe zeker bijgedragen. In dit artikel worden een aantal argumenten aangedra-
gen om de drie fundamenten van het humanistisch geestelijk werk, te weten humanisme,
ambt en professie, met alle inzet te handhaven.

Inleiding

Het ambtelijk karakter van het humanistisch geestelijk werk en de daarop gebaseerde
vrijplaats mag de laatste tijd dan wel in het middelpunt van de belangstelling staan,
bij het zoeken naar literatuur over dit onderwerp blijkt er niet veel te vinden te zijn.
Toch hebben humanistische raadslieden vanaf het ontstaan van het humanistisch
geestelijk werk als ambtsdrager vanwege het Humanistisch Verbond gefunctioneerd
en vormde dit één van de fundamenten van het werk. Kennelijk was het ambtelijk
karakter op zich voor de betrokkenen zo vanzelfsprekend dat het geen onderwerp
van gesprek kon worden. Over de consequenties van het ambtshalve functioneren
werd trouwens wel gepraat.
Voor mijzelf gold het bovenstaande in sterke mate en hoewel ik begrijp waarom het
ambtelijk karakter nu zo onderwerp van gesprek is, vind ik het verbazingwekkend en
zorgwekkend hoe hevig de twijfel is. Naar goed humanistisch gebruik zie ik in dat
twijfel iets moois is, maar het is jammer wanneer verworvenheden te gemakkelijk
opzij zouden worden gezet. Je hebt ze niet zomaar terug.
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Waar aanmerkelijk minder aan getwijfeld maar toch veel over gesproken wordt, is
een ander fundament van het humanistisch geestelijk werk namelijk het professio-
neel karakter ervan. Het derde fundament, het humanisme, staat eveneens tot mijn
niet geringe verbazing ter discussie als zinvolle basis voor het humanistisch geestelijk
werk. Maar alvorens iets te zeggen over de mogelijke oorzaken van deze twijfels en
over de zin en/of onzin van de drie fundamenten van het humanistisch geestelijk
werk, iets over de eigen aard en de benaming van het beroep.

2 Humanistisch geestelijk werk

Wanneer je, met Frankl, serieus neemt dat de vraag naar de zin van het (eigen) leven
een teken is van mens-zijn en niet van ziek-zijn, dan heeft dat nogal wat consequen-
ties voor de wijze waarop het beroep van humanistisch geestelijk werkende mogelijk
is. Het gaat dan om vragen als: Op welke fundamenten berust het werk of zou het
moeten berusten? Welke terreinen rekent een geestelijk werkende tot zijn aandachts-
gebied? Wat valt er te zeggen over de relatie tussen een geestelijk werkende en zijn of
haar gesprekspartner?
Bij die laatste vraag wil ik aan de hand van een terminologische kwestie even stilstaan.
Iemand die een appèl doet op een humanistisch geestelijk werkende als humanistisch
geestelijk werkende, geeft daarmee al impliciet te kennen zeer goed te beseffen wat
van belang is voor het mens-zijn, namelijk het op enigerlei wijze (kunnen) stellen
van de vraag naar zin. Geestelijke verzorging kan dan ook niet de term zijn voor
datgene wat in een dergelijk contact plaatsvindt. De ander zou voordat er nog maar
een woord gesproken is, al bestempeld worden tot zorgbehoeftige.
Geestelijk raadswerk doet het in dit verband ook niet zo goed. De ander is niet om
raad verlegen, trouwens de raadsman of raadsvrouw zou deze ook niet kunnen
'leveren'. Waar het in dit verband om gaat is dat er twee meer weten dan één. En dat
de geestelijk werkende als medemens en als ander mens ertoe kan bijdragen dat de
ander zijn of haar werkelijkheid in een breder perspectief kan plaatsen zodat er dan
soms wegen mogelijk blijken die voorheen onzichtbaar waren. Dat is iets anders dan
raad geven.
De ongelukkigste term in dit verband is misschien wel geestelijke begeleiding. Bij
het woord 'begeleiding' kan ik bij voorbeeld denken aan een pianist die een violist
begeleidt. In zo'n geval is die begeleiding volledig dienstbaar aan het spel van de
violist. Wil de begeleiding slagen dan moet de pianist zijn partij zo kunnen spelen
dat de violist optimaal tot zijn recht komt. De violist speelt dan met begeleiding.
Anders ligt het wanneer het bij voorbeeld gaat om kinderen die alleen ergens binnen
mogen onder begeleiding van volwassenen. Dat is een begeleiding die stuurt, richt,
in toom houdt. De kinderen gaan naar binnen onder begeleiding. Wanneer er nu
wordt gesproken over begeleiding weten we niet over welke betekenis het gaat,
terwijl de verschillende betekenissen verwijzen naar diametraal tegenovergestelde
handelingen en houdingen.
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De benaming geestelijk werk, is de enige die de ander niet in een of andere rol van
behoeftige drukt. Dat mensen, hoe autonoom ook, daarnaast op elkaar zijn aan-
gewezen ook waar het hun geestelijk leven betreft duidt niet op een tekort, maar op
een zijnswijze. We hebben elkaars hulp niet nodig om mens te worden, zijn en
blijven. We hebben elkaar daarvoor nodig. En dat is iets heel anders. Dit is voor mij
het uitgangspunt bij de verdere doordenking van de drie fundamenten van het
humanistisch geestelijk werk: humanisme, ambt en professie. Met dat 'ambt' wil ik
nu verdergaan.

3 Ambt

Voor alle duidelijkheid voorlopig twee omschrijvingen van 'ambt':

"Ambt is in het algemeen een dienst die op opdracht berust, hetzij van wereld-
lijke of geestelijke (kerkelijke) aard; ook een geestelijke dienst die op goddelijke
opdracht berust. Dit laatste onderscheidt zich van beroep dat uitsluitend een
wereldlijk karakter draagt en niet uit een bepaalde opdracht of dienstbetrekking
bestaat; ook van het politieke, rechterlijke of maatschappelijke ambt dat wel op
opdracht berust, maar van de wereldlijke overheid en wel uit een dienstbetrek-
king bestaat. Terwijl het geestelijke ambt zich louter van geestelijke middelen
bedient, laat het politieke, rechterlijke of maatschappelijke ambt zich met be-
hulp van wereldlijke macht, desnoods met geweld gelden."!

Wat opvalt aan deze omschrijving is dat een ambt, zowel wereldlijk als geestelijk, in
beide gevallen berust op een opdracht. Een geestelijk ambt bedient zich van geeste-
lijke middelen; een wereldlijk ambt van wereldlijke middelen. Ook De Vries legt de
nadruk op dit opdrachtkarakter:

"Ambt is een openbare werkkring tengevolge van een benoeming door een
openbaar gezag."

Wezenlijk is daarbij voor het ambt de aanstelling door de overheid, respectievelijk
een bevoegde instantie. Voorbeelden zijn de burgemeester, de rechter, de notaris, ook
de predikant. Een advocaat daarentegen kan men uiteraard niet onder deze voorbeel-
den opnemen. "Wie zich ergens heeft nedergezet om naar eigen keus een beroep uit
te oefenen, of wie door een bijzonder persoon is aangesteld, of wie door volkskeuze
tot een werkkring geroepen is, bekleedt geen ambt."2

Lekkerkerker merkt mijns inziens terecht op dat deze omschrijving van ambt karak-
teristiek lijkt voor de 1ge eeuw waarin nog met zoveel vanzelfsprekendheid gezag
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werd uitgeoefend en aanvaard en 'openbaar gezag' en 'volkskeuze' over het algemeen
nog door een grote afstand van elkaar gescheiden waren. Immers, tegenwoordig
spreekt men ook van het ministersambt. En de minister wordt weliswaar benoemd
door de Kroon, doch de Koning(in) moet hierbij uitdrukkelijk handelen in overeen-
stemming met de inzichten van de meerderheid van de Tweede Kamer zoals deze na
de verkiezingen blijken. Dit betekent, volgens mij, dat het wereldlijk ambtsbegrip al
enigszins gedemocratiseerd is. Toch denk ik dat voor velen het begrip ambt deson-
danks te sterk verwijst naar autoriteiten die, wat betreft het geestelijk ambt, ons
weleens even zullen vertellen wat wij moeten denken en geloven. Juist dàt ervaren wij
nu als onverdraaglijk en dat lijkt mij, als kind van mijn tijd, terecht.

4 Maatschappelijke Ontwikkelingen3

Precies zoals op andere terreinen is gebeurd, is h~t ook op het terrein van de
(geloofs)overtuiging de persoonlijke beleving en ervaring die bepalend is geworden.
Hoewel deze subjectivering van (geloofs)overtuiging te verkiezen valt boven geloven
op gezag, vind ik het niet een zonder meer alleen maar positief te duiden verschijn-
sel. Een vrij, open en rationeel gesprek kan op grond hiervan snel verzanden in
opmerkingen als: "Voor mij is het zo", of"Dat voel ik nu eenmaal zo". Het lijkt dan
niet meer uit te maken hoe iemand denkt of leeft en wat een ander daarvan vindt,
terwijl onze visie op het leven en ons handelen op grond daarvan direct consequen-
ties heeft of kan hebben voor de inrichting van onze wereld en voor de wijze waarop
we met elkaar omgaan. Op deze manier wordt het wel erg moeilijk onze (geloofs)-
overtuiging te delen met anderen.

Mensen verenigen zich minder en minder op basis van hun (geloofs)overtuiging en
de (kerk)genootschappen verliezen steeds meer terrein, waardoor hun maatschappe-
lijke invloed alsmaar kleiner wordt. Op die manier wordt het steeds moeilijker te
zien wat de maatschappelijke consequenties zijn van (geloofs)overtuigingen. Deze
worden daardoor dan nog eens extra teruggedrongen naar de privéwereld van men-
sen.
Deze privatisering vind ik een hachelijke zaak, want met het verdwijnen van de
levensbeschouwelijke kritiek op de gang van zaken in onze samenleving, wordt die
plaats opgevuld door andere ideologieën (systemen) die graag, onopgemerkt en
ongekozen, de ontstane leegte willen vullen. Trouwens wat is een (geloofs)over-
tuiging waard die geen maatschappelijke consequenties heeft?
Door genoemde subjectivering en privatisering vervagen de grenzen tussen de
(kerk)genootschappen. Het lijkt allemaal wat door elkaar te lopen. Er zijn mensen
die niet tot een bepaald (kerk)genootschap willen horen maar toch de normen,
waarden en idealen daarvan als richtinggevend in hun leven accepteren. Daarnaast
zijn er mensen die tot een bepaald (kerk)genootschap behoren maar niet volgens
betreffende normen, waarden en idealen (willen) leven. En er zijn mensen die alles
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hetzelfde vinden en dus niks vinden. Daarbij komt dat onze samenleving op dit
moment in hoge mate geseculariseerd is, dat wil zeggen dat godsdienstige instellin-
gen invloed verloren hebben en nog steeds verliezen en mensen minder handelen op
grond van godsdienstige motieven. Met de groei van de tweede generatie Nederlan-
ders van allochtone afkomst zou dit proces echter wel eens kunnen worden stopgezet
of zelfs worden omgekeerd.
De secularisatie lijkt met zich mee te brengen dat we het gevoel dreigen te verliezen
voor wat geestelijk leven eigenlijk is. We worden één-dimensionaler. Het geestelijke
op zich wordt al snel gereduceerd tot het psychische, sociale, biologische of desnoods
tot een bepaalde inhoud van geestelijk leven. Verlangen naar transcendentie lijkt
ouderwets en niet van deze tijd.

De hierboven genoemde processen hangen samen met wat men wel het te gronde
gaan van 'de grote verhalen' noemt. De wereld, het leven, bleek toch niet zo beheers-
baar als we dachten en de schok die dat besef teweeg heeft gebracht - bijvoorbeeld
dat ook een cultuur als de onze kan leiden tot volkerenmoord en concentratiekam-
pen - lijkt op een steeds dieper niveau in de ervaring van mensen door te dringen.
Vanuit ons hedendaagse perspectief lijken ideologische systemen meer kwaad dan
goed te hebben aangericht.
Evenmin echter als het doodverklaren van God, heeft het doodverklaren van de
grote verhalen ons, lijkt mij, veel goeds gebracht. Zie onze houding ten opzichte van
Nederlanders van allochtone afkomst. Terwijl die verhalen worden doodverklaard en
de invloed van de geestelijke genootschappen taant, is er door de achterdeur bijna
onopgemerkt een 'Groot Voorbeeld' binnen geslopen. Jong, wild en dynamisch: het
bedrijfsleven. "Ik (ver)koop, dus ik besta" is iets wat op wel erg veel terreinen geldt.
Voorbeelden: we hebben een overheid die produkten en diensten aanbiedt, patiënten
die cliënten of consumenten zijn geworden, universiteiten die ondernemend zijn,
geestelijk verzorgers die hun 'produkt' moeten gaan verkopen.

S Nog eens ambt

Wat betekenen nu bovengenoemde processen van subjectivering en privatisering,
van secularisatie en het teloor gaan van de grote verhalen voor het ambt van geeste-
lijke? Wanneer het eigene van een (geestelijk) ambt is, dat het op een opdracht
berust en een benoeming door een bevoegd gezag betreft, dan hebben we nogal wat
problemen, zoals:

1. Een geestelijke vertegenwoordigt een geestelijk genootschap, maar wat zijn de
grenzen daarvan?

2. Hoe verhoudt de persoonlijke (geloofs)overtuiging van de ambtsdrager zich tot
die van zijn genootschap?
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3. Wat heb je als geestelijke aan je genootschap als het zich maatschappelijk niet of
nauwelijks profileert?

4. Wat is de zin van het delen van een (geloofs)overtuiging?
5. Last but not least: kan er nog sprake zijn van enige (geloofs)overtuiging? Hier-

over later meer.

Wanneer het gaat over 'grenzen' van een overtuiging of van een genootschap, dan
zijn we snel geneigd te denken dat het gaat over gesloten grenzen, dus over gesloten
overtuigingen en autoritaire genootschappen. Maar grenzen kunnen ook open zijn.
Een open overtuiging, in ruimte en tijd betrekkelijk, feilbaar en onaf, heeft ó6k
grenzen. Zo niet, dan zou de overtuiging vormloos zijn en dus niet bestaan. Wanneer
een genootschap wil staan voor een dergelijke overtuiging dan moet het die overtui-
ging wel doorlopend onderwerp van gesprek laten zijn. Want zo'n overtuiging blijft
altijd in de groei en er zal soms ook stevig in gesnoeid en gewied moeten worden.
Een open overtuiging is dus niet hetzelfde als een kant-en-klare overtuiging die
'alleen maar' steeds aan de eisen van de tijd moet worden aangepast. Zo'n overtui-
ging is een gesloten overtuiging, ook al is deze van een meer verlichte soort.
Een genootschap dat een open overtuiging wil vertegenwoordigen kan zelf ook geen
gesloten grenzen hebben. Het is daar noodzakelijkerwijze een komen en gaan van
mensen, van invloeden, van ideeën. Broodnodig voor een goede groei van zo'n
overtuiging. Niet alleen intern, maar ook wat betreft positie in de samenleving kun
je verwachten dat zo'n genootschap nogal beweeglijk is. Bijvoorbeeld: de verhouding
van het Humanistisch Verbond ten opzichte van de kerken is dermate beweeglijk dat
je hier best kunt spreken over 'dansen'. En: Why waltz, when you can rock 'n' rail?
Of is het toch oerdans?

Uiteindelijk hangt de mogelijkheid en de zin van een geestelijk ambt af van de
mogelijkheid en de zin van een geestelijk genootschap. Ik zie wel wat in het hier-
boven beschreven open genootschap dat een open overtuiging wil vertegenwoordi-
gen en ook geen ander belang heeft juist dàt te doen in woord en daad. Ik denk niet
- om het daar nu maar even bij te houden - dat alle Nederlanders noodzakelijker-
wijze ten diepste humanist zijn of dat binnen afzienbare tijd wel zullen worden. Dat
betekent dat een kritisch humanistisch geluid in de samenleving belangrijk is. Daar-
toe is het zinvol zich te verenigen op basis van fundamentele gedeelde waarden, zoals
dat nu ook. gebeurt. Dat is niet in tegenspraak met een mogelijkheid tot een
persoonlijke levensovertuiging.
Persoonlijk is iets anders dan individueel of privé. Een persoonlijke levensovertui-
ging hebben betekent dat bepaalde normen en waarden en idealen voor iemand
persoonlijk zijn gaan leven, dat ze deel uit zijn gaan maken van zijn of haar wijze van
bestaan. Het kan gaan om normen en waarden en idealen die de persoon in kwestie
gemeenschappelijk heeft met anderen. Hij of zij kan ze ook 'geleerd' hebben van die
anderen. Door erover te praten of, wat meestal meer indruk maakt, doordat een
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ander ze op inspirerende wijze voorleeft. Door weet te hebben van de mogelijkheid
van bepaalde normen, waarden en idealen, kan je ze ook zo gaan beleven en ervaren.

De persoonlijke (geloofs)overtuiging van de ambtsdrager verhoudt zich in principe
niet anders tot die van het genootschap dan die van de andere leden. Een ambtsdra-
ger onderscheidt zich wel van andere leden doordat hij zijn eigen overtuiging zo naar
voren moet kunnen brengen dat hij daarmee ook het genootschap kan vertegen-
woordigen. Het lijkt mij duidelijk dat op grond van hetgeen hiervoor is gezegd de
ambtelijke binding nooit kan betekenen dat het genootschap zijn ambtsdragers als
het ware geestelijk onder curatele stelt. Erasmus zou zich in zijn graf omdraaien! Het
gaat om wederzijdse herkenning en erkenning en op basis daarvan om wederzijdse
steun en kritische loyaliteit. En verder geldt ook hier wat overal geldt: je kan niet zelf
in je eentje uitmaken of je bij een groep behoort, daar heeft die groep ook iets over te
zeggen en daar kan ik goed mee leven.
Wanneer een ambtsdrager zijn genootschap vertegenwoordigt, draagt het in hoge
mate bij aan de geloofwaardigheid van ambtsdrager en genootschap indien er niet
alleen in abstracto, maar ook in concreto iets te vertegenwoordigen valt. Het genoot-
schap dient ergens voor te staan. Indien een genootschap zich maatschappelijk niet
of nauwelijks profileert, dan is dat een probleem, maar nog geen reden tot opheffen
van zo'n genootschap, wel reden tot kritiek op dat genootschap. Je kunt er met
andere woorden ook iets over zeggen indien je als ambtsdrager in zekere zin je
genootschap mist! Hoe onduidelijk de grenzen van de (kerk)genootschappen ook
zijn, dat betekent niet dat ze niet vertegenwoordigd kunnen worden.
Er is trouwens nog een reden waarom de ambtelijke binding van belang is. In
instellingen waar humanistisch geestelijk werkenden werken kunnen zij op grond
van hun ambtelijke binding mensen een vrijplaats bieden. Het begrip vrijplaats geeft
aan dat het op deze plaats om iets anders gaat dan om datgene waar betreffende
instelling verantwoordelijk voor kan zijn. Het kan een geestelijk werkende in welke
instelling dan ook uiteindelijk niet gaan om goede gezondheid, goede militaire
deskundigheid, goed sociaal aangepast gedrag, goed burgerschap. De dimensie van
het geestelijke gaat altijd uit boven elk denkbaar aspect van het menzijn. Dat houdt
ook een taalprobleem in. De taal van geestelijk werkenden is een andere dan die
welke gebezigd wordt binnen de gezondheidszorg, het leger of in het gevangenis-
wezen. Het is echter wel van belang dat een geestelijk werkende in staat is zoveel
mogelijk zaken die aan de orde zijn met betrekking tot het optimaal geestelijk
functioneren van mensen in de taal van de instelling te verwoorden. Maar daar waar
de taal van de instelling ook de taal wordt van de geestelijk werkende, wordt aan de
ervaring van de mens als mens tekort gedaan. De verwoording, waar ik het in het
hier voorgaande over had, kan daarom nooit meer zijn dan het begin van een
uiteenzetting die véél verder dient te gaan. Om tot een dergelijk gesprek te kunnen
komen is uiteraard een goede verstandhouding nodig met mensen in de directe
werkomgeving. Maar er is ook enthousiasme nodig voor het eigene van het beroep
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van geestelijk werkende en het geloof in het belang daarvan zowel voor de ander als
voor de instelling. De vrijplaats maakt dan niet onzichtbaar, maar juist zichtbaar en
vraagt in bijvoorbeeld verwoording, vertaling en communicatieve vaardigheden een
grote mate van deskundigheid.

Op dit moment zie ik ondanks alle problemen geen reden het ambt te beschouwen
als iets dat achterhaald is. Integendeel, er zijn goede redenen het ambt als één van de
drie fundamenten van het humanistisch geestelijk werk met alle inzet te handhaven.

6 Professie

Met het begrip professie is iets eigenaardigs aan de hand. Zoveel moeite als we
hebben met het begrip ambt, mede omdat we het associëren met betweterij, zending
bedrijven en profeteren, zo rustig voelen we ons bij de termen professie en professio-
naliseren. En dat terwijl het woord professie alleen ons al argwanend zou moeten
maken. Immers, zowel profeteren als professie stammen af van het griekse 'profain-
ein', dat betekent: 1. voorlichten, 2. door licht tevoorschijn brengen, tonen, schij-
nen/stralen, 3. van te voren tonen, verkondigen, voorspellen, 4. uiten, openbaren, 5.
beloven, 6. te koop lopen met.

We vinden de zeer letterlijke betekenis zelfs terug als we iemand die ons terzake
kundig lijkt om raad vragen en zeggen: "wil jij je licht daar eens over laten schijnen"?
Ik stel daarom voor met het begrip profeteren net zo welwillend om te gaan als met
het begrip professie en met het begrip professie net zo argwanend als met het begrip
profeteren. Kennelijk doen onze 'professionals' toch hetzelfde als de vroegere (en
hedendaagse) profeten, maar op een andere basis.
Van professionals mag verwacht worden dat ze deskundig zijn. Hoe zouden zij
anders hun licht (welk dan ook) ergens over kunnen laten schijnen? Toch zijn
professioneel/professionalisering en deskundig geen synoniemen. Deskundig bete-
kent "met kennis van zaken kunnen oordelen over de zaak waarvan sprake is."4
Professionalisering wordt wel omschreven als "het proces waardoor bepaalde werk-
zaamheden zich gaan verdichten tot een bepaalde functie",5 en "het voortdurende
proces van beroepsdifferentiatie tengevolge van een steeds verdergaande arbeids-
verdeling in hoog ontwikkelde industriële maatschappijen".6 Bij professionalisering
gaat het dus om werkzaamheden die zich verdichten en om arbeidsverdeling. Daar-
mee is natuurlijk absoluut niet gezegd dat voornoemde werkzaamheden vóór de
professionalisering ondeskundig werden uitgevoerd. Toch wordt een deskundige
door ons vaak pas dàn serieus genomen, als hij of zij ook professioneel werkt.

Volgens ter Borg? hangt de toenemende professionalisering samen met de toenemen-
de differentiatie van onze samenleving. Allerlei terreinen zijn in de loop der tijd
zelfstandig geworden. Het lijken wel aparte werelden met eigen vragen en proble-
men, normen en waarden waar soms geen samenhang tussen te ontdekken valt.
Niet iedereen kan in al die 'werelden' even goed de weg vinden. Daar zijn dan de
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'professionals' voor om ons de weg te wijzen in die werelden, in het leven en ons te
vertellen hoe het zit en hoe het moet. Echter, om een terrein optimaal te kunnen
kennen moet je je begrenzen, moet je je specialiseren. Zo wordt gepoogd de moei-
lijkheden die een vèrgaande differentiatie oproept te bestrijden met verdergaan de
differentiatie. Willen de aldus ontstane beroepen zich echter adequaat kunnen ont-
wikkelen, dan is daar wel het een en ander voor nodig. Met betrekking tot professio-
nalisering van de agogische beroepen worden als factoren genoemd:8

a. een collectieve strategie van de beroepsgroep;
b. een 'philosophy' ontwikkeld en gedragen door een wetenschappelijke elite;
c. steun vanuit belangrijke maatschappelijke groepen (elites);
d. wetenschappelijke steun;
e. een geformaliseerd opleidingsprofiel;
f. legitimatie achteraf door de overheid/de politiek.

