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EDACTIONEEL

een perspectief dot voor veel psychiatrisch patien- 
ten onbereikbaar is. Toch hoeft dit er niet op neer te 
komen dot sociale integratie is uitgesloten. Gepleit 
wordt voor kwartiermaken, gericht op de re-integra- 
tie van mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Dit houdt in dot de samenleving de nodige ruimte 
moet maken voor deze mensen, waardoor ze niet 
warden buitengesloten. Dit vereist een gevarieerde 
samenleving, waarbinnen voor iedereen ruimte is.

Dit lijkt zo eenvoudig maar blijkt voortdurend zo 
ingewikkeld.

Thea Gerritsen schreef een bijdrage over euthana- 
sie binnen de psychiatrie; een complex onderwerp. 
Mensen in een psychiatrisch ziekenhuis hebben zel- 
den een wilsbeschikking en voor zelfbeschikking is 
hoe dan ook weinig ruimte. Het blijkt dat er nauwe- 
lijks beleid is ten aanzien van euthanasiehulp bij 
zelfdoding. Een afzonderlijk vraagstuk is dat van de 
wilsbekwaamheid. In het algemeen wordt ervan uit- 
gegaan dat psychiatrische patienten niet in staat 
zijn hun wil te vormen en te uiten. Aan de hand van 
twee voorbeelden wordt een en ander nader uitge- 
werkt. Hoe kan warden bewerkstelligd dat de mon- 
digheid van een psychiatrisch patient kan warden 
erkend? Welke rol kan, uitgaande van het beginsel 
van verbondenheid, een geestelijk verzorger hierbij 
spelen?

Marijke Prins gaat in op het feit dat patienten en 
clienten in zorginstellingen niet zelden een kloof of 
afstand ervaren tussen het feitelijke zorgaanbod en 
zorgbeleid enerzijds en hun eigen verwachtingen 
anderzijds. Deze kloof wordt vooral ervaren wan- 
neer de meer emotionele en spirituele aspecten van 
de zorg warden verwaarloosd. Pas wanneer de ver- 
schillende gezichtspunten van alle betrokkenen 
(patienten, verpleegkundigen, arisen, geestelijk ver- 
zorgers etc.) over wdt goede zorg inhoudt in kaart 
zijn gebracht en ook de wederzijdse beeldvorming 
expliciet is gemaakt, kan een begin warden 
gemaakt met het dichten van die kloof, aldus Prins. 
In dit artikel gaat zij vooral in op de bijzondere rol 
van de geestelijke verzorging in dat proces.

Hiermee bieden we U weer een gevarieerd nummer 
aan van Praktische Humanistiek. We openen met 
een praktijkverhaal over geestelijk werk met psycho- 
geriatrische bewoners van een verpleeghuis, 
geschreven door Inge Zijlstra en Jacques Vos. De 
gedachte dat er met dergelijke bewoners in geeste

lijke zin niet meer zoveei te doen is, wordt meer 
dan eens verwoord. Het artikel toont echter aan dat 
er met een bescheiden opzet van een ontmoetings- 
en bezinningsgroep toch wel degelijk iets bereikt 
kan warden. De zeer concrete beschrijving geeft 
een helder inzicht hoe een en ander in z'n werk 
gaat en hoe belangrijk vaste patronen zijn. Het 
accent ligt op ontmoeting en bezinning in een hele 
alledaagse zin, uitgaande van de 'kleine wereld' 
waarin deze bewoners leven. Die kleine wereld 
moet dan wel als uitgangspunt geaccpteerd war

den, waarbij symbolen en rituelen een belangrijke 
rol spelen. Al met al een mooi voorbeeld van pro- 
fessionele bescheidenheid, die dicht blijft bij de 
mensen waar het uiteindelijk om gaat.

Jan Hein Mooren gaat in op de visie van Jaap van 
Praag op het humanistisch raadswerk. Dit is een 
bewerking van een inleiding gehouden op een stu- 
diedag van het Humanistisch Studiecentrum Neder

land ter gelegenheid van de presentatie van een 
boek over Van Praag. Hierin komt een aantal hoofd- 
lijnen van zijn denken over het humanistisch raads

werk aan de orde, zijn denken over vervreemding 
en geestelijke nood, de gerichtheid op weerbaar- 
heid door zelfbestemming, het belong van fenome- 
nologische zelfkennis en levensovertuiging. Daarna 
wordt aandacht besteed aan de aard van de bege- 
leidingsrelatie, de mogelijkheden en beperkingen 
van de professionaliteit van het werk en de beteke- 
nis van het ambtshalve karakter van het werk.
In haar artikel over sociale cohesie, psychiatrie ne 
kwartiermaken gaat Doortje Kal in op op het 
omgaan met een psychiatrisch heden of verleden; 
hoe doet onze samenleving dat en wat zou daar 
aan kunnen warden verbeterd? Als regel wordt veel 
belong gehecht aan het hebben van betaald werk;
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Ida Brunte presenteert een kort praktijkfragment van 
iemand die veertien jaar long zijn vrouw heeft ver- 
zorgd en zich na haar overlijden de vraag stelt 
'heb ik wel goed voor haar gezorgd?' Een tweede 
praktijkfragment is van de hand van Adriaan Bos- 
boom: een gesprek in een ziekenhuis met een 
opmerkelijke wending.

Ina Brouwer rapporteert over de presentatie van het 
rapport Je tijd of je leven van de werkgroep Huma- 
nisme en Feminisme op de internationale vrouwen- 
dag van 8 maart jl. In het rapport wordt een 
culfuuromslag bepleit, voorbij de eendimensionale 
zingeving gekoppeld aan manlijke arbeidsmoraal, 
waardoor zorgtaken serieus genomen kunnen war

den. Volgens Marian Verkerk had een en ander wel 
wat scherper kunnen warden neergezet.

Op 1 8 april jl. organiseerde de Universiteif voor 
Humanistiek een symposium rand het boek Door 
eenheid verbonden, dat ter gelegenheid van haar 
afscheid van de Universiteit voor Humanistiek werd 
aangeboden aan Elly Hoogeveen. Centraal stand 
het humanistisch geestelijk werk, belicht door uitvoe- 
rende werkers en door wetenschappers. Dit geldt 
zowel voor het boek als voor het symposium: een 
inspirerende formule. Dhyan Vermeulen is gevraagd 
om als buitenstaander haar impressies te formuleren. 
Dat heeft een interessant verslag opgeleverd.
Dat Elly Hoogeveen afscheid heeft genomen van de 
Universiteit voor Humanistiek, heeft tot meerdere 
evenementen geleid. Tijdens het officiele afscheid 
op 1 1 december jl. is haar een bundel opstellen en 
artikelen van haar eigen hand aangeboden. Die 
bundel gaat over haar werk als geestelijk verzorg- 
ster. Hoogeveen heeft haar werk als docente metho- 
diek van de geestelijke verzorging altijd 
gecombineerd met dat van geestelijk verzorgster in 
een ziekenhuis: een unieke combinatie die jammer- 
genoeg nu niet meer voorkomt. Joke Dijkstra geeft 
haar persoonlijke indrukken van deze bundel. Ze 
was student van Elly Hoogeveen en dat heeft haar, 
zoals blijkt, ge'mspireerd.

Afsluitend een viertal besprekingsatikelen. Jan Hein 
Mooren bespreekt H. Bannings De kleine Frederik is 
bind. Den ken over kwetsbaarheid. Let wel: kwets- 
baarheid als positief gegeven dat diepte geeft aan 
het leven. Freek Boon bespreekt een heel ander 
soort boek: Het geloof der vaderen. De denkwereld 
van de bevindelijk gereformeerden, van Gertjan

van Dijk, een unieke rondleiding door een oer-hol- 
landse geestelijke cultuur waarover Maarten't Hart 
in zijn romans ook meermalen heeft gerapporteerd. 
Douwe van Houten bespreekt de oratie van Duyven- 
dak, Het belong van derden. Over opbouwwerk, 
sociale cohesie en multiculturaliteit, uitgesproken op 
23 januari jl. aan de Erasmus Universiteit te Rotter

dam. Duyvendak bekleedt daar de bijzondere leer- 
stoel 'Wetenschappelijke grondslagen van het 
opbouwwerk', maar toont met zijn oratie aan ook 
voor andere werkers iets te zeggen te hebben. Het- 
zelfde geldt voor Sijtze de Roos, de auteur van D/a- 
gnostiek en planning in de hulpverlening: een 
dynamische cyclus en werkzaam binnen de Haagse 
Hogeschool. Een inspirerend methodiekboek met 
bijsluiter.

Wederom blijk dat de redactiecommissie van Prakti- 
sche Humanistiek een dynamisch bedrijf is, vol 
komen en gaan. We betreuren het dat Ellis Blom na 
bijna zes jaar trouwe dienst heeft besloten de 
redactiecommissie te verlaten. Ze geeft prioriteit 
aan haar hobby, het amateurtoneel, en Praktische 
Humanistiek heeft de zaken nu toch goed geregeld. 
We zijn Ellis veel dank verschuldigd voor het vele 
werk dat ze, mede als penningmeester, voor Prakti

sche Humanistiek heeft verzet. Belangrijker is dat 
we haar als persoon zullen missen: inspirerend, 
reeel en kritisch; een mooie combinatie. We zoeken 
naarstig naar iemand uit het werkveld Justitie om 
haar plaats in te nemen. Jammergenoeg tot op 
heden zonder veel resultaat; belangstellenden kun

nen zich melden.

Vervolgens kunnen we welkom heten Greet Door- 
nenbal en Ingrid Barneveld Binkhuysen. Beide zijn 
gevorderde studenten van de Universiteit voor 
Humanistiek met al de nodige praktijkervaring. 
Tevens hebben we Ellen Grootoonk bereid gevon- 
den vanaf het volgende nummer de rubriek Signale- 
menten voor haar rekening te nemen. Ook zij 
studeert aan de Universiteit voor Humanistiek.

Rest me een ieder die dat betreft een goede vakan- 
tie te wensen. Mocht je tijd vinden een praktijkfrag

ment aan het papier toe te vertrouwen, dan zien we 
dat belangstellend tegemoet. Het motto blijft: geef 
woorden aan je werk. We overwegen om daar in 
de herfst een training 'casuistiek' over aan te bie- 
den. In het septembernummer meer daarover.

Douwe van Houten
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‘Wat is het hier lekker rustig’
Ervaringen rond een ontmoetings-bezinningsgroep 

met psycho-geriatrische bewoners van een verpleeghuis

Inge Zjlstra en Jacques Vos

Het voomcmeu van tic auteurs was het opzetten van een ontmoetings-bezinningsgroep voor 
psycho-geriatrische bewoners van verschillende levensbeschonwelijke achtergrond. Zij startten 
een project, dat wellicht voor collega's bruikbaar kan zijn. De concrete beschrijving van de 
opzet van de groep geeft inzicht hoe een en ander in z’n werk gaat en hoe belangrijk vaste 
patronen zijn. Het accent ligt op ontmoeting en bezinning in een hele aUedaagse zin, uitgaan- 
de van de ‘kleine wereld’ waarin deze bewoners leven. Een voorbceld van professionele 
bescheidenheid, die dicht blijft bij de mensen waar het uiteindelijk om gaat.

Na een kwartiertje is iedereen er. Met ons 
tweeen erbij zijn we met zijn veertienen. We 
beginnen zoals altijd: welkom iedereen en met 
elkaar kijken naar de voorwerpen die op tafel 
staan: de ‘vaste’ attributen als de kandelaar met 
de zeven kaarsen en de houten levensboom en 
de ‘nieuwe’, dat is dit keer een schaal met aller- 
lei soorten fruit. We vertellen even waarom die 
er staat. Dit keer staat de fase van het ‘vruchten 
dragen’ centraal. Daarna worden er vijf kaarsen 
aangestoken. Het is immers de vijfde keer dat 
we bij elkaar komen. Dan komen we aan het 
vaste ritueel van het namen noemen. Jacques 
begint: ‘Ik ben Jacques Vos en hoe is uw naam?’ 
‘Marie,’zegt mevrouw Dirksen. ‘Een mooie 
naam,’ vindt haar buurvrouw. ‘En hoc heet u 
nog meer?’ ‘Marie van Dam.’ Zo kennen wij 
haar niet. Het is haar meisjesnaam. Bij door- 
vragen blijkt zij getrouwd te zijn geweest met 
Jan Dirksen.
Meneer Smit, die eigenlijk nooit iets zegt bij het 
voorstellen, verrast ons met de uitspraak ‘ik ben 
een dolende breeder’. (Een week later overlijdt 
hij.) Zo komt iedereen aan de beurt. Sommigen

Een impressie

Het is ticn uur. Allcs staat klaar. Bij de klanken 
van harpmuziek komen de eerste deelnemers al 
binnen. ‘Wat is het hier lekker rustig, zegt een 
ziekenverzorgende. Mevrouw van de Boom 
heeft er zin in, zegt ze. Ook mevrouw Lange- 
meijer maakt die indruk. Ze houdt tenminste 
een heel verhaal waaruit blijkt dat ze in een 
goede stemming is. Mevrouw Banning zict het 
niet zo zitten, ze huilt, er is duidelijk veel ver- 
driet. Na even doorvragen komt het hogc 
woord emit: mevrouw Banning mist haar man. 
Inge slaat een troostende arm om haar been en 
blijft even bij haar zitten. Dan komt meneer 
Gerards binnen. De vrijwilliger die hem brengt 
zegt dat hij erg onrustig is. ‘Hij roept al de hele 
morgen,’ hebben ze op de afdeling gezegd. Het 
is onze ervaring dat hij toch gcleidelijk aan rusti- 
ger wordt wanneer hij in de groep is. Mevrouw 
Schepers is ernstig ziek. Toch wordt ze met bed 
en al gebracht. De verzorgende zegt dat ze vori- 
gc keer zo genoten heeft en dat het haar mis- 
schien wel goed zal doen om er bij te zijn.
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wctcn de eigen naam niet, niaar met enige hulp 
stelt iedereen zich voor. We sluiten dit onder- 
dcel af met een bekend liedje en dan is het 
alweer tijd voor koffie.
Daarna vertelt Inge het verhaal van Frederick de 
muis, die zonnestralen en kleuren spaarde voor 
de lange winter. Er is goede aandacht en de stof- 
fen muis die we laten zien, mag vcrder de hele 
ochtend op schoot zitten bij meneer Vrieze.- 
‘Heeft u nog kleine kinderen thuis,’ vraagt 
mevrouw Dirksen aan Jacques, wanneer deze de 
muis aan meneer Vrieze geeft.
Dan is het tijd om naar de schaal met vruchten 
te kijken: het symbool van onzc bijeenkomsten, 
de boom, draagt vruchten, maar mensen doen 
dat ook: door kinderen, maar ook door wat je 
hcbt gedaan in je leven. Er ontspint zich een 
gesprck. Het begint heel concreet rond de vraag 
welk fruit men het lekkerste vindt. Mevrouw 
Dirksen houdt vooral van bananen. Meneer Ge
rards van peren. Mevrouw Ree vindt druiven 
hcerlijk. Dan gaan we het fruit ecus bekijken, 
voelen, ruiken en natuurlijk proeven. ‘Lekker,’ 
vindt iedereen. Het gesprek komt vervolgens op 
‘kinderen’. Bijna iedereen heeft kinderen. Som- 
migen weten precies hocvecl, andercn niet. Me
vrouw van de Boom heeft geen kinderen. Zc 
vindt dat jammer. Maar ja, ze heeft altijd veel 
voor andere mensen gedaan. ‘Is dat niet ook een 
vorm van vrucht dragen,’ vraagt Inge.
Tot slot vertelt Jacques met de houten levens- 
boom in zijn hand weer een gedeelte van ‘de 
boom die zich zelf weggaf, een verhaal over de 
levensloop van een boom en een jongen, dat 
icdcrc bijeenkomst een stukje verder wordt ver- 
teld. ‘Hoe bestaat het,' zegt mevrouw Dijkstra. 
Meneer Gerards is in slaap gevallen.
Het is tijd voor het afschcidslicd. Er wordt goed 
meegezongen. Mevrouw Banning en meneer 
Smit blazen de kaarsen uit. Nu is het afgelopen, 
weet mevrouw Dirksen. Aan het eind vragen we 
aan de deelncmers hoe ze het hebben gcvonden. 
Verbaal of door bun gezichtsuitdrukking geven 
de meesten aan dat ze het fijn vonden. Sommi- 
gen zeggen dat het gezellig was. Anderen reage-

ren niet of nauwelijks. Misschien zijn ze slape- 
rig of niet lekker. Soms weet je ook niet wat er 
in hen omgaat. Mevrouw Schepers glimlacht 
even vanuit haar bed. We wctcn dat het mis
schien wel de laatste keer is dat zij er bij is.

De doelgroep

De hierboven geschctste bijeenkomst is bedoeld 
voor psycho-geriatrische (PG) bewoners van een 
verpleeghuis. Het gaat hierbij om mensen die lij- 
den aan een zogenaamd dementieel syndroom, 
hetgeen zich uit in stoornissen van intelligentic, 
gedrag, beleving, regulatie en bewustzijn. Func- 
ties zoals geheugen, orientatie, oordeel, logisch 
redeneren, abstract denken, evenwichtigc emo- 
tionele reacties, concentratie en uitvoering van 
activiteiten in het dagelijks leven, zijn in meer- 
dere of mindere mate aangetast. Deze aantasting 
heeft een progressief karakter.
Voor deze doelgroep zijn de afgelopen decen- 
nia diverse begeleidingsmethodieken ontwik- 

Binnen deze methodieken kan men 
grofweg een tweetal stromingen onderscheiden.
I) Bewoners terugbrengen bij de rcalitcit en 

gedrag corrigeren. Deze benadering is ver- 
baal-directief. Voorbeeld: als de 80-jarige 
mevrouw Jansen vertelt dat ze naar huis moet 
omdat ze voor haar ouders moet zorgen, 
wordt haar verteld dat deze al lang zijn over- 
leden.

II) Bewoners ‘mogcn’ dement zijn. Deze bena
dering is belevingsgericht en empatisch. 
Voorbeeld: als mevrouw Jansen nu het ver
haal over haar ouders vertelt, wordt daar 
invoelend en belangstellend op ingegaan.

keld.

Bij de benadering binnen deze tweede stroming 
kunnen verschillende accenten gelegd worden:
- meegaan, bevestigen, helpen verwerken;
- zintuigactiverend;
- tegemoetkomend aan emotionele behoeften;
- sociale intcractie;
- samenhang beweging-beleving.
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Dc toepassing van ecu bepaalde methodiek 
hangt ook samen met de fase van demcntic 
waarin de bewoner zich bevindt. In de begin- 
fase is vaak meer aandacht voor realiteits- en 
gedragsgerichtc begeleiding. In geavanceerde 
stadia zijn belevingsgerichte benaderingen meer 
van toepassing.
Een laatste ontwikkeling op bet gebied van dc 
methodiek is een poging tot intcgratic van een 
aantal methodieken in dc zogenaamde ‘bele
vingsgerichte hulpverlening’. Uitgaan van de 
beleving van dementerenden is in deze optiek 
de kapstok waaraan de verschillende benade- 
ringswijzen kunnen worden opgehangen. Deze 
benadering richt zich op de persoon als geheel 
en legt een verband tussen bet heden en verle- 
den van die persoon.
Onze ‘ontmoetings-bezinningsgroep' is metho- 
disch verwant met dc belevingsgerichte bena
deringen onder II.

2) Aangcpaste kerkdiensten of religieuze vierin- 
gcn.

3) Zanggroepen met geestelijke liederen.

Wat ons echter voor ogen stond was een vorm 
van ‘ontmocting’ en ‘bezinning’ in groepsver- 
band voor mensen van verschillende levensbe- 
schouwelijke achtergrond. Onze aandacht ging 
daarbij vooral uit naar bewoners in een geavan- 
ceerd stadium van dementie. Uitgangspunt daar
bij was aandacht voor een non-verbale 
benadering. Wat kunnen dc begrippen ‘ont- 
moeting’ en ‘bezinning’ nu voor deze bewoners 
betekenen ?

Ontnweting
De bewoners die we op bet oog hebben leven 
in een kleine wereld. Niet alleen bun leefwereld 
is beperkt - tot de gangen, huis- en slaapkamer 
van bet vcrpleeghuis - maar ook bun gedach- 
tenwereld. Zoals gezegd. woorden betekenen 
weinig nicer, ze geven geen houvast meer, 
evenmin als de omgeving, de dag en bet jaar 
waarin wij leven. Vaak worden ook vertrouw- 
dc personal als partner en kinderen niet meer 
als zodanig herkend. Hoe deze mensen dit belc- 
ven is moeilijk invoelbaar voor ons. Maar bet 
lijkt vaak een cenzaam bestaan. Samcnzijn met 
anderen is een manier om te voelen dat jc tocb 
niet alleen staat. Op dat moment ben je met 
elkaar verbonden en op elkaar betrokken.

Geestelijke begeleiding van 
pg-bewoners

In onze maatschappij communiccren wij 
veelvuldig via bet gesproken of geschreven 
woord. Woorden zijn dan ook bet middel om 
contact te leggen, te plaatsen wat er gebeurt, om 
greep op de situatie te krijgen, je gevoelens een 
plaats te geven. Bewoners in een FG-verpleeg- 
buis hebben vaak geen woorden meer tot bun 
besebikking en de woorden die ze nog hebben, 
zijn bron van misverstand. Wat kunnen we als 
geestelijk begelciders voor deze bewoners bete
kenen, vroegen we ons af, wanneer je taak 
bestaat uit ‘communicatie over existentiele the
rm's en vragen naar zin en zinbeleving’. 
Wanneer we ons beperken tot groepswerk, 
bestaan voorzover wij weten voor deze catego
ric bewoners de volgende vormen van geeste
lijke begeleiding.
1) Gcspreksgrocpen voor licht gedesorienteer- 

de bewoners rond levcnsbeschouwelijke tbe- 
ma’s.

Bezinning
Niet alleen contact met anderen is belangrijk, 
maar ook contact met jezelf, en met name met 
de ‘dieper liggende lagen’ in jezelf. Existentiele 
thema’s als leven, dood. liefde, vriendschap, 
hoop, wanboop, verwacbting en eenzaamheid 
zijn van alle mensen en alle tijden. PG-bewoners 
kunnen wel gedesorienteerd zijn,maar ze beb- 
ben wel \'aak een tijnc antenne voor deze aspec- 
ten van bet leven. Aan ons om signalen op te 
vangen en uit te zenden.
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Vanuit deze overwegingen kwamen we tot het 
' opzetten van ecu ‘ontmoetings-bezinningsgroep’ 
voor bewoncrs van diverse levensbeschouwelij- 
ke achtergrond. De inhouden zijn dan ook niet 
gebonden aan specifieke levensbcschouwelijke 
tradities, maar breed herkenbaar door middel 
van vcrhalen, gcdichtcn cn vooral ook syinbo- 
len en rituelen.

en, voeden, bloeien, oogsten, snoeien, worte- 
len. Deze thema’s lenen zich er uitstekend toe 
om bewoncrs op verschillende niveaus te bena- 
deren:
- zintuiglijk: door bijvoorbeeld met een schaal 

vruchten rond tc gaan cn te latcn ruiken, 
proeven, voelen, zien;

- symbolisch: door paralleUen te trekken met 
dc levcnsloop: de ‘vruchten’ van je leven kan 
je onder anderc zien in je kinderen. Wat 
bcleven mensen aan hun kinderen? Sonnni- 
gc bewoncrs kunnen daar nog iets van ver- 
woorden.

Symbolen en rituelen
Waarmee kun je mensen op een niet-verbale 
wijzc bcter bereiken dan met symbolen en ritu
elen? Bij een symbool is er immers - zoals G. 
Lukken (1986) zegt - sprake van een directe, 
niet-rationele of bcgrippelijke communicatic 
van een andere werkelijkheid. De waarneming 
is intuiticf cn raakt heel de persoon, met zijn 
affectiviteit en zijn zintuigen. Communicatic en 
contact op een ander niveau dus.
De handdruk aan het begin en einde van onze 
bijecnkomst is al een symbool, een token dat we 
de bewoncrs als gelijkwaardig zien, dat wij het 
belangrijk vinden hen als persoon te ontmoeten 
cn hen aan het eind te bedanken voor hun bij- 
drage aan de ochtend. Symbolisch is misschien 
ook het uitdelen van de liedtekst; de deelnemers 
worden bcnaderd als volwaardigc persoon, ook 
al kunnen ze niet nicer lezen. Symboolgeladen 
is ook de naam. Met het voorstellen, het noe- 
men van de eigen naam, willen we mensen die 
hun identiteit al lijkcn tc zijn vcrloren, lettcrlijk 
weer een naam gevcn, dc eigen naam, de kern 
van het eigen bestaan. Muziek is ook symbool- 
taal. Een bandje met oud-keltische harpmuzick 
is tijdloos en rustgevcnd.
Het aansteken en uitblazen van kaarsen geeft 
structuur aan de ochtend: sommige deelnemers 
zeggen het ook: ‘nu is het afgelopen’. En de 
kaars als symbool van licht, warmte en gezel- 
ligheid spreekt eigenlijk voor zich.
Midden op tafel staat een houtgesneden boom. 
Deze belichaamt dc fasen in de cyclus van de 
natuur cn als ‘levensboom’ de fasen in de men- 
selijke levcnsloop. Hiervan worden de thema’s 
van de bijeenkomsten afgeleid: zaaien, opgroci-

Woorden blijven toch wel een bcpaalde rol spe- 
len. Maar met de keuze van de verhalen en 
gedichten hebben we gezocht naar teksten die 
nicer te bicden hebben dan hun letterlijke 
inhoud, ‘beeldende’ verhalen, sprookjes waar- 
in waarden als good cn kwaad ecu rol spelen, 
gedichten met thema’s als bijvoorbeeld liefde, 
vriendschap, eenzaamheid, volksverhalen, cen- 
voudig van taal of door ons bewerkt.
Per keer varieert uiteraard het thema. De op- 
bouw van de bijeenkomsten is echter vrijwel 
identiek.

Een voorbeeld: thema ‘oogsten’ 
(5e bijecnkomst)

1) Entreemuziek (rustige harpmuziek). Met 
deze muziek willen we letterlijk ‘de toon zettcn’ 
van deze ochtend: het scheppen van een sfeer 
die uitnodigt tot ‘stil zijn’, een rustpunt ten 
opzichte van de vaak onrustige huiskamer. 
Notoir onrustige bewoncrs blijken inderdaad 
merkbaar rustiger gcdrag te vertonen. Bij het 
binnenbrengen (door vrijwilligers en/ofverzor- 
genden) zijn wij ter verwelkoming aanwezig. De 
kamer (waar ook verjaardagen gevierd worden) 
is sfeervol ingcricht. De deelnemers vomien een 
kring. ledereen kan clkaar zien.
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2) Welkom; bedoeling van de bijeenkomst; 
voorstellcn aan elkaar; kaarsen aanstekcn.(Bij 
clkc volgende bijeenkomst wordt telkens een 
kaars nicer aangestoken).

We vertellen dit verhaal met veel intonatie, dra- 
matiserend, met gebruikmaking van bijvoor- 
beeld een stofFen muis, die men kan zicn cn 
aanraken. Door gerichte vragen proberen we 
een verbinding te maken met bet levcn van de 
deelncmers. In de reacties weerspiegelen zich de 
emoties van bet moment: plezier, berkenning, 
maar ook twijfel cn verdriet. De resultaten van 
dit losmakcn van reacties zijn wisselend, zowel 
per bewoner (sommigen rcageren niet nicer ver- 
baal.maar wel weer met bun gezichtsuitdruk- 
king), als ook per bijeenkomst (iemand beeft een 
goede of een slechte dag).

3) KofTic/thee drinken. Hiervoor nemen we 
alle tijd. Ook dit is een vast punt in de ochtend, 
op een tijdstip dat anders ook koffie gedronken 
wordt. Het is een gezamenlijk gebeuren.

4) Openingslied. We wilden graag ook wat 
zangmomenten in onze bijeenkomsten. De men- 
sen zingen graag, ze zijn actief betrokken en bet 
geeft een gevocl van verbondenheid. We kozen 
voor een algemeen bekend ouderwets bollands 
lied: ‘in bet groene dal'. De tekst is bekend cn 
sluit aan bij de centrale thematiek van de natuur- 
cyclus. Het lied spreekt de meesten aan. We 
zagen mensen die zicb normabter nauwelijks 
uiten meezingen, meeneurien of de maat slaan.

7) De symboolbandeling ‘vruchtcn oogsten’. 
Met een sebaal schoongemaakt fruit gaan wij de 
deelncmers een voor een bangs en laten ben voe- 
len, ruiken en proeven. Ook nu is er weer gcle- 
genbeid om verbindingen te leggen met de 
levensloop van de bewoners (zoals onder 5).

5) Centraal symbool voor doze bijeenkomst is 
de sebaal met vruebten. Naast de altijd aanwe- 
zige bouten levensboom is er elke keer een 
ander symbool aanwczig, aansluitend bij bet 
tbema van die keer. We proberen attributen te 
kiezen die een beroep doen op alle zintuigen, 
dit keer dus vruebten, om aan te raken, te rui
ken, te bekijken en te proeven.
Daarna willen we een verbinding leggen met de 
deelncmers zelf. We doen dat op versebillende 
niveaus. Concreet in de zin van ‘welk fruit vindt 
u lekker?’ Symboliscb in de zin van ‘vruebt dra
gon doe je bijvoorbeeld in je kinderen’. We vra
gen vervolgens of iemand kinderen beeft en wat 
bij of zij belecft aan bet wel of niet hebben van 
kinderen. Eventueel kan er ook gekeken wor- 
den naar anderc vormcn van ‘vruebt dragenb

8) We vertellen stap 1 t/m 5 van bet traditio- 
nele volksverbaal ‘de boom die zich zelf weggaf 
aan de band van de bouten levensboom die op 
tafel staat. We beginnen dit verhaal tijdens de 
eerste bijeenkomst. Elke volgende keer wordt 
bet herhaald en komt er een stukje bij. Het is bet 
verhaal over de vriendschap tussen een mens en 
een appelboom, van klein jongetje tot oude 
man, door alle levcnsfasen been. Het is een een- 
voudig aansebouwelijk verhaal dat we uit bet 
boofd vertellen cn dat soms onderbroken wordt 
door reacties van deelncmers. Het vomit als bet 
ware de rode draad van de bijeenkomsteneyelus, 
zowel letterhjk doordat bet telkens wordt her
haald en uitgebreid alsook figuurlijk doordat het 
gaat over de levenscyclus van boom en mens.

9) Afsebeidswoord: we vatten nog eens kort de 
bijeenkomst samen en kondigen de afsluiting aan.6) Het verhaal van Frederick de muis geeft daar 

bijvoorbeeld aanlciding toe. Een verhaal over 
muizen die druk bezig zijn een wintervoorraad 
aan te leggen, waarbij Frederick degene is die 
geen materiele zaken verzamelt maar zonnestra- 
len en klcurcn.

10) Het afsciieidslied ter afsluiting: ‘bet zonne- 
tjc gaat van ons sebeiden’, ook weer gckozen 
om de bekendheid en de verbinding met de 
natuur en met ‘afscheid’.
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II) We geven de bewoners de gelegenheid om 
in hct kadcr van een cerugblik kort tc rcageren 
hoe ze hec vonden. Sommigen reageren verbaal, 
anderen met bun gezichtsuitdrukking, sommi
gen ook helemaal niet.

- Aandacht voor ‘bezinning’ en ‘ontmoeting’. 
Anders geformuleerd gaat bet bier om de 
menselijke grondmotieven ‘zelfbevestiging’ 
en ‘verbondenheid’. Zelfbevestiging komt tot 
uitdrukking in de aandacht en respect voor 
de unieke levcnsloop en persoon van de 
bewoner. Om verbondenheid gaat bet in de 
relatie tot de ander in de groep, de relatie tot 
de natuur (natuurcyclus), tot bet leven (le- 
venscyclus), kortom de grotere samenhangen 
waar mensen deel van uitmaken. Deze 
motieven keren voortdurend terug in vorm- 
geving en inhoud van de bijeenkomsten en 
in de benadcring van de declnemers.

12) De kaarsen worden uitgeblazen door een of 
meerdere bewoners om aan te geven dat de bij- 
eenkomst voorbij is.

13) Slotmuziek: de barpmuziek van bet begin 
van de bijeenkomst vvordt berbaald; de cirkel 
is rond; de declnemers worden weer opgebaald 
en teruggcbracht naar bun huiskamers. Het 
gebeel beeft ruim een uur geduurd.

- Aandacht voor bet denominatie-overstijgend 
karakter van symbolen, rituelen, verbalen. 
gedichten, liederen, muziek en sfeer. Toen 
wij als geestelijke begeleiders van verschil- 
lendc levensbescbouwelijke denominaties 
begonnen aan bet ontwikkelen van de hier- 
boven beschreven vorm van groepswerk. was 
dat voor ons een uitdaging. We begaven ons 
in zekere zin op onbekend terrein.
De bumanistisebe traditie is (mogelijk) niet 
zo vertrouwd met symbolen en rituelen en 
maakt daardoor in de praktijk ook minder 
gebruik van deze mogelijkheden. De chris- 
telijke traditie op baar beurt is vooral ver
trouwd met een heel specifieke invulling van 
symboliek en ritueel en kijkt niet zo gemak- 
kelijk over deze grenzen been. We bebben 
de indruk dat ons groepswerk in die zin 
grensverleggend beeft gewerkt. Niet alleen 
naar ons zelf toe, als geestelijke begeleiders, 
maar vooral ook naar onze doelgroep toe, de 
PC-bewoners. Uit bun reacties en ook uit de 
reacties van ziekenverzorgenden leiden we af 
dat bet blijkbaar mogelijk is om symboolvel- 
den en ideologische ruimtes aan tc boren die 
bij mensen van diverse levensbescbouwelijke 
achtergrond herkenbaar zijn.

14) Na de bijeenkomst vullen de begeleiders 
(een geestelijk begeleider en een lid van bet 
zorgteam waartoe de bewoners behoren) samen 
per deelnemer een evaluatieformulier in dat ver- 
volgens een plaats krijgt in bet zorgdossier van 
de bewoner. Op deze wijze kan relevante infor- 
matie met betrekking tot stemming, beleving en 
gedrag van de deelnemer een pick krijgen in bet 
zorgdossier. Groepen worden zo veel mogelijk 
samcngesteld uit een of twee zorggroepen van 
eenzelfde afdeling om integratie van deze bijeen
komsten in de zorg door een multidisciplinair 
zorgteam tc bevorderen.
Deelnamecriteria zijn:
- niet nicer dan ca. tien declnemers, in verband 

met ruimte en aandacht;
- evenwicht tussen actievc en passieve deelne- 

mers;
- bewoners die weinig bezoek krijgen bebben 

voorrang.

Tot slot

Wat is nu bet cigene van onze ontmoetings- 
bezinningsgroep in bet veld van begeleidings- 
metbodieken en vormen van geestelijke bege- 
leiding voor PG-bewoners?
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- Do bclangrijkste waarde van doze groep ligt 
volgens ons editor opgesloten in do titel van 
dcze bijdrage: ‘Wat is hot hier lekker rustigk 
En dat betekent iets anders dan ‘geen lawaai’ 
of'geen storend gedrag’. Hot gaat hier om 
een moment van innerlijke rust voor mensen 
die leven in een voor ons onbekende vvereld, 
waarin momenten van mist en helderheid, 
van vreugde en verdriet, elkaar ogenschijnlijk 
zonder logica afwisselen. We hebben de 
indruk dat zo’n moment van rust deze men
sen goed doet en daar was het uiteindelijk 
allemaal om te doen.

Drs. Inge Zijlstra is humanistisch raadsvrouw en drs. 
Jacques Vos is rk-pastor. Beiden zijn werkzaam bij 
de Stickling Zuytvenne, Regionale Organisatie voor 
Ouderenzorg in Zutphen.

Noot

I. De volgendc begeleidingsmethodicken voor pg- 
bewoners worden onderscheiden: 1. validcrende bena- 
dering, 2. rcaliteitsorientatietraining, 3. snoezelen, 4. pdl 
(passiviteiten van het dagelijks leven), 5. warnie zorg, 
6. psycho-motorischc therapie, 7. gedragsbenadering en 
8. activiteitengroep (Zie hiervoor Kruyver & Kerkstra, 
1996)
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Een werkelijke ontmoeting

De visie van Van Praag op het humanistisch raadswerk

Jan Hein Mooren

In deze bijdrage passeren ten eerste enkele essenties van de visie van Van Praag op het huma
nistisch raadswerk de revue, zoals zijn denken over vervreetnding en geestelijke nood, de 
gerichtheid op weerhaarheid door zelfbestemming en het belong van fenomenologische zelfken- 
nis. Daarna wordt aandacht besteed aan de opvattingen van Van Praag over de aard van de 
begeleidingsrelatie, de mogelijkheden en beperkingen van de professionaliteit van het humanis

tisch raadswerk work en het ambtshalve karakter van het work.

Inleiding Maar die aandacht is natuurlijk eerst en vooral 
gcrechtvaardigd door de betekenis die Van Praag 
ook daadwerkelijk heeft gchad voor de ontwik- 
keling van deze vorm van dienstverlening.
Die betekenis ligt op drie niveaus. Allereerst 
bekleedde hij verschillende invloedrijke posities 
van waaruit hij een beleidsmatige en stratcgische 
bijdrage leverde aan de maatschappelijke er- 
kenning van het humanistisch raadswerk: 
gedoeld wordt hier met name op zijn voorzitter- 
schap van het hv en zijn hoogleraarschap in de 
humanistiek.
De tweede betekenis is van een fundamenteler 
niveau. Flokstra en Wieling bcpalen het begin 
van de discussie over de geestelijke verzorging 
op 1948, toen Humanitas en de I’vdA het initia- 
tief namcn tot de oprichting van het ‘Thuisfront 
Humanitas’ ten behoeve van de naar Indonesic 
uitgezonden militairen. (Flokstra en Wieling, 
1986:81) Het hv, dat geestelijke verzorging als 
zijn taak beschouwde, werd pas in tweede instan- 
tie bij dit initiatief betrokken. Vervolgens besloot 
het Thuisfront te kiezen voor een algemeen 
humanistische grondslag. De overweging hierbij

In de geschiedenis van het Humanistisch Ver- 
bond (hv) neemt het humanistisch raadswerk 
een belangrijke plaats in. Voor nogal wat men- 
sen in de samenleving was en is het raadswerk 
een van de beeldbepalende activiteiten van het 
HV. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de tal- 
loze voormalige dienstplichtigen die voor het 
eerst via de raadslieden bij defensie met het hv 
in aanraking kwamen, of aan de vele patienten 
en zorgverleners in de gezondheidszorg en de 
zorgsector. Niet alleen voor het gezicht naar 
buiten toe is het raadswerk van betekenis. Ook 
voor het HV zelf is het van meet af aan een van 
de centrale activiteiten geweest. Flokstra en 
Wieling stcllen zelfs, dat de eerste twintig jaar 
van de geschiedenis van het HV werden gedo- 
mincerd door de strijd om de geestelijke ver
zorging. (Flokstra en Wieling, 1986:81) Het is 
dan ook bijna onontkoombaar, dat op een stu- 
diedag gewijd aan ‘Jaap van Praag als vader van 
het moderne Nederlandse humanisme’ aandacht 
wordt besteed aan het humanistisch raadswerk.
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was dat praktische politieke opvattingcn nice 
gcschikt waren als grondslag voor hot thuis- 
frontwerk cn dat eon dergelijke grondslag erken- 
ning van dit werk zou bemoeilijkcn. (idem, 82) 
De implicarie hiervan is belangrijk, namclijk bet 
uitgangspunt dat aan geestelijk werk steeds een 
levensbeschouwing of religie ten grondslag ligt. 
Van Praag is nooit van dit uitgangspunt afge- 
weken. Over de vraag welkc rol de levensbe
schouwing nu precies in bet geestelijk werk 
dient te spelen, wordt de laatste jaren de nodi- 
ge discussie gevoerd. (zie o.a Mooren e.a.. 1993; 
Kunneman, 1995; Derkx cn Mooren, 1996) 
Maar geen van de verschillende daaromtrent 
geformuleerde visies lijkt strijdig met dit uit
gangspunt. Hoe dat ook zij, voor bet moment is 
bet goed om vast te stcllen, dat bet bclang van 
Van Praag voor bet geestelijk werk zeker ook 
daarin gelegcn is, dat hij een van de belangrijkste 
mensen in bet Nederlands taalgebied is geweest 
die vorm hebben gegeven aan bet bumanisme 
als levensovertuiging.
Dikwijls direct in bet verlengdc van die activi- 
teit heeft Van Praag zich ten derde ook explicict 
over bet geestelijk werk uitgelaten. Zijn betrok- 
kenbeid bij de cursussen en de latere beroeps- 
opleiding voor bet geestelijk werk is altijd groot 
geweest. En vanuit zijn denken over bumanisme 
als levensovertuiging heeft bij de parameters uit- 
gezet waarlangs bet raadswerk zich inhoudclijk 
zou ontwikkelen. Over die inhoudelijke bijdra- 
ge gaat dit artikel.