Wil een beroep dus een beroep zijn, dan moet het maatschappelijk gezien behoorlijk
hoog te paard zitten. In geval van het beroep van geestelijk werkende levert dat wel
de nodige problemen op. Het gaat geestelijk werkenden regelmatig om zaken die
niet bijzonder worden gewaardeerd door de elites in onze samenleving. Geestelijk
werkenden ervaren, als het goed is, de mensen aan de onderkant of anderszins aan de
rand van onze samenleving als de kritische instantie bij uitstek op de levensovertui-
ging die hen, de geestelijk werkenden, inspireert en waarvan zij in hun handelen
blijk geven. En ook hun genootschap en de wijze waarop het zich maatschappelijk
profileert moet juist déze kritiek ter harte gaan.
Het gaat bij een (geloofs)overtuiging om waarheid - dat wil zeggen 'het licht waarin
de mensen/de dingen tot hun recht komen' - en niet om macht en aanzien. Ambt en
professie moeten wel op gespannen voet staan. Daarbij komt nog, zoals gezegd, dat
'professionals' de steeds toenemende differentiatie tegemoet treden met toenemende
specialisatie, terwijl het bij geestelijk werk mede gaat om de integrerende functie van

.een (geloofs) overtuiging. Een tegenovergestelde beweging.

Het is zeker niet gemakkelijk om als geestelijk werkende ook professional te zijn,
maar verdere professionalisering is nodig en ook hard nodig. Het beroep van huma-
nistisch geestelijk werkende is een jong beroep en er valt nog veel te onderzoeken,
ontwikkelen en uit te diepen. Zoals zo vaak is ook in dit geval stilstand achteruit-
gang. Daarbij komt nog dat verdere professionalisering het humanistisch geestelijk
werk meer zichtbaar maakt en kan bijdragen aan een hechtere maatschappelijke
verankering. Als we daarbij maar in staat blijven de dienstbaarheid van het beroep te
handhaven. Het mag geen doel op zich worden. We kunnen aan de ontwikkeling
van andere beroepen zien hoe door voortgaande professionalisering bepaalde waar-
den in het gedrang komen of zelfs verdwijnen. Zo is mij verteld dat voorheen
aankomend artsen allemaal eerst huisarts moesten worden. Hen werd geleerd dat ze
onder andere ook een sociaal-ethische functie hadden, namelijk het ondersteunen
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van een sociale groep (wijk, dorp) en dat het ging om die mensen en dat artsen
daaraan dienstbaar waren. Wanneer artsen zich dan verder gingen specialiseren,
namen zij deze houding als grondhouding mee. De laatste tijd zijn er andere ideeën
opgekomen, is het zelfbewustzijn gestegen en is het studietraject veranderd. Er is nu
een keuze mogelijk tussen huisarts of een ander specialisme. De sociaal-ethische
functie waar iedere aankomende arts vroeger iets over hoorde zijn minder zichtbaar
geworden en de patiënt en diens omgeving zijn uit het middelpunt verdwenen. Die
plek wordt nu ingenomen door het beroep met alle technocratische gevolgen van-
dien.

Kennelijk is het erg moeilijk om bij voortgaande professionalisering het dienstbare
karakter van een beroep te behouden. Professionalisering alléén kan het humanis-
tisch geestelijk werk dus niet redden. Professionalisering is alleen heilzaam in combi-
natie met de andere fundamenten van het humanistisch geestelijk werk: het ambte-
lijk karakter en het humanisme. Over dat laatste wil ik het nu gaan hebben.

7 Humanisme

Zijn 'de grote verhalen' echt zo ontzettend dood en moeten we nu dat humanisme
ook maar vergeten? Misschien zit het wel zo: de grote verhalen zijn juist nu, nu ze
geen alomvattende absolute pretenties meer (kunnen) hebben, echte menselijke
verhalen geworden. Dan zijn ze dus niet doodgegaan, maar juist geboren! Geboren
in deze contingente menselijke wereld. Dat maakt ze niet minder groot, wel minder
goddelijk.

Voor mij blijven die verhalen waarin mensen door de eeuwen heen iets hebben
herkend van waar het in het leven om gaat, en waaraan die mensen op hun beurt
hun inzichten hebben toegevoegd, Grote Verhalen. Zij dwingen mij niet op autori-
taire wijze tot een of ander geloof of levensovertuiging, maar geven mij op grond van
een zekere herkenning een basis om op te leven. Een troost dat zelfs al zouden wij
mensen eenzaam en verlaten zijn in het heelal, wij dat dan tenminste wel samen zijn.
Tevens inspireren ze mij omdat ze mij vertellen over het leven, over de manier
waarop dat ondanks alles èn dankzij alles toch te doen is. En door de tijd heen
groeien de verhalen. Ze groeien in de diepte: het essentiële wordt duidelijker, en ze
groeien in de lengte: ook wij hebben nog wel het een en ander toe te voegen. Het is
dankzij hun eindigheid en contingentie dat deze groei mogelijk is. Rouw om de
vermeende dood van de grote verhalen zou wel eens rouw kunnen zijn om onze
eigen vermeende onsterfelijkheid. Maar dat wisten we toch al lang!
Ik vind het trouwens ook niet zo erg om gebonden te zijn aan mijn menselijke
mogelijkheden. Hoewel ik het soms jammer vind, soms zelfs niet uit kan staan,
betreur ik het zelden dat ik niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn. Zo vind ik het ook
niet erg dat ik maar één standpunt, letterlijk en figuurlijk, tegelijk kan innemen. Eén
standpunt is ook een standpunt, en op dat moment het enige wat ik heb, dus én zéér
belangrijk én volkomen betrekkelijk.
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Voor een verdere uiteenzetting van wat zo'n opvatting zou kunnen betekenen, laat ik
nu Van Nierop aan het woord. In zijn oratie De hogere domheid van de libertijn
(1991) gaat hij in op Nietzsche's vraag: "Hoe is het mogelijk, nog standpunten te
hebben?"9 Van Nierop stelt: "Het zal duidelijk zijn dat zijn antwoord nooit kan
luiden: omdat zo'n standpunt gefundeerd is, of gerechtvaardigd. Waarop of waarin
zou zo'n standpunt immers gefundeerd kunnen zijn, door wie of wat gerechtvaar-
digd kunnen worden? Er zijn immers enkel perspectieven, accenten, taxaties, ja's en
nee's zonder welke ons leven, het leven, ondenkbaar is. Standpunten dus in zekere
zin, maar dan wel heel letterlijk te nemen als: punten waarop je nu eenmaal staat.
Maar het is één ding om in te zien dat er alleen maar, overal en altijd, perspectieven
zijn, om perspectivist te zijn kortom, een ander om ze te hebben, te moeten hebben.
Dit laatste vereist een verenging van perspectivistische mogelijkheden, daar kunnen
we niet buiten (...) Het volstrekte relativisme van de perspectivist moet dus samen
bestaan met de daadwerkelijke beperktheid van zijn perspectieven."(p. 17-18)
Dat betekent een domheid ten opzichte van tegenovergestelde waarden, een "intel-
lectueel verlies ( ) waarmee elk voor-en-tegen gepaard gaat, de noodzakelijke on-
rechtvaardigheid van elk voor-en-tegen."(p. 19) Aan dit voor-en-tegen valt domweg
niet te ontkomen. "Wat niet wil zeggen dat er in die onrechtvaardigheid geen
gradaties zijn. Het onrecht mag ons niet te gemakkelijk afgaan: de omvang van de
perspectieven bepaalt hier wel degelijk een rangorde. Als altijd bij Nietzsche is er
geen sprake van een zachtaardige harmonie: de spanning tussen de polen geeft pas
kracht aan het geheel."(p. 19)

Als een humanist iets zou moeten zijn, dan is het volgens Van Nierop dit: "een
libertijn, een radicale relativist en scepticus, relativiste of sceptica die desondanks
stáát voor een reeks van elementaire menselijke waarden, deze bij hun naam durft te
noemen en ze desnoods in een 'leer' onderbrengt, maar bij wie absolutisme, fanatis-
me en intolerantie geen vat kan krijgen, omdat de noodzakelijke beperktheid van
zijn standpunt wordt overstraald door zijn perspectivisme. (...) Met zo'n dubbelheid
van radicale scepsis en standvastigheid die zo ongeveer het tegendeel zou moeten zijn
van halfhartigheid, is niet gemakkelijk te leven. (...) Een libertinisme waarin de
spanning tussen de polen van relativisme en standpuntbepaling voelbaar blijft, zou
immers zowel gevrijwaard zijn tegen de cynische indifferentie waarmee een, in de
grond van de zaak onmogelijke, standpuntloosheid zich identiteit poogt te verschaf-
fen, als tegen elke wereldbeschouwelijke ideologie die 'de andere' verkettert. Maar
ook zou het niet opgaan in een zijig soort openheid naar-alle-kanten, waarin zozeer
het accent ligt op ons aller menselijkheid, ons aller onderweg zijn op de levensweg
die wij elk op onze eigen wijze bewandelen, dat die eigen wijzen nauwelijks meer
punt van discussie schijnen te zijn."(p. 19-20)
Tot zover Van Nierop. Zo een Humanisme mag wat mij betreft blijven, moét blijven
zelfs, ook als basis voor het humanistisch geestelijk werk.
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8 Tenslotte

Humanistisch geestelijk werk ontdaan van de humanistische basis en het ambtelijk
karakter wordt een beroep als zovele andere. Je bent dan een deskundige met
betrekking tot zingeving of levensbeschouwing of een existentieel begeleider. De
'markt' wordt op dit moment overspoeld door deze professionele zin(gevings)-
deskundigen. Ik heb vragen bij de mogelijkheid tot authenticiteit bij neutrale beroe-
pen in de geestelijke sfeer. Maar wellicht vinden anderen dat er nog meer bij kan.
Hoe dan ook, waar het mij om gaat is dat een en ander niet ten koste mag gaan van
het humanistisch geestelijk werk zoals het nu wordt uitgeoefend. Ik heb trouwens
veel vertrouwen in de vitaliteit van het beroep, het is niet zo maar weg. Immers, op
één been kun je niet lopen, maar een driepoot kan niet wankelen.

Noten

Lemma 'ambt' in Oosthoeks Encyclopedie,
Oosthoek, Utrecht.

2 M. de Vries, zoals geciteerd in: A.EN. Lek-
kerkerker, Oorsprong en functie van het
ambt.

3 Zie ook: M. ter Borg, Een uitgewaaierde eeu-
wigheid, Ten Have, Baarn, 1991.

4 Oosthoeks Handwoordenboek der Nederland-
se taal, Oosthoek, Utrecht, 1982.

5 EM.]. Siegers, 'Supervisie', in: EM.]: Sie-
gers e.a. (red.), Supervisie I, Samson, Alphen
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Behoud door transformatie

De toekomst van het ambt en de vriiplaats

Harry Kunneman
Profdr. H.P. Kunneman is hoogleraar praktische humanistiek, in het
bijzonder theorie en praktijk van het humanistisch geestelijk werk, aan
de Universiteit voor Humanistiek.

Natuurlijk zou het allemaal wel mee kunnen vallen, maar het lijkt er sterk op dat de
positie van de intramurale geestelijke verzorging de komende jaren verder onder
druk zal komen te staan. Gesteld dat dat inderdaad het geval is, hoe kan dan de
bedreiging van het beroep die daarvan uit gaat creatief tegemoet getreden worden?
Hoe kan die bedreiging tot een uitdaging worden omgevormd, die nieuwe ontwik-
kelingen mogelijk maakt in plaats van louter defensieve reacties uit te lokken? Dat is
de vraag die ik in deze notitie aan de orde wil stellen.
Daarbij gaat het niet alleen om een inhoudelijke visie op het beroep en de mogelijke
betekenis daarvan in de context van de hedendaagse, postmoderne cultuur. Het gaat
ook om belangen, zoals Heitink terecht opmerkt in zijn verhelderende discussiebij-
drage elders in dit themanummer. In overeenstemming met zijn oproep, begin ik
dan ook met het expliciteren van de belangen die mijnerzijds in het geding zijn. Het
inhoudelijke perspectief volgt dan vanzelf.

Belangen

Vanuit het perspectief van de Universiteit voor Humanistiek gezien - of preciezer:
vanuit mijn eigen versie van dat perspectief - is sprake van meerdere belangen. In de
eerste plaats het behouden en waar mogelijk versterken van de posities die humanis-
tisch geestelijk werkers verworven hebben in de verschillende instellingen, met name
door de professionele kwaliteit en daarmee hopelijk ook de uitstraling van het
beroep te verhogen. Dat spreekt voor zich, maar hier beginnen meteen de proble-
men, want de professionele kwaliteit van dit bijzondere beroep is tot nu toe verwo-
ven geweest met de ambtshalve uitoefening ervan en met de daarmee verbonden
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vrijplaatsfunctie. Beide, het ambt èn de vrijplaats, staan onder druk.
Op de korte termijn is sprake van uiteenlopende, maar stuk voor stuk zorgwekkende
ontwikkelingen, zoals de dreigende inkrimping in het werkveld Defensie, de 'nieuwe
zakelijkheid' bij Justitiel, en de onzekerheden rond de positie van de geestelijke
verzorging in het kader van de stelselwijziging in de gezondsheidszorg. Op langere
termijn dreigt bovendien de positie van de ambtshalve verrichte geestelijke verzor-
ging verder uitgehold te worden door verdergaande secularisering en levensbeschou-
welijke individualisering. De opkomst van 'neutrale' geestelijke verzorging vormt in
dit opzicht een teken aan de wand.

Globaal gesproken dienen zich twee strategieën aan om deze situatie het hoofd te
bieden.

De eerste is erop gericht om de bestaande situatie en de daarbinnen verworven
posities zo hardnekkig mogelijk te verdedigen. Voor de humanistische geestelijke
verzorging betekent dit: ons zo sterk mogelijk maken voor een invulling van huma-
nistisch geestelijk werk langs de lijnen die vanaf de jaren zestig door van Praag en de
zijnen zijn uitgezet, waarbij het humanistisch geestelijk werk in hoge mate gemodel-
leerd is naar het voorbeeld van het pastoraat en het Humanistisch Verbond een rol
toebedeeld is analoog aan die van de kerken, een en ander uiteraard met eigen,
humanistische accenten.

Ook al lijkt deze strategie op langere termijn weinig soelaas te bieden, op korte
termijn kan langs dergelijke lijnen wellicht taai verzet worden geboden. Daarbij
dienen de kerken zich aan als de natuurlijke bondgenoten van het Humanistisch
Verbond en valt van het CDA de meeste politieke rugdekking te verwachten.
Een tweede strategie om met de dreigende afbrokkeling om te gaan, zou aangeduid
kunnen worden als 'behoud door transformatie'. De inzet is hier om het humanis-
tisch raadswerk in het algemeen en de geestelijke verzorging in het bijzonder op een
andere leest te schoeien en wel zodanig dat de ambtshalve binding aan een zendend
genootschap niet een sine qua non vormt voor professionele geestelijke verzorging,
maar één mogelijke invulling van het beroep. Een dergelijke, in het vervolg van dit
artikel nader uit te werken strategie, zou misschien op de langere termijn soelaas
kunnen bieden, omdat hij niet alleen stimuleert tot defensieve maatregelen maar ook
tot nieuwe initiatieven. Het is echter duidelijk dat een dergelijke 'innovatieve' strate-
gie op de korte termijn vooral onzekerheid en onduidelijkheid belooft.
Bij de afWeging van deze twee strategieën, die op zich al ingewikkeld genoeg is,
speelt een tweede belang een rol dat vanuit het perspectief van de Universiteit voor
Humanistiek gezien bij dit alles óók in het geding is, namelijk de beschikbaarheid
van voldoende arbeidsplaatsen voor afgestudeerde humanistici. Dit belang wordt
ook door Heitink helder gezien en verwoord. Hij constateert dat er inmiddels, naast
de 'kerkelijk betrokken' universitaire opleidingen voor pastores, andere opleidingen
op de markt gekomen zijn: "Allereerst universitaire opleidingen religiestudies en een
Universiteit voor Humanistiek. .. De genoemde opleidingen kunnen alleen floreren
als zij, naast hun eigen territorium een deel van de bredere markt kunnen veroveren.
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Deze verschillende opleidingen hebben, naar ik veronderstel, belang bij een brede
beroepsnoemer van geestelijke verzorging, om langs deze weg plaatsen voor hun
afgestudeerden te vinden. Het is goed dit openlijk uit te spreken, omdat dit streven
uiteraard volkomen legitiem is." (p. 13)
Wanneer het aantal afgestudeerde humanistici volgens_de verwachtingen blijft
groeien bieden de 'traditionele werkvelden' inderdaad onvoldoende arbeidsplaatsen,
zelfs wanneer het aantal banen daar gelijk zou blijven of licht zou toenemen. Verbre-
ding van het beroepsprofiel is dan ook voor de Universiteit voor Humanistiek een
openlijk uitgesproken beleidsdoelstelling.2 Het is echter duidelijk dat het belang dat
hierbij in het geding is niet zomaar harmonieert met het eerst genoemde belang: het
behouden en waar mogelijk versterken van reeds verworven posities. Vanuit het
streven naar verbreding van het beroepsprofiel lijkt hier de keuze voor de tweede,
innovatieve strategie weliswaar voor de hand te liggen, omdat in beide gevallen de
ambtshalve binding aan een zendend genootschap niet langer als enige zaligmakend
wordt geacht. Maar zo voor de hand liggend is die keuze zeker niet. Het is namelijk
geenszins denkbeeldig dat het streven naar 'een brede beroepsnoemer van geestelijke
verzorging', zoals Heitink het hier formuleert, als voornaamste resultaat oplevert dat
de verworven posities verder op de tocht komen te staan, terwijl er aan de credit-
zijde nauwelijks positieve resultaten te melden zijn.
Op dit punt komt nu een derde belang in het spel dat een iets ander karakter heeft
dan de twee voorgaande, maar wat mij betreft uiteindelijk doorslaggevend is. Het
gaat hier om een belang dat niet alleen een materieel, maar ook een sterk ideëel
karakter heeft, namelijk het culturele en maatschappelijke veranderingsperpectief dat
door van Praag als 'de grote strijd' werd aangeduid. In tegenstelling tot de 'kleine
strijd', die de belangenbehartiging van de buitenkerkelijken betrof, verstond hij
onder de grote strijd het terugdringen van 'nihilisme' en 'normloosheid'; in heden-
daagse termen uitgedrukt: het te lijf gaan van de zingevingscrisis in de cultuur.
Terwijl de kleine strijd relatief succesvol is geweest, getuige ondermeer de oprichting
van de Universiteit voor Humanistiek, is het met de zingeving heel wat slechter
gesteld, met name ook wat betreft de bijdrage die vanuit de georganiseerde humanis-
tische beweging daadwerkelijk aan de 'grote strijd' geleverd wordt. In het licht van de
grote verscheidenheid en de breedte van de maatschappelijke domeinen waar sprake
is van acute zingevingsvragen - in relaties tussen partners en tussen ouders en
kinderen, op bijna alle niveaus van het onderwijs, rond het hebben, houden en
verliezen van werk, rond 'burn out' in de verzorgende beroepen, rond interculturele
relaties, enzovoort - kan moeilijk ontkend worden dat professioneel werkzame
humanistische raadslieden slechts een zeer beperkte uitsnede van deze brede proble-
matiek daadwerkelijk bestrijken. Er is sprake van een verregaande 'intramurale op-
sluiting' van het humanistisch geestelijk werk, die in het licht van de rijke gescha-
keerdheid en de brede uitstraling van de humanistische traditie op zijn minst
bevreemdend genoemd kan worden en die bovendien schril afsteekt bij de culturele
en maatschappelijke pretenties van het Humanistisch Verbond.
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Dat klemt temeer omdat humanistische noties en motieven in de context van de
hedendaagse cultuur een nieuwe actualiteit zouden kunnen winnen, niet alleen
vanwege de toenemende maatschappelijke betekenis van individuele oordeelsvor-
ming, maar ook vanwege de noodzaak een eigen bestaansethiek te articuleren in het
licht van de grote complexiteit en het klemmende karakter van de persoonlijke en
maatschappelijke vragen waarmee hedendaagse individuen van alle kanten gecon-
fronteerd worden, zonder dat er voor die vragen nog langer kant en klare, levensbe-
schouwelijk of professioneel voorgebakken antwoorden beschikbaar zijn.
De 'bevrijding' van het humanistisch geestelijk werk uit haar intramurale opsluiting
is zo gezien niet alleen gewenst om meer inhoud te kunnen geven aan de doelstellin-
gen en pretenties van de humanistische beweging. Hier is ook sprake van een breder
cultureel en maatschappelijk belang. Oriëntatie, zinvolheid en perspectief zijn
schaarse goederen in de postmoderne cultuur en zijn in toenemende mate afhanke-
lijk van de eigen reflexieve inspanningen van de betrokkenen. Vanuit de humanistiek
als nieuwe interdiscipline kan een substantiële bijdrage geleverd worden aan het
onder ogen zien van die situatie en humanistici zouden op vele maatschappelijke
terreinen professionele hand- en spandiensten kunnen verlenen bij het vinden van
eigen vormen van omgang ermee. De bedding van de ambtshalve binding aan een
zendend genootschap is daarvoor echter duidelijk te smal. Dat geldt temeer waar een
brede maatschappelijke betrokkenheid op humanisering en zingeving in strijd is met
professionele en levensbeschouwelijke exclusiviteits-claims en eerder zou moeten
aanzetten tot coalities en vormen van samenwerking met anderen die zich een
verwante inspanning getroosten, zoals dat bijvoorbeeld geldt voor humanistisch
geïnspireerde artsen, psychotherapeuten, welzijnswerkers en praktische filosofen. De
grote strijd waar het van Praag uiteindelijk om te doen was, valt anders gezegd niet
samen met het behartigen van de belangen van het Humanistisch Verbond, en zelfs
niet met die van de humanistische beweging in haar geheel, maar is veel breder.

2 Een koerswijziging

Uit deze voorstelling van zaken volgt de conclusie dat tussen de verschillende belan-
gen een duidelijke spanningsrelatie bestaat. Enerzijds is de bedding van de ambtshal-
ve binding aan een zendend genootschap, in casu het Humanistisch Verbond, te
smal om aan het tweede en derde belang recht te doen; anderzijds zou het streven
naar verbreding van het beroepsprofiel bij kunnen dragen aan de verdere ondermij-
ning van de verworven posities, zonder dat er een garantie bestaat dat dit streven
daadwerkelijk succes zal hebben.
Het grootste risico lijkt daarbij te zijn dat instellingen, met name in de gezondheids-
zorg, op termijn de voorkeur zullen geven aan 'neutrale' geestelijke verzorging,
omdat zij dan twee vliegen in één klap kunnen slaan. Niet alleen kunnen zij dan de
betrokken professionals desgewenst volledig inlijven in hun organisatie, zonder de
rompslomp en de potentiële wrijving die de ambtelijke binding en de vrijplaats met

58 Praktische Humanistiek nr. 8 juni 1993



zich meebrengen; bovendien zouden zij dan niet langer genoodzaakt zijn om verte-
genwoordigers van de verschillende denominaties aan te stellen, hetgeen eenvoudiger
zou zijn en kostenbesparend zou kunnen werken.
Een dergelijke ontwikkeling is mijns inziens onwenselijk en dient krachtig bestreden
te worden. Niet alleen omdat hij strijdig is met het eerste belang, maar vooral op
inhoudelijke gronden. 'Neutrale' geestelijke verzorging schiet namelijk niet alleen
tekort wanneer cliënten zelf een duidelijke levensbeschouwelijke voorkeur hebben en
tegen de achtergrond daarvan in gesprek willen komen. Ook in het - steeds frequen-
ter voorkomende geval - dat de betrokkenen niet als lid van een der denominaties
aangesproken wensen te worden, schiet 'neutrale' geestelijke verzorging op een be-
slissend punt te kort.
Geestelijk werk gericht op dergelijke cliënten vereist namelijk niet alleen het vermo-
gen om een open, betrokken, en gelijkwaardige relatie aan te gaan; het vraagt niet
alleen om een gesprekspartner op niveau, die kan putten uit een brede kennis van
relevante zingevende kaders, zoals die in de levensbeschouwingen, de filosofie en de
menswetenschappen te vinden zijn. Geestelijk werk vraagt ook en vooral om een
eigen, doorleefde, argumentatief getoetste stellingname met betrekking tot existen-
tiële vragen en dilemma's; het vraagt voortdurend om keuzes en standpunten die
verankerd zijn zonder dogmatisch te worden, die oriëntatie bieden zonder uit- en af
te sluiten. Professioneel geestelijk werk ten behoeve van hedendaagse, postmoderne,
niet langer levensbeschouwelijk voorbedrukte individuen, vraagt met andere (Haber-
massiaans geïnspireerde) woorden om het vermogen heen en weer te kunnen bewe-
gen tussen cognitieve, normatieve èn expressieve diskursen en tegen de achtergrond
daarvan beargumenteerde en doorleefde posities in te kunnen nemen ten aanzien
van existentiële vragen. Het ontwikkelen en in stand houden van een dergelijk
vermogen is echter niet goed mogelijk als 'loslopende' professional, en al helemaal
niet op 'neutrale' basis. Daarvoor is namelijk vereist dat men actief participeert aan
(minstens) een reflexieve gemeenschap waarbinnen in normatief opzicht daadwerke-
lijk iets op het spel staat, waarbinnen existentieel verwortelde en maatschappij be-
trokken leerprocessen worden nagestreefd op basis van onderlinge toetsing en argu-
mentatieve dissensus, zowel binnen als buiten de eigen gemeenschap. Geestelijk
werkers onderscheiden zich dus van andere wetenschappelijk geschoolde en mensge-
richte professionals doordat hun werk niet alleen om cognitieve, maar ook om
normatieve en expressieve discursiviteit vraagt, op basis van actieve participatie aan
een reflexieve gemeenschap waarbinnen in normatief en existentieel opzicht daad-
werkelijk iets op het spel staat.
Het punt waar het mij om gaat is nu dat de georganiseerde levensbeschouwingen in
Nederland gezien kunnen worden als specifieke belichamingen van een dergelijke
discursieve, normatief en existentieel geëngageerde gemeenschap, maar dat ook an-
dere vormgevingen denkbaar èn gewenst zijn. In een dergelijk perspectief belichaamt
het ambt één specifieke, historisch gesitueerde manier om gestalte te geven aan de
participatie in en de vertegenwoordiging van een dergelijke gemeenschap. Het ambt
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als constitutief element van de beroepsidentiteit van geestelijk verzorgers kan dan
gezien èn gerechrvaardigd gaan worden als een bijzondere manier om inhoud te
geven aan een algemenere categorie, die misschien aangeduid zou kunnen worden
als 'normatieve professionaliteit'. Geestelijke verzorging als beroep kan niet op neu-
trale basis worden beoefend, maar vraagt om normatieve professionaliteit. De profes-
sionele kwaliteit van geestelijke verzorging berust niet alleen op ambachtelijke vaar-
digheden, cognitief overzicht en communicatieve openheid, maar ook op een
normatief en existentieel engagement en een inhoudelijke visie op centrale levensvra-
gen die gedragen worden door actieve participatie in een normatief en existentieel
geëngageerde discursieve gemeenschap. De kerken en het HV vormen tot op zekere
hoogte voorbeelden van een dergelijke gemeenschap. Maar hier zou, in verhouding
tot de katholieke kerk, bijvoorbeeld ook gedacht kunnen worden aan de 8-mei
beweging en met betrekking tot het HV aan een op te richten associatie voor
humanistisch werkenden, of zelfs aan discursieve gemeenschappen die geheel los
staan van de traditionele levensbeschouwingen.
In termen van een dergelijke normatieve professionaliteit kunnen ook de noodzaak
en de betekenis van de vrijplaats overtuigend beargumenteerd worden.3 De vrijplaats
garandeert niet alleen volstrekte vertrouwelijkheid, maar brengt ook tot uitdrukking
dat de betrokken professional met één been in de organisatie staat waardoor hij
betaald wordt, en met het andere been in een discursieve gemeenschap, waaraan hij
zijn inhoudelijke inspiratie ontleent en waar zijn eigen engagement en visie discur-
sief getoetst en levend gehouden worden. Omdat dat engagement en die inspiratie
mede constitutief zijn voor de kwaliteit van zijn professionele handelen in de organi-
satie, is het handhaven en eerbiedigen van de vrijplaats ook een belang van die
organisatie zelf. Cliënten hebben recht op hoogwaardige, geïnspireerde geestelijke
verzorging en de vrijplaats is het trait-d'union tussen de plek waar die inspiratie
levend gehouden en argumentatief bevraagd wordt enerzijds en de organisatie waar-
in de geestelijk verzorger werkzaam is anderzijds.
Dit alles betekent dat inhoudelijke engagement en doorleefde visie op centrale
levensvragen als constitutief onderdeel van de professionele identiteit van geestelijke
verzorgers niet meer langs lijnen van georganiseerde levensbeschouwelijkheid gedefi-
nieerd kan worden, noch hoeft te worden. Dat engagement en die visie kunnen
bijvoorbeeld ook, of mede, aan een filosofisch perspectief of aan een feministische
achtergrond ontleend worden. Als constitutief element van professionele geestelijke
verzorging dienen zij echter de status van een persoonlijke stellingname te overstij-
gen. Normatieve professionaliteit vereist inbedding in en actieve participatie aan een
discursieve gemeenschap, die de kwaliteit van haar normatieve en existentiële enga-
gement mede bewaakt via ontmoetings- en studiedagen, via een tijdschrift, via
supervisie en intervisie, en via een open houding ten opzichte van relevante, anders
denkende discussiepartners.
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Langs deze, vooralsnog slechts zeer grof aangeduide, lijnen is het wellicht mogelijk
om op langere termijn de drie tot op zekere hoogte conflicterende belangen die
hierboven genoemd zijn op een produktieve manier met elkaar te verenigen. Met
name wordt het zodoende mogelijk om de dreigende professionele vervlakking van
de geestelijke verzorging tot een 'neutrale' beroepsmatige activiteit tegen te gaan,
zonder daarvoor terug te hoeven vallen op het verdedigen van een exclusief ambtsge-
bonden invulling van het beroep, die door de maatschappelijke en culturele ontwik-
kelingen waarvan we allen getuige zijn steeds verder uitgehold dreigt te worden.
Wanneer de ambtshalve gebondenheid en de vrijplaatsfunctie van de geestelijke
verzorging opnieuw gedefinieerd zouden kunnen worden in termen van een algeme-
nere notie van normatieve professionaliteit, kan de titel van deze notitie misschien
metterdaad bewaarheid worden: behoud door transformatie.

Noten

Vgl. hiervoor bijvoorbeeld het artikel van de
voorzitter van de Vereniging van Directeu-
ren van Huizen van Bewaring in Nederland,
Cees Boey, 'Geestelijk werk bij Justitie: Het
gevangenissysteem als context', in: De ge-
dachten zijn vrij. 25jaar humanistisch geeste-
lijk raadswerk bij de inrichtingen van justitie,
Zeist, 1993, p. 62-79.
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2 Vgl. daarvoor de bijdrage van D. van Hou-
ten & H. Kunneman over de professionali-
sering van het geestelijk werk, in: P. Cliteur
& D. van Houten (red.), Humanisme: theo-
rie en praktijk, in publikatie.

3 Vgl. in dit verband H. Kunneman, 'Geeste-
lijk werk bij Justitie: panopticum en profes-
sionaliteit', in De gedachten zijn vrij, ibi-
dem., p. 52-59.
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Vriiheid van levensovertuiging of de
Kloosterorde van de Zusters van Sint Wal burgo

Rob Buitenweg
Drs. A. WJ Buitenweg is universitair docent recht, zorg en levens-
beschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek en voorzitter van de
redactie van Praktische Humanistiek.

Ambt en vrijplaats zijn begrippen die een nauwe relatie onderhouden met het geestelijk
werk. De bezinning die ten aanzien van het geestelijk werk momenteel plaatsvindt strekt
zich ook uit tot de vraag of ambt en vrijplaats nog begrippen zijn die thuis horen in een
modern geestelijk werk. De begrippen lijken zich niet te verdragen met moderne inzichten
over de relatie tussen begeleider en cliënt en de positie van begeleidingsfunctionarissen
binnen instellingen, net zo min als met maatschappelijke processen van democratisering,
individualisering en subjeetivering. De stoffige termen ambt en vrijplaats staan onder druk
in het geprofessionaliseerde geestelijke werk in een moderne samenleving die de autonomie
van het individu hoog in het vaandel heeft en wars is van geloofsverkondiging. Die
inzichten op het terrein van de begeleiding en die maatschappelijke ontwikkelingen zijn
zeker voor een groot deel positief te duiden. Ze behoeven mijns inziens evenwel niet te
leiden tot het afschaffen van de termen vrijplaats of ambt. Wel vragen ze om een bezinning
en een verheldering van de betekenis die ambt en vrijplaats kunnen hebben.
In dit artikel wordt geprobeerd de betekenis van vrijplaats en ambt in deze tijd te achter-
halen, aan de hand van een nadere bestudering van het grondrecht op vrijheid van levens-
overtuiging. In het geestelijk werk gaat het immers om de levensovertuiging van de cliënt.
Deze wordt begeleid bij het verhelderen van de eigen levensovertuiging en bij het zoeken
naar de consequenties ervan voor zijn levenspraktijk. Tegenwoordig bepalen mensen zelf
wat hun persoonlijke levensovertuiging is, maar wat voor gevolgen heeft dit voor het
grondrecht van de vrijheid van levensovertuiging? Valt die persoonlijke levensovertuiging
onder de bescherming van dat recht? De Zusters van Sint Walburga leren ons een les en
tonen de noodzaak aan van een vrijplaats in moderne zin.

1 Geestelijk werk en levensovertuiging

In het geestelijk werk worden mensen begeleid bij het zoeken naar de existentiële zin

van hun ervaringen en handelingen of naar de 'rode draad' in hun leven. Zij
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proberen hun ervaringen en handelingen een plaats te geven in hun leven en zoeken
naar de waarde die die handelingen en ervaringen in hun leven hebben. 1 Het kan
ook zijn dat niet een concrete handeling of houding voorwerp is van existentiële
reflectie, maar dat men zich bezint op de manier van in-het-leven-staan zelf (bijvoor-
beeld altijd beschikbaar zijn voor anderen, of altijd proberen keuzes te maken, of
altijd proberen vriendelijk te zijn). Iemand kan zich afvragen wat de rode draad in
zijn of haar leven is geweest, op welke wijze men thans in het leven staat of welke
koers men verder in het leven wil varen. Maar of men zich nu (existentieel) bezint op
concrete handelingen of houdingen of op de manier van in-het-leven-staan in het
algemeen, in beide gevallen - die in de praktijk door elkaar zullen lopen - gaat men
op zoek naar idealen, waarden en uitgangspunten die men als richtinggevend en
zingevend VOOt het leven beschouwt. Men gaat dus op zoek naar zijn of haar
levensovertuiging in een dialoog met de geestelijk werker.
Het proces van individualisering en subjectivering dat onze maatschappij heeft
doortrokken, heeft ook de levensovertuiging niet onberoerd gelaten, zoals wel blijkt
uit enkele andere bijdragen aan dit themanummer. Met individualisering bedoel ik
dat bij de inrichting van de samenleving de vrijheid, de autonomie en in het
verlengde daarvan de rechten van het individu maatgevend zijn. Met subjectivering
verwijs ik naar het gegeven dat in toenemende mate de subjectieve beleving de
belangrijkste bron wordt voor waarden en waarheid. Voor de levensovertuiging heeft
dit tot gevolg dat de waarden, idealen en uitgangspunten daarvan gezien worden als
oriëntaties die in eigen beheer worden ontworpen. Mensen bepalen zelf wat zij
beschouwen als existentiële waarden, idealen en uitgangspunten die hun leven zin
geven. Dit is een ontwikkeling die kan worden gezien als een verbetering ten
opzichte van de situatie waarin kerkelijke gezagsdragers autoritair voorschreven hoe
het leven geleefd diende te worden. Maar, kan men ter bescherming van die persoon-
lijke en soms subjectieve levensovertuiging een beroep doen op het grondrecht van
de vrijheid van levensovertuiging?

2 Wie bepaalt wat een levensovertuiging is?

De vrijheid van levensovertuiging is een erkend grondrecht. Zowel in onze Grond-
wet als in internationale mensenrechten-documenten is dit recht vastgelegd. Vóór de
Grondwetswijziging van 1983 werd in de Grondwet gesproken van vrijheid van
godsdienst. Sinds 1983 is de Grondwet aangepast aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen en is de daar genoemde bescherming uitgebreid tot levensovertuigingen.2

Het recht van vrijheid van levensovertuiging bevat vier elementen:
Het eerste element behelst het recht om al dan niet een levensovertuiging te hebben.
Iemands rechten en plichten als burger worden niet beïnvloed door het al dan niet
hebben van een levensovertuiging en het hebben van een bepaalde levensovertuiging.
Het recht tot het belijden van een levensovertuiging behelst meer dan het alleen maar
mogen hebben van zo'n levensovertuiging. Het houdt ook in het recht om het leven
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in te richten conform zijn of haar levensovertuiging. Dit vormt een tweede element
van de vrijheid van levensovertuiging.
Het derde element van het recht van vrijheid van levensovertuiging houdt in het
recht om samen met anderen vorm te geven aan een levensovertuiging in erediensten
of bezinningsbijeenkomsten.
Het vierde element geeft mensen het recht zich op levensbeschouwelijke basis te
organiseren.3

Deze elementen behoren tot het recht vrij een levensovertuiging te belijden. Maar
wanneer is er sprake van een levensovertuiging? Wanneer kunnen handelingen van
mensen beschouwd worden als door een levensovertuiging geïnspireerd? Wanneer
kunnen bijeenkomsten gezien worden als erediensten of bezinningsbijeenkomsten
die in het kader van een levensovertuiging worden gehouden? Wanneer is een
organisatie een levensbeschouwelijke organisatie?
In het verleden was het antwoord niet zo moeilijk te geven. Het ging alleen om de
vrijheid van godsdienst. Er was een beperkt aantal godsdiensten en kerkgenoot-
schappen. Het was tamelijk duidelijk welke gedragingen als door de godsdienst
verlangde gedragingen konden worden beschouwd. Dat alles gaf houvast aan de
Nederlandse rechter, als die moest oordelen in zaken waarbij een beroep werd
gedaan op het recht van vrijheid van godsdienst. Die duidelijkheid is inmiddels in de
mist van individualisering en subjectivering aan het verdwijnen. De onduidelijkheid
wordt nog versterkt door de komst van allochtonen naar Nederland. De sterren aan
de levensbeschouwelijke hemel zijn inmiddels bijna ontelbaar. Er is een groot aantal
godsdienstige en niet-godsdienstige levensbeschouwelijke groeperingen. Daarnaast
zijn er mensen die geen lid zijn van een bepaalde levensbeschouwelijke groepering,
maar desalniettemin van mening zijn dat zij leven vanuit een persoonlijke levens-
overtuiging. Door deze levensbeschouwelijke diversiteit wordt het steeds moeilijker
te bepalen wat een levensovertuiging is, en wat aangemerkt kan worden als een door
een levensovertuiging geïnspireerde gedraging, als een bezinningsbijeenkomst of een
levensbeschouwelijke organisatie.4

3 De zusters van Sint Walburga

Men zou kunnen betogen dat de meningen van de betrokken individuen doorslag-
gevend zijn bij de beantwoording van de hierboven gestelde vragen. Wat blijft er
over van de vrijheid van levensovertuiging als de rechter, dus de staat, een antwoord
zou gaan geven op die vragen? De gegeven vrijheid van levensovertuiging zou via de
dennitiemacht van de rechter weer door een achterdeur verdwijnen.
Een soortgelijke opvatting werd verkondigd door de Kloosterorde van de Zusters
van Sint Walburga, gevestigd op de 'walletjes' in Amsterdam. De Nederlandse rech-
ter had een andere opvatting. Toen deze orde namelijk een beroep deed op de
vrijheid van levensovertuiging, pretendeerde de Hoge Raad over de bevoegdheid te
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beschikken bovengenoemde vragen te beantwoorden, toen zij stelde dat hier niet de
vrijheid van levensovertuiging aan de orde was, omdat de activiteiten van de orde
zich niet onderscheiden van die van een gewone seksclub, en dat noch bij de
betalende bezoekers, noch bij de 'zusters' enigerlei religieuze ervaring is waar te
nemen (HR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173).
Het standpunt van de Hoge Raad spreekt mij aan. Maar uit deze zaak blijkt de
noodzaak tot een zekere objectivering. Het kan kennelijk niet geheel aan individuen
zelf worden overgelaten om te bepalen wat zij als een levensovertuiging beschouwen,
welk gedrag als door levensbeschouwing geïnspireerd gedrag moet worden be-
schouwd, en wat als bezinningsbijeenkomst of een geestelijk genootschap kan wor-
den aangemerkt. De definitiemacht zou dan volledig bij het individu liggen, waar-
door deze de mogelijkheid zou hebben om elke gedraging te laten vallen onder de
bescherming van het grondrecht.
Er kan verder gewezen worden op verschillende andere gevallen waarin betrokkenen
zich aan bepaalde wettelijke verplichtingen probeerden te onttrekken door een be-
roep te doen op de vrijheid van levensovertuiging. Zo is betoogd dat iemands
levensovertuiging een beletsel was voor het dragen van een helm in het verkeer, en
voor het betalen van verzekeringspremies. Volgens de rechtspraak moet er in dit
soort gevallen met betrekking tot het belijden van een levensovertuiging een objec-
tief-restrictieve uitleg worden gehanteerd. Dat houdt in dat er slechts een beroep kan
worden gedaan op het grondrecht als het handelingen betreft die onderdeel uit-
maken van een algemeen als zodanig erkende levensbeschouwelijke praktijk,5
Een objectief-restrictieve benadering is van belang voor het voortbestaan van het
grondrecht. Zou de subjectieve interpretatie van de betrokkenen doorslaggevend zijn
(en daarmee de seksclub een vrijplaats worden), dan zou dit het einde betekenen van
de vrijheid van levensovertuiging. De onbeperkte definitiemacht van het individu
zou de overheid er toe bewegen zó veel beperkingen op het recht te gaan aanbrengen
dat het in feite zou worden opgeheven.

4 Vrijplaats

Er is dus alles voor te zeggen dat wordt gearticuleerd wat kan worden verstaan onder
levensovertuiging en onder levensovertuigelijke praktijken en dat er gestreefd wordt
naar maatschappelijke erkenning van die praktijken. Die articulatie vond vroeger
plaats in de kerk, waar het geloof werd verkondigd en waar werd verteld welke
consequenties het geloof had voor het dagelijkse leven. Die articulatie vindt naar
mijn idee thans plaats in de praktijk van het geestelijk werk, en wel op drie niveaus:
In de eerste plaats geschiedt de articulatie van de levensovertuiging in het contact
tussen geestelijk werker en individuele cliënt. Daar wordt, in een ontmoeting van
cliënt en een gezant van een levensovertuigelijke organisatie, de levensovertuiging
van de cliënt verhelderd en wordt gezocht naar de consequenties van die levensover-
tuiging voor de levenspraktijk van de betrokkene. In de tweede plaats wordt de
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levensovertuiging van geestverwanten verdiept in bezinningsbijeenkomsten (eredien-
sten, geestelijke vormingsbijeenkomsten) die onder leiding van een gezant van een
levensovertuigelijke organisatie worden gehouden. In de derde plaats wordt in een
organisatorisch verband door de aanhangers van een levensovertuiging die levens-
overtuiging gearticuleerd als een authentieke levensovertuiging, die aanspraak kan
maken op maatschappelijke erkenning. (Als hier wordt gesproken van organisato-
risch verband kan men denken aan de bestaande geestelijke genootschappen, maar
ook aan nieuwe meer eigentijdse vormen van levensovertuigelijke organisatie, die
ontwikkeld zouden kunnen en -naar mijn idee - moeten worden.)
Die articulatieontmoetingen zijn - in serie geschakeld - de moderne vrijplaatsen.
Vroeger kon het kerkgebouw aangeduid worden als vrijplaats, de plaats waar de
verschillende elementen van de vrijheid van levensovertuiging gestalte kregen. Dat
was, zoals gezegd, de plaats waar een godsdienst werd beleden, waar de godsdienstige
voorganger de gelovigen de geloofswaarheid voorhield, waar de gelovigen werd
gezegd hoe zij dienden te leven, waar erediensten werden gehouden, en waar de
godsdienst werd verdiept. Nu zijn het niet meer gebouwen, maar gestructureerde
gelegenheden voor ontmoeting waar een levensovertuiging wordt beleden. En het is
niet meer een voorganger die van bovenaf het geloof verkondigt, maar het is een
dialoog tussen cliënten en vertegenwoordigers van een levensovertuigelijke organisa-
tie en tussen deze onderling, waarin een levensovertuiging gestalte krijgt en waar
gezocht wordt naar de consequenties van die levensovertuiging voor het praktisch
handelen.

Vrijplaats is verbonden met ambt: Niet ieder 'geestelijk' gesprek tussen twee of
meerdere mensen, zelfs niet tussen een hulpverlener en een cliënt, vormt een vrij-
plaats. Slechts die gesprekken, die beschouwd kunnen worden als ontmoetingen
waar een levensovertuiging wordt gearticuleerd en beleden, kunnen als vrijplaats
worden aangemerkt. Juist het gegeven dat een gesprek plaats vindt onder begeleiding
van een gezant van een erkende levensbeschouwelijke organisatie, maakt een gesprek
tot een ontmoeting die een vrijplaats is. (Dit alles geeft aan dat er een verschil is
tussen de vrijplaats van het geestelijk werk en het beroepsgeheim van hulpverleners.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat de geestelijk werker ook niet een beroepsgeheim
heeft.)
Was het vroeger het kerkgebouw waar de overheid niet in mocht treden, nu is het
deze gestructureerde dialoog die de overheid heeft te ontzien. De erkenning van deze
vrijplaatsen is niet alleen in het belang van de individuen of van levensbeschouwelij-
ke organisaties, maar ook van de overheid. Immers, deze vrijplaatsen articuleren
levensovertuigingen en levensovertuigelijke praktijken, hetgeen een houvast biedt
voor de overheid, wanneer ze geconfronteerd wordt met mensen die een beroep
doen op de vrijheid van levensovertuiging.
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S Horizontale werking van de vrijheid van levensovertuiging

Vrijheid van godsdienst is aan te merken als een zogenaamd klassiek grondrecht.
Klassieke grondrechten - naast vrijheid van levensovertuiging zijn dat bijvoorbeeld
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vergadering - beogen een
bepaalde sfeer te vrijwaren van overheidsingrijpen. De overheidsmacht dient te
respecteren dat de burger een eigen ruimte heeft om zijn of haar leven in te richten.
Klassieke grondrechten betreffen dus vooral de relatie tussen overheid en burger. In
toenemende mate worden individuen geconfronteerd met maatschappelijke, privaat-
rechtelijke organisaties die over grote macht beschikken en die in staat zijn de
levensomstandigheden van die individuen te bepalen.6 Daarmee komt ook steeds
meer de wens en noodzaak naar voren om grondrechten horizontale werking toe te
kennen, dat wil zeggen ze niet alleen te zien als gericht tegen de overheid, maar ook
tegen andere maatschappelijke machten. De bescherming die mensen toekomt tegen
te grote overheidsmacht, dient hen ook toe te komen ten aanzien van maatschappe-
lijk machten die hun levensomstandigheden beïnvloeden.
Met betrekking tot de vrijheid van levensovertuiging is door de Nederlandse rechter
niet in het algemeen horizontale werking aangenomen. Dat betekent dat burgers
niet zomaar een beroep op dit recht kunnen doen ten opzichte van andere burgers,
of maatschappelijke instellingen. Echter, wat een gewone maatschappelijke instelling
lijkt te zijn, is dat niet altijd. In de huidige verzorgingsstaat zijn veel maatschappelij-
ke instellingen niet meer los te weken van de overheid. Wil vrijheid van levensover-
tuiging in deze tijd echter enige inhoud hebben, dan lijkt het gewenst te erkennen
dat dit recht horizontale werking dient te hebben, zeker in situaties waar een indivi-
du in relatie staat met een particuliere macht die onder grote invloed staat van de
overheid (alhoewel men dan ook zou kunnen betogen dat het individu dan toch
tegenover de overheid staat, al is het de overheid in een particulier kleed). Gedacht
kan worden aan instellingen van gezondheidszorg, die veelal als particuliere instellin-
gen kunnen worden beschouwd, maar nochtans drijven op overheidsfinanciën en
overheidbeleid. De andere traditionele werkvelden van het geestelijk werk, Justitie en
Defensie, kunnen als echte overheidsinstellingen worden aangemerkt.
Vrijheid van levensovertuiging houdt dan niet alleen in dat de overheid de vrijplaats
dient te respecteren, maar betekent ook dat die vrijplaats dient te worden geëerbie-
digd door instellingen die deel uitmaken van de verzorgingsstaat, ook al zijn het
ogenschijnlijk of feitelijk particuliere instellingen.