oog bij bet lezen van artikelen en boeken van 
zijn band.
A1 voor en tijdcns de Tweede Wercldoorlog, 
maar in ieder geval ook daarna, maakte Van 
Praag zich zorgen over een tendens in de Neder- 
landse samenleving die bij in een later artikel zou 
aanduiden met de term ‘sociaal nihilisme’. Daar- 
onder verstond bij ‘een levenshouding, waarin 
geen enkele overtuiging als waardevol erkend 
wordt.’ (Van Praag, 1960:15 ) Dat nihilisme lag 
zijns inziens ten grondslag aan de ‘vlakheid van 
bet geestelijk leven' die bij constateerde. (idem, 
14) Blijkens datzelfde artikel hebben raadslieden 
de taak bij te dragen aan de ‘levensvcrdieping’ 
die op individueel niveau een antwoord dient te 
zijn op dat nihilisme. (idem, 18-19) Daarmee is 
bet raadswerk een bijdrage aan bet bestrijden van 
de vervreemding die bet gcvolg was van bet 
door de industriele revolutie wegvallen van veel 
van de sociale verbanden waar bet mdividu 
voorhecn door gedragen werd. (idem, 14) De 
verschrikkelijke ervaringen van de Tweede 
Wercldoorlog maakten bet natuurlijk voor ieder 
weldenkend mens van bet grootste belang dat 
de samenleving wordt bevolkt door mensen met 
zelfbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en 
gemeensebapszin. Het sociale nihilisme was 
daarvoor een grote bedreiging.
Dit eerste motief zou ik bet sociaal-gerichte 
motief willcn noemen dat bij Van Praag te 
onderkennen is. Sociaal in de zin dat bij beoog- 
de dat bet raadswerk zou bijdragen aan een ge- 
zondere samenleving. Acbter dit motief zit de 
visie dat ‘bet sociale leven in bet individuelc 
leven gefundeerd moet wezen', zoals Van Praag 
dat zelf in zijn in de oorlog geschrcven, maar na 
de oorlog versebenen bock Modern Humanisme 
zegt. (Van Praag, 1947:59)
Er is nog een tweede motief, dat ik ter ondcr- 
sebeid van bet eerste als bet individu-gerichte 
motief aanduid. Van Praag bad niet alleen oog 
voor maatscbappelijke ontwikkelingen 
zeker ook voor bet gegeven dat individuen in 
bun persoonlijke leven in geestelijk nood kun- 
nen verkeren. Ook hiervan geeft Modern Hunia-

Hct motief:
vervreemding en geestclijke nood

Voor een beeld van Van Praags visie op bet 
geestelijk werk wil ik beginnen bij een zeer basa- 
le vraag: waarom eigenlijk geestclijke verzor- 
ging? Wat motiveerde Jaap van Praag om zich 
voor die vorm van dienstverlening in te zetten? 
Het antwoord daarop is waarschijnlijk com- 
plexer dan ik dat bier kan geven, maar tenmin- 
ste twee redenen of motieven springen in bet

maar
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verbonden voelen, zonder dat ze tot een nieu- 
we ovcrtuiging gekomen zijn. Ook als zij niet 
tot gehele onverschilligheid vervallen, vindt het 
leven hen vaak onvoorbereid op de wisselval- 
ligheden en moeilijkheden van het bestaan. Vra- 
gen van leven en dood gaan zij liefst uit de weg, 
zolang zij er aan ontkomen kunnen. Maar bun 
geestelijke weerbaarheid en bun scbeppend ver- 
mogen wordt cr door ondermijnd. Ook hen 
roept bet humanisme op tot volledige mcnse- 
lijkheid.’ (Van Praag, 1962:7) Wat bij deze ont- 
wikkeling aansluit is de visie dat existentiele 
vragen een eigen karakter bebben, dat men ze 
‘niet (kan) laten opgaan in problemen van per- 
soonlijke relaties, culturele vonngeving of maat- 
schappelijke structuren.’ (Van Praag, 1978:188) 
Overigens kan ook los van verwijzingen naar het 
denken van Jaap van Praag geconstateerd wor- 
den dat bet raadswerk steeds sterker het karak
ter heeft gekregen van hulp bij existentiele 
vragen, bij individuele geestelijke nood; en dat 
bet eerste motief, het omwille van een gezon- 
dere samenleving bevordercn van individuele 
geestelijke weerbaarheid, wat naar de achter- 
grond lijkt te verdwijnen.
Mijn tweede opmerking is direct een relative
ring van de eerste. Er is sprake van accentver- 
sebuivingen, maar bij Van Praag sinds de 
Tweede Wereldoorlog ook altijd van een 
onverbrekelijk samengaan van beide 
riebtheden. We zien die dubbelgelaagdc aan- 
daebt, die verwevenbeid, onder meer ook terug 
op andere terreinen, zoals in zijn latere formu- 
leringen over centrale zingevingen bij de mens, 
te weten gemeenschap en creativiteit (Van 
Praag, 1978:225); bij het belang van het 
ontwikkelen van zowel identiteit als verbon- 
denheid ten behoeve van bet behoud van mcn- 
selijke waardigbeid; en bij bet streven van 
bumanisten naar ‘ontplooiing van de mensebj- 
ke mogelijkheden in medemenselijkheid.’(Van 
Praag, 1962:7) Als we ons afvragen waarom 
Van Praag zoveel mensen aansprak en nog aan- 
spreekt, dan ligt in de verbinding tussen die twee 
lagen mijns inziens een decl van bet antwoord.

nisme blijk. Direct al bij aanvang van het voor- 
woord zegt Van Praag dat bet bock is geboren 
uit een besef van innerlijke nood tegenover de 
verschrikkingen van oorlog en bezetting. Hij 
wijst dan op de weerloosheid van weldenkende 
mensen, op bet geschokte vertrouwen. Maar 
ook op bet ontbreken van morele kracht bij vele 
anderen, en op bet innerlijk ontworteld zijn van 
vclen die vooral voor zelfbehoud en materieel 
profijt kozen. (idem, 7) Later is het niet alleen 
meer de door maatschappelijke en politieke ont- 
wikkelingcn veroorzaakte vervreemding die 
geestelijke nood veroorzaakt, maar zijn bet ook 
de onontkoombare existentiele vragen waar 
ieder bewust levend mens voor komt te staan, 
vragen die samenhangen met verantwoordclijk- 
heid en kiezen, met lijden en dood, met de 
mogelijkheden en beperkingen in ieders leven, 
met lotgevallen en onrecht, met morele en ethi- 
sche vragen, etc.
Wat overigens ook de oorzaak of aanleiding was 
van de geestelijke nood. Van Praag zag het 
humanisme als een ovcrtuiging die mensen een 
aanknopingspunt kon bieden bij bet beant- 
woorden van bun Icvensvragen; en bet raads
werk was er om mensen daarin bij te staan. (Van 
Praag, Thoenes en Spigt, 1974:6)
Over deze twee motieven twee opmerkingen. 
Al lezende in de publikaties van Van Praag krijgt 
men de indruk dat de sociale gerichtheid (die 
zich voor een bclangrijk deel laat verbinden met 
‘geestelijke weerbaarheid' zoals bij daar voor de 
Tweede Wereldoorlog over dacht; zie ook noot 
7) zich bij Van Praag cerdcr met voile kracht 
deed gelden dan de individu-gerichtheid (die 
zich nicer met ‘zingeving’ verbindt). Door de 
Tweede Wereldoorlog, maar waarschijnlijk ook 
onder invloed van de tijdgeest van de naoorlogsc 
periode (en ik denk dan ook aan de zestiger en 
zeventiger jaren) lijkt dit tweede motief sterker
op de voorgrond te treden en lijkt Jaap van Praag

Aer steeds nicer afEniteit toe te ontwikkelen. Zo 
schrijft Van Praag in bet begin van de zestiger 
jaren: ‘(...) omdat cr in de huidige tijd tallozen 
zijn, die zich niet meer met kerk en godsdienst

ge-
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Het doel: geestelijke weerbaarheid 
door zelfbestemming

mogcn valt vvcl een cn under tc zeggcn. Ten 
ecrste moet Van Praags uitgangspunt niet wor- 
dcn opgevat als een nai'ef almachtsgeloof. Men- 
sen kunncn soms feitelijk onvcrmogend zijn en 
ook kunnen sommige omstandigheden zo zwaar 
drukken op het levensgevocl, dat do ruimte voor 
het naar eigen inzichten inrichten van het leven 
niet of nauwelijks aanwezig lijkt. Zelfbestem- 
ming dicnt dan ook in laatstc instanrie niet in die 
bctekenis opgevat te vvorden. Zelfbestemming 
verwijst naar het onontkoombare gegeven dat 
mensen zich altijd tot him situatie, him lot, de 
gegevenheden van het bestaan vcrhouden, cn 
dat voor die verhouding gckozen kan worden 
en verantwoordelijkheid kan worden gedragen. 
Lukt dat laatste, dan is het individu weerbaarder 
dan wanneer lotgevallcn het levensgevocl 
ondermijnen omdat ze passief worden onder- 
gaan.
Een tweede opmerking is dat het gebruik van 
dit vermogen tot zelfbestemming altijd welis- 
waar een individuele, maar nooit een solistische 
act is. ‘Mensen zijn voor him ontplooiing op 
elkaar aangewezen’, zegt van Praag (1978:89), 
en 'iedere menselijke functie, denken, willen en 
doen verwijst naar de ander, zonder wie die 
functies nauwelijks betekcnis zouden hebben.’ 
(idem, 90) Het bestaan confronteert ons soms 
met gegevenheden die Iciden tot gevoelcns van 
verwarring en onmacht cn tot bchoefte aan 
steun, en dit des te sterker naannate ons bestaan 
wczcnlijker ter discussie staat. Maar het is niet 
alleen cn zeker niet in de eerste plaats de gees
telijke nood van individual die de aanwezigheid 
van de raadsman of-vrouw legitimeert, maar dit 
besef van fundamentele verbondenheid, zonder 
welke zelfbestemming niet mogelijk is.

Nu we een poging hebben gedaan de vraag te 
beantwoorden naar het waarom van het huma- 
nistisch raadswerk, dringt zich een tweede vraag 
op: waar richt het geestelijk werk zich op? Die 
vraag is op meerderc manieren te beantwoor
den.
Laat ik beginnen bij een negatieve formulering. 
Van Praag kende het in 1950 vcrschencn boek 
van Du Boeuff en Kuiper over de verhouding 
tussen psychotherapie en zielszorg (zie b.v. Van 
Praag, 1960:19). Hij hceft zich bij het nadenken 
over de eigenheid van het geestelijk werk onder 
meer door die publikatie laten inspireren. 
Maar van meet af aan was duidelijk, dat hij aan 
geestelijke verzorging een heel andere inhoud 
nicest geven. Zo beschouwen Du Boeuff en 
Kuiper zielzorg als ‘individuele Woordverkon- 
diging waarin de nadruk wordt gelegd op het 
geloof als belevcnis.’ (Du Boeuff en Kuiper, 
1950:129) Krachtens het humanistisch mens- 
beeld kon van ‘woordverkondiging’ bij raads
werk geen sprake zijn (zie ook Van Praag, 
1978:210) In het raadswerk wordt de mens prin
cipled gezien als zelfbewust wezen met een 
eigen verantwoordelijkheid voor zijn bestaan, 
als iemand die kiest voor een levenswijze op 
basis van eigen vermogens en ervaringen. Dat 
impliceert dat Van Praag principled uitging van 
het vermogen van mensen zich op basis van de 
eigen ervaringen te orienteren op het leven en 
vanuit die orientatie bestaansvragen tegcmoct te 
treden. Het raadswerk draait dan ook niet pri- 
mair om de overdracht van een leer, hoezeer 
ook op doorleving ervan gericht, maar om het 
activeren van het vermogen van mensen tot zelf
bestemming. De achterliggende gedachte daar- 
bij is dat het daadwerkelijk benutten van dit 
vermogen mensen geestelijk weerbaarder maakt 
tegenover de wisselvalligheden van het bestaan 
en tegenover onvermijddijkheden die inherent 
zijn aan dat bestaan.
Over het daadwerkelijk benutten van dit ver-

Het werkterrein: fenomenologische 
zelfkennis en levensovertuiging

Zoals al is gezegd kan de vraag waar humanis
tisch raadswerk zich op richt, op meerdere 
manieren beantwoord worden. Voor een goed
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begrip van Van Praags ideeen is hot zinnig nog 
ecus naar een anderc invalshock to kijken, omdat 
daarmec hot werktcrrein van dc geestelijke ver- 
zorging in beeld komt.
Van Praag heeft getracht dit werktcrrein te 
omschrijven door te definieren wat ‘bet gees
telijke’ inhield. Dit om bet onderscheid met 
psycho-hygienische begeleidingsvormen te for- 
muleren. ‘Geestelijk leven’, zo zegt hij. ‘[heeft] 
in bet bijzonder (...) betrekking op (...) zelfbe- 
wustzijn (...). de beschouwelijke terugkeer van 
bet psychische tot zicbzelf.’ (Van Praag,
1978:205) Dit is een ietwat cryptische omschrij- 
ving. Op bet eerste gezicht maakt die formule- 
ring niet duidelijk, waarom voor mensen bet 
bebben van een levensovertuiging van belang is. 
Dat wordt wel duidelijker als we een vroegere 
publikatie raadplegen, bet al eerder aangebaaldc 
artikel over nihilisme.
In dat artikel onderschcidt van Praag twee soor- 
ten zelfkennis. De eerste is de ‘psychologische 
zelfkennis’, waarbij bet gaat om wect bebben 
van de eigen geaardbeid en van de invlocd van 
de levensloop op die geaardbeid. Dc tweede 
vorm van zelfkennis is de ‘fenomenologische 
zelflcennis’, en bet is deze vorm van zelfkennis 
waar raadslieden zich op ricbten. Ik citcer: ‘De 
fenomenologische zelfkennis heeft betrekking 
op wat de mens vertegenwoordigt aan menszijn 
als zodanig, op wat hem, overigens gemeen- 
scbappelijk met alle andcre mensen, waarlijk tot 
mens maakt’. (Van Praag, 1960:19) Het gaat bier 
dus om een mensbeeld en over noties over 
menswaardigheid. En even verderop werkt hij 
dat uit: ‘Het is (...) de taak van de raadsman om 
de mens voor de klassieke vragenreeks te stellen: 
Wat is de mens, wat kan hij weten, wat meet bij 
doen’. (idem)
In deze formuleringen tezamen ligt dus besloten 
waar het bij geestelijk functioneren om draait: 
om bewust leven vanuit een mens- en wereld- 
beeld en vanuit de met dat mensbeeld samen- 
bangende waarden. Die waarden zijn indicatief 
voor ervaringen van zinvolheid. En uitgangs- 
punten en waarden tezamen stellen mensen in

staat zich te orienteren in bun leefwereld, dat wil 
zeggen bun verleden te waarderen, bun opstcl- 
ling te bepalen tegenover bun levensomstandig- 
beden en de actuele levcnssituatie, en richting te 
geven aan de toekomst. Mensbeeld, wereldbeeld 
en waarden vormcn tezamen het orientatie- 
patroon met bebulp waarvan individuen bun 
plaats in de wercld en bun koers in bet leven 
bepalen. Geestelijk functioneren is, anders 
gezegd, bet zich orienteren in het bestaan met 
bebulp van mensbeeld, wereldbeeld en waarden. 
Ook al zullcn niet alle clientcn, zeker niet in de 
situaties waarin deze dikwijls een beroep doen 
op geestelijke verzorging, zover komen dat een 
eigen systematisch doordaebte overtuiging ge- 
formuleerd wordt, toch is het aan raadslieden 
geestelijk functioneren in deze zin te bevorde- 
ren dat er een zekere samenhang in de ervarin
gen, waarden en uitgangspunten van de client 
ontstaat. Dat doen zij door aan te sluiten bij de 
ervaringen van clientcn, door de (dikwijls 
impliciete) kijk op bet leven bij de client te her- 
kennen en door in aansluiting daarop levenser- 
varingen te rclatercn aan hetgeen de client 
blijkbaar aan uitgangspunten en waarden han- 
teert, kortom aan elementen in bet levensverhaal 
die getuigen van een impliciete, of waar moge- 
lijk van een geexpliciteerde levensovertuiging. 
De kunst bier is om die pendelbeweging tussen 
ervaringen en overtuiging te maken op een wijze 
die aansluit bij het niveau van bcschouwen waar 
de client - gegeven de situatie of levensfase waar
in deze verkeert - toe in staat is.

De begeleidingsrelatie

In bet voorgaande bebben we verkend wat de 
motieven van Van Praag waren voor het instell- 
en en ontwikkelcn van bet humanistiscb raads- 
werk, welke gerichtheid dat werk heeft en wat 
het aandachtsgebied van raadslieden is. Dit 
maakt bet mogelijk om concretere vragen over 
dit werk te bcantwoorden.
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Een eerstc vraag is dan hoe van Praag dacht over 
dc aard van de begeleidingsrelatie. Uit het voor- 
gaande mag duidelijk zijn dat het hem niet ging 
om psychotherapie, of - zoals hij het zelf zegt - 
om psycho-hygiene, al heeft humanistische 
bcgelciding vvel enige verwantschap daarmee. 
(Van Praag, 1978:195) Dat is niet alleen zo naar 
de inhoud van de begeleiding, maar ook wat 
betreft de mate van initiatief of terughoudend- 
heid in optreden. liij psychotherapie of maat- 
schappelijk vverk ligt het initiatief primair bij de 
client. Humanistische begeleiding, zegt Van 
Praag, ‘reagcert op tekens, waargenomcn door 
de begeleider of derden waamiee om begelei
ding gevraagd wordt.’ (idem, 192) Het nemen 
van initiatief naar een client toe behoort derhalve 
tot de verantwoordelijkheid van de begeleider, 
al dient de mondigheid en de vrijheid van die 
ander om nee te zeggen serieus genomen te 
worden. Hier treedt het belang van verbonden- 
hcid en solidariteit opnieuw naar voren. (idem, 
220)
Een twcede idee over begeleiding betreft de rol 
die de raadslieden dienen te spelen. In het aan- 
gaan van contacten mogen zij dan weliswaar 
geen blijk geven van de ‘klassieke terughou- 
dendheid' (idem, 192) die andere hulpverle- 
nende beroepen kenmerkt. inhoudelijk tonen 
zij die vvel: niet de inzichten en wijsheden van 
de begeleider zijn bepalend voor de koers van 
het gesprek, maar de eigen inzichten, waarden 
en vermogens van de client. De raadsman of 
-vrouw zal vvel vanuit zijn of haar eigen inzich
ten vragen stellen, verbanden leggen, en al 
spiegelend tentatief visies en betekenisscn for- 
muleren, maar dit met het doel dat de client tot 
eigen orientades komt.
Met dit alles is het bclangrijkstc over de bege
leidingsrelatie evenwel nog niet genoemd. We 
zouden kunnen volstaan met een aantal karak- 
teristieken van goede begeleiding te noemen, 
zoals aandacht, openheid voor de ervaringen en 
de levensinstelling van dc client en empatisch 
vermogen. En over elk van die kwalitciten valt 
veel te zeggen. Maar alles samenvattend moet

men concluderen dat dergelijke deelkwaliteiten 
vooral gericht zijn op het realiseren van een 
werkelijke ontmocting van mens tot mens. Dc 
wezenlijke erkenning en acceptatie, binnen de 
relatie, van de ander als een persoon die het 
leven en de wereld op eigen unieke vvijze 
betekenis geeft, leidt op het niveau van de gees- 
telijke verzorging tot hetgeen van Praag met een 
zeker utopische inslag aan het eind van zijn bock 
Grondslagen vau httmanisme de 'menswording van 
de mens' (idem, 238) noemt. En in die zin 
draagt geestelijke verzorging bij aan het proces 
van humanisering dat door het humanisme op 
zowel individueel als collcctief niveau wordt 
nagestreefd. Geen enkel ander aspect van pro- 
fessionaliteit kan in mijn ogen die kwaliteit 
vervangen.