6 Eerbiedigen of mogelijk maken
Op grond van het voorgaande kan worden aangenomen dat vrijheid van levensover-
tuiging inhoudt dat de overheid en door de overheid gedomineerde instellingen
gestructureerde ontmoetingen van cliënten en geestelijk werkers en tussen geestelijk
werkers onderling moeten eerbiedigen. Men zou verder kunnen betogen dat zulks
nog niet betekent dat de overheid die ontmoetingen ook mogelijk zou moeten
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maken. Klassieke grondrechten, waaronder de vrijheid van levensovertuiging, bieden
vrijheidswaarborgen aan de burger. Zo biedt de vrijheid van meningsuiting aan de
burger het recht zijn of haar mening te uiten, maar wat zou er van die vrijheid
overblijven als enkele kapitaalkrachtige lieden alle kranten, radio- en televisiestations
zouden opkopen? Wil vrijheid van meningsuiting iets voorstellen dan zal de over-
heid niet alleen de plicht hebben zich te onthouden van een inbreuk op het recht van
individuen om hun mening te uiten, maar ook moeten zorgen dat er voldoende
mogelijkheden zijn voor mensen om hun meningen te uiten en om kennis te nemen
van meningen van anderen. Daarom is in brede kring aanvaard dat de overheid zorg
moet dragen - onder andere door financiële ondersteuning - voor een pluriform
aanbod van media.? Ook met betrekking tot de vrijheid van levensovertuiging en de
daarmee verband houdende erkenning van vrijplaatsen zou gepleit kunnen worden
voor een dergelijke sociale werking van dit recht: het is niet voldoende dat de
overheid vrijheid van levensovertuiging erkent, de overheid zal er ook zorg voor
dienen te dragen dat er gelegenheden zijn voor het in moderne zin belijden van een
levensovertuiging, met andere woorden dat er vrijplaatsen zijn. Dat houdt in dat
erkende levensbeschouwelijke genootschappen financiële steun moeten hebben, dat
er onder leiding van vertegenwoordigers van die genootschappen bezinningsbijeen-
komsten kunnen worden gehouden en dat er mogelijkheden worden geschapen dat
individuen in een dialoog met een vertegenwoordiger van erkende organisaties pro-
beren hun levensovertuiging te verhelderen en te zoeken naar de consequenties voor
hun levenspraktijk. Daarmee is overigens nog niets gezegd over de omvang van die
steun.
Men moet deze voorwaardenscheppende activiteit van de overheid, die voortkomt
uit de sociale werking van het recht op vrijheid van levensovertuiging, niet gelijk
stellen met steunverlening van de overheid aan zorginstellingen op het gebied van
maatschappelijke en psychische hulpverlening. Deze laatste steunverlening vloeit
voort uit de taak die de overheid heeft om te zorgen voor de volksgezondheid, en die
verwoord is in de artikelen 19 tot en met 22 van de Grondwet, welke niets te maken
hebben met de vrijheid van levensovertuiging. Wel zou op grond van deze erkende
overheidstaak kunnen worden betoogd dat het de taak is van de overheid om niet
alleen zorg te dragen voor de lichamelijke en psycho-sociale gezondheid, maar ook
om te zorgen voor de geestelijke (niet in de betekenis van psychische) gezondheid
van de burgers. Men zou dit kunnen gebruiken als een ondersteunend juridisch
argument, maar mijns inziens berust de taak van de overheid om vrijplaatsen moge-
lijk te maken niet in de eerste plaats op de plicht van de overheid om zorg te dragen
voor de volksgezondheid, maar op de sociale werking van het recht op vrijheid van
levensovertuiging.
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7 De levensbeschouwelijke neutraliteit van de overheid

Een pleidooi voor voorwaardenscheppende activiteiten van de overheid op het ter-
rein van de vrijheid van levensovertuiging zou beschouwd kunnen worden als in
strijd met de levensbeschouwelijke neutraliteit van de overheid. De neutraliteitsthese
houdt in dat staat en wetgeving zich neutraal behoren op te stellen met betrekking
tot de verschillende levensovertuigingen.8 Het is in de hedendaagse samenleving een
gegeven dat er een grote verscheidenheid is aan levensovertuigingen. De staat, zo is
de gedachte, moet niet proberen een bepaalde opvatting te bevorderen op grond van
het feit dat deze beter zou zijn dan anderen.
Het ideaal van neutraliteit komt voort uit de wens om ieder in gelijke mate respect te
betonen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Maar de betekenis van neutraliteit
is niet op voorhand gegeven. Men zou kunnen menen dat neutraliteit betekent dat
de overheid er naar dient te streven zich volledig afzijdig te houden van alles wat met
levensovertuigingen te maken heeft. Neutraliteit als principiële afzijdigheid zou tot
gevolg kunnen hebben dat - onbedoeld - bepaalde levensovertuigingen door het
overheidsbeleid worden bevorderd en andere worden belemmerd. In deze opvatting
is de overheid echter neutraal zolang de overheid zich maar niet bewust met levens-
overtuigelijke aangelegenheden bezig houdt. Naast neutraliteit als afzijdigheid, kan
men passieve en actieve neutraliteit onderscheiden. Passieve (of smalle) neutraliteit
houdt in dat de overheid bij het beleid dat zij voert er op moet letten dat verschillen-
de levensovertuigingen in gelijke mate worden geholpen of gehinderd. Ze mag niets
ondernemen als dat tot gevolg heeft dat één bepaalde levensbeschouwing wordt
bevorderd, tenzij andere handelingen worden ondernomen waardoor de effecten
tegen elkaar wegvallen. Actieve (of brede) neutraliteit houdt in dat het één van de
hoofdtaken van de overheid is om te bewerkstelligen dat ieder in gelijke mate over de
mogelijkheden moet beschikken om in zijn of haar leven een eigen levensovertuiging
te belijden.9

De eerste interpretatie van neutraliteit, afzijdigheid, kan tot gevolg hebben dat een
bepaalde levensovertuiging wordt bevorderd en dat andere levensovertuigingen wor-
den benadeeld, en is daarom in zijn consequenties in strijd met het neutraliteitscon-
cept. De passieve neutraliteit vereist van de overheid geen actieve opstelling en kan
inhouden dat de algemene, onder andere sociaal-economische politiek die de over-
heid voert, in combinatie met de passief-neutrale opstelling van de overheid, met
zich mee brengt dat levensovertuigingen worden belemmerd, al is het in gelijke
mate. Hierdoor zou de vrijheid van levensovertuiging een lege huls worden. Actieve
neutraliteit is mijns inzien een aanvaardbare interpretatie, aangezien deze zowel recht
doet aan de vrijheid van levensovertuiging als aan de levensbeschouwelijke neutrali-
teit van de overheid.
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8 Slot

De les van de zusters van Sint Walburga is dat er vrijplaatsen dienen te zijn, waar het
recht om vrij een levensovertuiging te belijden (ten aanzien van de vier genoemde
elementen) gestalte kan krijgen. De sociale werking van het recht op vrijheid van
levensovertuiging brengt met zich mee dat de overheid deze vrijplaatsen niet alleen
moet eerbiedigen, maar ook voorwaarden dient te scheppen voor het (voort)bestaan
van vrijplaatsen. Dit is voor de overheid een manier om vorm te geven aan haar taak
om te bewerkstelligen dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om een eigen levens-
overtuiging te belijden en deze houding doet recht aan de levensbeschouwelijke
neutraliteit van de overheid.

Noten

Vgl. R. Buitenweg, 'Het humanistische van
het geestelijk werk', in: Rekemchap, 32/3,
sept. 1985, p. 142.

2 Artikel 6 van de Grondwet (eerste lid) luidt:
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of le-
vensovertuiging, individueel of in gemeen-
schap met anderen, vrij te belijden, behou-
dens ieders verantwoordelijkheid volgens de
wet.

3 Zie G.J.M. van Wissen, Grondrechten,Tjeenk
Willink, Zwolle, 1992, p. 101, en J. Bokma
& H.P. Vonhögen, 'Artikel 6 en artikel 9
Grondwet', in: De Wetgevingter uitvoering van
de Grondwet, Tjeenk Willink, Zwolle, 1988,
p. 101.
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4 B.P. Vermeulen, 'Wie bepaalt de reikwijdte
van grondrechten?', in: Nederlands Tijd-
schrift voor Rechtsfilosofie 6- Rechtstheorie,
1992, nr. 1, p. 16 e.v.

5 B.P. Vermeulen, ibidem. p. 27.
6 M.e. Burkens, Algemene Leerstukken van

Grondrechten naar Nederlands Comtitutio-
neel Recht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1989,
p.166.

7 J. Bokma & H.P. Vonhögen, ibidem., p. 108.
8 Percy B. Lehning, 'Liberalisme als politieke

neutraliteit', in: Beleid voor de vrije samen-
leving, p. 57.

9 J. Raz, The Morality of Freedam, Clarendon
Press, Oxford, 1986, p. 114-5.
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De zuilen voorbii?

Paul Erftemeijer
Drs. PH}. Erftemeijer isgepensioneerd katholiek geestelijk verzorger. Hij
is werkzaam geweest in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis.

In deze bijdrage wordt de ambtelijke binding van de (christelijke) geestelijk verzorger in de
gezondheidszorg behandeld tegen de achtergrond van het ontzuilingsproces. De auteur
stelt dat de ontzuiling, die tot gevolg heeft dat geestelijk verzorgers moeten omschakelen
van het ambtshalve vertegenwoordiger zijn van een levensbeschouwelijk instituut naar het
verlenen van professionele hulp aan mensen in geestelijk nood, een gedifferentieerd proces
is. De auteur werkt dit nader uit vanuit het perspectief van de cliënt en concludeert dat
alleen in instituten waar de levensbeschouwing nog een duidelijk samenbindende rol
vervult ambtshalve geestelijke verzorging een recht van bestaan heeft. In instituten zonder
een (duidelijke) levensbeschouwelijke signatuur kan de geestelijke verzorging slechts wor-
den gelegitimeerd door de behoefte van de cliënt.

Wanneer ik in een artikel van Harry Kunneman over de positie van de geestelijke
verzorging lees dat "aan het eind van de jaren zeventig (een) wending optreedt: (..)
de verzuiling verdwijnt als thematiek en als probleem naar de achtergrond", 1 dan zeg
ik aan de ene kant: daar heb je gelijk in en aan de andere kant: daar zou je je wel eens
aardig in kunnen vergissen. Maar misschien geeft Kunneman juist een waarschuwing
aan het adres van de geestelijke verzorging: jongens pas op, het lijkt aan de buiten-
kant allemaal wel aardig maar op de achtergrond werkt de verzuiling nog even hard
door, zelfs zodanig dat ze probleemloos ongedaan kan maken wat we op de voor-
grond met veel moeite meenden verworven te hebben! Welke interpretatie van de
tekst ik ook neem, het is dacht ik de moeite waard om er iets langer bij stil te staan.

Verzuiling verdwijnt

Verzuiling verdwijnt. Tot deze conclusie komt iemand die als leek om zich heen kijkt
in een willekeurig ziekenhuis. Hij constateert namelijk dat de reden waarom iemand
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in een bepaald ziekenhuis terecht komt allang niet meer de levensbeschouwing is die
hij/zij zegt te hebben. Het aantal patiënten dat nog aangeeft tot een of andere
levensbeschouwelijke organisatie te behoren neemt zienderogen af. De samenstelling
van de medisch/verpleegkundige staf gebeurt ook niet meer op basis van een levens-
besçhouwing. De verzuilde levensbeschouwing bepaalt ook steeds minder het indivi-
duele leven. Op grond van deze constateringen kun je dus zeggen: de verzuiling
verdwijnt.
In de meeste ziekenhuizen hebben de geestelijk verzorgers gemeend op deze nieuwe
situatie te moeten inspelen en zich georganiseerd volgens het 'territoriaal' model. In
dit model heeft iedere geestelijk verzorger die aan een zieken-, verzorgings- of
bejaardenhuis is verbonden de zorg voor een heel paviljoen of hele afdeling, onge-
acht de geestelijke overtuiging die hij/zij persoonlijk heeft.
Met de invoering van dit organisatiemodel kwam een einde aan het traditionele
model waarbij een pastor de zorg had voor degenen die tot zijn kerkgenootschap
(denominatie) behoorden. Dit traditionele model stamt uit de tijd dat de hele
gezondheidszorg 'verzuild' georganiseerd was. In die tijd was het ook vanzelf-
sprekend dat mensen die in een instelling terecht gekomen waren die niet werd
beheerd op basis van hun eigen levensbeschouwing (bijvoorbeeld een gevangenis, het
leger of een openbare instellingen voor gezondheidszorg) een beroep konden doen
op hun 'eigen' pastor of geestelijke.
Maar de ontzuiling is niet alleen aan de gang bij het medisch/verpleegkundig perso-
neel en bij de patiënten die er binnen komen. Het aantal geestelijk verzorgers, dat
zèlf openstaat voor levensbeschouwelijke invloeden die sterk verschillen van de
levensbeschouwing die zij vertegenwoordigen, neemt ook sterk toe. Misschien kun-
nen we op grond van deze ervaringen de titel van deze paragraaf bijstellen en zeggen
dat op het grondvlak de verzuiling aan het verdwijnen is.

Vanwege het minder 'zuilgebonden zijn' hebben de patiënten die in geestelijke nood
verkeren minder belangstelling voor de levensbeschouwelijke achtergrond van de
geestelijk verzorger en gaat hun aandacht meer in de richting van zijn bekwaamheid
(vakkundigheid) om mensen onder deze omstandigheden bij te staan. Aan wat het
'zomaar' of 'onbepaald' geestelijk verzorger zijn inhoudelijk voorstelt, wordt voor-
lopig door de geestelijk verzorgers 'al doende' vorm gegeven; dit is nog niet echt
expliciet ter sprake gekomen. Voor veel pastores is de ontzuiling van de ziekenhuis-
populatie en het territoriaal georganiseerd worden van hun werkzaamheden als
gevolg van die ontzuiling, nogal ingrijpend. Veel christelijke pastores bevinden zich
daardoor plotseling in een situatie waarin ze iets moeten betekenen voor patiënten
die in eerste instantie geen boodschap aan hen hebben, met 'gereedschap' dat niet
past.
De ontzuiling is een proces dat nog in volle gang is en op de werkvloer wordt grote
druk uitgeoefend op de identiteit van de geestelijk verzorgers, die moeten omschake-
len van het ambtelijk vertegenwoordiger zijn van de verzuilde levensbeschouwelijke
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instituten naar het verlenen van professionele hulp aan mensen die 'geestelijk in de
puree zitten'. En je zou wensen dat hen de tijd en de rust gegeven zou worden om dit
omschakelingsproces goed door te komen.
Omdat de ontzuiling een proces is heeft het net zo weinig zin om te roepen "de
verzuiling is verbroken", als om te roepen "de verzuiling is nog in volle gang". Toch is
het voor een goed beeld van de situatie waarin de geestelijke verzorging op dit
moment zit nodig dat we ons realiseren hoe groot nu nog de invloed is van de
verzuiling op het fenomeen geestelijke verzorging.

De invloed van de zuilen

De invloed van de zuilen loopt van de verzuilde opleidingen, via de officiële benoe-
ming, aanstelling en zending door de verzuilde levensbeschouwelijke instituten, naar
de officiële, nog steeds verzuilde, politieke kanalen, die - zo blijkt uit de Memorie
van Toelichting van een ontwerpwet waarin de geestelijke verzorging ter sprake komt
- de legitimering van geestelijke verzorging nog steeds vinden in de pluriformiteit
van de samenleving qua levensovertuiging. Daar zijn we weer terug bij de patiënten
die onze ziekenhuizen bevolken want: "omdat de levensovertuiging van patiënten/
cliënten gerespecteerd dient te worden is er een plaats voor geestelijke verzorging als
onderdeel van zorg." (MvT).
In een politieke uitspraak als deze, die straks als wet zal worden gebruikt, wordt een
beeld gehanteerd van de pluriformiteit van de levensovertuiging van patiënten dat
naadloos aansluit bij het verzuild georganiseerde aanbod van geestelijke verzorging.
De verzuilde levensbeschouwelijke organisaties zullen waarschijnlijk ook willen dat
het zo in de wet komt, anders raken ze hun greep op het hele gebeuren kwijt: hun
recht om mee te spreken in de landelijke commissie voor geestelijke verzorging van
de Nationale Ziekenhuis raad (thans: Nederlandse Zorg Federatie), hun recht om via
dat kanaal weer de ziekenhuis-directies onder druk te zetten dat de verzuilde geeste-
lijke verzorging deel moet uitmaken van de ziekenhuisorganisaties, hun recht om de
opleiding te mogen verzorgen, hun recht om als zendende instantie op te treden bij
de aanstelling, kortom hun recht om de verzuilde organisatie te handhaven, recht op
subsidies en dergelijke, recht op de zendmachtiging, etc.

Aan de andere kant is de geestelijk verzorger voor de dagelijkse uitoefening van zijn
beroep erg afhankelijk van organisatiedeskundigen en medische en verpleegkundige
staven, waarvan het merendeel leeft in het tijdperk 'de zuilen voorbij'. Op dat niveau
wordt gretig gebruik gemaakt van de verwarring. Overal waar de geestelijke verzor-
ging niet helder kan maken wat de meerwaarde is die zij te bieden heeft ten opzichte
van de door andere disciplines aangeboden zorg, loopt zij het risico zichzelf vandaag
of morgen uit de markt te prijzen. En daar kan geen bisschop, geen protestantse
synode, geen Humanistisch Verbond (HV) iets aan doen, omdat zij alle drie in deze
periode van ontzuiling gebrandmerkt zijn als in ontbinding verkerende organen, die
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gedoemd zijn hun centrale positie op te geven en naar de marge van de samenleving
te verhuizen.
De geestelijk verzorgers van vandaag zitten met een erfelijk belaste functie. Nog
voordat ze hun mond hebben opengedaan is hun aanwezigheid alleen al belast met
beelden die bepalend kunnen zijn voor de verwachtingen die de omgeving van hen
heeft. Hoe relativerend zij daar zelf ook over doen, zij vertegenwoordigen een
levensbeschouwelijk instituut dat ofwel een reputatie heeft die er nu juist de oorzaak
van is dat zovelen dat instituut de rug hebben toegekeerd, ofwel in het geval van het
HV een te geringe bekendheid heeft om al bij voorbaat het vertrouwen uit te stralen
dat men hier met iets totaal anders van doen heeft.

Ontzuiling: een proces

Het proces van de ontzuiling speelt zich af tussen twee uitersten, met daar tussen aller-
lei varianten. Aan de ene kant bevinden zich de cliënten die zich geestelijk geheel thuis
voelen in de wereld van de levensbeschouwelijke groep waar zij lid van zijn. Zij ver-
wachten van de verzorger/ster dat hij/zij daar de authentieke vertegenwoordiger van is
en daarom ook gemachtigd is om de geestelijke steun te verlenen waar de cliënt be-
hoefte aan heeft. Cliënten laten het onder deze omstandigheden volledig aan de ver-
zorger over om datgene te kiezen wat hij/zij denkt dat nu nodig is. Cliënten stellen
zich afhankelijk op, zonder twijfels, zonder echte vragen. En als er al vragen zijn dan is
er het volste vertrouwen dat de verzorger een passend antwoord heeft.
In dit beeld van geestelijke verzorging past de omschrijving dat 'de zorg wordt ver-
leend op basis van geloofiovertuiging'. De geloofsovertuiging is dan als het ware een
geestelijk huis, een geestelijke ruimte, waarbinnen twee mensen elkaar ontmoeten.
Ze spreken dezelfde taal, herkennen elkanders gebaren, denken in dezelfde beelden,
geloven in dezelfde zaken. Kortom ze ontmoeten elkaar als het ware op dezelfde
grond, of zoals we ook wel zeggen op dezelfde basis. In deze contacten spreekt de
geestelijk verzorger bewust en geschoold de taal, beheerst de gebaren, kan over de
beelden beschikken en weet gedetailleerd wat dit geloven inhoudt. In deze contacten
is hij ook voorganger en ambtsdrager. Daar is het hele contact ook op gericht, om
het geloven bij de cliënt te activeren en het steunen op die gezamenlijke basis weer
bewuster te maken. Omdat precies daarin de specialistische vaardigheid van de voor-
ganger bestaat wordt hij door de cliënt in moeilijke ogenblikken erbij gehaald, om-
dat die in het gezamenlijk belijden van het geloof de steun hoopt te ontvangen die
hij nodig heeft. In deze contacten is de voorganger degene die krachtens zijn ambt
het gezag heeft om de overtuiging van de cliënt vastigheid te bieden.
Dit is de vorm van geestelijke verzorging die in de praktijk nog gewoon functioneert
in omgevingen waar de ontzuiling of de 'levensbeschouwelijke individualisering' nog
niet zo sterk om zich heen grijpt. En dan denk ik aan bejaardenhuizen en verzor-
gingsinstituten en aan afdelingen van grote psychiatrische instellingen waar bejaarde
patiënten verblijven. Hier liggen waarschijnlijk niet de grootste problemen. Het is
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echter wel in deze context dat er gesproken wordt over de geestelijk verzorger als
ambtsdrager, die van hogerhand is aangesteld (gezonden) om namens de kerk of het
levensbeschouwelijk instituut, de geloofsgenoten of geestverwanten te versterken in
de geloofs- of levensovertuiging, die zij samen delen.
Als ik me niet vergis wordt aan het kerkelijk pastoraat cg. het priesterlijke ambt het
idee ontleend dat het humanistisch raadswerk ook een ambt is. De bevoegdheid van
het kerkelijk gezag om iemand in het ambt te bevestigen ontleent de kerk direct aan
God, namens wie het kerkelijk gezag 'plaatsbekledend spreekt' (of dat nu de paus cg.
een bisschop is, ofwel de kerkeraad van de lokale protestantse gemeente). Voor een
helder begrip in deze zaak moeten wij de vergelijking even goed doortrekken. Een
priester of dominee die de geloofsopvatting van de eigen kerkgemeenschap deelt zal,
in de persoonlijke beleving van zijn functie, er heilig van overtuigd zijn dat hij/zij
door goddelijke zending in zijn ambt geplaatst is. Daar komt geen wereldlijke
overheid aan te pas. Het geestelijk ambt is derhalve niets meer of minder in de
theologische opvatting van de kerken dan 'de tegenwoordigstelling van de Heer'.
Ik vermoed dat de humanistische geestelijk verzorger die zijn/haar functie als een
ambt opvat, het HV als de 'bevoegde instantie' ziet. Het lijkt me in het verlengde
daarvan ook duidelijk dat ook het HV 'zichzelf' als bevoegde instantie ziet. Dus niks
bevoegd gezag daarachter liggend, waaraan het HV de eigen bevoegdheid zou ont-
lenen. Om het heel cru te zeggen: het lijkt er op alsof het HV zichzelf die bevoegd-
heid heeft gegeven. Of ontleent ook het HV haar bevoegdheid aan een andere
instantie, namelijk de burgerlijke (wereldlijke) overheid, die haar officieel de be-
voegdheid heeft gegeven om als zendende organisatie op te treden met gelijke
rechten als de kerken?

Aan de andere kant van het proces van de ontzuiling hebben wij te maken met
cliënten die geestelijk nergens thuishoren. Zij zijn druk bezig er achter te komen wat
zij zelf vinden en vertrouwen andere mensen alleen wanneer deze bereid zijn om te
luisteren en niet bij iedere vraag die zij aan zichzelf stellen aan komen zetten met een
antwoord. Dit zijn de mensen die precies beantwoorden aan de schets die Kunne-
man ervan geeft, namelijk mensen "die vinden dat de georganiseerde levensbeschou-
wingen niets te zeggen hebben aan hen in hun levensnood".2 Het zijn heel vaak de
mensen die zich juist daarom van die instituten hebben afgekeerd.
Als 'levensnood' een woord is dat iedereen begrijpt dan gebruik ik dat ook maar
even. De geestelijk verzorger die (vanwege de territoriale werkverdeling) op zijn
afdeling met genoemde mensen in toenemende mate in contact komt zal ook iets
moeten doen met hun levens- (of geestelijke) nood. Zoals ik al zei zitten deze
mensen niet te wachten op verlossende antwoorden die anderen hen aanreiken. Het
levensbeschouwelijk individualiseringsproces waar je als geestelijk verzorger mee te
maken krijgt, is niet zo maar het gegeven dat een individu zich afkeert van de kerk
als alleenzaligmakend en nu wel eens verder wil kijken op de markt van levens-
beschouwingen of daar iets van zijn gading te vinden is. Als dat zo was dan zou de
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geestelijk verzorger zijn identiteit nog wel kunnen vinden in zijn uitgebreide kennis
van bestaande (en denkbare) geestelijke stromingen. De geestelijke nood waar we het
hier over hebben zit in het je niet meer thuisvoelen in de gedachtenwereld van
degenen die tot je wereld behoren, waarmee dus het vertrouwde houvast verdwijnt
zonder dat je weet waar het gezochte houvast te vinden is.
De geestelijke verzorging die hier adequaat op aansluit is nog lang niet genoeg
doordacht. Over een poging daartoe heb ik eerder in dit tijdschrift verslag gedaan.3

Een verdere toetsing aan de ervaring van andere geestelijk verzorgers, zal misschien
duidelijker kunnen maken of hier sprake is van een echte behoefte bij patiënten die
niet door andere disciplines wordt opgepakt en of we hier mogen spreken van een
andersoortige geestelijke verzorging, die haar identiteit niet ontleent aan de levens-
beschouwing van de verzorger en die derhalve ook niet bepaald wordt door de
ambtelijke binding met een of ander levensbeschouwelijk instituut. Dan zal geleide-
lijk aan ook blijken dat de toekomst van de traditionele geestelijke verzorging zeer
nauw verbonden is met de toekomst van de levensbeschouwelijke instituten waarvan
het een ambtelijke vertegenwoordiging is.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ik van mening ben dat er geen oplossing is
te vinden in de richting van een ambt dat losgekoppeld wordt van het levens-
beschouwelijk instituut. En omdat de zogenaamde vrijplaatsgedachte weer aan het
ambt verbonden is zal die hetzelfde lot ondergaan als het ambt.

Slot
Daar waar de grote levensbeschouwingen nog een belangrijk samenbindend beginsel
zijn in de samenleving zal de traditionele geestelijke verzorging een recht van bestaan
hebben. Daar waar aan de andere kant echter overwegend sprake is van een levens-
beschouwelijk geïndividualiseerde samenleving lijkt mij één ding heel duidelijk: het
draagvlak, of de kern van de geestelijke begeleiding zal zeker niet gezocht moeten
worden in de levensbeschouwing van de 'begeleider'. De legitimatie voor die begelei-
ders zou derhalve ook niet meer moeten komen van de levensbeschouwelijke institu-
ten. De legitimatie dient te komen vanuit de behoefte van de cliënten en dient
enerzijds te liggen in de adequaatheid waarmee het beroep van geestelijk begeleider
aansluit bij die behoefte en anderzijds in de maatschappelijk aanvaarding van het
onderscheid tussen dit beroep en de andere disciplines die samen de geestelijke
gezondheid verzorgen. Want alleen dàn betekent geestelijke verzorging een aanvul-
ling op de reeds bestaande kwaliteit van zorg.

Noten
H. Kunneman, 'Objectiviteit en authentici-
teit van het geestelijk werk', in: Praktische
Humanistiek, nr. 1, sept. 1991, pA.

2 H. Kunneman, 'Koffie met of koffie zon-
der? Het belang van de levensbeschouwelij-
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ke leegte', in: Praktische Humanistiek, nr.3,
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3 P. Erftemeijer, 'Verruimen en verdiepen', in:
Praktische Humanistiek, nr.6, dec. 1992,
p.36-38.
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Het ambt en de vriiplaats van een humanistisch
geesteliik verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis

fIs Kaper-Klaver
Mevr. E. Kaper is humanistisch raadsvrouw in het psychiatrisch zieken-
huis te Santpoort.

De ambtshalve binding wordt hier beschreven als een middel om entree te krijgen in
instellingen. In het contact met de cliënten wordt die binding soms ervaren als van weinig
gewicht en soms ook als een tegenspraak: de raadsvrouw is vanuit haar humanistische
opvattingen juist geneigd om de gevoelens en opvattingen van de cliënt zelf tot hun recht te
laten komen. Dit brengt de auteur op de vrijplaatsgedachte. De functie hiervan wordt
enerzijds beschreven in de gesprekken met cliënten, anderzijds in relatie met behandel-
teams en het instituut waarin de raadsvrouw werkzaam is. Als humanistisch raadsvrouw
constateert Els Kaper dat in de samenleving als geheel de geestelijke verzorging vrijwel geen
verankering vindt en betreurt dat.

Wanneer ik 'ambt' definieer als: vertegenwoordiger van een levensbeschouwing met
het doel om die levensbeschouwing namens het genootschap vorm te geven in
woord en daad, dan is mijn ambt humanistisch geestelijk raadsvrouwen ben ik
werkzaam in een instituut in het beroep van humanistische geestelijk verzorger.
Het beroep van humanistisch geestelijk verzorger is tweeledig: vertegenwoordiger
van de (humanistische) levensbeschouwing en deskundige hulpverlener op het ge-
bied van levensbeschouwelijke problematiek in het algemeen (geestelijk verzorger).
Onze kerkelijke collega's maken hetzelfde onderscheid: enerzijds het uitleggen van de
leer (exegese) en anderzijds het begeleiden van de mens bij zijn gang door het leven
(pastorale zorg).
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Wat omvat het ambt van humanistisch geestelijk raadsvrouw voor mij in mijn
dagelijkse praktijk in een psychiatrisch ziekenhuis?

1. Mijn benoeming
Mijn aanwezig mogen zijn binnen het ziekenhuis geschiedt op grond van de over-
heidsvisie dat de patiënt recht heeft op geestelijke verzorging aansluitend bij zijn
keuze, alsmede op grond van mijn benoeming als officieel vertegenwoordiger van
een geestelijk genootschap. Het gezag van het ambt heeft de deur voor mij geopend.
Niemand heeft namelijk behoefte aan iemand die er zomaar - naast de beroepshulp-
verleners - rondloopt en daarvoor nog betaald wordt ook.
Humanistische geestelijke verzorging wordt qua inhoud als nog vager ervaren dan
confessionele geestelijke verzorging. Waar onze collega's last hebben van karikaturale
beelden over hun beroep, hebben humanisten last van de verdenking dat ze in het
geheim humanistische therapie bedrijven buiten de psychiatrische behandeling om.
Het feit dat het Humanistisch Verbond mij heeft benoemd moet er dan ook borg
voor staan dat ik een gekwalificeerde kracht ben als het gaat om het omgaan met
bestaansvragen vanuit de humanistische visie. Op dezelfde manier moeten mijn
einddiploma van het Humanistisch Opleidingsinstituut en mijn lidmaatschap van
de Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Ziekenhuizen er voor borg staan dat ik
een deskundig hulpverlener ben.

2. Mijn introductie
Mijn kennismaking met personeel en patiënten geschiedt vanuit mijn ambt: ik vertel
dat ik werk als geestelijk verzorger en dat ik aanspreekbaar ben op mijn humanisti-
sche achtergrond. Humanisme is niet alleen mijn levensbeschouwing, maar ik heb
het ook als studierichting en beroep gekozen. Daarbij heb ik me gebonden aan het
humanistisch genootschap door de aanvaarding van het ambt van humanistisch
geestelijk raadsvrouw.

3. Contacten met cliënten
Natuurlijk kom ik een scala van mensen tegen, van humanisten die blij zijn met de
ontmoeting met een geestverwant, tot mensen die niets met een humanist te maken
willen hebben.
Ook is een deel van mijn cliënten niet geïnteresseerd in mijn humanistische achter-
grond. Zij zijn meer geïnteresseerd in mijn privé-aandacht voor hen en mijn geheim-
houdingsplicht. Toch is er ook een flink aantal mensen dat vraagt om een gesprek
omdat ze juist zicht willen krijgen op de humanistische visie: "Bent u humanist?
Dan wil ik met u praten over dat ik graag dood wil. Dat mag toch van jullie?",
"Heeft het Humanistisch Verbond een pil voor me, voor euthanasie?", "Wat denkt
u, is er een leven na de dood?"
Ook zijn er cliënten die hun vragen niet alleen aan mij stellen maar aan andere
collega's, om zo de antwoorden te kunnen vergelijken. Hun vragen zijn vaak - kort
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samengevat - van de volgende aard: "Wat denkt u, straft God mij als ik zelfmoord
pleeg?", "Wat denkt u, kom je in de hemel als je homofiel bent?", "Vindt u ook dat
ik schuldig ben aan wat mijn voorouders verkeerd hebben gedaan?", "Waarom
overkomt me dit allemaal?". Zij kiezen aan de hand van de reacties met wie van ons
ze een vertrouwelijker contact willen opbouwen.

De tegenstelling tussen ambt en beroep

Nu doet zich hier een merkwaardig fenomeen voor. Bovengenoemde vragen worden
namelijk aan mij gesteld vanuit de verwachting dat ik een antwoord of oplossing zal
geven. Er wordt zelfs van me verwacht dat ik een oplossing zal geven vanuit mijn
ambt, vanuit 'de humanistische leer'. Natuurlijk heb ik die antwoorden ook wel,
maar ik kom dan in een moeilijk parket omdat ik twee redenen heb om die
antwoorden niet te willen geven:
Ten eerste weet ik dat de 'humanistische leer' nu juist betekent dat ik de eigenheid
van ieder respecteer en dat ieder mens zijn eigen antwoorden moet ontdekken. Mijn
humanistische manier van denken maakt juist dat ik mijn visie niet onmiddellijk
voorschotel, zeker niet bij mensen die in twijfel met een vraag bezig zijn.
Ten tweede weet ik vanuit mijn professionaliteit dat mensen in de psychiatrie
helemaal niet zitten te wachten op de antwoorden van een ander, al lijkt dat soms
wel zo. Ze hebben in hun leven al vele visies gehoord en uitgeprobeerd en het heeft
hen niet geholpen. Ze zijn in wezen eerder op zoek naar hun eigen antwoorden dan
naar die van de levensbeschouwelijke ambtsdragers. Wat ik dus in zo'n geval doe is
niet het humanisme gaan uitleggen, maar een overstapje maken naar mijn professio-
neel geestelijk verzorger zijn. Dat houdt in dat ik aanbied om de vragensteller te
helpen zoeken naar zijn eigen antwoord.
Het ambt van 'officiële-humanist-mogen-zijn' wordt daarmee voor cliënt en geeste-
lijk verzorger een soort handvat om door te dringen tot het volkomen ondoorzichti-
ge beroep van geestelijk verzorger.

Wat betekent het begrip 'vrijplaats' in de praktijk van mijnwerk?

Met betrekking tot het huidige werk van geestelijk verzorgers in instituten wil ik het
begrip vrijplaats als volgt omschrijven:

Een 'vrijplaats voor geestelijk verzorging' in een instituut is een (door de overheid èn
het instituut) gegarandeerde plek waar de cliënt openlijk kan spreken over levens-
beschouwelijke zaken (geloof, twijfel, taboes, doodswens, etc.), waarbij vanuit de
geheimhoudingsplicht van de geestelijk verzorger gegarandeerd wordt dat het be-
sprokene niet doorgegeven wordt aan de andere werkers in het instituut zonder
toestemming van de cliënt.
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Wanneer ervaar ik in mijnwerk de vrijplaats?

1. In gesprekken met cliënten.
Het komt regelmatig voor dat een cliënt eerst vraagt om geheimhouding voordat hij
het gesprek begint. Dat wordt dan gevraagd om op die manier veilig over de drempel
van de eigen schroom en rwijfel heen te kunnen stappen en voor het eerst het hart
over iets te luchten. In zulke gesprekken blijkt vaak dat gedachten van mensen
minder 'abnormaal' zijn en vaker voorkomen dan de cliënt zelf dacht. We zoeken
dan bijvoorbeeld samen uit wat het meest waardevol zou zijn om in het genezings-
proces mee te laten wegen.
Ook is er een groep cliënten die mij in het geheim wil vertellen over hun bizarre
ervaringen en hun overtuigde ideeën, die door het behandel team soms zo mee-
dogenloos als waandenkbeelden van de hand worden gewezen. Dan is de vrijplaats
nodig om dat angstige en geïsoleerde leven met iemand te kunnen delen die wel wil
luisteren. Immers, de cliënt ervaart zichzelf als normaal en de omringende wereld als
beangstigend en krankzinnig. Geestelijk verzorging is dan het helpen uithouden van
het absurde dat een mens overkomen kan. En hiervoor is een plaats buiten de
behandel-setting onontbeerlijk.

2. In mijn relatie met de behandelteams
Veel werkers in het ziekenhuis vinden het vreemd dat ik hier werk als een soort
betaalde buitenstaander. Zij ervaren mijn positie als onduidelijk. Wat ik doe vindt
men vaag en soms bedreigend of de behandeling doorkruisend. Mijn vrijplaats
betekent voor hen dat zij mij en hun patiënt de ruimte moeten geven, zonder dat zij
dit als bijdrage aan hun werk ervaren. Integendeel, mijn contacten worden soms als
lastig gezien, omdat mijn cliënt door mij op andere gedachten kan komen of in
rwijfel kan worden gebracht.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook situaties waarin ze de cliënt juist naar geestelijk
verzorgers verwijzen, hoewel mijn indruk is dat er dan vaak specifiek aan problemen
met geloof en kerk gedacht wordt.

Spanningen tussen vrijplaats en instituut

Geheimhouding beloven aan de cliënt is soms een probleem. Het betekent namelijk
dat ik mijzelf al door een belofte heb laten binden voordat ik weet wat me verteld
wordt. Een enkele keer brengt me dat in een moeilijk parket, bijvoorbeeld als de
cliënt met nare plannen zegt rond te lopen, een overdosis pillen in zijn bezit heeft,
brand wil gaan stichten of wraak wil gaan nemen op iemand. Doel van onze
gesprekken is dan, naast het mede dragen van de zware last, het te relativeren of
afwegingen te helpen maken over of iets geoorloofd is of niet. De geheimhoudings-
belofte brengt me dan in rwijfel. Want ik ging immers in dit instituut werken om
samen met anderen iets te doen voor het welzijn van zieke mensen? En dient dit
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geheimhouden wel het welzijn van mijn cliënt, zeker als er sprake is van 'ziek
verstand'. Moet ik hem tegen zichzelf beschermen? En waar blijft mijn solidair zijn
met de andere werkers in het instituut? Op zulke momenten zou ik bij het behandel-
team willen binnenlopen en losjesweg willen polsen hoe anderen het welzijn van
deze cliënt/patiënt inschatten en of ik de enige ben die gevaar signaleert. Mijn
vrijplaatspositie betekent echter dat ik altijd van buitenaf binnenkom en dat brengt
iets officieels in de interactie met zich mee. Toch vind ik het soms echt nodig om in
zulke zaken contact te zoeken. Mijn geheimhoudingsplicht wordt begrensd door
mijn eigen geweten.

Een tweede probleem betreffende de vrijplaats in het instituut betreft het feit dat de
overheid weliswaar deze plaats voor de geestelijke verzorging mogelijk heeft gemaakt,
maar dat de werkers in het instituut de vrijplaatsgedachte meestal niet kennen en
niet dragen of zinvol vinden. Nu de overheid de garantie verminderd heeft, nu de
financiële druk zo is toegenomen en de werkers meebep~len waar het geld aan wordt
uitgegeven, zie ik vrijplaats en ambt inkrimpen als een voor hen achterhaald idee,
totdat het weer gewoon terecht komt waar men vindt dat het thuishoort: namelijk
buiten het instituut en in de maatschappij gewoon binnen het eigen genootschap.
Dat zou niet erg zijn voor de geestelijk verzorging indien het beroep zich los van het
ambt zou kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld tot het beroep van algemeen geestelijk
verzorger of van algemeen levensbeschouwelijk therapeut. Binnen mijn eigen werk-
ervaring heb ik echter juist het ambt altijd nodig gehad om gelegitimeerd in het
instituut te kunnen werken. Ik voorzie dan ook dat het beroep mèt het ambt
verloren zal gaan op al die plaatsen waar het instituut in financiële moeilijkheden
raakt, of waar een verjongende directie geen affiniteit meer heeft met levensbeschou-
welijke zaken.
Ik vind dit ook een logische ontwikkeling. Wanneer het zo is dat iemand nooit met
geestelijke verzorging geconfronteerd wordt voordat hij in het ziekenhuis, het leger
of de gevangenis terecht komt, dan kan het niet in zijn hoofd opkomen om naar een
geestelijk verzorger te vragen. En die patiënten, die er wel al eerder iets van wisten
verkeren vaak in een te zwakke positie om er uit zichzelf naar op zoek te gaan. De
cliënt/patiënt is zeker niet de aangewezen partij om het bestaan van geestelijke
verzorging te bevechten binnen een instituut.

Beroep en samenleving

Als we geestelijke verzorging als zinvol voor de samenleving zien en het op langere
termijn als beroep willen behouden, dan zal er een veel betere verankering in de basis
van die samenleving moeten zijn. Dan moet men ook buiten de instituten een
beroep kunnen doen op geestelijke verzorging. Er liggen daar toch eveneens veel
zingevingsvragen? Hoe dat vorm zal moeten krijgen zie ik nog niet helder voor me.
Misschien hebben we een soort levensbeschouwelijke dienstencentra nodig waar
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men met zijn levensnood terecht kan. In ieder geval moet het zo worden dat gewone
mensen op eigen kracht gaan vragen om geestelijke verzorging, zonder dat eerst aan
hen uitgelegd hoeft te worden wat dat inhoudt. Het heeft mijns inziens geen zin om
de noodzaak van een 'vrijplaats' in de instituten te bevechten als we niet dubbel
zoveel energie besteden aan onze plaats in de samenleving zelf.

(ingezondm mededeling)
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Inspiratie in de marge
van de organisatie

Ko Burger
Drs. K Burger is humanistisch raadsman en secretaris van de redactie
van Praktische Humanistiek.

Geestelijk verzorger zijn in een ziekenhuis is vooral opereren in de marge van een organisa-
tie die weinig oog heeft voor je inbreng. In deze impressie van een bezoek aan humanistisch
raadsman Ben van Remmerden en pastor Kees van Dongen in het Medisch Centrum
Leeuwarden gaat het over de genootschappelijke binding, maar vooral over de overlevings-
strategie van geestelijk verzorgers en de vraag wat daarbij het belang is van de vrijplaats-
functie.

Medisch Centrum Leeuwarden Noord, Dienst geestelijke verzorging. Het gebouw
blijkt dat van het vroegere Bonifatius-ziekenhuis te zijn. De geestelijk verzorgers
huizen in de vleugel waar voorheen de religieuzen woonden, die in het ziekenhuis
werkten. Het gebouw ademt een wat kille, benepen sfeer, maar duidelijk een kloos-
tersfeer. De jas wordt in de linnenkast opgehangen. In de alkoof waar her bed van de
vroegere bewoonster gestaan heeft, is nu een zithoekje waar het gesprek plaatsvindt.
We bevinden ons hier ver van de patiëntenvleugel. Is dit symbolisch voor de margi-
nale positie van de geestelijke verzorging? We zullen het zien.

De kerkelijke binding

De humanistisch raadsman, Ben van Remmerden, spreekt van een 'weerbarstige
relatie' met het Humanistisch Verbond: "Je hebt te maken met een genootschap dat
zegt te staan voor een aantal zaken, waar ik me wel in kan vinden. In de praktijk
ervaar ik mijn genootschap niet als inspirerend. Ik bekijk dat heel persoonlijk. Ik heb
moeite met genootschappen, lid zijn van iets. Het Humanistisch Verbond heeft een
korte, .vrij burgerlijke traditie, die van de intellectuele middengroepen. Er wordt
weinig voor de zwakken in de samenleving gedaan."
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De pastor, Kees van Dongen, aanvankelijk werkzaam als priester, is nu, als gehuwde,
pastoraal werker. Hij is door de katholieke kerk aangesteld om pastoraal werkzaam te
zijn. Ook hij benadert de relatie met de kerk persoonlijk: "Ik ervaar dat niet als een
belemmering om mijn werk op een professioneel goede manier te doen. Ik ervaar de
relatie met de kerk als positief. Door die binding (geen knellende band) word ik
gevoed, geholpen om mijn werk goed te blijven doen. Ik doe er inspiratie aan op, die
mij verrijkt. Overigens selecteer ik zelf wat ik kan gebruiken. Als pastor in een
ziekenhuis laat de kerk mij vrijer dan wanneer ik in een parochie werkzaam zou zijn.
Ik kan het nu zelf invullen. Nee, van de kerk heb ik geen last, wel gemak. Ik kan me
ook voorstellen dat anderen zonder die binding even goed of beter kunnen functio-
neren. Ze gaan dan zelf op zoek naar eigen inspiratiebronnen. Je zult het ergens
vandaan moeten halen."
In het gesprek komen duidelijk de ambivalenties van de kerkelijke binding naar
voren. "Ten eerste zouden we er zonder de genootschappen helemaal niet zijn, als
categoriale werkers in het ziekenhuis. Al zijn de genootschappen en kerken dan
steeds minder representatief voor de hele bevolking, we kunnen niet zonder, om nog
voor een bepaalde tijd ons werk inhoud te geven", zo menen deze geestelijk verzor-
gers. In deze laatste zin zit zowel bevestiging van als aarzeling ten aanzien van de
genootschappelijke binding. Deze collega's zijn het er enerzijds over eens dat de
maatschappij zo ingericht is dat men wil weten waar je bij hoort en men een
genootschap ervaart als een garantie voor een zekere professionaliteit. Anderzijds
willen ze als werker toch niet te veel vereenzelvigd worden met de kerk. Het geloof of
de levensbeschouwing van de mensen met wie zij zich in het ziekenhuis en het
verpleeghuis bezig houden is immers een geïndividualiseerd geloof; de patiënt wil
ook persoonlijk benaderd worden op het vlak van de existentiële vraagstukken.
Bovendien vindt het ziekenhuis zelf de levensbeschouwelijke instituten vrijwel niet
meer relevant. Alleen in het bestuur wil nog weleens iemand een lans breken voor
een meer traditioneel getinte beleving van de levensbeschouwing en opkomen voor
het belang van de kerk, maar het management, de medische staf, de verpleegkundi-
gen hebben daar geen belang bij. In de stafvergaderingen wordt gewoon naar het nut
en de relevantie van het werk zelf van de geestelijk verzorgers gekeken, zo is de
mening van deze pastor en deze raadsman.

De marginaliteit in de instelling

Dat brengt ons bij de plaats van de geestelijke verzorging in de organisatie. Eigenlijk
was het gesprek daar mee begonnen. De humanistisch raadsman kwam juist opgela-
den uit een vergadering van de ondernemingsraad, waar een rapport over de psycho-
sociale sector aan de orde was geweest. Hij had zich de hele vergadering opgewonden
over de negatieve beeldvorming die er over de geestelijke verzorging bestaat. Het leek
of men de geestelijk verzorgers liever kwijt dan rijk was.
De verhoudingen tussen de beroepen die een aandeel leveren in het psycho-sociale
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welzijn komen zo wel scherp te staan. Het is opvallend dat bij dit soort discussies het
geestelijke welzijn niet echt aan bod komt. De dienst geestelijke verzorging van het
Medisch Centrum Leeuwarden had vorig jaar zelf ook al een nota gemaakt over hun
eigen werk, als antwoord op vragen als: 'Wat heb je te bieden?', 'Wat wil je als
geestelijk verzorger?' Deze nota heeft de goedkeuring gekregen van directie en be-
stuur, maar dat wil niet zeggen dat ze er nu in geslaagd zijn om aan de medische staf,
de psychologen en de maatschappelijk werkers duidelijk te maken wat ze 'aan
geestelijke verzorging hebben'. De nota van de geestelijk verzorgers heeft getracht
een taal te spreken die door de andere disciplines verstaan zou worden, maar dat lijkt
niet gelukt te zijn. De geestelijk verzorgers beschrijven hun werk als "deskundige
hulpverlening bij zingeving en zingevingsaspecten van het ziek zijn. De levensover-
tuiging heeft invloed op hoe je het leven wel of niet waardeert. In confrontatie
daarmee ontstaat het verdriet, de spanning, de leegte. Wij proberen met de patiënt
de diepte in te gaan." De geestelijk verzorgers presenteren zich dus als werkers die op
dat terrein hun eigen deskundigheid hebben. Helaas hebben ze moeten constateren
dat de reactie van de andere disciplines lauw was. De nota gaat de la in, waarmee de
onduidelijke beeldvorming van de geestelijke verzorging blijft bestaan. Van Dongen:
"De andere collega's maken zich er niet druk om. Ze laten je vrij. Dat is jouw zaak,
zeggen ze." Van Remmerden: "De andere werkers verliezen steeds de geestelijke
verzorging uit het oog. Men is vooral gericht op het medische, lichamelijke en
psychische. Bij de inzet van materialen en mensen komt geestelijke verzorging steeds
aan het eind."