Professionaliteit

Het voorgaande impliceert evenwel niet dat een 
goed contact, een goede verstandhouding, vol- 
doende is, dat professionaliteit tot die kwaliteit 
te reduceren is. Herhaaldelijk geeft Van Praag 
aan dat raadslieden een diepgaand begrip van de 
menselijke situatie moeten hebben, en dat ze 
zich moeten kunnen verhouden tot uiteenlo- 
pende wijzen waarop mensen zich in het leven 
orienteren. Eigen doorleving van ervaringen is 
daartoe voorwaarde, maar ook het zich gron- 
dig verdiepen in de gedachtenwerelden van 
anderen. (idem, 219-224)
Professionaliteit houdt nog meet in. Van Praag 
kenschetst humanistische begeleiding als een 
‘systematische benadering van mensen,’ dat wil 
zeggen het dcskundig en functioned te werk 
gaan in de begeleiding. (idem, 210) Wat hij 
daaronder verstaat lijkt onder meer uitgewerkt 
te worden als hij verwijst naar relaties als pro- 
cessen, die gefaseerd kunnen worden. (idem, 
222) Het gaat er hier niet om die verschillende 
fasen te schetsen, maar vast te stellen dat raads
lieden in termen van fasen over de begelei
dingsrelatie kunnen denken en dc relatie
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dienovereenkomstig moeten kunnen inrichten. 
Ecu ander aspect van ‘systematisch benaderen’ is 
het kijkcn naar do ontwikkeling van het oricnta- 
tievermogen van clienten in - alweer - proces- 
tcnnen. Van Praag geeft aan dat zelfbestemming 
zich ontwikkelt via zelfaanvaarding en het ont- 
wikkelen van identiteitsbesef. (idem, 198) Hot 
laat zich raden, dat deze drie stappen in het pro- 
ces van orientatie om verschillende vormen van 
ingaan op de client vragen, maar Van Praag hccft 
de methodische consequenties van een dergclij- 
ke procesgang niet heeft uitgewerkt. Waar- 
schijnlijk is dat onder meer vanwegc de 
constatering door Van Praag, dat raadslieden 
methodisch (dat wil zeggen: gesprekstcchnisch) 
niet vecl anders te werk gaan dan andere hulp- 
vcrleners, maar dat het verschil vooral zit in het 
referentiekader dat zij in vergelijking met die 
anderen hanteren. (idem, 227) Dat verschil is 
elders nader uitgewerkt. (Mooren, 1989)
Een opmerking die te makcn heeft met het 
thema professionaliteit, dient hier nog gemaakt. 
Elders is opgemerkt dat Van Praag (net als Elly 
Hoogeveen, de voormalig docente methodiek 
van de geestelijke verzorging aan het Humanis- 
tisch Opleidingsinstituut en aan de Universiteit 
voor Humanistiek) de nodige reserve had bij hot 
begrip ‘methodiek’ (Mooren, 1996:7, noot 4), 
waarschijnlijk vanwege de instrumenteel-tech- 
nische connotatie die aan dat begrip verbonden 
is. Methodiek als zodanig opgevat laat zich inder- 
daad moeilijk met humanistische begeleiding 
verbinden. Vraag is of die opvatting de enig 
mogelijke is. En als men het begrip methodiek 
verruimt, komt de vraag naar voren of profes- 
sionalisering van het humanistisch raadswerk niet 
toch gebaat is bij verdere methodiekontwikke- 
ling. Uitwerking van die gedachte valt evenwel 
buiten het doel van dit artikel. Binnen het kader 
van de discussie over de toekomst van het HV 
roept mijn opmerking echtcr wel een vraag op 
naar de toekomst van het raadswerk, hier toege- 
spitst op de vraag wclke inhoudelijke en metho
dische ontwikkelingen mogelijk en wenselijk 
zijn.

Ambtshalve

Een laatste punt dat ik naar voren wil brengen is 
de betekenis die Jaap van Praag geeft aan het 
begrip ‘ambtshalve’. Humanistsich raadswerk is 
niet alleen een systematischc, maar ook een 
ambtshalve benadering van mensen. (1978:210) 
Wat moeten we daaronder verstaan? Ik begin 
dan met de constatering dat Van Praag hier niet 
heel duidelijk over is. Dat het ambtshalve karak- 
ter van het raadswerk toch een wezenlijk punt 
is, mag blijken uit bijvoorbeeld de nota van de 
Nzf (voorheen de nzr) over geestelijke verzor
ging (Commissie Geestelijke Verzorging, 1987). 
Ambtshalve wil zeggen, aldus Van Praag, dat het 
niet gaat om een toevallige relatie. (1978:210) 
Maar waar gaat het dan wel om? Een wat ouder 
artikel lijkt een deel van het antwoord te geven. 
Van Praag schrijft in dit verband in 1962 in bijna 
dezelfdc bewoording over humanistische bege
leiding als in 1978, maar legt dan uit: de ver- 
houding tussen client en begeleider wordt niet 
bepaald door gevoelens van vriendschap of sym- 
pathie, maar door de bereidheid op grond van 
een ‘beroep’ de medemens tegemoet te treden. 
Ambtshalve lijkt dan niet meer te betekenen dan 
‘beroepshalve’ (Van Praag, 1962:8-9) Is dat vol- 
doende? En hoe verhoudt zich dat tot de bete
kenis die later aan het ambtsbegrip gegeven is? 
Door deze vragen stuiten we in deze voordracht 
over de visie van Van Praag op het humanistisch 
raadswerk op een lacune, althans voorzover ik 
dat heb kunnen nagaan. Andere betekenissen 
van ambtshalve (representatie, levensbeschou- 
wclijkc herkenbaarheid), en de consequenties 
ervan, worden niet zichtbaar. Ik denk bij dit 
laatste bijvoorbeeld aan de benoeming door 
zowel de instelling waar men werkt, als door het 
HV, aan gescheiden verantwoordelijkheden van 
benoemende instanties, of aan het vrijplaats- 
karakter van geestelijke verzorging.
Wel bevestigt Van Praag natuurlijk dat het raads- 
werk gekcnmcrkt wordt door het beroepsge- 
heim, dat zelfs een van de ‘hoekstenen van de 
begeleiding’ is. (1978:193) Uit dat laatste mag
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blijken, dat vvat hij over dc positie van hot raads- 
werk schrijft, niet strijdig is met hetgeen elders 
over het ambtshalve karakter van dat werk is 
gezegd. Dat hij die aspecten evenwel niet als 
thema’s van het ambtshalve karakter heeft uit- 
gewerkt, komt wellicht, omdat de discussie over 
het ambtshalve karakter van dc geestelijkc ver- 
zorging pas lijkt te zijn gestart met het streven 
naar gci'ntcgrecrde geestelijkc verzorging in de 
gezondheidszorg, dus sinds het eind van de jaren 
zeventig. En daarbij ging het dan over gecstelij- 
ke verzorging vanuit alle denominaties.
Als ik mag speculeren over het antwoord dat 
Van Praag in deze discussie mogelijkerwijs met 
het oog op humanistische begeleiding zou heb- 
ben gegeven, dan kom ik uit op het antwoord 
van Joan Mcrens, raadsvrouw bij defensie, in 
haar eindscriptie voor het Humanistisch Oplei- 
dingsinstituut. (Merens, 1991) Haar opvatting 
gaat in de richting van representatie. En daarbij 
gaat het dan met name om representatie van het 
humanistisch erfgoed. De grond voor die repre
sentatie wordt gevonden in de constatering dat 
menselijk leven samenleven is, met andere 
woorden in de wezenlijke verbondenheid van 
mensen. (idem, 17-20) Ecu dergelijke opvatting 
lijkt me in de geest van het denken van Jaap van 
Praag, die onder meer zegt, dat de raadsman de 
menselijke solidariteit vertegenwoordigt. (Van 
Praag, 1978:220)

2. In eerste instantic is cr het nodige verzet uit confessio- 
nele hoek geweest om het humanisme als een aan reli- 
gie gelijkwaardige vonn van denken te beschouwen, en 
nog steeds zijn resten van dat verzet bij tijd en wijle te 
bespeuren. In die afwijzing liepen en lopen dikwijls 
twee niveaus door elkaar die uiteen gehouden dienen 
te worden. te weten verschillen in inhoud van de 
levensbeschouwingen (in casu tussen godsdienst en 
humanisme) en de vraag of - zoals Drummer (1975:135- 
142) dit stelt - een visie voldoet aan de gemeenschap- 
pclijke criteria voor de vervulling van de functie van 
een levensbeschouwing. In de loop van de jaren is voor 
het humanisme erkenning op dit tweede niveau 
gegroeid, zoals op een formed niveau uit wetgeving en 
beleidsnota’s mag blijken. Overigens gebruikte van 
Praag bij voorkcur de term ‘levensovertuiging’, waar- 
schijnlijk omdat dit begrip in zijn ogen beter de rich- 
tinggevende en motiverende betekenis van een 
orientatiepatroon tot uitdrukking brengt dan de term 
‘levensbeschouwing’. Aansluitend bij het huidige taal- 
gebruik zal ik beide termen door elkaar gebruiken. Het 
betreft hiergeen fundamentcel verschil in betekenis, als 
men er tenminste met Drummer vanuit gaat dat een 
visie onder meer aan het criterium van 'relevantie' (de 
ideeen dienen implicaties te hebben voor iemands 
levenshouding of levenswandcl) moet voldoen om als 
levensbeschouwing te kunnen functioneren. (idem. 
139)

3. Het gaat hier om de artikelversic van een al in 1956 op 
een bijeenkomst voor geestelijk raadslieden bij justitie 
gehouden rede.

4. Zie bijv. ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ (Van Praag, 
1944): ‘Het is een gcmeenplaats te zeggen, dat het lij- 
den loutert. maar dit is zeker, als al dit grenzeloze leed. 
al deze dood en ondergang, ons niet inspireert tot gelou- 
terd leven, tot het besef geroepen te zijn ons leven 
intens te leven en een hoge zin te geven, dan is alles 
inderdaad zinloos geweest. Men zou het kortweg zo 
kunnen zeggen: De oorlog heeft geen menselijk waar- 
neembarc zin. maar we zijn geroepen er een zin aan te 
verlenen. En deze zin kan niet anders zijn dan de 
bereidheid ons de vrede waardig te maken; ons leven 
een wending te geven van het kleine en ego'istische. 
naar het zuivere en wezenlijke.' (italics van de auteur)

Drs. J.H.M. Mooren is Universitair docent psycho
logic, iti het bijzonder sociale psychologic en psycho
logic van zingeving, levensbeschouwing en cultiinr, aan 
de Universiteit voor Humanistiek.

Noten

1. Dit artikcl is een bewerking van een bijdrage aan de stu- 
diedag van het Humanistisch Studiecentrum Nederland 
en het Humanistisch Archief en Documcntatieccntrum 
ter gelegenheid van de presentatie van het boek J.P. van 
Praag. Wader van het modeme Nederlandse humanisme (De 
Tijdstroom, Utrecht).
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5. Van I’raag maakte in zijn denken over huinanistischc 
bcgclciding en over zingeving gebmik van inzichten in 
de psychologic. Erich Fromm en Erik Erikson lijken 
bier belangrijk geweest to zijn. Met name als het gaat 
over zelfbewustzijn, identiteic en gemeenschapsgevoel 
valt bijvoorbeeld de overeenkomstigheid op in inzich

ten en formuleringen tussen Van Praag en Erikson. 
Voor zovvel Fromm als Erikson geldt dat ook zij bij- 
zondere aandacht hcbben voor de relatie tussen indi- 
viduele ontvvikkeling en sociale structuren.

6. Persoonlijke mcdcdeling van Van Praag, gedaan toen ik 
in het kader van mijn docentschap psychopathologie op 
het Humanistisch Opleidingsinstituut bezig was me te 
verdiepen in het onderscheid tussen gccstclijke verzor- 
ging en psychotherapie, waarbij ik tijdens literatuuron- 
derzoek op deze publikatie stuittc en daar met Van 
Praag over sprak.

7. ‘Weerbaarheid verondcrstelt creativiteit, het vcrmogen 
om nieuvve betekenis te hechten aan schijnbaar onwrik- 
bare situatics. Humanisten leven vanuit het intuitieve 
vermoeden, dat mensen die kunnen als ze gebruik 
maken van bun mogclijkheden.’ (Van Praag, 1978:238) 
Bij het bestuderen van publikaties van Jaap van Praag 
blijkt overigens het thema ‘geestelijke weerbaarheid' van 
meet af aan een grondthema in zijn werk, zij het dat 
voor de Tweede Wereldoorlog dit thema vooral in ver- 
band met geweldloosheid en antimilitairisme naar voren 
komt (zie Edelman, 1997). FIct is in dat verband dan 
ook niet zonder betekenis, dat Van Praag in het slot- 
woord van Grondslagen van humanisme verwijst naar 
Gandhi (idem. 241), aan wie bij in het eerste oorlogs- 
jaar een publikatie wijdde.

8. ‘Gcestelijk functioneren’ is geen term die we bij Van 
Praag tegenkomen, maar een begrip dat later in het 
kader van het zoeken naar de professionele identiteit 
van hot raadswerk door verschillendc docenten van het 
Flumanistische Opleidingsinstituut verkend werd.
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Sociale cohesie, psychiatric 

en kwartiermaken

Doortje Kal

Hoe gaat de samenleving om met mensen met een psychiatrisch heden of verledcn en wat zou 
door aon kumien worden verbeterd? In onze maatschappij wordt nog steeds zeer reel belong 
gehccht aon bet hebben von bctoold werk; ecu perspectief dot voor veel psychiatrisch patienten 
onbereikbaar is. Toch hoeft dit cr niet op neer te kometi dot re-integratie von mensen met een 
psychiatrische achtergrond is uitgesloten, moor don moet de somenleving wel de nodige ruimte 
moet maken voor deze mensen. In dit ortikel wordt een project beschreven woorin gepoogd 
wordt hen te helpen bij het (opnieuw) vinden von een pick in de maatschappij.

zeggen dat hetje doel is normaal tc worden en 
een acceptabele plaats in de samenleving in te 
nemen. Maar een dergelijke rol is leeg, tenzij je 
er betekenis aan geeft en het invult met je eigen 
doelen. Word niet normaal. Het is niet onze 
taak normaal te worden.’ (Deegan, 1995)

Als wordt gesproken over mensen met een psy
chiatrische achtergrond, wordt vaak vergeten dat 
het om mensen gaat met gewone menselijke 
verlangens om ergens bij te horen en voor ande- 
ren van betekenis te zijn. Ter introductie van de 
problemcn van mensen met een psychiatrisch 
heden of verleden citeer ik Patricia Deegan uit 
Ik ben geen psychiatrische ziekte. Ze zegt: Het is een bekend gegeven dat clienten en ex- 

clienten vaak nicer lijden onder de gevolgen van 
bun psychiatrische problemen dan onder de 
symptomen zelf. En dat heeft veel te maken met 
een urgent tc noemen thema, namclijk dat van 
sociale cohesie, ofjuist het gebrek eraan.
In dit verband is een uitstapje naar het rapport 
Viergevaarlijke kniispunten (Gastelaars, 1993) re
levant. Dit rapport, in 1991 in opdracht van de 
toenmalige staatssecretaris van wvc Simons ge- 
maakt, dringt aan op het gevoeliger maken von 
andere sectoral voor geestelijke gezondheidsaspecten. 
Zijn cr gezondheidsrisico’s benoembaar, vraagt 
men zich af, die een extra bclasting vonnen voor 
kwetsbare individuen? Hoe kan ‘het overleven 
gemakkelijkcr" worden gemaakt? Volgens het 
rapport zouden de ‘algemene bestaansvoor-

'leder van ons, die ooit een psychiatrische diag
nose opgelegd heeft gekregen, moet een proces 
van herstel doormaken. Herstellen is anders dan 
genezen van ziekte. Het is meer dan genezing. 
Herstel betekent de overtuiging afleggen. dat je 
gedoemd bent als psychiatrisch patient door het 
leven te gaan. Herstel betekent dat wat je is 
overkomen en tot psychiatrisch patient heeft 
gemaakt, een betekenisvolle plaats krijgt in je 
leven om van daaruit verder tc gaan, je moge- 
lijkhcden te ontdekken en zc te benutten. (...) 
Het is belangrijk in te zien dat we niet alleen 
moeten herstellen van onze psychische pro
blemen. maar ook van alles wat er op een psy
chiatrische diagnose volgt. (...) Men zal je
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waarden’ zo raoeten worden ingericht dat de 
kans op adequate interactie van niensen met him 
psychische en sociale omgeving ‘in het alge- 
meen' grotcr wordt. Het rapport selecteert vier 
belangrijke bestaansvoorwaarden: een veilige 
omgeving, bescherming van de integriteit van 
de persoon en van het lichaam, ‘er mogen zijn’ 
- in een tijd waarin het opbouwen van een
identiteit problematischer is geworden - en

2
‘ergens bijhoren’.
Deze vier bestaansvoorwaarden hebben zowel 
met erkenning van specifieke identiteiten, als 
met sociale cohesie van doen. Sociale cohesie 
begint bij erkenning; zonder erkenning is sa- 
men-bestaan onmogelijk.

den van erkenning of het geven van negatieve 
erkenning kan leed teweegbrengen, kan een 
vorm van onderdrukking zijn, die iemand 
gevangen houdt in een verkeerde, misvormde 
en beperkte wijze van zijn. We weten hoc vrou- 
wen in patriarchale samenlevingen ertoe zijn 
gebracht een vernederend beeld van zichzelf te 
aanvaarden. Daarmee zijn ze gedoemd de pijn 
van een lage zelfwaardering te dragen, ook op 
het moment dat het patriarchaat aan kracht heeft 
ingeboet. Gepaste erkenning is dus, aldus Tay
lor, niet een kwestie van wellevendheid, die 
niensen aan elkaar verschuldigd zijn, maar een 
levensbehoefte van een mens. Hij wijst erop dat 
identiteiten dialogisch totstandkomen: mensen 
verwerven niet vanuit zichzelf‘de taaT die nodig 
is om zichzelf te definieren. Identiteit komt tot 
stand in communicatie, in uitwisseling met de 
omgeving. (Taylor, 1995)

Identiteit is gekoppeld aan erkenning

In ecu bundel over multiculturalisme bespreekt 
de Canadese politiek-filosoof Charles Taylor het 
probleem van de (politieke) erkenning van spe
cifieke culturele identiteiten. ‘Specifiek cultu- 
reel’ moeten we breed opvatten. In een 
samenleving waarin de cultureel-dominante 
norm ‘mannelijk, blank, gezond, betaalde baan, 
jong, competent en vooral onafhankclijk’ is, ben 
jc al gauw ‘specifiek cultureel'.
Taylor bespreekt de noodzaak om culturele 
bijzonderheden niet te negeren, maar aandacht 
te geven. Culturele bijzonderheden moeten aan
dacht krijgen omdat er een verband is tussen 
erkenning en identiteit. Identiteit verwijst naar 
het beeld dat iemand van zichzelf heeft en naar 
het besef van zijn wczcnlijke kenmerken die 
hem maken tot wat hij als mens is. De stelling 
van Taylor luidt dat onze identiteit ten dele 
wordt gevormd door het krijgen van erkenning. 
Wordt erkenning onthouden of krijgen we 
negatieve erkenning van anderen, dan kan een 
persoon of een groep mensen wezenlijk schade 
oplopen. Als mensen of de samenleving de 
betrokkenen een beperkend of vernederend of 
vcrachtelijk beeld van hen zelf voorhouden, dan 
kan dat hen werkelijk misvormen. Het onthou-

Arbeidsmarktparticipatie of 
maatschappelijke participatie?

Maar hoe erkenning te krijgen in een maat- 
schappij waarin de belangrijkste identiteitsver- 
schaffer betaald werk lijkt te zijn? Van de niensen 
met arbeidsbeperkingen, van wie er - afhankelijk 
van de bedrijfstak - 30 tot 70% om psychische 
redenen zijn afgekeurd, heeft slechts 30 tot 40% 
(gedeeltclijk) betaald werk. Dat betekent dat aan 
de overigen een belangrijke mogelijkheid voor 
het verwerven van een positief zelfbeeld wordt 
ontnomcn!
Nu is veel beleid erop gericht in deze situatie 
verandering te brengen. Al weer tien jaar gele- 
den werd om die reden bijvoorbeeld de Wet 
Arbeid Gehandicapte Werknemers (wagw) aan- 
genomcn. Maar, zoals we bij het tien-jarig 
bestaan van deze wet (zomer 1996) in de kraut 
hebben kunnen lezen, komt er geen snars tc- 
recht van het beleidssfrtwH de arbeidendc bcvol- 
king voor gemiddeld 5% uit niensen met 
arbeidsbeperkingen te laten bestaan. Bovendien 
zitten onder de wel aangenomen WAGW-ers met
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aan zekcrheid grcnzende waarschijnlijkheid maar 
wcinig mensen met ecu psychiatrische achter- 
grond.
Alhoewel dc hoeveelheid arbeid als gevolg van 
produkticstijging door dc jaren been gestaag 
afneemt, wordt bet sociale cohesievraagstuk nog 
steeds synoniem beschouwd aan betaaldc arbeid. 
Het beleid van sociale veniieuwing en bet daar- 
op volgende activerend arbeidsmarktbeleid zijn 
crop geriebt, vooral langs de route van de betaal- 
de arbeid, mensen in de samenleving te integre- 
ren en de maatschappclijke cohesie te versterken. 
De heersende arbeidsmoraal spreckt krachtig uit 
de volgende tekst van de Wctenschappelijke 
Raad voor bet Regeringsbeleid (wrr): ‘Arbeid 
was en is een van de belangrijkste verdelingsme- 
chanismen van een moderne maatschappij en 
daarmee een van de hoofdroutes tot een brede 
maatschappclijke participatie; arbeid verdeelt 
- direct of indirect - geld, macht, aanzien en 
geluk. De gedachte dat die rol door andere 
instituties zou kunnen worden overgenomen, 
bijvoorbeeld door vrijc tijd of sociale zekerbeid, 
is in de afgelopen decennia (nolens volens) tot 
bet uiterste beproefd met vooralsnog weinig 
positief resultaat.’ Zonder nadere analyse meent 
de WRR dat bet daarom tijd wordt om ‘opnieuw 
op de rol van arbeid in processen van maat- 
scbappelijke participatie en integratie in te gaan. 
Deelname aan produktieve arbeid is voor bet 
individu een van de belangrijkste voorwaarden 
voor vollcdig burgerschap.' (wrr, 1990)
Ton Geurtsen spreckt in zijn boek Nachtnieirics 
op cen duiuels oorkussen (1996) over een alsmaar 
gecompliceerder en ondoorgrondelijker net van 
maatrcgclen dat over de ‘in-actieven’ wordt uit- 
gespreid. Een waaier van baansystemen wordt 
op specifieke groepen van de bevolking losgela- 
ten. Degenen die er ondanks al deze maatregc- 
Icn tocb nog niet in slagen zich een baan te 
verwerven, zien zich vervolgens weer met eigen 
falen geconfronteerd.

Tegen sociale uitsluiting, 
alternatieven

Als het ons werkelijk om sociale cohesie is te 
doen, mocten we werken aan voorwaarden 
waarondcr de geconstateerde sociale uitsluiting 
niet hoeft op te treden. We moeten dus niet 
alleen werken aan werk. zoals de regering ons 
wil doen geloven. Juist de eenzijdige geriebtbeid 
van bet ‘werk, werk en nog eens wcrk'-beleid, 
doct ook veel kwaad. Bovendien wordt dit 
beleid selectief toegepast. Rigoureuze arbeids- 
tijdverkorting en bestrijding van bezuinigingen 
op de collectieve sector passen niet in bet arse- 
naal. Maar daarnaast moeten we werken aan 
voorwaarden waarondcr alternatieven buiten het 
betaalde arbeidscircnit kans kunnen krijgen, moe
ten we werken aan verbreding van bet arbeids- 
begrip. In de regeringsslogan ‘werk, werk en 
nog eens werk' staan de redenen voor uitsluiting 
niet ter discussie. De tweederangs-status van 
degenen die niet aan de arbeidsmoraal kunnen 
of willen voldocn, wordt erdoor bevestigd. Zij 
worden neergezet als in te passen problcem- 
gevallen, als ‘acbterblijvers die met een strafin- 
haalbcleid gebolpen moeten worden beter te 
scoren in de verder galoppercnde modernisering 
van de loonarbeidsmaatsebappij’. (Geurtsen, 
1996)
Voor ex-psycbiatrische clienten en velen met 
hen is het belangrijk dat de maatschappclijke 
druk tot betaalde arbeid wegvalt. Pas dan krij
gen andere identiteiten een kans. De neerdruk- 
kende identiteit van ‘in-actieve’ kan, als betaalde 
arbeid niet nicer begin- en einddoel is, worden 
afgeschaft. In plaats van sociaal geisoleerd te 
raken, kunnen (onder bepaalde voorwaarden) 
sociale contacten worden opgcbouwd in ande
re verbanden dan die van de betaalde arbeid. 
Vrijwilligerswerk, vriendsebaps- of bobbynet- 
werken, bet werk in belangenorganisaties en 
collecticven van lotgenoten, bieden ook moge- 
lijkbeden voor de beoogde sociale cohesie. En 
men zal aan dergelijkc activitciten nicer identi
teit ontlencn naarmate bet betaalde werk in een
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clienten) in Amsterdam. Aanleiding voor dat 
project was ecu overvol Dagactiviteitencentrum 
(DAC) voor mensen met een psychiatrische ach- 
tergrond, cn daarbij de constatering dat het DAC 
goed functioneerde als veilige thuishaven, maar 
dat het moeilijk was het DAC als uitvalsbasis te 
gebruiken. De wereld buiten het DAC werd als 
vijandig ervaren. Bij de initiatiefnemers leefde 
de overtuiging dat reintegratie niet zonder 
'kwartiermakcn' kan. Er is behoeftc aan een 
tolerante infrastructuur, en die komt er niet van- 
zelf. Daarin moet geinvesteerd worden. 
Kwartiermakcn staat aldus ook voor het bevor- 
deren van een actieve orientatie op de proble- 
men en de mogelijkheden van de doelgroep. 
Het is moeilijk mensen te rehabiliteren, in ere te 
herstcllen, als de omgcving niet meewerkt, als 
de omstandigheden niet deugen en steeds 
opnieuw nitstoting teweegbrengen. De bclan- 
gen van de deelnemers moeten telkens weer 
gcarticuleerd en behartigd worden. Het gaat bij 
kwartiermakcn om het bevorderen van een 
maatschappelijk klimaat waarin (nicer) mogelijk
heden ontstaan voor mensen met een psychia
trische achtergrond en daardoor - dat is uit 
preventicf oogpunt niet onbelangrijk - voor 
veel anderen die met dezelfde mechanismen van 
uitsluiting te kampen hebben. Maatschappelijke 
ruimte crecren is - voor alle duidelijkheid - iets 
anders dan ‘nonnalisatie’ van clienten.
Een dergelijk project spreekt de geestelijke 
gezondheidszorg aan. omdat het zich richt op 
vermindering van marginalisering en sociale iso- 
lering, en daarmec op verkleining van het risico 
op verergering van symptomen, op verminderd 
sociaal functioneren van langdurig hulpaflian- 
kelijke mensen.

ander daglicht komt te staan, in betekenis af- 
necmt. (Geurtsen, 1996)
Misschien kan dit dan ook leiden tot een radi- 
cale herverdeling van zorg en werk. Zo’n 
hcrvcrdeling zet zorg in een ander perspectief. 
Zorg wordt mi buiten het domein van ‘norma- 
le’ maatschappelijke participatie geplaatst en 
daarmec wordt zorgbehoeftighcid gestigmatiseerd. 
Afhankelijkheid wordt gemarginaliseerd tot iets 
waar anderen last van hebben. Een herverdeling 
van zorg en werk, waarbij zorg ook de zorg 
wordt van ‘de onafhankelijke blanke jonge man’, 
haalt de zorgafhankelijken uit hun isolement, zet 
ze in een ander daglicht. (Sevcnhuijsen, 1996) 
Om met een psychiatrisch verleden of heden ‘lid 
van de wereld te mogen worden’ en ook nog 
jezelf te kunnen blijvcn’, zijn dus maat
schappelijke processen in het geding. Een poging 
om daar op bescheiden schaal in te intervenie- 
ren, is het project Kwartierniaken in Zoetermeer. 
Het project werkt aan voorwaarden waardoor 
mensen met een psychiatrische achtergrond zich 
gesteund weten bij het nemen van de vele obsta- 
kels op hun weg naar een ‘maatschappelijke 
identiteit’, op z’n minst een beetje los van de 
beperkende ‘patientcnidentitcit’. Hieronder 
wordt geprobeerd een indruk te gevcn van de 
opzet van het project.

Kwartiermakcn

Hot project Kwartiermakcn is een initiatief van 
ondergetekende, preventiewerker bij een Riagg. 
Het wordt gefinancierd uit gelden voor open- 
bare geestelijke gezondheidszorg. In de bc- 
woordingen van de projectaanvraag heeft het 
project de sociale integratie van mensen met een 
psychiatrische achtergrond als inzet. Met 
(re)integratie wordt bedoeld de terugkeer van- 
uit ecu gemarginaliscerde (patienten)positie naar 
een positie waarin maatschappelijke participa
tie mogelijk is.
Het project kan gezien worden als opvolger van 
het project IEP (Integratie (Ex)Psychiatrische

Deelprojecten
Kwartiermakcn probeert een ‘in principe 
bereidheid’ van relevantc instanties, instellingen 
en organisaties te bereiken om op basis van eigen 
vcrantwoordelijkhcid en naar eigen vermogen 
iets voor de doelgroep te betekenen, opdat de 
doelgroep de kans krijgt ook van betekenis te
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zijn voor anderen, ook naar eigen vermogen en 
ook op basis van eigen vcrantwoordelijkheid. 
Om de beoogde actieve betrokkenheid bij de 
doelgroep te mobiliseren, wordt aan de uitvoe- 
ring van deelprojecten gedacht. Deze dcelpro- 
jecten komen in samenspraak met de doelgroep 
tot stand.

de doelgroep aan bet maatschappelijk verkecr, 
kom ik aan bet eind van dit artikel terug.) 
Mensen uit de doelgroep vinden via dit project 
ecn inaatjc, die ben helpt (maatschappelijke) 
stappen te zetten die voorheen onmogelijk 
leken, angst inboezemden ofwegens een onge- 
bruikelijke aanpak tot teleurstellingcn leidden. 
De maatjes kunnen icmand uit de doelgroep 
wegwijs maken in bet uitgaansleven, maar ook 
een bezoek aan de winkel, de markt of bet park 
kan een bele ondememing zijn. Soms zullen ze 
iemand op weg kunnen helpen naar ecn dag- 
activiteitencentrum of betaald of onbctaald 
werk. Je zou kunnen zeggen dat in dit project 
vrijwilligers ruimte maken voor contact tussen 
de werkelijkheid van de (ex)psychiatrische 
patient en de werkelijkheid van de wijk, van 
andere bewoners, instellingcn, instanties en 
organisaties. Het lijkt doenbjk vrijwilligers voor 
Vriendendienst te wen'en. De clienten/deelne- 
mers worden op alle mogelijke manieren attent 
gemaakt op het bestaan van Vriendendienst: via 
Ypsilon (vereniging voor familieleden van schi- 
zofrcnc patienten), via casemanagement-projcctcn 
(voor mensen met beboeftc aan ‘andere’ dan de 
reguliere zorg), via huis-aan-huis-bladen, de 
politic, de eerste bjn, de DAC’s, en via de rest van 
de gecstelijke gezondheidszorg. De vrijwilligers 
worden begeleid door de coordinator Vrien
dendienst. De belangrijkstc vereisten voor de 
vrijwilligers zijn affiniteit met de doelgroep en 
respect en trouw.

Klankbordgroep / koffietafel 
Het eerste dcelproject is dan ook de organisa- 
tie van deze samenspraak: het werken aan een 
communicaticvc praktijk waarin door de doel
groep belangrijke kwesties omtrcnt bun deelna- 
me aan het maatschappelijk verkeer naar voren 
kunnen worden gebracht. Een laagdrempelige 
klankbordgroep van mensen uit de doelgroep 
stelt de doelgroep in de gelegenheid los van de 
formelere begeleidingsstructuur (de participan- 
tengroep) steeds opnieuw aan te geven waar 
knelpunten liggen met betrekking tot maat
schappelijke participatie. De klankbordgroep 
biedt de kwartiermaakster de mogelijkheid haar 
werk aanhoudend terug te koppelen en de 
doelgroep maximaal bij de ontwikkcling van 
projecten te betrekken. (zie ook onder Confe- 
renties)

Vriendendienst
Vriendendienstprojecten blcken ccrst in Amster
dam, maar nu ook in vele gemeenten in het 
land, aan een grote behoefte te voldoen. Daar- 
om is in Zoetcrmeer Vriendendienst parallel aan 
Kwartiermaken opgezet. Vriendendienst is ecn 
soort maatjes-project voor mensen die door him 
psychiatrische problemcn sterk gei'solecrd zijn 
geraakt. Deelnemers en vrijwilligers vormen 
vaste koppels.
Vriendendienst maakt ontmocting en onder- 
steuning mogelijk en bevordert daarmee 
sociale cohesie. Vriendendienst mobiliseert be
trokkenheid bij de doelgroep, niet alleen van de 
vrijwilligers, maar mogelijk ook in de netwer- 
ken van de vrijwilligers, en bij de instellingcn en 
instanties die men bezoekt, of in de openbare 
ruimten. (Op het grote belang van deelname van

Met de volgcnde vier deelprojecten is ook erva- 
ring opgcdaan in Amsterdam. Ik bcschrijf ze hier 
kort ter orientatie.

Netwerk ran mentoren
Het gaat hierbij om het organiseren van steun- 
punten in buurthuizen, bij woningcorporaties 
en op andere relevante plekkeninstellingen. Van 
de mentoren (of gidsen of kwartiermakers) 
wordt vcrwacht dat ze zich actief inzetten voor 
mensen uit de doelgroep, om ze op te nemen en 
erbij te houden. Daarbij is het belangrijk dat de

24 Praktischc Hunumistiek nr.4, 6e jaargang juli 1997



mentoren de hulp in kunnen roepen van dcrdcn 
- onder andere uit de geestelijkc gczondheids- 
zorg - in hot geval dat men het niet meer weet, 
de communicatie stopt, of een situatie escalcert.

grade. Daarom kan het totstandbrengen van een 
meldpunt belangrijk zijn; in zo’n meldpunt 
probcren geestelijke gezondheidszorg, politie, 
consultatiebureau alcohol en drugs, GGD, 
woningbouwcorporaties en gemeente gezamen- 
lijk de problemen in overleg met de betreffende 
persoon en de omgeving aan te pakken. Bij een 
meldpunt moet duidelijk zijn dat de interventies 
gericht zijn op het voorkomen van uitstoting van 
de ‘overlast-veroorzaker’ en op het behoud van 
de draagkracht van de buurt, ten behoeve van 
sociale integratie. Die integrerende doelstelling 
wordt duidelijker als we spreken over zorgpunt.

Voorlichtingsprogramma
Dit programma, dat door de Stichting Pandora 
al gedurende dccennia wordt uitgevoerd, biedt 
voorlichting aan instellingen, instanties, orga- 
nisaties die meer willcn weten - en we zullen die 
vraag aanwakkeren - over mensen met een 
psychiatrischc achtergrond. Denk bijvoorbeeld 
aan scholen, buurthuizen, de sociale dienst, het 
arbeidsbureau of de vrijwilligersccntrale. De 
voorlichting wordt gegeven door clienten zelf. 
Zij spreken over hun psychische of psychi
atrischc problemen, maar vooral over hun 
problemen met degevolgen daarvan: stigmatise- 
ring, uitsluiting, verlies van werk en waardig- 
heid, armoede. Zij verduidelijken hun behoefte 
aan acceptatie, te mogen zijn wie zc zijn, bete- 
kenis te geven aan hun Icvcn.

Integratie op de agenda
Afgezien van de bovengenoemde concrete pro- 
jecten moet een belangrijk winstpunt van kwar- 
tiermaken zijn dat de integratie van mensen met 
een psychiatrischc achtergrond en hun maat- 
schappelijke participatie op de agenda komt te 
staan van ‘de politick’ en van sleutelorganisaties 
en instellingen. Het is de bedoeling daartoe 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
bescheiden werkconferentics te organiseren met 
respectievelijk woningcorporaties, het sociaal 
cultured werk (inclusief vrijwilligersorganisaties) 
en de gemeente. Het eerder genoemdc voor
lichtingsprogramma kan op deze conferenties 
overigens zeer van dienst zijn.

Collectieven nan lotgenoten 
In Amsterdam is met behulp van kwartier- 
maakster Johanne van Lelyveld van het project 
IEP het Diep Water Collectief tot stand gekomen, 
een collectief van mensen die beeldend werken 
en met de psychiatric in aanraking zijn geweest. 
Kortweg bestaat de doelstelling van het collec
tief uit gezamcnlijk werken en cxposeren. De 
leden ondersteunen elkaar in het fomnileren van 
en werken aan ambities die richting geven aan 
hun bcstaan. Beeldendc kunst is natuurlijk een 
heel mooi middel om contact te makcn met ‘de 
buitenwereld’. Maar ook andere collectieven 
van lotgenoten zijn denkbaar. (Janssen & Gee- 
len, 1996)

Conferenties
Het project kwartiermaken staat voor de taak 
nauwkeurig zicht te krijgen op de definieringen 
en interpretaties van de problemen van de doel- 
grocp bij het vinden van maatschappelijke 
aansluiting. Daarom worden bijeenkomsten 
gcorganiscerd op verschillende plekken: in het 
dagactiviteitencentrum, het psychiatrisch zie- 
kenhuis, het beschermd wonen en op een neu- 
trale plaats in Zoctcrmcer voor clienten van de 
Riagg en voor mensen die ‘niet in zorg zijn' 
maar wel kampen met participatieproblemen. 
De doelgroep wordt hierbij niet gezien of 
gcbruikt als passieve informant, maar via her- 
haling van de bijeenkomsten geeft zij richting

Overlast
Er kunnen dusdanige problemen zijn in een wijk 
of organisatie rond (meestal) een enkele psy
chiatrisch patient, dat eerst die problemen aan- 
gepakt moeten worden, voordat cr openheid 
ontstaat voor een project gericht op sociale inte-
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Communicatieve netwerkenaan de verdere ontwikkeling van hot project. 
Hierop aansluitend zullen sessies plaatsvinden 
met groepen hulpverleners, met familieleden en 
andere betrokkenen, waarop him ervaringen en 
idccen met betrekking tot maatschappelijke par- 
ticipatie van de doelgroep naar voren kunnen 
komen en naast de definieringcn van de doel
groep kunnen worden gelegd. Een belangrijke 
optie is dat de geestelijke gezondheidszorg zich 
nicer richt op ondersteuning van de hervatting 
van het dagelijks levcn en zich actiever op mo- 
gelijkheden buiten de psychiatric orienteert. ‘Je 
staat niet meteen weer stevig op eigen benen als 
je hebt ervaren hoe onleefbaar het levcn kan zijn 
voorbij bcpaalde grenzen,’ schrijft Wilma Boe- 
vink. ‘Als je eenmaal van die grenzen weet. is er 
nog maar weinig vanzelfsprekend. Er is een 
enorme kwetsbaarheid die je te boven moet 
komen. Je moet jezelt en de vvereld opnieuw 
uitproberen en testen hoe de dingen werken. En 
omdat het zclfvertrouwen weg is, is dat een 
hachelijke onderneming. (...) Je moet de enor
me overgang maken van psychiatrisch patient- 
zijn naar volledig of deeltijd burgerschap. En hoe 
je dat doet leer je niet in de psychiatric.’ (Boe- 
vink, 1997) Hopelijk kunnen door toedoen van 
het project hulpbronnen buiten de psychiatric 
ook makkelijker gemobiliseerd worden.