Het nut van mensen die praten en luisteren

Ondanks dat verpleegkundigen dus weinig oog hebben voor de geestelijke verzor-
ging als discipline, komt het vaak voor dat in speciale gevallen de bemoeienis van de
pastor of de raadsman ook door hen als zeer waardevol ervaren wordt. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als de geestelijk verzorger er in slaagt om persoonlijke lijnen uit te
zetten op een afdeling, of naar aanleiding van speciale verpleegproblemen die naar
voren komen in teambesprekingen waar de pastor aan deelneemt. De verpleegkundi-
gen ontdekken bijvoorbeeld rond de feestdagen, als er weinig patiënten zijn, dat ze
eindelijk eens tijd hebben om te praten met wat mensen. Het nut van dat praten
wordt ook wel ingezien. De geestelijk verzorgers zouden willen duidelijk maken dat
zij er zijn voor de verdieping van het gesprek, omdat immers duidelijk is dat dat
gesprek meestal blijft liggen. Helaas is dus de inbreng van de pastores en de raads-
lieden niet gemakkelijk in te passen in het zorgproces. De vraag is hoe dat in de
toekomst wel bereikt kan worden. Is de uitwerking van de vrijplaats-gedachte een
mogelijke weg om te bereiken dat de geestelijke verzorging meer een geïntegreerd
onderdeel van het 'primaire proces' van het ziekenhuis of het verpleeghuis wordt?
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Nee tegen de vrijplaatsgedachte

In de nota die de geestelijk verzorgers in het Medisch Centrum Leeuwarden maak-
ten komt het begrip vrijplaats niet voor. Ik vroeg humanistisch raadsman van Rem-
merden naar het waarom: "Volgens velen van ons is de vrijplaatsfunctie van de
geestelijke verzorging een van de meest wezenlijke aspecten van de geestelijke verzor-
ging. Marianne Wimmers gaat zelfs zo ver te stellen dat zonder de vrijplaats de
doelstelling van de humanistische geestelijke verzorging, namelijk dienstbaar te zijn
daaraan dat de ander in de gelegenheid wordt gesteld de eigen levensovertuiging te
(be)leven, nooit gehaald kan worden. Ikzelf kan eerlijk gezegd met het begrip niet zo
goed uit de voeten. Het verwijst naar een traditie waarin geloof en/oflevensbeschou-
wing een hele andere rol in het leven van mensen speelden en ook hele andere
consequenties (vervolgingen, inquisities etc.) met zich meebrachten.
In het werken als geestelijk verzorger binnen het gevangeniswezen en de psychiatrie
kan ik me heden ten dage nog iets hierbij voorstellen, omdat daar mensen vaak
gedwongen moeten verblijven en het belang van de instelling vaak een heel andere is
als dat van de gedetineerde of de cliënt. In het ziekenhuis of het verpleeghuis roept
de vrijplaatsfunctie van de geestelijke verzorging terecht veel vragen op, zeker als de
geestelijke verzorger ook nog geïntegreerd wil werken, erbij wil horen, mee wil
praten, en gezien wil worden in zijn professionaliteit, om samen met de andere
hulpverleners vanuit een holistische mensvisie de patiënten bij te staan. Geestelijke
verzorging wordt door de andere disciplines meestal als een vreemde eend in de bijt
gezien en door het accent te veel op de vrijplaatsfunctie te leggen wordt dit alleen
maar versterkt. Daar komt bij dat de andere professionals ook hun beroepsgeheim
hebben en lang niet alles zomaar doorvertellen, ook al nemen zij een duidelijke
positie in binnen het behandelingsplan. Binnen de vrijplaats zou de patiënt meer
mogelijkheid krijgen de eigen levensovertuiging te (be)leven. Wat moet je hier onder
verstaan als je ziet dat steeds meer mensen geen uitgesproken levensovertuiging meer
hebben? Dat het geestelijk leven heel brokkelig is geworden, vol tegenstrijdigheden,
vaak weinig consistent meer. We spreken al steeds meer van een eigen bestaans-
ethiek, met heel eigen normen en waarden voor de individuele mens. Met andere
woorden: het begrip levensovertuiging dekt nauwelijks meer de lading, zeker als je
ziet dat we het zelf ook steeds meer over zingevingsvragen hebben die lang niet altijd
meer in een bredere context worden geplaatst."
Pastor Kees van Dongen is het met de humanistisch raadsman eens: "Volgens het
woordenboek betekent vrijplaats wijkplaats, schuilplaats, asiel. Het heeft via het
woord 'asiel' te maken met toevlucht en bescherming. Hieruit volgt reeds dat de
betekenis van dit woord slechts zeer ten dele opgaat voor de functie van de geeste-
lijke verzorging. Als men stelt dat de geestelijke verzorging een vrijplaatsfunctie heeft
in het ziekenhuis, roept deze uitspraak eerder misverstand op dan dat het de plaats
van de geestelijke verzorging in het ziekenhuis of verpleeghuis verduidelijkt. Het
woord 'vrijplaats' suggereert dat je uitwijkt naar een veilige plaats. Daarbuiten is het
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onveilig. Natuurlijk is het zo dat mensen bij de geestelijk verzorger al datgene kwijt
moeten kunnen dat hen ten diepste beroert en bezighoudt, inclusief de medische en
verpleegkundige ervaringen. Men kan dat dikwijls ook gemakkelijker kwijt aan een
geestelijk verzorger (als iemand die niet direct bij de medische behandeling en
verpleegkundige zorg betrokken is) dan aan iemand 'met een witte jas aan'. Maar
ook deze laatste kan in principe zo nu en dan functioneren in de zin als hierboven
beschreven.
Als men een goed inzicht heeft in wat de geestelijk verzorger doet en waarvoor men
hem of haar kan inschakelen ten bate van de patiënt of bewoner, zal men onderken-
nen dat de geestelijk verzorger een waardevolle en eigen bijdrage kan leveren aan de
totale zorg voor de patiënt en bewoner In een goede samenwerking zal de geestelijk
verzorger dan niet meer gezien worden als een vreemde eend in de bijt, maar als een
goede mogelijkheid om geïntegreerd in de organisatie een betere zorg te realiseren,"
aldus pastor van Dongen.

Versterking van de positie van de geestelijk verzorger

Het is duidelijk dat van Remmerden en van Dongen van mening zijn dat men de
positie van de geestelijk verzorger niet versterkt door te praten over 'vrijplaatsfunc-
tie'. Zij denken dat eerder te bereiken door op afdelingsniveau en ook tegenover de
hele organisatie steeds maar weer duidelijk te maken wat men van de geestelijk
verzorger mag verwachten, hoe en waar deze bereikbaar is en hoe de geestelijk
verzorger probeert zo goed mogelijk geïntegreerd met anderen samen te werken. Dit
is de visie van Kees van Dongen. Ben van Remmerden voegt daar nog het volgende
aan toe: "Wij krijgen binnen de ziekenhuizen steeds meer te maken met beperkte
financiële middelen en bij de keuzes die dan gemaakt moeten worden heeft de
geestelijke verzorging zeker niet de grootste prioriteit, is zij steeds de sluitpost van de
begroting. We zijn als geestelijke verzorging te afhankelijk van zowel interne als
externe factoren om op dit moment enigszins voor de toekomst een stabiele positie
binnen het ziekenhuis te kunnen creëren. Versterken van de positie van de geestelijke
verzorging in het ziekenhuis is dan ook maar een zeer betrekkelijke optie. Dat neemt
niet weg dat je binnen deze context alles moet doen om de positie van de geestelijke
verzorging enigszins te versterken. Te denken valt aan:

Een goede PR; een goede beleidsnota Geestelijke Verzorging, die goedgekeurd is
door directie en bestuur; bezinningsdagen houden; folders op de juiste plaats
deponeren, etc.
Laten zien dat je ook deskundigheid in huis hebt rond ethiek, in ethische
commissies en klinische lessen (in de groep van werkers op een afdeling).
Vergadertechnisch goed onderlegd zijn; strategisch en tactisch kunnen denken
en handelen.
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Veel meer gevraagd en ongevraagd advies durven geven met betrekking tot het
zorgklimaat; proberen coalities te vormen met de verpleegkundigen en de psy-
chosociale zorg."

Ik was op onderzoek uitgegaan naar de rol van de ambtshalve binding en naar het
belang van de vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorgers in
het Medisch Centrum Leeuwarden hebben allen een ambtshalve binding. Ze zijn
'predikant in de gereformeerde kerken', 'predikant in de Nederlandse Hervormde
Kerk', 'R.k. pastor in het Bisdom Groningen', of 'humanistisch raadsman'. Maar
deze ambtshalve binding is voor hen slechts een feit uit het verleden. Ze zijn erdoor
de instelling binnen gekomen en deze band dient hen als inspiratiebron, als daar
mogelijkheid toe is, hetgeen echter niet altijd het geval is.
In plaats van het vrijplaatsbegrip, zien deze werkers meer in een geprofessionaliseerde
accurate promotie van geestelijke verzorging als deskundige inbreng in het zorg-
proces op het terrein van en met het oog op de versterking van de levensbeschouwe-
lijke beleving van de patiënten.
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Waar moet ik anders heen
met miin verhaal?

EI/is Blom
---- Mevr. E. Blom is humanistisch raadsvrouw bij justitie en werkt in het

Huis van Bewaring in Grave. Zij is tevens lid van de redactie van
Praktische Humanistiek.

Uitgangspunt van deze bijdrage is dat de vrijplaats, welke de geestelijk verzorger aan de
gedetineerde biedt, alleen geboden kan worden door de ambtelijke binding met een zen-
dend genootschap. Naast deskundigheid van de geestelijk verzorger en de levensbeschou-
welijke identiteit is dat de voorwaarde waaronder daadwerkelijk geestelijke verzorging
gegeven kan worden. De auteur beperkt zich daarbij tot de praktijk van de vrijplaats bij
Justitie. Wat betekent deze vrijplaats voor de gedetineerden, voor de inrichting en voor de
geestelijk verzorger? Verschillen tussen de geestelijk verzorgers en de denominaties komen
hier niet aan de orde, omdat zij de aandacht wil richten op datgene wat geestelijk verzor-
gers bindt: geestelijke verzorging als zorg voor heel de mens, gericht op zingeving en
levensvragen vanuit een levensovertuiging en een bepaalde traditie.

Inleiding

In het foldertje van de Geestelijke Verzorging in het Huis van Bewaring in Grave
staat onder andere:

"Gevangenschap is meestal een situatie die veel vragen oproept, die spanning en
onzekerheid met zich meebrengt en die (tijdelijk) het gevoel met zich mee kan
brengen dat de wereld op zijn kop staat. Bij de waarden en normen die ons doen
en laten voor een groot deel bepalen staan wij nauwelijks stil, want normaal zijn
ze zo vanzelfsprekend. Misschien is daar nu wel reden toe, omdat er nieuwe
vragen zijn of omdat er vooral verwarring is door deze ingrijpende veranderde
levenssituatie. In zo'n situatie kan een persoonlijk gesprek tot steun zijn. U kunt
een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers, wanneer U behoefte heeft
aan een gesprek, aan een luisterend oor, aan stilstaan bij de situatie, aan bezin-
ning, aan steun. De geestelijk verzorgers zijn gebonden aan geheimhouding"
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Vaak gebeurt het dat wanneer één van ons voor een korte kennismaking langs gaat
met de bedoeling een hand te geven en onze folder te overhandigen, er in zeer korte
tijd een diepgaand gesprek ontstaat. Soms nadat er eerst een uitdrukkelijk "ja" is
gekomen op de vraag ofhet "toch wel tussen ons blijft?". Meestal weet de gedetineer-
de echter razendsnel wat de positie is van de geestelijk verzorger en wat de zoge-
naamde vrijplaats inhoudt. De onduidelijkheid die wel met regelmaat bij het perso-
neel ofbij de directie is te vinden, ontbreekt bij de meeste gedetineerden. Ik doel dan
op de onduidelijkheid over wat de taak en de plaats van de geestelijke verzorging in
de inrichting nu precies inhouden.
Op zoek naar een verklaring voor het feit dat gedetineerden bijna vanzelf weten waar
geestelijke verzorging voor staat, dacht ik die eerst te kunnen vinden in een hele
simpele: de gedetineerde die tegen mij zo vrijuit praat en werkelijk zijn diepste
geheimen prijs geeft - "dit heb ik nog nooit tegen iemand verteld" - kent de
hulpverlening op zijn duimpje en doet dat tegenover iedereen waarvan hij verwacht
dat hij er iets aan heeft. Of: hij wil zo graag praten dat het hem niet uitmaakt wie er
tegenover hem zit.
Uiteraard komen zulke gevallen voor, maar na jarenlange ervaring is dat toch niet de
verklaring gebleken en constateer ik nog steeds dat gedetineerden mij belevenissen
en verhalen vertellen, mij deelgenoot maken van verwarring en gevoelens, dilemma's
verwoorden en onzekerheid laten zien, frustraties en woede durven uiten, omdat ik
geestelijk verzorger ben. Bij die persoon, in die functie en met die positie wil men dat
stuk van zichzelf vertellen en niet ergens anders. De situatie die mensen tijdens hun
detentie ervaren en het op zichzelf teruggeworpen zijn, bewerkstelligen kennelijk dat
gedetineerden snel inzicht hebben in wat de geestelijke verzorger aanbiedt (evenals
in datgene wat niet tot zijn of haar terrein behoort en wat evenzo belangrijk is te
weten) en wat bedoeld wordt met de vrijplaats. De geestelijk verzorger heeft een
aanbod waar de gedetineerde die daarop ingaat blijkbaar duidelijk behoefte aan
heeft.
Ik ben er inmiddels van overtuigd dat de openheid die ik bij gedetineerden ervaar
'vast zit' aan onze vrijplaats en aan ons ambtsgeheim. Vrijplaats en ambtsgeheim zijn
kostbaar en belangrijk voor de gedetineerde, voor een wezenlijk en diepgaand con-
tact met de geestelijk verzorger.

Waarom is de vrijplaats een kostbaar en belangrijk goed voor de gedetineerde?

In een totalitair systeem van een gevangenis, wordt de gedetineerde de hele dag
geobserveerd, gecontroleerd, geregistreerd en beoordeeld. Er worden gedragsrappor-
tages gemaakt en de afhankelijkheid van de gedetineerde is zeer groot. Ook binnen
de hele strafrechtelijke gang (onderzoek - ondervraging - rechtszaak) wordt de
afhankelijkheid, het overgeleverd zijn als klemmend ervaren en weet men zich
voortdurend op zijn hoede. Vrijheidsontneming blijkt niet alleen een kwestie te zijn
van tijd (lengte van detentietijd, tijdsindeling van de dag), het beperkt ook de
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persoonlijke vrijheid (privacy, taalgebruik, vrijheid van contact, waarden en normen)
in verregaande mate. Vierentwintig uur per dag staan figuurlijk gesproken de schijn-
werpers op de gedetineerde gericht.
Ook de gedetineerden onderling volgen nauwlettend elkaars bewegingen. Uit wan-
trouwen, nieuwsgierigheid en vanwege de onuitgesproken code hoe een gedetineerde
zich dient te gedragen: macho, stoer, geen tranen, geen schuld. Op geloof en
levensbeschouwing, religie en zingeving rust een taboe en het roept bijna een
schaamtegevoel op als je het 'daar over hebt'. Daarnaast kent de gevangeniscultuur
ook nog allerlei gradaties in delicten, waarop vervolgens dan weer etiketten worden
geplakt. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om de groepsdruk te weerstaan.

Gedetineerden verwoorden het contact met mij in dit soort uitspraken:

"Bij jou kan ik even mijn masker afZetten, kan en mag ik even mijzelf zijn",

"Tegen jou kan ik gewoon de waarheid zeggen, hoe ik mij voel, waarmee ik zit",

"Hier kan ik ook over andere zaken praten die mij bezighouden, ben ik meer
dan die crimineel",

"Als ik op de ring zou vertellen waarvoor ik zit dan ben ik niet meer veilig",

"Waar moet ik anders met mijn verhaal naar toe?".

Echter, zo gauw zij uit mijn kamer zijn, worden als het ware de schouders weer
rechtgetrokken en voert de macho weer de boventoon. Maar soms, na lange tijd,
wanneer er veel gesprekken zijn gevoerd en men zichzelf weer wat heeft teruggevon-
den of nieuwe kanten van zichzelf heeft ontdekt, is er een verandering merkbaar in
het meer weerbaard zijn en in grotere eigenheid. Het zijn veelal deze gedetineerden
die als een soort levend reclamebord andere gedetineerden aanzetten contact te
leggen met een geestelijk verzorger.

Veel gedetineerden zijn eenzaam. Door hun eigen levenswandel of door louter pech
en ongeluk zijn zij vaak iedereen waar ze om geven en gegeven hebben kwijt geraakt.
Niet iedereen is voor het geluk geboren. Nooit bezoek krijgen, nooit een brief,
niemand die buiten aan je denkt. Het lijkt erop dat wij voor deze mensen een stukje
'privé' vertegenwoordigen. Iemand waarbij je je hart kunt luchten zonder dat het
consequenties heeft voor de wijze waarop men tegen je aankijkt en met je omgaat.
Doch ook de mensen die wel een goede relatie 'buiten' hebben, kunnen dikwijls juist
met hun dierbaren niet praten over negatieve gevoelens, angst, spanning, zinloos-
heid. Zij willen hun relatie niet extra belasten, omdat de situatie buiten al zwaar
genoeg is of omdat zij 'de sterke' willen blijven. Laatst zei een gedetineerde tegen mij:
"Niets is jou vreemd, met jou durf ik overal over te praten en ik hoor mijzelf dingen
zeggen die ik nooit heb durven verwoorden".
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Door opleiding, kennis en ervaring en vooral door noodzakelijke zelfreflectie heeft
de geestelijk verzorger, als het goed is, zicht op de eigen zwakke kant. Hij/zij weet dat
naast vermogens ook onvermogens staan, naast zin ook zinloosheid, naast geluk ook
ongeluk en naast positieve kracht ook een heel negatief krachtenveld. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat niets ons vreemd is, maar wij hebben geleerd dat alles
mogelijk is en de mens een raadsel is en zal blijven.

Voor de gedetineerde is de vrijplaats die de geestelijk verzorger biedt dus een belang-
rijk gegeven. Even op verhaal komen, individuele aandacht, stoom afblazen, nieuwe
impulsen krijgen, een ander perspectief, serieus genomen worden in zaken die op
een andere plek niet aan de orde kunnen komen. En dat in een sfeer van veiligheid
en vertrouwen, bij iemand die geen belangen heeft en niets moet. Wat overigens
geenszins betekent dat de geestelijk verzorger niet confronterend zou zijn. Er is ech-
ter sprake van een specifieke benaderingswijze in het contact van de geestelijk verzor-
ger met de gedetineerde. Voorop staat dat de gedetineerde het contact wil aangaan,
het is zijn keuze. De benaderingswijze van de geestelijk verzorger verandert ook niet
doordat een gedetineerde in de inrichting als onbehandelbaar of onverbeterbaar
wordt gezien. Als de nieuwste plannen binnen het gevangeniswezen om een bonus-
malus systeem in te voeren (simpel gezegd: een gedetineerde begint met niets en
moet alles verdienen door goed gedrag) doorgaan, kan de geestelijke verzorging
mijns inziens daarin ook geen rol spelen. Het kan en mag voor de geestelijke verzor-
ging niet uitmaken op welke afdeling een gedetineerde zit of de vraag van een gedeti-
neerde om contact al of niet gehonoreerd wordt. Andere overwegingen, in eigen be-
heer van de geestelijk verzorger, kunnen een rol spelen bij de vraag of een contact al
of niet zinvol is, maar nooit een beloningssysteem van Justitie. Voor een wezenlijk en
diepgaand contact tussen gedetineerde en de geestelijk verzorger is de vrijplaats die
de geestelijk verzorger aan de gedetineerde biedt en de onafhankelijke positie van de
geestelijk verzorger in de gevangenis volgens mij noodzakelijk en onontbeerlijk, om-
dat je alleen zonder dwang en in vrijheid zo'n contact met elkaar kunt aangaan.

Waarom heeft ook de inrichting belang bij de vrijplaats?

Geestelijk verzorgers brengen een stuk rust, doorbreken isolement van gedetineerden
en proberen een lijn te houden met de maatschappij.
Hoezo rust? Als er geen uitweg in een totalitair systeem is, wanneer er geen uitlaat-
klep is, kan de spanning zo hoog oplopen dat er een uitbarsting komt. Zo'n uitbars-
ting brengt veel onrust met zich mee, voor de gedetineerde zelf, voor andere gevan-
genen en voor het personeel. Gedetineerden hebben ook de neiging door het
systeem waarin zij zitten Of deel te worden van het systeem (hospitaliseren) Of
voortdurend in verzet te zijn. Beide extremen zijn funest voor de gedetineerde en
onwerkbaar voor de inrichting. Beide gedragsuitingen veranderen ook niets en bie-
den geen perspectief. Gedetineerden vinden vaak een uitlaatklep bij de geestelijk
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verzorger. Daar wordt een plek geboden voor troost, kunnen zij vrijuit praten over
de spanningen en frustraties, is er plaats en tijd voor acceptatie, bezinning, verwer-
king en steun, maar worden zij ook aangesproken op bepaalde gedragsuitingen en
gestimuleerd hun perspectief te verruimen en andere manieren te zoeken om zich te
uiten en bepaalde gebeurtenissen een plaats te geven. Dat geeft rust, voor de gedeti-
neerde en voor het personeel. Een stukje spanning valt weg, jammer genoeg is dat
soms maar van korte duur.
Met name de PIW'ers (penitentiaire inrichtings werkers) geven regelmatig aan dat zij
het belang van geestelijke verzorging in de praktijk merken ('merkbaar' is echter nog
niet 'meetbaar', maar daar kom ik zo op terug). Wanneer een geestelijk verzorger
goed contact heeft met de gedetineerden kan hij of zij een signaalfunctie naar de
inrichting vervullen en aangeven wat er leeft onder de gedetineerden. Juist door de
speciale band die de geestelijk verzorger heeft met gedetineerden is hij of zij meestal
goed op de hoogte. Ook dat kan de leefbaarheid en het werkklimaat van de inrich-
ting ten goede komen. Door de vrijplaats en de plek die de geestelijke verzorging
heeft gekregen kan zij deze signalen opvangen.
De geestelijk verzorger kan soms het isolement waar gedetineerden in verkeren
doorbreken. Binnen de inrichting ben je praktisch geheel afgesloten van de buiten-
wereld en ieder contact met die buitenwereld is welkom. Juist omdat geestelijke
verzorgers namens een gemeenschap, een zendende instantie in de inrichting aan-
wezig zijn, met een opdracht van buiten, kunnen zij een lijn leggen van de inrichting
naar buiten en omgekeerd.
Er zijn ook nogal wat gedetineerden die in een eigen isolement verkeren, vastzitten in
hun eigen binnenwereld. Soms lukt het dit isolement na een heel langdurig voor-
zichtig opgebouwd contact, een beetje te doorbreken. Daar is tijd voor nodig,
geduld en acceptatievermogen. Dat is vaak onzichtbaar werk en veel van mijn tijd zit
juist in dit soort contacten binnen de beslotenheid van mijn kamer of van de cel.
Door die beslotenheid kan er openheid ontstaan wat de weg kan vrijmaken voor een
beter contact, ook tussen gedetineerde en inrichting.
Een in cijfers uitgedrukt bewijs van het effect van geestelijke verzorging zullen de
geestelijk verzorgers waarschijnlijk nooit kunnen geven. In deze tijd van efficiëntie
en kengetallen, van input en output, van "wat is de toegevoegde waarde?", is dat
misschien een doorn in het oog van sommige directies en ook lastig voor het
aantonen van het belang van geestelijke verzorging door de geestelijk verzorgers zelf.
Maar heeft het er ook niet mee te maken met welk oog men wil kijken en met welk
oor men wil luisteren? Zo heb ik, op verzoek van het management, ook korte tijd
een zogenaamd MIS (management informatie systeem) formulier ingevuld. Ik wil
best openheid van zaken geven - er is 'niets geheimzinnigs aan mijn werk - maar op
een avond vond ik mijzelf bezig met papieren, formules, de rekenmachine in de
aanslag, percentages uitrekenend, vergelijkingen makend met andere dienstvakken,
kortom mijn werk uitdrukkend in getallen om aldus de input en output te verant-
woorden. Op die avond heb ik besloten op deze wijze niet aan verantwoording mee
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te werken, er zal een andere manier gevonden moeten worden.
Nu het budgetsysteem voor de inrichtingen is veranderd en de bestedingsvrijheid
voor de instelling groter is geworden, nu bezuinigingen aan de orde van de dag zijn,
nu de criminaliteit onafZienbaar schijnt te stijgen en ook ernstiger wordt en tegelij-
kertijd de roep om tucht, discipline, veiligheid, beheersbaarheid en vergelding dage-
lijks nieuws zijn, houd ik mijn hart soms vast. Immers, wanneer Justitie steeds meer
een bedrijf wordt, efficiënt en liefst kostendekkend, zal de resocialisatie-gedachte het
onderspit delven. Wellicht moet men de geestelijk verzorgers dan ook buiten de deur
zetten, op de reclassering valt al niet meer te bezuinigen. Maar dan verliezen wij als
maatschappij ook een opgebouwd humanitair denken. Mijn diepste overtuiging is
dat wij iedere mens, hoe ver gezonken ook in de ogen van de buitenwereld, een hand
moeten blijven reiken. Vrijwel iedere gedetineerde komt op een dag ook weer
'buiten' en zal weer deel uitmaken van de maatschappij.