Je zou kunnen zeggen dat de onbescheiden 
doelstelling van het project Kwartiermaken is bij 
te dragon aan een culturele herorientatie. Het 
gaat erom te inspireren tot praktijken waarin de 
relaties tussen mensen uit de psychiatric en ande- 
ren centraal staan. Het project wil een tegen- 
wicht bieden aan een cultuur van verzakelijking, 
tot uiting komend in termen als produktie, out
put, professionaliteit, efficiency, protocollen, markt 
en consument. Mensen met een psychiatrische 
achtergrond verdwijnen in een dergelijk klimaat. 
Het project wil respect en aandacht voor de 
eigenheid van de doelgroep teweegbrengen. Het 
gaat - in de woorden van Harry Kunneman - 
om het ontwikkelen van ‘communicatieve prak
tijken', communicatieve praktijken tussen men
sen uit de psychiatric en mensen uit de wijk, 
sociaal-cultureel workers, ambtenaren bij aller- 
lei instanties etc. Het gaat erom praktijken tot 
stand te brengen die bijdragen aan een andere 
cultuur. ‘Cultuur is het gehecl van interpretatie- 
kaders, van beelden, van opvattingen, van 
ideeen, normen en waarden over wat mensen 
zijn en wat ze niet zijn. Die cultuur en die 
opvattingen zijn altijd ingebed in relaties tussen 
mensen. Ze zweven niet in de lucht, maar ze 
worden tussen mensen en in praktijken in stand 
gehouden.' (Kunneman, 1996) Juist daarom is 
het m het kader van sociale cohesie van groot 
belang te cxperimentcren met die andere wijzc 
van met mensen omgaan, is het van groot be
lang iiberhaupt met elkaar om te gaan. Don we 
van Houtcn zegt hierover (vrij vertaald): een 
gevolg van de uitsluiting van ‘mensen waar iets 
nice is" van het ‘normale’ maatschappelijke ge- 
beuren, anders gezegd, het gevolg van het ont- 
zeggen van de mogelijkheid tot volwaardig 
burgerschap is dat er volop ruimte ontstaat voor 
onjuiste beeldvorming, voor vooroordelen ten 
aanzien van mensen die niet (nicer) deelnemen 
aan het ‘normale’ sociale verkeer. En het is doze 
gebrekkige beeldvorming die een ernstige bar- 
riere vomit voor sociale integratie, voor het ver-

Participantengroep
Om het commitment van alle betrokken (en te 
betrekken) organisaties te versterken wordt een 
participantengroep opgericht, waarin vertegen- 
woordigers van de gemeente, clientenraden, de 
GGD, hot club- en buurthuiswcrk (inch opbouw- 
werk), de Stichting Thuiszorg, de politic, de 
geestelijke gezondheidszorg, familieverenigingen 
etc., zitting zullen hebben. Ook maken enkele 
geinteresseerde docenten van hogeschool en 
universiteit er deel van uit. In deze tweemaal per 
jaar bijeen te roepen groep is de voortgang van 
het project aan de orde en is het de bedocling de 
deelncmers te vragen korte presentaties te ver- 
zorgen over hoe zij werken aan de doelstellin- 
gen van het project.
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werven van cen maatschappelijke identiteit van 
de betrokkenen. De cirkel lijkt gcslotcn. Door 
afwijkende gevallen uit tc sluiten van het 
aUedaagse sociale verkeer, wordt ook gedacht dat 
het normaal is dat sommige mensen geen deel 
nicer uitmaken van de ‘normale’ samenlcving. 
(vgl. Van Houten, 1995)
Aldus wil het project Kwartiermaken cen ide
ologic en praktijk tegengaan waarin het kwets- 
bare er niet mag zijn, niet nice mag doen. Door 
het creeren van betckenisvollc relaties op deze 
verschillende niveaus, wil het bijdragen aan een 
cultuur waarin betrokkenhcid, zorg en solida- 
riteit centraal staan.

5. Initiacietnemers van dit project warcn Roes Onderwa- 
ter, Riagg-preventiewerker en ondergetekende, toen 
werkzaain in het betrokken Dagactiviteitencentrum.

6. Dc term is ondeend aan Jaap van Weeghel en Jacques 
Zeelen (1990), Arbeiilsrelutbililatie in een nernieuwdegees- 
teljke gezondlieidszoig. Lemma, Utrecht.
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Noten

1. Dit artikel is gebaseerd op een lezing gehouden op dc 
Vakconferentie Opbouwwerk, 29 november 1996 te 
Rotterdam. Op grand van de ontwikkcling van het 
project sindsdien. heeft de auteur haar verhaal bijgesteld. 
Zie ook D. Kal (1997), ‘Hoe word je lid van de 
wereld?', in: Agnes Goldenbeld en Frans Brinkman 
(red.), Dc Nuts, 12 1/2 jaar eigenzinnig tussen psychiatric 
en maatschappij, en D. Kal (1997), ‘Bouwstenen voor een 
identiteitspolitiek in een tweedelende samenleving’, in: 
Een doekje voor het bloeden, studiedag 15 november 1996, 
Hogeschool De Horst.

2. Het is jammer dat de impact van dit rappon minimaal 
is gebleven. Meer daarover in: 1). Kal. ‘Opkomst en 
verduistcring van maatschappelijke contexten’, in: Jan 
Baars & Doortje Kal (1995).

3. Daarmee is niet gezegd dat alle individual uit deze 
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atie van deze norm.

4. Zie ook het interview met Sevenhuijsen door onder

getekende in: Deviant, nr. 12. maart 1997.
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‘Beesten maak je dood, 

maar mensen niet’
Zelfbestemming en humanistische geestelijke verzorging 

in een psychiatrisch ziekenhuis

Thea Gemtsen

Euthanasie binneti de psychiatric is een complex en uooralsnog zeer gevoelig onderwerp. Men

sen in een psychiatrisch ziekenhuis hebben zelden een wilsbeschikking en roor zelfbeschikking 
is hoe dan ook weinig ruimte. Wat het vraagstuk van dc wilsbekwaamheid hetreft wordt er in 
hot algemeen van nitgegaan dat psychiatrische patienten niet iti staat zjn him wil te vormen 
en te niten. Aan de hand van twee voorbeelden wordt een en ander in dit artikel nader uitge- 
werkt. Hoe kan warden bewerksteUigd dat de mondigheid van een psychiatrisch patient wordt 
erkend en welhe roi kan, uitgaande van het beginsel van verbondenheid, een gcestelijk verzor- 
ger hierbij spclen?

Vooraf je zicn dat het systeem aan het individu vooraf 
gaat. En juist daarom wil ik dit plcidooi houden, 
om in deze belangrijke keuzes, deze ultieme 
kwesties over kwaliteit van het eigen bestaan, de 
laatste levensfase zelf, wat te zeggen te hebben. 
Juist dan en daarin. In deze tijd, waarin de 
muren van de institutes worden afgebroken en 
de integrate tussen de mensen levend in insti
tutes en ‘dc maatschappij’ zal gaan plaatsvinden, 
is het van belang dat iedereen gelijke kansen op 
gelijke keuzes hecft. Zo ook ten aanzien van het 
kenbaar maken van wensen bij een naderend 
levenseinde.
Omdat er nogal wat misverstanden bestaan met 
betrekking tot tcrmen als euthanasie en hulp bij 
zelfdoding maak ik hierin het volgende onder- 
scheid.
- Euthanasie is het opzettelijk levensbeeindi- 

gend handelen door een ander dan de betrok- 
kcne op diens verzoek.

Het is de praktijk dat mensen die leven in een 
psychiatrisch ziekenhuis, slechts zelden een wils
beschikking c.q. een euthanasieverklaring heb
ben. Mochten ze die hebben, dan wordt er niet 
alrijd naar gehandeld. Binnen de Algemeen Psy
chiatrische Ziekenhuizen (apz) en de Psychia
trische Afdelingen van een Algemeen Ziekenhuis 
(paaz) is er nauwclijks bcleid met betrekking tot 
euthanasie of hulp bij zelfdoding, zo blijkt uit een 
rapport van de Vrije Universiteit van Amster
dam. En zo er al belcid gemaakt wordt, is dat 
zeer divers: van ‘het mag niet, ook doorverwij- 
zing niet' tot 'het moet mogclijk zijnk 
Zelfbeschikking, het leven volgens eigen nor- 
men en waarden, bewuste keuzes maken, vorm 
geven aan het eigen bestaan, het zoeken van de 
weg die bij je past etc., dat is in de psychiatric 
nog lang niet altijd vanzelfsprekcnd. Veelal kun
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In principe wil men uitgaan van de vooronder- 
stelling van bekwaamheid. Een ieder wordt voor
bekwaam gehouden totdat bet tegendeel komt

2
vast te staan.

- Hulp bij zelfdoding is hot opzettelijk hulp 
verlenen bij een levensbeeindigend handelen 
door de betrokkene op diens verzoek.

Wilsbekwaamhcid
Als humanistisch raadsvrouw heb ik officieel niet 
te beslissen over iemands wel of niet ‘wilsbe- 
kvvaam’ zijn. Wel kan ik hierover een mening 
hebben en die uitdragen. Tegelijkertijd kan ik 
er mensen op wijzen welke vvegen zij kunnen 
kiezen c.q. moeten volgcn en bun bijstaan in 
deze procedure. Cm nice te kunnen denken in 
dit proces van bet bepalen van wilsbekwaamhcid 
en zo enige invloed hicrin te kunnen uitoefe- 
nen. is bet van belang om kcnnis van termen te 
bebben en van de jurisprudentie die er bestaat 
in dezen. In de Handleiding voor de beoordeling van 
Wilsbekimamheid staan de volgende defmities en 
een casus:

Sonja

Drijfnat van de regen komt ze binnen op mijn 
kamer in bet psycbiatriscb ziekenbuis. Ons zie- 
kenhuis kcnt namelijk twee locaties en zij is op 
de fiets door de stromcnde regen naar mij toe 
gekomen. Het is de dcrde maal dat we elkaar 
zullen spreken. Evenals de vorige keren gaat ze 
zitten in de stoel bij bet raam en boudt ze haar 
jack aan. Bij de eerste ontmoeting heb ik nog 
gevraagd of ze niet lievcr baar jas wilde uitdoen, 
maar dat wilde ze niet en dat heb je dan te 
respecteren. vind ik. Ze ziet er moe uit: aan baar 
ogen kunje zien dat ze op dat moment weer 
flink wat mcdicijnen krijgt.
Van de verpleging hoorde ik tot mijn verbazing 
dat Sonja, zoals ik baar ga nocmen, zich moei- 
lijk of nagenoeg niet aan afspraken boudt. 
Opmcrkelijk is bet dan dat ze bij mij clke kcer 
stipt op tijd komt binnenstappen. Echter, ze 
komt bij mij als geestelijk verzorgster, met een 
voor baar duidelijkc en dringcnde reden. Daar- 
over straks meer.
Nadat ze een paar minuten bij me is, ritst ze baar 
jas half open en baalt er een plastic tas uit. Hier- 
in zit een fotoalbum. Ze slaat dit open en gecft 
bet me. Wat ik zie is een foto van een jongeman 
in een doodskist, broodmager; zeer confronte- 
rend. Het is baar broer en zijzelf bad die foto, 
gemaakt. Zij zei stellig en bijna hartstochtelijk: 
‘Kijk, zo wil ik bet niet!' Haar broer en baar 
vadcr zijn ovcrleden ten gevolge van de zickte 
van Huntington. Sindsjuni 1994 weet Sonja dat 
ook zij deze erfelijke, ongeneeslijke ziekte heeft. 
Onderzoek heeft dat vastgesteld. Zij weet met 
andere woorden wat haar te wachten staat.
Ze heeft er op dit moment nog weinig last van. 
Ze is nogjong, 27 jaar, maar het is mogelijk dat 
binnen een aantal jaren de ziekte manifest wordt.

Bij een strafrechtelijke procedure tegen 2 art- 
sen die een psychiatrische patience hulp bij 
zelfdoding hebben verleend komt in het 
kader van de ter zake geldende 
zorgvuldigheidseisen (waaronder een vrijwil- 
lig en wel-overwogen verzoek) onder meer 
de vraag naar de wilsbekwaamhcid van de 
patience aan de orde.
Het Gerechtshof zegt hierover in hoger 
bcroep: Van psychiatrische patienten kan in 
zijn algemeenheid met wordcn gezegd dat zij 
niet in staat zijn him wil te vonn en te uiten. 
Dit geldt ook voor een verzoek om hulp bij 
zelfdoding. Bij de beoordeling van een der- 
gelijk verzoek door de arts tot wie het ver
zoek is gericht. is echter grote 
behoedzaamheid en terughoudendheid gebo- 
den.
Wilsbekwaamhcid noemt men het vermogen 
van een patient om op basis van voldoende 
informatie een beslissing te nemen over een 
onderzoek of een behandeling. 
Wilsonbekwaamheid noemt men vervolgens 
wanneer de patient niet in staat kan wordcn 
geacht tot een redelijke waardering van zijn 
belangen ter zake.
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Nu hecft ze soms last van koude handen en voc- 
ten en evenwichtsstoornissen. Dat ze overigcns 
weinig somatische klachtcn heeft, wil niet zeg- 
gen dat ze niet lijdt onder het besef van hct heb- 
ben van deze akelige ziekte. Het betekent veel 
voor haar en ze loopt er dagelijks mee rond. 
Haar opname bij ons in het ziekenhuis heeft 
overigens niets met de ziekte van Huntington tc 
maken. Ze had veel problemen in haar jeugd en 
kendo weinig veiligheid. Alhocwel ze nu bij ons 
ecu rcdclijk fijn thuis heeft gevonden binnen 
Beschut Wonen, is ze bij tijd en wijle zo angstig 
dat zij tijdelijk. op haar verzoek, naar een geslo- 
tcn afdeling gaat.
Jc ziet overigens wel vaker dat mensen die lij- 
den aan de Chorea van Huntington in een psy- 
chiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Vroegcr 
was dat meestal hct geval; tegenwoordig is hier- 
in een duidelijke verschuiving waarneembaar in 
de richting van verpleeghuizen.
De ziekte, die bepaalde delen van de hersenen 
aantast, leidt na de openbaring van de eerstc 
symptomen binnen vijftien jaar tot de dood van 
de patient(e). Het is onmogelijk om de ziekte tc 
genezen of af tc remmen. Doordat delen van de 
hersenen aangetast worden, kunncn er grote 
veranderingen in het karakter van icmand optre- 
dcn. Deze veranderingen kunnen zo diepgaand 
zijn, dat de omgeving de paticnt(e) niet nicer 
herkent en vice versa. Hij of zij kan depressief 
worden, met angsten en huilbuien, en met zclf- 
dodingsplannen rondlopen of deze zelfs ten uit- 
vocr brengen. Door een achteruitgang van het 
inprentingsvermogen en vooral het korte tcr- 
mijn-geheugen kan een patient(e) het vertrou- 
wen in zichzelf verliezen. Zo kan het 
voorkomen dat hij of zij bijvoorbeeld bij her- 
haling controleert of de dour gesloten is. Dit 
wantrouwen breidt zich later vaak uit naar ande- 
ren en kan zich onder nicer uiten in alles wil- 
len weten of in de overtuiging verkeren dat 
iedereen kwaad over hem of haar spreekt.
Dit is hct toekomstbeeld van Sonja. En dat wil 
ze niet meemaken. Daarin wil ik haar bijstaan als 
humanistisch raadsvrouw, als medemens. We

hebben besloten om samen een euthanasiever- 
klaring te schrijvcn, voor de tijd die nog gaat 
komcn. Nogmaals, hct gaat om het opstcllcn van 
een levenstestament, een wilsbeschikking bij het 
vooruitzicht van een groot geestelijk lijden, ver- 
oorzaakt door een lichamelijke, ongeneeslijkc 
ziekte. In die zin heb ik het dus duidelijk niet 
over hulp bij zelfdoding.
Het probleem bij dit alles is dat Sonja in een psy- 
chiatrisch ziekenhuis verblijft en daar naar alle 
waarschijnlijkheid zal blijven. Wilsbekwaam- 
heid, recht op zelfbeschikking, autonomic, 
ieders levensbeschouwing en ziekenhuisbeleid 
zijn hierbij immers in het geding. Daarover 
straks nicer. Eerst wil ik nog een tweede voor- 
beeld geven.

Richard

Vanuit een behandeltcam komt de vraag of ik 
ecus contact op wil ncmen met Richard. Elij 
woont sinds enkele maanden in een van de hui- 
zen op Beschut Wonen. Hij heeft het moeilijk. 
Hij heeft een ongeneeslijke ziekte en is onzeker 
en angstig over datgene wat hem te wachten 
staat. Hij lijdt aan een zeer specifieke vorm van 
bloedkanker en leeft dagelijks met een doods- 
verwachting. Hij is vaak moe en kan soms 
amper lopen; zijn ziekte speelt een grote rol in 
zijn leven.
Na de eerste kennismaking besloten we om 
regelmatig met elkaar tc praten. Tijdens een van 
die vervolggesprekken blijkt dat hij in het bezit 
is van ecu euthanasieverklaring. Hij is zelfs lid 
van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwilli- 
ge Euthanasie (nvve). Op mijn verzoek geeft liij 
me de verklaring te lezen. De verklaring was 
opgesteld voordat hij bij ons in het ziekenhuis 
kwam en was tot stand gekomen samen met het 
maatschappclijk werk van het bedrijf waar hij 
voorheen werkzaani was. Zowel hij als zijn 
vader en zus hadden ondertekend. Zijn toen- 
malige huisarts had een exemplaar ontvangen en 
was hiermce akkoord gegaan.
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De tekst van zijn cuthanasieverklaring heeft hij 
gehaald uit do standaard-protocollen van dc 
nvve. Ik citecr hicruit cnkclc passages:

Ik weiger alle verdere levensverlengende 
behandelingen on verzock euthanasie op mij toe 
te passen in het geval dat ik blijvend in een ver- 
pleeghuis opgenomen moot worden on wanneer 
ik in geestelijk op-zicht niet nicer zelfstandig 
ben of niet voor mezelf kan zorgen. (...)
Ik weiger alle levensverlengende behandelingen 
in het geval dat ik kom te verkeren in een toe- 
stand van bewusteloosheid door hartstilstand, 
ongeval of verdrinking. In dat geval verbied ik 
hulpverleners reanimatie op mij toe te passen.

Hij hoopt dat hij zich na de operatic beter zal 
gaan voelen, minder moe. Mogclijk blijft hij nog 
vvel lOjaar leven, maar hoe de kwaliteit van zijn 
leven er uit zal zien, is de vraag. Hij realiseert 
zich terdege dat zijn leven nooit nicer zal zijn 
wat het is geweest. Het nicest mist hij de ein- 
deloze wandelingen in de natuur en daarbij het 
observeren van vogels. Ook zullcn zijn reizen 
tot de verleden tijd gaan behoren. Dat stemt 
hem treurig; praten over al die verre landen die 
hij bezocht, geeft hem als het ware ecu dubbcl 
gevoel: bij het ophalen van de herinneringen 
leett hij op, tegelijkertijd beseft hij dat het nooit 
nicer zo zal zijn.
In tegenstelling tot Sonja is Richard wel een pra
ter. Praten lucht hem op. Hij huilt vaak bij me 
en dat doet hem goed. Bijna elke week ga ik bij 
hem op bezock; tegen het eind van de middag, 
want dan voelt hij zich het prettigst. En tijdcns 
het drinken van een kopje thee wordt het ver- 
haal over zijn leven completer.
De cuthanasieverklaring ligt op dit moment even 
in de lade. De afdeling is er inmiddels van op dc 
hoogte. Zijn huidige huisarts, iemand van ons zic- 
kenhuis, heeft zich bereid verklaard om na de 
operatic met Richard en mij een nieuwe verkla- 
ring op te stellen aan de hand van hoe hij het 
leven ervaart en hoe de kwaliteit van zijn leven is.

(...)
Naast reanimatie weiger ik ook leegpompen van 
de maag.'