Welk belang hebben de geestelijk verzorgers bij de vrijplaats en het
ambtsgeheim?

De vrijplaats en het ambtsgeheim scheppen een 'plek' die voortdurend bevochten
lijkt te moeten worden. Bezuinigingen, onduidelijkheid, het niet te meten produkt
of resultaat, verwarring met andere disciplines, maken de omstandigheden waar-
onder ik werk moeilijk. Collegialiteit en een plek hebben in de inrichting zijn nu
afhankelijk van mijn persoon en niet van de functie. De geestelijke verzorging blijft
door haar aparte plaats (inhoudelijk veranrwoordelijk aan de zendende instantie) en
haar specifieke karakter (de vrijplaats) in de marge functioneren. De geestelijk ver-
zorgers zijn in de inrichting een heel klein dienstvakje (als er tussen de drie denomi-
naties niet wordt samengewerkt is er helemaal geen sprake van een dienstvak) en
lastig voor de directie omdat taak en inhoud van het werk min of meer van buiten
worden aangedragen. De directie wordt uiteindelijk met de geestelijk verzorgers
'opgezadeld' of zij wil of niet. Dit alles maakt het er voor de geestelijk verzorgers niet
gemakkelijk op en zakelijk gezien heb ik hier geen persoonlijke belangen te verdedi-
gen. Een gekozen of gevraagd staflid zijn lijkt mij met regelmaat een stuk plezieriger.
Toch trek ik mij niet meer zoveel aan van de zogenaamde onduidelijkheden die rond
de taak en functie van de geestelijk verzorger zouden bestaan. Ik trek mij dit niet
meer zo aan omdat er volgens mij geen onduidelijkheid is in de functie en taak. Wat
men wil is echter duidelijk: het moet controleerbaarder, goedkoper en efficinter zijn
voor de inrichting.
Inhoudelijk sta ik voor mijn beroep, mijn ambt, mijn identiteit en de vrijplaats.
Geestelijk verzorgers hebben omwille van de inhoud van het werk belang bij deze
vrijplaats. Niet voor het behoud van hun individuele functie, maar voor de gemeen-
schap of de samenleving, want namens hen functioneren zij in de inrichting. Geeste-
lijk verzorgers zijn in de inrichting om mensen bij te staan, een hand te reiken vanuit
het christelijk beginsel of vanuit het humanistisch gedachtengoed, met het idee dat
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ieder mens het waard is en het recht heeft om te leven. De geestelijk verzorgers zijn
er voor de gedetineerden in de inrichting, in hun ambt, namens de kerken en het
Humanistisch Verbond. Dat dient in het belang van onze samenleving zo te blijven.

(Met dank aan mijn collega Ds. Aad Tèlleman voor de aanvullende opmerkingen)
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Geesteliike verzorging in De 5chie

Jan Maaskant, Willem van Heijning en Stella van der Schaaf
---- J Maaskant, W van Heijning en mevr. S. van der Schaaf zijn respectie-

velijk protestant, Rooms-katholiek en humanistisch geestelijk verzorger in
de penitentiare inrichting 'De Schie' in Rotterdam.

Onderstaande tekst is een nota die in 1989, toen de penitentiare inrichting De Schie in
Rotterdam van start ging, samengesteld is door het team van geestelijk verzorgers. Nu, drie
en half jaar later, is de positie van het team, wat betreft de plaats in de organisatie enigszins
veranderd. De geestelijk verzorgers nemen op ad hoc basis deel aan teamovecleggen en
maken vast deel uit van het begeleidingsovecleg. Tevens is er regelmatig overleg tussen de
directie en het team geestelijke verzorging. De nota geeft echter een goed beeld van een
terreinafbakening door geestelijk verzorgers en bevat een beargumenteerde verantwoording
van hun activiteiten en hun plaats in de organisatie. Daarom vond de redactie het zinvol
deze nota in dit themanummer op te nemen, naast de meer theoretische bijdragen over het
ambt en de vcijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger.

Waarom geestelijke verzorging?

Het gaat hier om een recht van de gedetineerde, dat wettelijk is vastgelegd. Boven-
dien bepaalt artikel 39 van de Beginselenwet Gevangeniswezen: "dat de directie
bevordert dat gedetineerden godsdienstonderwijs krijgen, vieringen etc. kunnen
bijwonen." Aan het gestelde in dit artikel kunnen gedetineerden aanspraken ont-
lenen volgens het penitentiaire recht. De directie is dus wettelijk verplicht aan het
bepaalde in dit artikel inhoud te geven. In de praktijk komt dit er op neer dat zij
maatregelen treft in de voorwaarden scheppende sfeer. Het volgende zal iets van de
motivatie van dit wettelijke recht verduidelijken.
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Wat is geestelijke verzorging?

In het kort: begeleiding van en hulpverlening aan gedetineerden op basis van ge-
loofs- en levensovertuiging. Ter verheldering van deze omschrijving het volgende.
Het mens-zijn kent globaal vier niveaus van functioneren:
Het lichamelijk niveau. De zorg voor dit niveau is binnen de inrichting toevertrouwd
aan de medische dienst, die opereert onder verantwoordelijkheid van de arts.
Het psychische niveau. Het werkveld van de psycholoog en de psychiater.
Het sociale niveau. Het werkveld van het Bureau Sociale Dienstverlening (BSD) en
het Maatschappelijk Werk, voor respectievelijk de materiële en immateriële hulp-
verlening.
Het geestelijke niveau. Het niveau waarop de geestelijk verzorger werkzaam is.

Wat is nu precies dit geestelijke niveau?

Het is het niveau van de fundamentele levensvragen, van de vragen die elk mens
zichzelf vroeg of laat stelt, of men nu religieus is of niet. Het gaat om vragen als: Wie
ben ik? Wat is de zin van het bestaan en van mijn leven als onderdéel daarvan?
Waarvoor leef ik (met welk doel voor ogen?) Wat wil ik met mijn leven en waarom?
In moeilijke levenssituaties dringen dit soort vragen zich soms met extra klem aan
ons op. We stellen ons zelf deze vragen in de hoop dat de beantwoording ervan ons
helpt het hoofd boven water te houden, de grip op onze levenssituatie niet kwijt te
raken en daarmee ons zelf. Detentie is zo'n situatie die diep in 't leven van iemand
kan ingrijpen. Het kan een crisis veroorzaken die iemands persoonlijkheid diep
raakt, die wonden maakt en littekens nalaat. Niet iedere gedetineerde is dit van het
gezicht af te lezen. De meesten slagen er uitstekend in hun kwetsbare binnenkant te
verbergen. Toch gaan er achter deze maskers - een aanpassing aan de eisen van de
macho-cultuur van de bajes - maar al te vaak gedeukte persoonlijkheden schuil.
Mensen die twijfelen aan de zin van hun straf, aan de maatschappij die hen deze straf
oplegt. Mensen die twijfelen aan de zin van hun leven, soms weinig of geen toe-
komstperspectief zien. Die niet weten wie zij in wezen zijn: het mankeert hen vaak
aan zelfkennis en aan een goed ontwikkeld ik-gevoel, aan identiteit. Aan de opper-
vlakte is dit niet altijd zichtbaar. Maar in de beslotenheid van een vertrouwelijk
gesprek met iemand aan wie de gedetineerde zijn vertrouwen geeft - en dat is al heel
wat! - kan dit naar boven komen: de vragen rondom de zin of onzin van het bestaan,
leven en dood, goed en kwaad, schuld en verantwoordelijkheid, eenzaamheid, angst
en machteloosheid.

Nu weten geestelijk verzorgers, net zomin als iemand anders, op al deze vragen
pasklare antwoorden te geven. Wel beschikken zij - dankzij hun scholing - over
methoden en technieken om deze vragen te verhelderen. Daarbij putten de protes-
tantse en de Rooms-katholieke geestelijk verzorgers uit de christelijke traditie en de
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humanistische geestelijk verzorgers uit de humanistische traditie. Niet op een dog-
matische wijze, alsof deze tradities hen dwingende antwoorden opleggen. Zo slaafs
en afhankelijk gaan geestelijk verzorgers hopelijk niet te werk. Zij toetsen daarente-
gen deze tradities waarin ze staan kritisch op elementen die bruikbaar zijn voor hun
contacten met gedetineerden, op de elementen die de gedetineerden helpen (weer)
structuur aan te brengen in hun levenssituatie. Op deze wijze gaat de geestelijk
verzorger voorzichtig, aftastend en zoekend, zijn weg: in samenspraak met de gedeti-
neerde op zoek naar orde en zin in een vaak chaotische levenssituatie.

Hiermee is het belang van het levensbeschouwelijke of geestelijke niveau hopelijk
voldoende aangeduid. Het helpt iemands leven te structureren, de verschillende
stukjes van de levenspuzzel op hun plaats te doen vallen. Zonder levensvisie raken
mensen het zicht op zichzelf kwijt en daarmee de greep op hun levenssituatie.

In De Schie zijn drie geestelijk verzorgers benoemd: een Rooms-katholieke en een
protestantse geestelijk verzorger en een humanistisch geestelijk verzorgster. Het
moge duidelijk zijn, dat de Rooms-katholieke en de protestantse geestelijk verzorger
werken vanuit de christelijke traditie. Zij zoeken de antwoorden op de levensvragen
- niet uitsluitend maar wel allereerst - in een kritisch gesprek met bijbel en de
geschiedenis van het christendom. Voor de humanistische geestelijke verzorging is de
bijbel en de christelijke traditie daarentegen niet richtinggevend. Hier tegenover
benadrukt zij meer de mondigheid van de mens, zijn vrijheid en verantwoordelijk-
heid. Deze situatie betekent overigens niet dat gedetineerden met een andere levens-
beschouwing dan de christelijke of humanistische geen beroep op ons kunnen doen.
Zo lang voor hen geen geestelijk verzorgers van hun eigen signatuur met voldoende
professionele kwaliteit beschikbaar zijn, kunnen zij in principe van onze diensten
gebruik maken. Tenslotte zijn wij vanuit onze opleiding ook op de hoogte met
andere levensbeschouwingen. Bovendien heeft geen van ons de intentie om aan
concurrentie of zieltjeswinnerij te doen. Ook al weten wij dat de praktijk in het
verleden regelmatig anders geweest is, voor ons staat respect voor een ieders levens-
overtuiging voorop. Dit neemt niet weg dat voor bepaalde groepen gedetineerden de
situatie voor wat betreft de geestelijke verzorging een nogal ongelukkige is. Hier is
met name te denken aan de grote groep moslim-gedetineerden. Voor hen zouden
moslim geestelijke verzorgers benoemd moeten worden.

Activiteiten

De activiteiten die de geestelijk verzorgers ontplooien ten behoeve van de gedeti-
neerden kunnen globaal als volgt worden onderscheiden:
Individuele begeleiding, zowel incidenteel bij allerlei vormen van grotere en kleinere
crisissituaties tijdens de detentie, alsook systematisch in de vorm van een meer
geplande gespreksvoering.
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Groepswerk, met zowel een begeleidend als een vormend karakter, ter ondersteuning
van de gedetineerden bij het komen tot o.a. een eigen levenshouding en levensstijl,
verdieping ofWel bepaling van de eigen identiteit, schuldbesef en -verwerking, en
tenslotte een eigen levensperspectief met zelfaanvaarding en zelfbestemming.
Het organiseren van bezinnings- en themadagen alsmede religieuze vieringen.

Ten behoeve van de inrichting kan van de geestelijk verzorgers verwacht worden dat
zij deelnemen aan vormen van overleg waar hun aanwezigheid van belang en ge-
wenst is. Voor wat De Schie betreft, ligt dit niet zo eenvoudig. Daarover straks meer.
Daarnaast behoort het bewaken van de humaniteit binnen de inrichting - samen
met het overige personeel - tot ons aandachtsveld.

Plaats in de organisatie

Het beleidsplan van De Schie dicht de geestelijke verzorging een plaats toe aan de
rand van de organisatie. De geestelijk verzorger moet voor de gedetineerde een echte
vertrouwenspersoon zijn. Volgens het beleidsplan brengt dit met zich mee dat de
geestelijk verzorger een solistisch opererend iemand is. De consequentie hiervan is,
dat de geestelijk verzorger niet geacht wordt om zoveel mogelijk geïntegreerd te
werken. Dit betekent afWezigheid op de diverse team-overleggen, althans structureel.
Vooralsnog is dit niet allereerst onze keuze, maar die van het management van De
Schie. Hoe dit in de praktijk uit zal pakken, zal de tijd leren. Wel hechten wij als
geestelijk verzorgers eraan om duidelijk te stellen dat wij aan samenwerking grote
waarde hechten. Vanuit dit gegeven is het wellicht mogelijk om - als het belang van
een gedetineerde dit vereist - op ad hoc basis te participeren in het teamoverleg.

Het benadrukken van de vertrouwensfunctie heeft aan de andere kant ook zijn
voordelen. Het geeft aan dat, hoewel wij ons werk als geestelijk verzorgers groten-
deels in De Schie doen, wij niet volledig opgaan in de organisatie van De Schie als
totaal- en dwanginstituut.
Naast betrokkenheid is een zekere distantie noodzakelijk en ook mogelijk. Alleen zo
ontstaat de voor de geestelijke verzorging benodigde speelruimte, waarbinnen de
gedetineerde als mens aan een medemens zijn vertrouwen durft te geven. Een gedeti-
neerde is tenslotte meer dan zijn delict, hij is ook nog eens mens. Confrontatie met
het delict is tot op zekere hoogte noodzakelijk, maar een gedetineerde erop vastpin-
nen is uit den boze. Dan komt de humaniteit van de inrichting in het gedrang.
Daarom is het goed dat er binnen de inrichting een asiel is in de oude betekenis van
het woord - een vrijplaats of toevluchtsoord waar de gedetineerde zichzelf mag zijn
zonder dat dit direct consequenties heeft voor zijn behandeling in de strafinrichting.
Met deze asielfunctie van de geestelijke verzorging is de gedetineerde gebaat, maar
uiteindelijk ook de inrichting. Al was het alleen maar om de spanning tussen
gedetineerden en personeel te verlichten. Een goed functionerend asiel geeft ruimte
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en lucht en komt de leefbaarheid en het werkklimaat binnen de inrichting ten
goede.

De plaats van de geestelijke verzorging binnen de organisatie, met als kernwoorden
betrokkenheid en distantie, betekent in de praktijk dat zij voor haar werkzaamheden
op dubbele wijze verantwoording schuldig is. Organisatorisch doet zij haar werk
onder verantwoordelijkheid van de directie van De Schie. Methodisch-inhoudelijk
doet iedere geestelijk verzorger zijn werk onder verantwoordelijkheid van het eigen
diensthoofd, respectievelijk de hoofdaalmoezenier, de hoofdpredikant en de centraal
geestelijk raadsman. Deze gedeelde verantwoordelijkheid is bedoeld om de asielfunc-
tie van de geestelijke verzorging te garanderen. Maar ook om de functie van de
geestelijk verzorgers werk-inhoudelijk te beschermen tegen vergaande claims van een
dwanginstituut als een penitentiaire inrichting. Voor de inhoud van hun werkzaam-
heden zijn daarom uiteindelijk de zendende instanties achter de geestelijk verzorgers
- de respectievelijke kerken en het Humanistisch Verbond, bij Justitie vertegenwoor-
digd door de genoemde hoofden van dienst. Een geestelijk verzorger wordt dan ook
benoemd op voordracht van de zendende instanties. Deze voordracht wordt, in
samenspraak met de directies van de inrichtingen, bekrachtigd door de staatssecreta-
ris van Justitie.
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N~euwsbrief
Antwoord staatssecretaris op open brief

In Praktische Humanistiek nummer 7 werd
een open brief gepubliceerd die een hon-
derdtal geestelijk verzorgers gestuurd had-
den aan de regering, waarin ze hun be-
zorgdheid verwoorden over de toekomst
van de geestelijke verzorging in de gezond-
heidszorg. De brief werd 10 december
1992 verstuurd. Op 24 februari 1993 gaf
staatssecretaris H.J. Simons het volgende
antwoord aan de verontruste collega's
(gestuurd aan pastor T. Harder van Zorg-
centrum de Lichtenberg in Amersfoort):

Naar aanleiding van de door u getekende
open brief van de kring van geestelijke
verzorgers in verpleeghuizen inzake de toe-
komst van geestelijke verzorging in ver-
pleeghuizen spreek ik mijn waardering uit
voor het door u getoonde initiatief mee te
denken in deze materie. Voorts deel ik u
het volgende mee.
In de open brief wordt gepleit voor een
integrale opname van de geestelijke ver-
zorging in het basispakket van de zorg en
als consequentie daarvan de geestelijke
verzorging als een structureel te waarbor-
gen onderdeel van de totale zorg op te
nemen in de budgettering van de instellin-
gen.
Tijdens de Uitgebreide Commissie Ver-
gadering van de Vaste Commissie voor
binnenlandse zaken van 22 juni 1992
heen de minister van Justitie Hirsch Ballin
toegezegd dat er een wettelijke regeling
getroffen zal worden inzake de toeganke-
lijkheid en beschikbaarheid van de geeste-
lijke verzorging. Deze wettelijke regeling,
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aldus de minister van Justitie, zal zonder
overigens hiervoor een vast deel van het
budget te bestemmen, ervoor zorg dragen
dat de (....) bewoners van de betrokken
inrichtingen (....) de door hen gewenste
geestelijke verzorging kunnen ontvangen.
Samen met hem acht ik mij verantwoor-
delijk voor de totstandkoming van een
dergelijke wettelijke regeling, die ook van
toepassing zal worden op verpleeginrich-
tingen.
Zonder verder specifiek op de inhoud van
het aan de Kamer toegezegde wetsontwerp
in te gaan kan ik u meedelen dat thans op
de departementen van Justitie en Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur een wets-
ontwerp op de geestelijke verzorging in
voorbereiding is. Uitgangspunt bij dat
wetsontwerp zal zijn hetgeen in de boven-
genoemde Uitgebreide Commissie Ver-
gadering besproken is. In het'licht van de
verdeling van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in het kader van het nieuwe
stelsel van ziektekostenverzekeringen ben
ik van mening dat de overheid, ook op het
terrein van de geestelijke verzorging, voor
wat betren wetgevende bemoeienis een
terughoudende opstelling dient aan te
nemen. Ik ben het dan ook niet eens met
de passage in de open brief dat de overheid
nadrukkelijk als overheid dient te stellen en
te garanderen dat geestelijke verzorging
een kwaliteitscriterium en derhalve een in-
tegraal onderdeel van de geboden zorg is.
Ik blijf van mening dat dit primair een
verantwoordelijkheid van de instellingen
is. Dit is ook conform de uitgangspunten
die ten grondslag liggen aan het kwaliteits-
beleid in het algemeen.
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Voor wat betreft de in de Uitgebreide
Commissie Vergadering besproken toe-
gankelijkheid en beschikbaarheid denken
de minister van Justitie en ik aan een alge-
mene wettelijke bepaling die vergelijkbaar
is met de voorwaarde die reeds lange tijd
aan de erkenning van ziekenhuizen ver-
bonden wordt en die inhoudt dat de in-
stelling er voor zorg draagt dat de cliënten
bij verblijf in de instelling de door hen
gewenste geestelijke verzorging kunnen
ontvangen.
Het is de instelling die een verantwoorde-
lijkheid opgelegd krijgt en zij moet ervoor
zorg dragen dat geestelijke verzorging door
de patiënten kan worden ontvangen.
Zoals de minister van Justitie ook al aan de
Kamer heeft meegedeeld is het niet de
bedoeling een vast deel van het budget van
een instelling te bestemmen voor de gees-
telijke verzorging. De instelling dient de
financiering zelf te regelen binnen de be-
schikbare middelen.
Ik neem aan u hiermee voldoende te heb-
ben geïnformeerd en verzoek u tenslotte
deze brief ter kennis te brengen van de
medeondertekenaars van uw schrijven.
Mschrift zend ik aan de Nederlandse Ver-
eniging van Verpleeghuiszorg.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur.

Hans J. Simons

Nieuwsbrief Universiteit voor
Humanistiek

Nascholingscursus 'Geesteliik werk in
beweging' 1992.1993
Aan de nascholingscursus 'Geestelijk werk
in beweging', die in de periode december
1992-februari 1993 voor de tweede keer
door de UvH werd verzorgd, hebben 20

102

cursisten uit diverse werkvelden deelgeno-
men. Op de UvHis het gebruikelijk dat het
gehele onderwijsprogramma wordt geëva-
lueerd. Zo ook deze nascholingscursus. Bij
deze presenteren we de opvallendste resul-
taten uit de evaluatie van de cursus.

Uit de evaluatie onder de cursisten
Men was tevreden over de presentatie, de
colleges, de theorie, de inhoud en de rele-
vantie van de literatuur. Aandachtspunten
voor verbetering waren de praktische oefe-
ningen, de wisselwerking tussen de be-
roepspraktijk en theorie van de cursus en
in samenhang met deze twee punten de
opzet van de cursus.
Praktische oefeningen: het rollenspel op
zich werd ervaren als een goede werkvorm.
Als minpunten werden genoemd dat de
rollenspelen te zeer gericht waren op een
specifiek werkveld (de gezondheidszorg)
en dat er te weinig tijd werd ingeruimd
voor de verwerking van het rollenspel en
terugkoppeling ervan naar de beroeps-
praktijk,
Wisselwerking tussen de beroepspraktijk
en theorie van de cursus: de inhoud van de
cursus was teveel gericht op één werkveld,
de gezondheidszorg. De andere werkvel-
den kwamen te weinig aan bod. Door en-
kele cursisten werd aangegeven dat de
praktijk als uitgangspunt voor de theorie
gebruikt zou moeten worden en niet an-
dersom.

Je kunt je afvragen of de inhoud en de
opzet van de cursus (voorbeelden en prak-
tische oefeningen) voldoende waren afge-
stemd op de heterogene samenstelling van
de groep. Men had behoefte aan de vol-
gende nascholingsonderwerpen (in deze
behoefte konden drie categorieën onder-
scheiden worden):
a) praktische vaardigheden (bijv. ethisch-
morele argumentatie, vergadertech-
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niek, presentatie),
b) de eigen beroepspraktijk: Dit kwam op

twee manieren naar voren:
1) onderwerpen die aansluiten op het

eigen werkveld,
2) onderwerpen rondom het beroep

van humanistisch geestelijk werker
(strategie, identiteit, plaats van het
beroep in het systeem, het 'ambacht'
nu en in de toekomst).

c) theorievorming, bijvoorbeeld theorie
van de zorg, zorgfilosofie, (medische)
ethiek, nieuwe wetten, hedendaags
humanisme.

Uit de evaluatie onder de docenten
Uit de docentenevaluatie bleek dat er meer
aandacht besteed moet worden aan de or-
ganisatie van de nascholingscursus wat be-
treft de voorbereiding en de uitvoering.
De betrokkenheid van de deelnemers werd
goed gevonden.
De rollenspelen voldoen als werkvorm,
om een goede koppeling tot stand te bren-
gen tussen theorie en praktijk. Wel moet
er in de toekomst meer rekening gehouden
worden met de al reeds aanwezige prak-
tijkervaring van de cursisten.

'Rapportage van de evaluatie van de na-
scholingscursus' (code 93-0405 EVe, april
1993) is verkrijgbaar bij de cordinator van
de cursus, prof.dr. H.P. Kunneman.