Omdat Richard al zoveel te stellen had met de 
vragen in zijn leven en de onzekerheden met 
betrekking tot zijn tockomst, had ik deze ver- 
klaring graag van harte willen ondersteunen. 
Maar dat ging niet zonder nicer. In een volgend 
gesprek moest ik hem crop wijzen, dat de ver- 
klaring zo opgesteld niet zou werken bij ons. 
Immers, opgenomen zijn een psychiatrisch zie- 
kenhuis betekent - ten dele - dat je in geeste
lijk opzicht niet helemaal nicer zelfstandig bent 
en - weer ten dele - dat je niet voor jezelt kunt 
zorgen. Wils(on)bekwaamheid is dan in het 
geding. Dc laatste zin die ik hierboven heb geci- 
tcerd, geeft helemaal problemen, want het leeg
pompen van de maag wordt ‘gewoon' gedaan! 
Al pratende werd duidelijk dat hij op dit ogen- 
blik ook anders tegen het leven aankijkt dan op 
het moment van het invullen van dc verklaring. 
In het verleden was hij veel met de dood bezig. 
Nu heeft hij er echter wel wat voor over om te 
blijven leven. Hij gaat bijvoorbeeld voor verder 
onderzoek naar het Academisch Ziekenhuis 
Groningen om te kijken of zijn veel te grote milt 
vcrwijdcrd moet worden. In zekere zin een 
levensverlengende operatic en hoezeer hij ook 
opziet tegen deze operatic, voor hem is het op 
dit moment de moeite waard.

Zelfbestemming

Ik heb zowel Sonja als Richard verzekerd van 
mijn steun in het schrijven van een ‘werkbaar’ 
levenstestament. In zekere zin valt er daardoor 
wat van hen af. Deze zekerheid doet goed in alle 
onzekerheid. Maar bij het bespreken van zulke 
ultieme keuzes kom je onherroepelijk de ande- 
re keuzes ook tegen; het gaat om betekenis- 
geving, het gaat over dc waarde van je leven, het 
gaat over de visie met betrekking tot de dood, 
over licfde, over warmte die al dan niet gemist 
wordt, over andere toekomstplannen, kortom 
daar waar het over dient te gaan in een contact 
met ecu geestelijk verzorger.
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moet zich veilig en boschcmid weten binnen do 
muren van ons zickenhuis.
Do directeur behandelzaken van ons zickenhuis 
gaf desgevraagd te kcnncn dat hij op hot stand- 
punt staat dat mensen in een psychiatrisch 
zickenhuis rccht hebben op cen cuthanasicvcr- 
klaring, cvcnals icdcr andcr in dc maatschappij. 
Wcl voegde hij craan toe dat het raadzaam is dat 
bij het opstellen van zo'n testament een psy
chiater een mening uitspreekt ten aanzien van 
de wilsbekvvaamheid van de patient op dat 
moment. H:j geeft dus, met andere woorden, 
vrijheid voor het invullen van een wilsbeschik- 
king onder bepaalde voorwaarden. Het is vol- 
gens mij inderdaad van evident belang om te 
onderzoeken ofiemand ten djde van zijn ofhaar 
leven in de psychiatric niet geobsedeerd wordt 
door de wens naar de dood. De keuzc voor het 
invullen van dc wilsbeschikking moet in eigen 
vrijheid genomen worden.

Richard is ‘van huis uit' Nederlands Hervormd. 
Sonja is ‘niets’, non ja, misschien toch wel wat, 
maar ze gelooft niet in God. lot of voorbestem- 
ming. In ieder geval brengt het invullen van een 
levenstestament hen niet in conflict met him 
levensbeschouwing. Ook Richard vindt dat zelf- 
bestemming in dezen moet kunnen en nodig is. 
Met beiden zullcn nog een aantal gesprekken 
volgcn. Op dit moment is er in ieder geval nog 
geen sprake van een acuut onaanvaardbaar 
lichamelijk lijdcn.

Het beleid van het zickenhuis

Het Psychiatrisch Zickenhuis Franeker is een 
algcmcen zickenhuis. Protocollen rond eutha- 
nasie zijn er niet, hoewel men op de afdeling 
psychogeriatrie op dit moment bezig is met het 
bekijken van mogelijkheden op dit gebied.
In een psychiatrisch zickenhuis spelen er rond- 
om het opstellen van euthanasieverklaringen 
door patienten allerlei extra aspecten nice. Mijn 
zorg is dat in deze ‘gevallen’ het levenstestament 
niet serieus genomen wordt, omdat wil en mon- 
digheid van de patient niet vanzelfsprekcnd 
erkend worden.
Bij navraag bij de NWE bleek dat het voorko- 
men van euthanasieverklaringen in de psychia
tric hen ook niet bekend was. Men was daar 
overigens voorstandcr van een ziekenhuisbeleid 
dat duidelijkheid zou geven naar medewer- 
kers/sters en naar patienten. Dat zou kunnen 
door standaardprotocollen voor euthanasiever
klaringen in te passen in een beleid van een APZ. 
Hierbij zouden bescherming en bevrijding cen- 
trale thema’s moeten zijn. Het mag immers ook 
niet gebeuren dat angstige mensen, die al bang 
zijn voor de dood, of zeer wantrouwend staan 
ten opzichtc van behandelaars, denken dat zij als 
het ware een ‘spuitje’ kunnen krijgen op het 
moment dat anderen dan zijzelf denken dat het 
leven niet meer de moeite waard is. Behande
laars maken zich hier ook duidelijk zorgen over. 
En terecht, denk ik.Juist die kwetsbare mens

Psychiaters zijn er om te behandelen. Vanuit 
him positie kijkcn ze fundamenteel anders naar 
de patient dan wij als geestelijk verzorgers. In de 
praktijk valt er dan naar mijn mening nog prima 
samen te werken, maar het referentiekader blijft 
verschillend. Zij hebben de macht om patienten 
al dan niet wilsbckwaam te noemcn. Mijn aan- 
deel is om te luisteren, te verhelderen, te bemid- 
delen en de patient(c) te ondersteunen c.q. te 
adviseren. En daardoor invloed uit te oefenen. 
In die zin kunnen geestelijk verzorgers/sters zich 
bemoeien met het proces van het definieren van 
wilsbekvvaamheid of onbekwaamheid. Mede 
ook omdat soms juist in onze gesprekken alles 
zogezegd 'op tafel’ komt, als het goed is. 
Zelfbestemming en verbondenheid zijn richtlij- 
nen die mensen in staat stellen de onzekerheid 
van het bestaan onder ogen te zien, zegt J. van 
Praag in zijn Grondslagen van Humanisme (1978). 
Zelfbestemming, het om gegronde redenen zeg- 
gen: ‘Dit lijden wordt dan en op die manier 
onaanvaardbaar’, is aan Sonja en Richard. Van
uit verbondenheid met hen maak ik hier werk 
van en blijfik hen nabij.
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Terugblik sen op blijven wijzen dat ze de mogelijkheid 
hebben om een wilsbeschikking in tc trekken, 
om een behandcling te weigeren. Dit op zich 
is vaak al verrassend nieuws. Verder blijf ik bin- 
nen de organisatie de thematiek onder de aan- 
dacht brengen. En wat mij betreft zal dat op den 
duur niet alleen nicer gaan over euthanasie en 
hulp bij zelfdoding bij emstig lichamelijk zieken, 
maar eveneens over dat soms ondraaglijke gees- 
telijk lijdcn.

Het voorgaande speelde zich af in 1995. In de 
afgelopen twee jaar is er nicer openheid geko- 
men ten aanzien van het spreken over eutha
nasie en hulp bij zelfdoding. Vcrpleegkundigen 
zijn alerter op deze praktijken, onder andcre 
door klinische lessen die ik hierover heb gegc- 
ven. Een jonge vrouvv met emstige lichamclij- 
ke klachten die ik begelcid. heeft sinds kort een 
euthanasieverklaring. Deze is tot stand gekomen 
in goede samenwerking met haar. de behande- 
laren (psychiater, verpleegkundigen en de 
somatisch arts) en ecu psychiater die haar wils- 
bekwaam heeft verklaard.
Over de twee mensen eerder in dit verhaal: 
Sonja woont nog wel bij ons in het ziekenhuis, 
maar contact tussen ons is er op dit moment niet. 
De verklaring is niet af. Richard is in augustus 
vorig jaar overleden, na een langdurig ziekbed. 
De laatstc drie maanden van zijn leven bracht hij 
door in een algemeen ziekenhuis. Regelmatig, 
voor zover zijn toestand dit toeliet, besprak ik 
met hem het moment van sterven. De internist 
was bereid nice te werken.
Richard schrok toch terug van het besluit en 
wilde en kon niet beslissen. Zijn woorden 'Bces- 
ten maak je dood, maar mensen niet,’ gaven dit 
duidclijk aan. Toen hij nog helder was, heb ik 
samen met de verpleging afscheid genomen. We 
stonden rond zijn bed, met een glas witte wijn, 
een meloen, lazen gedichtjes en spraken samen. 
Een emotionele avond, een indrukwckkcnde 
avond. Hij stierf toch nog vrij onverwacht kort 
daarna.

Then Genitsen is humamstisch raadsvrouw bij de 
Stickling Geestelijke Gczondheidszorg Friesland, 
Zorglocatie Franeker.

Noten

Dit artikel is cen bewerking van een lezing voorgedra- 
gen op een landclijkc studiedag voor geestelijk verzor- 
gers. Aan geestelijk verzorgers met diverse levens- 
beschouwelijke achtergronden was gevraagd om een 
beeld te geven waarin het specifieke van bet werk en 
het eigene van de levensbcschouwing tot uiting kwam. 
Ik was spreekster namens het Humanistisch Verbond. 
De dag vond plaats op 17 maart 1995 in het St. Joris- 
ziekenhuis te Delft. Geestelijk verzorgers in de psy- 
chiatric uit het gehelc land, georganiscerd binnen de 
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellin- 
gen (vgvz), waren uitgenodigd.

Hoewel de handleiding een uitgave is van het minis- 
terie van Justitie, wordt er ook in de psychiatrie nice 
gewerkt.

1.

2.

Literatuur
Met de beide mensen uit de casus heeft er daad- 
wcrkclijk geen euthanasie plaatsgevonden. Het 
terugkomcn op gemaakte keuzes hoort bij het 
leven. Wel is het van belang om regelmatig tc 
checken of datgene wat er gebeurt nog de wil is 
van de mens zelf. Bij Richard was dit het geval, 
Sonja heeft de mogelijkheden daartoe.
Voor mij geldt dat dit alles nog lang niet het cind 
van mijn verhaal is. In ieder geval zal ik er men-

Ministcrie van Justitie (1994), Handrciking voor de bcoordc- 
ling van wUsbekwaamheid.

Praag, J.P. van (1978), Grand si agen von Humanisnw, Boom. 
Meppel.

Vrije Universiteit Amsterdam (z.j.), Instellingsbeleid inzakc 
nu’disdw beslissingen rond het levenseinde in de intra-nnirale 
gezondheidszorg (rapport).
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Wat is goede zorg?
Over de kloof tussen het feitelijke zorgaanbod en de 

verwachtingen van de patient

Marijke Prins

Patienten en clicnlen in zorginstellingen ervaren vaak ecu kloof of afstand tussen het feitelijke 
zorgaanbod en zorgbeleid enerzijds en him eigen verwachtingen anderzijds. Deze kloof wordt 
vooral ervaren wanneer de nicer emotionelc en spirituele aspccten van de zorg warden verwaar- 
loosd. Pas wanneer de verschiUendegezichtspunten van alle betrokkenen (patienten, verpleeg- 
kundigen, arisen, geestelijk verzorgers etc.) over wdt goede zorg inhoudt in kaart zijn gebracht 
en ook de wederzijdse beeldvonning expliciet is getnaakt, kan ecu begin warden gemaakt met 
het dichten van die kloof In dit artikel gaat de schri[fster vooral in op de bijzondere rol van de 
geestelijke verzorging in dat proces.

Inleiding tussen hetgeen zij verwachten enerzijds en het 
feitelijke zorgaanbod en -beleid anderzijds. 
Deze kloof wordt vooral ervaren wanneer de 
meer emotionelc en spirituele aspccten van de 
zorg worden verwaarloosd. Ik wil deze bewe- 
ring illustreren met mijn onderzoeksuitkomsten 
(Prins, 1996). De door mij ondervraagde patien
ten vinden geestelijke zorg, naast een goede 
medische en verpleegtechnische zorg, belang- 
rijk. Toch zijn hetjuist de cxistentiele vragen 
rond het eigen levenskader die veelal buiten de 
medische behandeling en verpleegkundige ver
zorging vallen. Het blijkt dat patienten het 
moeilijk vinden om de eigen beleving en 
betekenisgeving rond ziek zijn voor zorgverle- 
ners bcgrijpelijk en invoelbaar te maken. Zij 
denken erkenning en gehoor te vinden door 
aansluiting te zoeken bij de taal die de behan- 
delaar of verpleging ‘verstaat’ en (her)erkent. 
Patienten denken aldus dat van hen verwacht 
wordt dat zij praten in termen van de cultuur 
van zorgverlencrs (Prins, 1996:43-68). 
Andersom blijkt dat ziekenhuismedewerkers er 
impliciet vanuit gaan dat patienten zich dienen

ledereen heeft wcl een oordeel over wat goede 
zorg inhoudt, wat er in zorgsituaties goed of font 
is, hoe het anders moct en vooral: wie het anders 
moet docn. In iedere zorgrelatie spelen beeld- 
vonning en probleemdefinitie een zeer belang- 
rijke rol (Kooiman, 1988; Prins, 1989; Boeije, 
1994; Kunneman, 1994; Pool, 1995; Gryp- 
donck, 1996; Prins, 1996). Mijn stelling is dat 
juist in een zorgrelatie verschillen in beeldvonning 
optreden over de kwaliteit van de feitelijke zorg 
en de venvachte kwaliteit. Om daadwerkelijk in 
te kunnen gaan op de venvachte zorg, moeten 
die verschillen in beeldvonning eerst expliciet 
worden gemaakt. Pas dan is het mogelijk om 
een goed beeld te vormen over wat patienten en 
clienten verwachten van de zorg. De gezichts
punten van alle betrokkenen moeten in een 
samenhangend kader worden bcschouwd, met 
oog voor de wederzijdse beeldvonning en 
wisselwerkingsprocessen. Dan is het ook moge
lijk de afstand of de ‘kloof in kaart te brengen, 
die door patienten en clienten wordt ervaren
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te vcrplaatsen in bun bclevingswereld en kun- 
ncn denken en praten in termen van hot vakge- 
bied van de behandelaar, verplecgkundige, 
maatschappelijk worker of geestelijk verzorger. 
Ook al zeggen zickenhuismedewcrkers van de 
opvatting te zijn doortrokken dat de gcestelij- 
ke zorg niet losgekoppeld kan worden van de 
inedische en verplecgkundige zorg, in de prak- 
tijk blijft daar weinig van. ledere beroepsgroep 
in bet ziekenhuis heeft bet gevoel uitgebrcid tijd 
te besteden aan patienten. maar vanuit de optiek 
van patienten is die tijd en aandacht al gauw te 
weinig.
Juist van de geestelijke zorg kan nu gezegd wor
den dat deze zicb ‘uitrekt’ over de doclstelling 
van de gezondbeidszorg-organisatie been. Aan- 
dacbt voor de geestelijke dimensie is niet de 
primaire taak van een zorginstelling zoals een 
ziekenhuis. Wat gerelateerd is aan de ziekte. wat 
nodig is voor de behandeling en verzorging. dat 
rekent een ziekenhuis natuurbjk tot zijn taak. 
Vanuit de eigen taakopdracht is bet begrijpelijk 
dat een cbirurg in de operatiekamer alleen oog 
beeft voor de fysieke klacbt en niet voor de per- 
soon. Er is dan een professionele afstand nodig. 
Wat is reeel wat mensen kunnen vragen aan 
ziekenhuismedewerkers? En aan wie vraag je 
dan wat? Voor artsen en verpleegkundigen zijn 
dan die vragen of behoeften rceel die passen bin- 
nen de situatie van de aandoening. Vanuit bet 
perspectief van ziekenhuismedewerkers zoals 
specialisten, artsen en verpleegkundigen kan 
gezegd worden dat er grenzen zijn aan de 
begeleiding die zij kunnen bieden. Patienten 
zullen daar anders over denken. Het gevolg is 
veelal het onbeantwoord of onbespreekbaar 
laten van de zorgvragcn op het geestelijke vlak. 
Dit kan vervolgens spanningen en stoornissen 
opleveren in de zorgrelatie.

beeld. Werken aan het behoud van een positief 
zelfbeeld, het gevoel van eigenwaardc. persoon- 
bjke aandacht en ruimte voor belevings- en 
betekenisgerichte zorg worden genoemd als 
belangrijke zorgwaarden en scoren dan ook 
hoog in de wensen van zowel zorgvragers als 
ook zorggevers. Patienten en clienten zijn soms 
bezig met vragen die verder gaan dan vragen in 
relatie tot de ziekte, het ziekteverloop en de 
gevolgen daarvan. Niet alleen de bchamelijke 
ziekte, maar vooral de sociale, materiele gevol
gen alsmede de emotionele en geestelijke belas- 
ting worden ervaren als een moeilijk proces om 
te hanteren.
De existentiele vragen waar patienten en clien
ten voor komen te staan, vcrwijzen alien naar 
eenzelfde thema: hoe om te gaan met verlieser- 
varingen, het verlies van de vertrouwde omge- 
ving, van de bchamelijke gezondheid en de 
maatschappelijke positie. Veel mensen die wor
den geconfrontcerd met ziekte zijn bang, onze- 
ker en kwetsbaar. Zij krijgen onherroepehjk te 
maken met vragen naar de zin en betekenis van 
het ziek zijn, over het moeten bijstellingen van 
verwachtingen ten aanzien van het eigen levens- 
perspectief. De confrontatie met ziekte zet de 
kwaliteit van leven onder druk en heeft ook 
vaak een weerslag op het psychisch en geestelijk 
welbevinden van patienten en hun directe naas- 
tcn.
Het is moeilijk om een positief beeld van de 
directe naasten en zorgverlencrs vast te houden, 
met name in die situaties waar men zich niet 
gehoord of begrepen voelt. Er kan verwarring 
ontstaan over de vraag hoe men zich als patient, 
als zickc, behoort te gedragen. Voor veel men
sen is het patient zijn een nieuwc en onbeken- 
de rol die nog gelecrd moet worden. In de 
gesprekken met patienten is te beluisteren hoe- 
veel moeite sommige mensen hebben met hun 
paticntenrol, met de verwachtingen die anderen 
hebben van hun rol als patient. De term ‘patient’ 
brengt stereotypen met zich mee over hoe de 
patient zich in die rol hoort te gedragen en zelfs 
wat wel en niet mag worden gcvoeld. Wanneer

Beeldvorming rond de paticntenrol

Patienten geven aan vaak te moeten vechten 
voor de instandhouding van een positief zelf-
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cen client of patient zich voor onbepaalde tijd 
begecft in de innerlijke structuur van een zorg- 
systeem en wordt ‘ingevoegd’, dan 'ben' je 
aileen dat waar bet systecm betrekking op heeft. 
Dat geldt voor ‘de patient’, ‘de bijstandsmocder’, 
‘de uitkeringsgerechtigde’ en voor ‘de AOWer’. 
Ook al ‘vraag’je niets, je bent ‘vragend’ en je 
blijft bet. Men kan mcnigeen boren verzucbten: 
‘ik moet vecbten en geestclijk sterk worden om 
verkeerd begrijpen van anderen af te wijzen'. 
Ook zorgverleners, vrijwilbgers en de directe 
naasten die zelf volop in bet ‘normale’ leven 
staan. worden geconfronteerd met de vraag hoe 
zij bet positieve beeld vasthouden van iemand 
die niet rneer - of deels - voor zichzelf kan zor- 
gen. Het bieden van voortdurendc nabijbeid, 
bescbikbaarbeid en veiligheid kan soms wel eens 
te veel worden en indruisen tegen de eigen 
behoefte aan levensruimtc.

patient is verbaal vaardig, onafliankclijk en zelf- 
bewust. Dat mensen die ziek zijn kunnen wor- 
stelen met een heel ander beeld van zichzelf, kan 
dan cigenlijk niet bestaan.
In zorginstellingen is veelal nog weinig oog voor 
de existentiele of immateriele dimensic en daar- 
om wordt de vraag welkc zorg mensen op dit 
vlak nodig bcbben, niet gcsteld. En dat is een 
crnstig gegeven. Zeker wanneer bet de bedoe- 
ling is dat patienten en clienten zicb een beetje 
tbuis voelen in de instelling en bet gevoel moe- 
ten krijgen dat er echt naar ben geluisterd wordt.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de geestelijke of 
spirituele zorg niet of nauwelijks wordt aangebo- 
den. Patienten vragen cr ook niet vaak naar. 
Niet omdat ze daar geen behoefte aan hebben, 
maar omdat ze niet geinformeerd zijn over de 
mogelijkheid. En je kunt niet vragen naar iets 
waarvan je niet weet dat bet bestaat. Het aan- 
bieden van zorg zou minder afhankelijk mocten 
worden gemaakt van de vraag. Het aanbieden 
van geestelijke begeleiding, emotionele steun en 
aandaebt zou men niet moeten laten afhangen 
van de vraag die komt van de patient. Het aan- 
bod zou vooraf moeten gaan aan de vraag. De 
hulpvraag aan de patient zou vaker gedurende 
bet verblijf in de instelling moeten worden 
gesteld.