Nascholingscursus 'Geesteliike verzorging en
minderheden'
In het najaar start een nieuwe nascholing-
scursus, met als titel: 'Geestelijke verzor-
ging en minderheden'. Deze cursus zal
ingaan op geestelijke verzorging en min-
derheden aan de hand van theorie over de
verschillende religies, hierbij wordt ook
aandacht besteed aan de haken en ogen die
aan het intercultureel geestelijk werk ver-
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bonden zijn. De cursus wordt verzorgd
door dr. Alphons van Dijk (coördinator
van de cursus) en een aantal gastdocenten
van verschillende religieuze en etnische
afkomst. Deze cursus is alleen toegankelijk
voor raadslieden. De cursus, die 6 bijeen-
komsten omvat, wordt gehouden op de
maandag, van 15.00 tot 21.30 uur. De
eerste bijeenkomst is op 27 september en
de slotbijeenkomst op 1 november. Plaats:
UvH, Drift 6, Utrecht. De kosten van de
cursus bedragen onder voorbehoud
f 1000,- (incl. broodmaaltijd en cursus-
materiaal). Het maximum aantal deelne-
mers is 25. Voor meer informatie kan men
contact opnemen met de UvH, postbus
797, 3500 AT Utrecht. Tel. 030-367437.

Céeile Cappetti en Eelko Velema

N.B.: van Alphons van Dijk zal in het
volgende nummer van Praktische Huma-
nistiek een artikel verschijnen over inter-
cultureel geestelijk werk als vindplaats van
humanistische bezinning.

Opening Academisch iaar 1993-1994
De opening van het academisch jaar 1993-
1994, op maandag 6 september a.s., staat
in het teken van het 'beroepsprofiel' .
M.m.V. pro f.dr. P. van Lieshout, directeur
Werkontwikkeling van het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn en prof.dr.
DJ. van Houten, hoogleraar sociaal be-
leid, planning en organisatie aan de UvH.
Plaats: Ottone, Kromme Nieuwe Gracht
62, Utrecht. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur.
Aansluitend is er een receptie.

Expositie Rob Steenhorst
21 april jl. is in het gebouw van de UvH, op
de Drift 6 te Utrecht, een expositie geo-
pend van de beeldend kunstenaar Rob
Steenhorst. De werken bestaan uit een af-
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geronde reeks uit de periode 1987-1992.
"Steenhorst heeft een figuratieve stijl waar-
mee verwarring, groot onvermogen, psy-
choses, agressiviteit, wanen en andere ram-
pen in genrestukken worden verbeeld",
aldus de uitnodiging voor de opening. De
expositie is te bezichtigen tot 15 juni a.s.,
op werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.

PR-functionaris

Per 1 februari 1993 is mw. Diane Ricketts
PR-functionaris van de UvH.
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6 september 1993
Opening academisch jaar UvH. Plaats: Ot-
tone, Kromme Nieuwe Gracht 62,
Utrecht.

24 september 1993
HSN-symposium 'Hoe humanistisch is de
intellectuele traditie van Europa?' T.z. t.
meer informatie.

27 september tfm 1 november
UvH-Nascholingscursus 'Geestelijke ver-
zorging en minderheden'.

10 oktober 1993
Congres over multi-culturele geestelijke
verzorging door de Commissie Geestelijke
Verzorging van de Nederlandse Zorgfede-
ratie (NZF):Kleurbekennen; veranderende
geestelijke verzorging in een multi-cultu-
rele gezondheidszorg in 't Spant, Bussum.
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Boeken
& tijdschriften

Praktische Theologie. Tijdschrift voor
pastorale wetenschappen, 19de jaargang,
Dr. 5, 1992.
Waanders, Zwolle.

Nummer 5 van vorig jaar van het tijd-
schrift Praktische Theologie mag in dit the-
manummer over het ambt en de plaats van
de geestelijke verzorging in de organisatie
niet onvermeld blijven. Het bevat drie
lezingen van de studiedag van de katho-
lieke sector van de Vereniging van Geeste-
lijk Verzorgers in Ziekenhuizen (VGVZ),

die vorig jaar is gehouden: Geert van
Gerwen's 'Geestelijke verzorging in instel-
lingen van gezondheidszorg', J. Körver's
'De herder op de markt van terminaal wel-
zijn en geluk: er zijn grenzen' en Tjeu van
Knippenberg's 'Pastorale dienst: functie en
existentie' .
De studiedag ging over de vraag welke
strategieën en beleidsadviezen de heden-
daagse geestelijk verzorger zou kunnen
ontlenen aan moderne management-idee-
ën, om zich "aantrekkelijk en verstaan-
baar" op de markt te kunnen presenteren.
Het artikel over de strategische positie van
de geestelijke verzorging van Geert van
Gerwen wordt hier kort besproken.

Strategieën, beleidsadviezen
Organisatiedeskundige van Gerwen stelt
dat de discussie over professionaliteit vaak
beoogt een zekere emancipatie van de be-
roepsgroep te bewerkstelligen. Hij somt de
volgende kenmerken voor een professie
op: 1. een specifieke deskundigheid, die
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samenhangt met een eigen kennis bestand;
2. autonomie in de beoefening van het
beroep, van waaruit intercollegiale toet-
sing doorslaggevender is dan hiërarchische
sturing; 3. een vereniging van vakgenoten,
met toelatingsdrempels, opleidingseisen,
aspirantleden en dergelijke; 4. een be-
roepscode waarin de beroepsethiek is
verwoord; 5. een scheidsgerecht dat moet
beslissen over gevallen waarin de beroeps-
code geweld aangedaan zou zijn; 6. toe-
latingseisen om als beroepsgenoot be-
schouwd te worden; 7. bewaking van het
niveau en de samenstelling van de oplei-
dingen die toegang verschaffen tot de
functies; en 8. hoogleraarzetels aan geves-
tigde universiteiten (p. 468).
Kijkend naar de organisatie waarin geeste-
lijk verzorgers participeren, onderscheidt
van Gerwen 4 niveaus van integratie. Inte-
gratie is voor hem het "ankerbegrip voor
de bespreking van de positie van de geeste-
lijke verzorging binnen de instellingen."
Het eerste (laagste) niveau is dat van de
gedoog-integratie. "De geestelijke verzor-
ging heeft zijn basis buiten de instelling,
hetzij in parochieel verband, hetzij in
bijvoorbeeld een regionale instelling."
(p. 470). Als een instelling overgaat tot het
zelf aanstellen van een geestelijk verzorger,
spreekt van Gerwen over organisatorische
integratie. Op dit niveau heeft de instelling
geen inhoudelijke bemoeienis met de gees-
telijke verzorging, "bijvoorbeeld omdat
men van mening is dat dat aan kerkelijke
organisaties toekomt". Als een instelling
de geestelijke verzorging niet alleen orga-

105



nisatorische faciliteiten geeft, maar onder-
deel maakt van het instellingsbeleid, is
sprake van beleidsmatige integratie. Men
vindt in dit geval dat de geestelijke vesrzor-
ging een wenselijke of noodzakelijke bij-
drage levert aan het realiseren van het doel
van de instelling. De meest verregaande
integratie, de procesintegratie, waarbij de
geestelijke verzorging opgenomen is in het
primaire proces van de organisatie, laat
van Gerwen buiten beschouwing, omdat
die slechts incidenteel haalbaar zou zijn,
op het ogenblik. Hij pleit er echter voor
dat de geestelijke verzorging probeert te
komen tot beleidsmatige integratie. De
huidige praktijk is dat de geestelijke ver-
zorging nauwelijks tot het tweede niveau
van integratie komt. De geestelijke verzor-
ging is in de regel "een eiland in een grote
oceaan" (p. 472).
Met behulp van marketing-terminologie
zou men zijn onzekerheid kunnen over-
winnen en aan de weg kunnen timmeren.
Hierbij moet men de behoeften van de
cliënt tot oriëntatiepunt nemen, en moet
men het aanbod op professionele wijze
presenteren. Een andere methode is het
formuleren van een beleidscyclus: men
formuleert beleidsplannen, vertaalt deze
naar werkplannen voor maximaal een jaar,
en op basis van de opgedane ervaring stelt
men zijn plannen bij.
Als wegen ter verbetering van de organisa-
torische positie van de geestelijke verzor-
ging geeft van Gerwen de volgende advie-
zen. Men zou een praktijktheorie moeten
expliciteren. Daarin moet men duidelijk
maken welke vragen/problemen bij pa-
tiënten of bewoners door de geestelijke
verzorgers behandeld worden; vervolgens
behoort het tot de praktijktheorie om te
formuleren welke interventiemogelijk-
heden geestelijk verzorgers hebben; wat
men denkt te bereiken, hoe men zijn werk
kan afstemmen op dat van andere profes-
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sionals ete. De derde taak van de praktijk-
theorie is het hanteren van de rol en de
betekenis van religieuze systemen. "Iedere
geestelijk verzorger zal van zichzelf weten
of hij/zij zich beperkt tot een bepaalde
stroming of zich breed baseert op een
groot scala van religieuze tradities, welke
verhalen, symbolen en riten een rol spelen
in de interventies die hij of zij pleegt, wel-
ke rol deze religieuze elementen toekomt,
etc." (p. 477). Een eenvoudige formule-
ring van zo'n praktijktheorie zorgt voor de
herkenbaarheid van de geestelijk verzorger
temidden van andere professionals, die
ook hun herkenbare praktijktheorie heb-
ben.
Hoewel de positie van de geestelijk verzor-
ger in het management van de instelling
over het algemeen vrij zwak is, kan men
toch aansluiting zoeken bij het beleid door
"het leveren van een bijdrage aan een alge-
meen kwaliteitsproject binnen de instel-
ling; het meedenken en meewerken aan de
vergroting van patiëntgerichtheid of klant-
gerichtheid als onderdeel van het algeme-
ne instellingsbeleid; het thematiseren van
bepaalde ethische problematiek en het ini-
tiëren van gestructureerde aandacht daar-
voor." Met andere woorden: "Een dienst
geestelijke verzorging die zich loyaal
opstelt ten opzichte van het algemene
(beleid) binnen de instelling, die een bij-
drage levert aan specifieke aandachtspun-
ten en die zich daardoor niet isoleert, be-
schikt over betere voorwaarden voor
integratie dan een dienst geestelijke ver-
zorging die zich geheel terugtrekt op het
eigen werkgebied." (p. 480)
Het strategisch-organisatorische handelen
zal in de praktijk bescheiden vormen a'ln-
nemen. "Vaak zal het gaan om kleinschali-
ge initiatieven waarmee men poogt com-
municatielijnen te openen of te verbete-
ren, een werkgroep te vormen rond een
bepaalde problematiek, of een bijdrage te
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leveren aan een beleidsstreven binnen een
instelling. Het sterkste wapen zou weleens
het informele circuit kunnen zijn van het
directe persoonlijke contact, waarin de
geestelijk verzorger zich heeft bekwaamd
en waaraan hij of zij in hoge mate de
noodzakelijke goodwill dankt. Het hante-
ren van dit zorgvuldig opgebouwde kre-
diet is in termen van strategisch-organisa-
torisch handelen van grote betekenis."
(p.481).
Ten slotte pleit van Gerwen voor een goe-
de teamvorming. Een heldere, toeganke-
lijke praktijktheorie is strategisch van
groot belang, maar "behoeft teamvorming
om op langere termijn effectief te zijn en
gewicht in de schaal te leggen."

Kontaktblad van de Federatie van Vereni-
gingen voor Pastoraal Werkenden (ww)
in Nederland, 93/1. Gratis voor leden.
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht. 030-
933315.

Dit katholieke blad van beroepsverenigin-
gen van R.k. pastores behandelt dit jaar
het thema 'personeelsbeleid', een actueel
probleem in de katholieke kerk. "Tot nu
toe liet men het personeelsbeleid over aan
de hemel, die - in antwoord op de gebe-
den om kerkelijk erkende priesterroepin-
gen - tot voor een aantal jaren in die be-
hoefte voorzag. Maar de hemel is ook niet
meer wat ze was," aldus redacteur Wim Al.
Nummer 93/1 bevat enkele bijdragen uit
het veld, in reactie op de personeelsnota's
van de bisschoppen. De pastores van
Haarlem-Schalkwijk zeggen bijvoorbeeld:
"Van nota's als deze worden wij heel treu-
rig. We herkennen er weinig in van de kerk
zoals wij die aan de basis beleven met zo-
veel toegewijde mensen, die steeds meer
aanvoelen hoe het kerkelijk beleid van
hogerhand een doodlopende weg volgt."
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(p. 3) Zij stellen een brede taakstelling van
pastoraat voor, die priesters en pastorale
werk(st)ers als volwaardige collegàs dich-
ter bij elkaar brengt, en zijn tegen het
onderscheid, zoals de kerkleiding dit nog
krampachtig blijft maken tussen 'ambte-
lijk' gewijde priesters en 'leken' -pastorale
werkers. Zij stellen dat een andere Gods-
beleving de oorzaak is van een vervreem-
ding van het kerkelijke gezag, dat zich nog
baseert op modellen uit het verleden. Zij
formuleren de volgende concluderende
vragen: "Voor ons is de fundamentele
vraag: Kiezen we voor het aftellen van de
laatste priesters op basis van het klassieke
kerk- en ambts-model, waarbij de pastora-
le werk(st)ers principieel tweederangs-pas-
tores blijven? Of stimuleren wij de nieuwe
geloofservaring van mensen met hun
(gewijde of niet gewijde) pastores, waarbij
we op basis van de praktijk ervaren dat dit
de groei meebrengt van een andere ge-
loofsvisie op kerk, ambt en sacramenten?

De pastor als heler
In een artikel van Peter van GooI uit Arn-
hem, 'Alternatieve zoektocht naar spiritua-
liteit', wordt reeds een voorbeeld gegeven
van deze nieuwe beleving van geloof en
pastoraat. Hij schetst het belang van aller-
lei spirituele vormingsgroepen voor men-
sen in deze tijd. Daarnaast vraagt hij zich
af of de pastor niet primair een heler(es)
moet zijn, een therapeut: "En dan niet in
de neerbuigende, bevoogdende zin: de an-
der is ziek, lijdt nood en heeft mij dus
nodig, maar een heler als iemand die intuï-
tief het goede in de medemens aanwezig
voelt en kans ziet dat goede als een groei-
kern uit te dragen en tot bloei te laten
komen. Niet zozeer Jezus' woord "Ik heb
medelijden met de scharen", maar "Zie de
velden staan wit van de oogst" sluiten aan
bij het moderne levensgevoel.
Hoe word je als pastor heler? Door er
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voortdurend voor te waken, dat je mensen
en dingen niet onbewust naar je hand zet,
dat je niet zonder te willen macht uitoe-
fent over anderen, over de situatie. Je tel-
kens afvragen of je dat wat er is wel laat
zijn. Helend bezig zijn is: geloven in het
goede, en dat laten gedijen, in al wat je
tegenkomt de goede krachten krediet ge-
ven. Nooit veroordelen en uitsluiten maar
verwelkomen en mee laten doen. De mens
van onze tijd mag van de pastor één voor-
oordeel accepteren: de vooronderstelling
dat er in elke mens een innerlijke kracht
ten goede naar voren wil komen, en dat
telkens als die kracht actief wordt, ze be-
leefd mag worden als een manifestatie van
het Goede." (p. 15).
De artikelen in het Kontaktbfad voor de
R.k. pastores-verenigingen getuigen stuk
voor stuk van een sterke persoonlijke be-
trokkenheid bij de professionele invulling
van het pastoraat in deze tijd.

MPC. Militair Pastoraal ConttU:t, Infor-
matiebulletin van het Militair Ordina-
riaat, nr. 5 (oktober 1992).
Militair Pastoraal Centrum Amersfoort,
Barchman Wuytierslaan 53A, 3819 AB

Amersfoort. Tel. 033-632725.

Zeventien van de zevenentwintig pagina's
van dit contactblad van de aalmoezeniers
in het leger zijn gewijd aan de status en
inhoud van de katholieke geestelijke ver-
zorging in het leger (daarnaast bevat dit
nummer overigens een zeer interessant ar-
tikel over preventie van seksueel geweld
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van de hand van Leon van der Meer).
A. van lersel, wetenschappelijk medewer-
ker van het Katholieke Militair Pastoraal
Centrum, schreef een nota over de legiti-
miteit van de Rooms-katholieke geeste-
lijke verzorging in de Nederlandse krijgs-
macht, Achttien vragen over de legitimiteit
van geestelijke verzorging in de krijgsmacht.
Voor het thema 'Ambt en vrijplaatsfunctie
van de geestelijk verzorger' is dit een rele-
vante nota. In de analyse van van lersel
komt een heldere kijk op de katholieke
geestelijke verzorging naar voren. Het is
niet mogelijk dit in kort bestek weer te
geven. Wel valt het op dat in zijn beschrij-
ving het hele veld van de geestelijke verzor-
ging in tweeën uiteenvalt: de confessionele
naast de humanistische. Hierdoor wordt
het verhaal van van IerseI, maar hij is niet
de enige auteur die deze tweedeling han-
teert, wat moeilijk te volgen. Hij begint
zijn artikel met de vragen over de legitimi-
teit van de geestelijke verzorging in de krijgs-
macht, maar de slotparagraafheeft als titel:
'In het kort: Waarom is er krijgsmachtpas-
toraat?'. In dit verhaal dat over 'geestelijke
verzorging' zegt te gaan, maar zich tot 'pas-
toraat' beperkt in zijn conclusies, wordt
veel over ambt en de plaats van de geeste-
lijk verzorger in het leger gezegd, maar aan
het eind gekomen, gaat men de tekst on-
willekeurig nog eens doorlezen om er ach-
ter te komen waar het nu over 'geestelijke
verzorging' in het algemeen gaat, als pro-
fessionele hantering van morele vraagstuk-
ken, en waar het over de confessionele
invulling ervan gaat.
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Tiidschrift Praktische Humanistiek

1. Artikelen of andere bijdragen die voor
publikatie worden aangeboden die-
nen te worden gezonden naar het re-
dactiesecretariaat: Postbus 470, 3500
AL Utrecht.

2. De redactie gaat ervan uit dat de bij-
drage en de essentie van de inhoud
niet reeds elders is gepubliceerd of ter
publikatie is aangeboden. Tevens gaat
de redactie ervan uit dat mede-auteurs
akkoord gaan met eventuele publika-
tie.

3. Na ontvangst van de bijdrage stuurt
het redactiesecretariaat een bericht
naar het correspondentieadres.

4. Bijdragen worden in beginsel door de
kernredactie en in tweede instantie
door de complete redactie beoor-
deeld. Vervolgensverneemt de auteur
of en op welke termijn de bijdrage
(eventueel na kleine aanpassingen)
kan worden geplaatst, dan wel bijstel-
ling en/of herziening behoeft en zo ja
op welke punten.

5. Bij plaatsing dient de (aangepaste) bij-
drage op floppy/schijf (in WP of AS-
CII) te worden aangeleverd, vergezeld
van een identieke uitdraai op papier.
Alleen indien de auteur niet beschikt
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over een PCltekstverwerker wordt
hierop een uitzondering gemaakt.

6. Bijdragen dienen gericht te zijn tot
een goed geschoold lezerspubliek van
vakgenoten en niet-vakgenoten. Jar-
gon dient derhalve vermeden te wor-
den.

7. De tekst dient te zijn geschreven in de
voorkeurspelling, volgens de 'Herzie-
ne Woordenlijst Nederlandse Taal'
(het 'Groene boekje').

8. Vermijd afkortingen. Namen van in-
stellingen, organisaties etc. worden de
eerste keer voluit geschreven, gevolg
door de afkorting tussen haakjes.
Daarna kan met de afkorting worden
volstaan.

9. Typ of print het manuscript op A4
formaat, met links een ruime marge.
Regelafstand 11/2.

10. Het manuscript (inclusief eventuele
noten, literatuurverwijzingen en lite-
ratuurlijst) heeft een lengte van maxi-
maal 5000 woorden, tenzij door de
redactie nadrukkelijk anders wordt
overeengekomen met de auteur(s).

11. De bijdrage dient te zijn voorzien van
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een titelpagina waarop wordt ver-
meld:
- de titel van het artikel (kernachtig);
- eventueel een ondertitel (maximaal
60 lettertekens);

- voornaam en/of voorletter(s) plus
achternaam van de auteur(s);

- functie, naam van de instelling waar
de auteur(s) werkzaam is/zijn;

- eventueel een korte vermelding van
de huidige activiteiten.

12. Voeg na de titelpagina een pagina in
met een korte samenvatting van het
artikel (max. 100 woorden).

13. Verdeel de tekst van het artikel in pa-
ragrafen. Voorzie elke paragraaf van
een duidelijk kopje en elke eventuele
sub-paragraaf van een tussenkopje.
Dit bevordert de leesbaarheid van de
bijdrage. Alleen witregels gebruiken
indien werkelijk een afscheiding tus-
sen twee tekstgedeelten moet worden
gemaakt.

14. Literatuurverwijzingen in de tekst:
haakje openen, auteursnaam zonder
voorletter (bij meerdere auteurs van
een titel alleen de eerste vermelden,
gevolgd door e.a.), komma, jaar van
publikatie, haakje sluiten. Voorbeeld:
(Wittgenstein, 1888). Bij citaten
dient ook de pagina vermeld te wor-
den. Voorbeeld: (Yalom, 1975:352).
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15. Wees zuinig met noten. Indien een
noot noodzakelijk is, plaats de noot
aan het einde van het artikel met in de
tekst een cijferverwijzing.

16. Literatuur waarnaar in het artikel
wordt verwezen, dient aan het einde
van het artikel, na de noten in een
aparte lijst in alfabetische volgorde te
worden opgenomen. De lijst mag uit
maximaal 15 titels bestaan. De titels
dienen als in volgende voorbeelden te
worden weergegeven:
Tijdschriften artikelen:
Groot, K.v. de, 'Het beroepsperspec-
tief van humanistisch geestelijk wer-
kers In de ambulante sector', In:
Maandblad voor Geestelijke Volks-
gezondheid, 1986, m.2, p. 66-81.
Artikelen in bundels:
Carr, Arthur C. & Barrett, Benjamin
T., 'Freuds Interpretation of Dreams
Revisited', in: Sullivan, Tim (Ed.),
Psychotherapy m the next Century,
Hogarth Press, New York, 1990, p.
135-183.
Monografieën:
Hoekstra, P.J.M., Middeleeuws huma-
nisme in de Lage Landen, Kok, Kam-
pen, 1975.

17. Het auteursrecht van de bijdrage be-
rust bij de auteur(s). Na publikatie
ontvangt de auteur drie gratis exem-
plaren van het nummer waarin zijn/
haar artikel is opgenomen.
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(ingezonden mededeling)

Verschenen als co-productie van !nterior en VUB-Press

Frank Brinkhuis:

Raadslieden, Pastores & Therapeuten

Een vergelijkend literatuuronderzoek over humanistisch raadswerk,
pastorale zorg en psychotherapie

Dit boek is geschreven om te voldoen aan een behoefte van de geestelijke
verzorging. Het geven van geestelijke leiding en van begeleiding bij zinge-
vingsproblemen en existentiële vraagstukken is het werk van een opkomende
beroepsgroep: de geestelijk verzorgers. De toenemende zelfstandige beroeps-
uitoefening in geestelijke verzorging, pastoraal raadswerk en morele counse-
ling doet de vraag opkomen naar de professionele identiteit van deze
geestelijke verzorgers.
Drs. Frank Brinkhuis heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de
identiteit van het werk van humanistische raadslieden, in België morele
consulenten genaamd. Hij vergelijkt de omschrijvingen van deze professionele
praktijken met die van de pastorale zorg en de psychotherapie.

ISBN 90-5487-029-X

Prijs: f 35,90. Bfr. 590

Te bestellen bij:
Interior, postbus 367, 3850 Al, Ermelo. Tel. 03417-61440
VUB-Press, Pleinlaan 2, B 1050 Brussel. Tel. 02/6413590

Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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(ingezonden metktkling)

PRAKTISCHE
HUMANISTIEK

tijdschrift voor geestelijk werk

Driemaandelijks tijdschrift voor geestelijk werk

Redactieadtes: Postbus 470. 3500 AL Uttecht.

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de achtergronden en
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geestelijke verzorging, levensbe-
schouwelijke counseling en vorming?

ABONNEER U DAN OP PRAKTISCHE HUMANISTIEK

• Discussies over knelpunten in professionaliteit en levensbeschouwing
vanuit humanistiek perspectief

• Een nieuwsbrief over belangrijke studiebijeenkomsten en beroepsverenigin-
gen

• Verkenning van relevante literatuur
• Artikelen over praktijk, methodiek, grondslagen en de maatschappelijke
(markt-) positie van professionele levensbeschouwelijke arbeid

Gewoon abonnement f 55,-; Studenten f 40,-; Instellingen f 79.50

Schrijf voor eenproefnummer of een abonnement naar:Administratie Praktische
Humanistiek, Ellis Blom, Kempenfand 8,5171 He Kaatsheuvel
Ofbel: 04167-74884.
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