Ik denk dat bet introduceren van termen als 
klant en consumcnt een eenzijdige en afstan- 
delijke manier is om de veelal tere en subtiele 
problemen die gepaard gaan met ziekte ‘in te 
blikken’. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar 
werken in de gezondheidszorg betekent dat er 
met mensen wordt gewerkt en dat betekent ook 
dat er met mensen relaties worden aangegaan. 
Deze relaties vereisen meer dan een commer- 
ciele blik, waarbij de patient wordt benaderd als 
klant of consument en niet als mens.
Ik bcpleit dan ook dat bet vocabulaire in de 
gezondheidszorg nicer gcricht wordt op bet 
Immanitaire karakter, in plaats van een taalgcbruik 
dat instrumented, economisch en technologisch 
gekleurd is. Bedrijfs-economische termen als 
klant, consument, shopping, afnemer van zorg, 
boren absoluut niet tbuis in de gezondheidszorg. 
De term consument of klant is immers ‘algc- 
meen’ en ‘actief. De term patient is daarente- 
gen ‘bijzonder" en ‘passief. Beleidsmakers en 
zorgverleners hebben nogal eens de ideale klant 
voor ogen die mondig en zelfbewust de zorg- 
vraag over tafel krijgt en precies weet bij welk 
loket bij die zorg moet inkopen. De ideale

De concurrentie-gedachte moet 
worden doorbroken

Zorgverleners zeggen bet bclangrijk te vinden 
dat geestelijke begeleiding en emotionele onder- 
stcuning besebikbaar is voor mensen die daar bc- 
boefte aan hebben. Wanneer die aandaebt 
ontbreekt, dan wordt dat door veel zorg
verleners bcschouwd als een verarming van de 
zorg. Tegelijkertijd is men bet er ook over eens 
dat aan die geestelijke begeleiding in de instel
ling zeer moeilijk handen en voeten is te geven. 
Soms hebben mensen emotionele en geestelijke 
steun nodig, maar krijgen ze die niet. En ook
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komt het voor dat hulp wordt geboden, terwijl 
mensen die juist niet willen. Het zou andcrs 
moeten, maar hoe?
Ik denk dat zorgverleners moeten lercn accep- 
teren dat ze niet die aandacht voor de kwaliteit 
van leven kunnen bieden die zc willen bieden. 
Zorgvragcrs aan de andere kant, moeten er meer 
aan gewend raken dat ze niet die ‘totale’ zorg 
krijgen die ze beloofd is en die ze nodig hebben. 
Ik heb hierboven duidelijk trachten te maken 
dat er nogal eens wat mis gaat rond de begelei- 
dingstaak. Waarom lijken zorgverleners en zorg- 
managers dan niet of nauwelijks in staat om daar 
met elkaar wat aan te verandercn?
Wanneer we kijken naar het functioneren van 
gcestelijk verzorgers binnen institutionele ver- 
banden, dan kunnen we constateren dat een 
belangrijk deel van het werk betrckking heeft op 
de omgang met individuele clienten. Echter, 
geestelijk verzorgers hebben niet het alleenrecht 
in de begeleiding van zingevingsvragen en vra- 
gen van levensbeschouwelijke aard. Ook ande
re psyeho-sociale hulpverlcners rekenen het 
terrein van existenticlc vraagstukken in toene- 
mende mate tot hun taak. Over het hoe en wat 
van ieders inbreng in de begeleiding bestaat vcel 
onduidelijkheid. Wanneer het onderwerp van 
de begeleiding aan de ordc wordt gestcld, trek- 
ken de betrokken professies zich veelal terug in 
de eigen ivoren toren. Men is druk doende met 
standaardisering, protocollering en professionali- 
sering. In de gezondheidszorg is de gehele struc- 
tuur vooral op de professies gericht en daar mag 
men - oneerbiedig gezegd - niet ‘aankomen’ 
Een illustratie is bier op zijn plaats.

Hoezo verwijzen? Wat jullie doen, dat doen wij 
ook. Wat zou er dan moeten veranderen?’ 
Deze uitspraak is mijns inziens niet alleen een 
illustratie van de onbekcndheid met het speci- 
fieke zorgaanbod van geestelijke verzorging. 
Ook wordt duidelijk dat de samenwerking en 
de communicatie tussen de verschillende disci
plines rond de begeleidinsgtaak ver te zoeken is. 
Zorgverleners zeggen wel dat het aanbod van 
zorg moet worden afgestemd op de behoefte van 
patienten en clienten, maar toch kan ik niet aan 
de indruk ontkomen dat deze bezorgdheid 
vooral de eigen professic bctreft. Geestelijk ver
zorgers constateren denk ik terecht een zekere 
terughoudendheid bij de verpleging en de ande
re ondersteunende disciplines om patienten naar 
geestelijke verzorging te verwijzen. Zoals gezegd 
is de reden voor het uitblijvcn van een verwij- 
zing, dat andere beroepsgroepen onvoldoende 
op de hoogte zijn van het aanbod en de werk- 
wijzc van geestelijke verzorging. Daar moet dan 
ook hard aan gewerkt gaan worden. Dit 
aandachtsgebied heeft men laten versloffen.
In de afgelopen jaren heeft de beroepsgroep van 
geestelijk verzorgers vooral elkaar in de haren 
gezeten over de zin en de onzin van de ambts- 
halve binding. Die komt er in het kort op neer 
dat geestelijk verzorgers inhoudelijk geen ver- 
antwoording hoeven af te leggen aan de instel- 
ling waar zij werkzaam zijn, maar aan het 
kerkelijk of levensbeschouwelijk genootschap. 
Geestelijk verzorgers hebben in de instelling dan 
ook een bijzondcre positie. Enerzijds is de gees
telijk verzorger een professional naast de andere 
professionals aan het bed, anderzijds biedt de 
binding met het kerkelijk instituut of zendend 
genootschap een onafhankelijke positie die inge- 
zet kan worden tegenover de andere professio
nals. Het is te begrijpen dat deze dubbele positie 
haaks kan komen te staan met streven naar 
integrale zorg (Prins, 1996:121). Voor geestelijk 
verzorgers is het dan ook niet gemakkelijk om 
de eigensoortigheid van het werk aan anderen 
duidelijk te maken. Dat heeft er zcker toe bij- 
gedragen dat geestelijke verzorging met een laag

Wanneer de geestelijke verzorging het maat- 
schappelijk werk, de verpleging of de psycho- 
logen confrontecrt met de noodzaak van 
samenwerking met de geestelijke verzorging ten 
behoeve van de begeleiding aan patienten en 
clienten, dan is nogal eens het volgende 
antwoord te beluisteren: ‘Het bcgeleiden van 
zingevingsvragen? Dat doen wij al lang. Daar 
hebben we geestelijk verzorgers niet bij nodig.
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professioneel profiel zit opgescheept. Wat dan 
zeker nict helpt is hot benadrukken dat 'andercn' 
nice begrijpen vvaar geestelijke verzorging over 
gaat en bet belang van de functie voor bet gees- 
telijk welzijn van mensen ondersebatten. Dc 
geestelijk verzorger die wordt ondergewaar- 
deerd, niet gezien en niet gehoord. Daarmee is 
een beeld van geestelijk verzorgers opgeroepen 
dat doet denken aan bet gezegde van Calime- 
ro: ‘Zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet 
eerlijk.’

ken zullen de verschillende disciplines meer 
nioeten samenwerken.
Uit de keuze voor bet centraal stellen van de 
zorgvraag (in plaats van bet zorgaanbod) vloeit 
dan innners voort dat de cure- en rare-functies 
meer met elkaar gaan communiceren, elkaar 
informeren en consulteren. De cure- en care- 
functie bebben weliswaar ieder een eigen identi- 
teit en een andere gerichtheid, maar ze bebben 
wel van doen met dezelfde clientele. Dat bete- 
kent dat de verschillende beroepsgroepen bebal- 
ve met de somatisebe zorgvragcn ook rekening 
moeten gaan bouden met zingevingsvragen van 
mensen. Ik bedoel daarmee niet dat de discipli
nes met de curc-functies nu ook geestelijke zorg 
moeten gaan leveren. Daargeloofik niet in. Het 
lijkt me goed wanneer die taken gescheiden blij- 
ven. Van alles een bcetje doen sebept onduide- 
lijkbeden. Wat ik bedoel is dat de cure-functies 
een belangrijke signalerings- en verwijsfunctie 
kunnen vervullen naar de onderstcunende dis
ciplines, zoals geestelijke verzorging, maat- 
schappclijk vverk, de psycboloog.
Signaleren en verwijzen is dan ook niet alleen 
een kwestie van tijd en deskundigheid, maar 
vooral een kwestie van samenwerking en afstem- 
ming met andere disciplines. De vraag wordt dan 
belangrijk: wat behoort bij welke discipline en wie 
en wanneer schakel ik in? Om daar aebter te 
komen, moet je elkaar kennen en vertrouwen. 
Ik onderschrijfdan ook van barte de aanbevcling 
van Marinus van den Berg (1996:518) voor 
geestelijk verzorgers om zich naar medewerkers 
in de ccrstc plaats op te stellen als collega. Zijn 
stelling luidt: De samenwerking met verzorgenden, 
het oppakken van signalen en verwijzen naar geeste
lijke verzorging, groeit in de mate waarin verzorgenden 
merken wie je bent, hoe je met patienten /bewoners 
omgaat en of je ook interesse hebt voor him ervarin- 
gen en voor him werk.

Ik wil eebter niet blijven hangen in een ‘kom- 
mer en kwcT-diagnose. We moeten verdcr. Ik 
wil bier vooral de noodzaak benadrukken 
domein-conflicten en concurrentie met andere 
disciplines op een positieve manier te door- 
breken. Wanneer geestelijk verzorgers een bij- 
drage willen leveren aan het verbeteren van de 
kwaliteit van zorg, dan zal er bereidheid moe
ten zijn om samen te werken met andere disci
plines. Meer contextuecl denken. Dat betekent 
ook bet loslaten van bet beeld van de geestelijk 
verzorger als dominante actor voor bet formu- 
leren en uitdragen van etbische en geestelijke 
waarden. Die gedachte kan ook een opluchting 
betekenen. Die ’last' rust niet alleen op de 
sebouders van de geestelijk verzorger. Veel 
zorgverleners vinden dat de kwaliteit van de 
zorg verbeterd moet worden en dat aandacht 
voor de kwaliteit van leven een belangrijk aspect 
van de zorg is. Die verbeteringen zijn ook 
mogelijk.
De weg daar naar toe wordt veelal aangeduid als 
bet kiezen voor een bumanitaire zorgvisie, dat 
wil zeggen: in de zorgverlening staat de 
patient/bewoncr centraal. Niet de professie maar 
de persoon die zorg beboeft, diens individuele 
situatic en context is bet vertrekpunt in de zorg
verlening. Wanneer zorgverleners werkelijk vin
den dat niet de professie, maar de mens centraal 
moet staan in de zorg, dan heeft dat ook con- 
sequenties. Een logisch gevolg is dan dat bet aan- 
bod van zorg afgestemd moet zijn op de 
behoefte van de zorgvrager en om dat te berci-

De logisebe consequentie van samenwerking is 
dan dat geestelijk verzorgers zich niet meer ver- 
schuilen aebter dc vrijplaatsfunctie. De term 
vrijplaats heeft veel irritaties en misverstanden
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om kan gaan. Veel wordt nu overgelaten aan hot 
toeval. Daar zic een zekere willekeur in. Toch 
gebeurt dat nice uit onwil of onverschilligheid. 
Juist dat intermenselijke contact is voor verzor- 
genden en voor vcrpleegkundigcn belangrijk. 
Hot geeft een extra dimensie aan bet werk, sterkt 
de motivatie om bet werk te doen en is als bet 
ware de motor om bet werk elke dag weer te 
klarcn. Maar wanneer veel en zwaar werk in 
korte tijd moet worden verzet, dan schiet bet 
geven van persoonlijke aandaebt er wel eens bij 
in. Er zijn beperkingen om bet werk goed te 
volbrengen en die hebben zeker ook te maken 
met omstandigheden waarbinnen bet werk ver
zet moet worden. De praktijk is dat de nadruk 
van de verpleegkundige zorg steeds meer komt 
te liggen op verpleeg-technische aspecten en dat 
gaat ten koste van de opvang en bcgeleiding.
De werkdruk van verpleegkundigen en verzor- 
genden wordt daarbij vaak ervaren (en aange- 
voerd) als een complicerende factor. Het gebrek 
aan tijd wordt vaak genoemd om nict op sig- 
nalen in te gaan. Tijd en deskundigheid zijn 
nodig om signalen te herkennen en er vervol- 
gens op in te gaan. Daarover contact maken met 
de patient. Daar zit voor veel zorgverleners de 
barriere.
Signaleren betekent immers meer dan alleen 
waarnemen dat bet niet goed gaat met een 
patient: zelf opmerkzaam zijn, zich verplaatsen 
en inleven in een ander. Dat is de eerste stap. De 
tweede stap is dan dat daarover met de patient 
wordt gecommuniceerd. Het geven van aan
daebt zou men niet moctcn laten afbangen van 
bet moment dat er door de patient een expli- 
ciete vraag wordt gesteld. Pas dan, wanneer men 
er niet onderuit kan, gaat men in op vragen en 
zorgen. Men zou daarentegen zelf opmerkzaam 
moeten zijn en de bulpvraag vaker actief zelf 
moeten stellen. Bereid zijn om samen vragen, 
wensen of zorgen te delen en te benoemen. Niet 
meteen zeggen dat bet probleem wel tussen de 
oren zal zitten, wanneer er niet direct een soma- 
tische zorgvraag is te bekennen. Onderzockcn 
en analyseren betekent niet automatisch dat een

opgeroepen door bet op een lijn plaatsen met 
vrijwaring van medeverantwoordelijkbeid. 
Wanneer geestclijke verzorging van andere dis
ciplines medeverantwoordelijkbeid vraagt voor 
bet geestelijk welbevinden van patienten en 
clicnten, dan mag verwacbt worden dat gees- 
telijkc verzorging daar ook iets tegenover stelt. 
Nict alleen 'vragen', maar ook ‘geven’ en mede
verantwoordelijkbeid dragen voor een zorgplan. 
Interdisciplinaire samenwerking zou indruisen 
tegen bet vervullen van de vrijplaatsfunctie van 
geestclijke verzorging. Er zou sprake zijn van 
een ‘verlies’ of bet ‘inleveren’ van de eigenheid 
van bet werk. In deze redenering wordt mijns 
inziens de eigen professie centraal gezet. Dit 
gebeurt nogal eens onder de vlag van bet patien- 
tenbelang. De inboud van de vrijplaatsfunctie 
hoeft eebter niet tegengesteld te zijn aan 
interdisciplinaire samenwerking. De betekenis 
van de vrijplaatsfunctie kan blijven voortbestaan. 
Wat ik bepleit is om de term vrijplaats niet meer 
te gebruiken, vanwege de vcle misverstanden die 
deze term oproept. De specifieke taakopdraebt 
van geestclijke verzorging zou in een interdis- 
ciplinair team explicieter bediscussieerd moeten 
worden. Juist om over bet voetlicht te brengen 
wat patienten vcrwachten op bet gebied van 
emotionele steun en geestclijke bcgeleiding. Op 
deze wijze zou geestclijke verzorging vanuit de 
eigen taakopdraebt een belangrijke bijdrage kun- 
nen leveren aan de kwalitcitseis van patient- 
gerichte zorg (Kwaliteitswet Zorginstcllingen).

Signaleren of ontwijken?

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben ecu 
belangrijke rol ten aanzien van bet signaleren, 
begeleiden en verwijzen van vragen van patien
ten en clicnten om bcgeleiding en steun. Zorg
verleners vangen veel signalen op, verrichten 
observaties, zien en horen veel. Maar daarover 
contact maken met de patient gebeurt niet zo 
gemakkelijk. Veelal wordt dat bepaald door de 
tijd die men er voor heeft en of men er zelf mee
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begeleidingstraject moet worden aangcgaan. Dat 
is immers niet de primaire taak van behandelaars 
en vcrzorgers. Daarvoor kunnen zij verwijzen 
naar de begeleidende of ondersteunende disci
plines (dat is de derde stap). Van alle zorgverle- 
ners mag echter wel verwacbt worden dat zij 
- vanuit de eigen taakgerichtheid - de patient of 
client goed op weg helpen en een eerste begin 
maken door af te tasten wat iemand nodig heeft 
aan steun of begeleiding. Dat impliceert tevens 
dat men goed de weg weet naar maatschappc- 
lijk werk, geestelijke verzorging of de psycho- 
loog; wat de gceigende kanalen zijn en ‘wie\ 
‘wanneer’ en voor ‘welke’ vraag kan worden 
geconsulteerd. Voor geestelijke verzorging bete- 
kent dat allereerst dat duidelijkheid dient te wor
den verschaft over bet aanbod en de werkwijze.

een ontkenncnde bonding ingenomen tegen- 
over veroudering en lichamelijke acbtcruit- 
gang. Zo is dementie een ziektebeeld waar 
veel mensen bang voor zijn, omdat bet ein- 
digt met verlies van verstand, met eenzaam- 
heid en isolement en met gevoelens van 
verlies van mcnselijke waardigheid. In een 
rapport van bet Sociaal Cultured Planbureau 
(1994) worden ebroniseb zieken, gebandi- 
capten en bulpbehoevende ouderen aange- 
duid met de term ‘de belemmerden’. Een 
veelzeggendc term! In deze visie is kenne- 
lijk geen plaats voor zingevende activiteiten 
en ervaringen waar plezier en zin aan kan 
worden bcleefd.

3) Mensen laten vaak met kleine signalen of 
vage klacbten merken dat zij ergens over tob- 
ben. Daar komt nog ecus bij dat zorgverle- 
ners heel concrcet, praktiscb of heel fcitclijk 
ingaan op wat de patient of client zegt of als 
klacht naar voren brengt (‘Ik boor wat ik 
boor’). Rekening zou gehouden kunnen 
worden met de mogelijkheid dat zorgvragers 
een vertaalslag maken naar de werksoort waar 
ze nice te maken hebben. Een heleboel vra- 
gen die patienten/bewoners ook nog hebben, 
zullen ze niet direct stellen. Achter praktisebe 
en feitelijke vragen kunnen zich existentiele 
therm’s, zoals angst, onvrede en onmaebt 
verbergen. Daar zou men meer op bedacht 
kunnen zijn.

Conclusies

1) Wanneer andere zorgverleners de geestelijke 
verzorging niet kennen en niet weten waar 
die deskundigheid ligt, dan zal men niet zo 
gauw verwijzen. Geestelijke verzorging 
wordt dan afhankelijk van toevallige omstan- 
digheden geconsulteerd. Zorgverleners zou- 
den elkaar meer moeten kunnen betrekken 
in de zorgverlening en de hulpvraag aan 
patienten/bewoners/clienten wat vaker moe
ten stellen.
Met name ontbreekt in veel zorginstellingen 
een gestructureerd aanbod van begeleiding 
aan patienten/bewoners vanuit ecu samen- 
werkend kader. Het zorgpakket is vooral 
medisch ingevuld.

Dr M.C.J. Prins is universitair docent Organisatie- 
en beleidsvraagstukken ni.b.t. verzorging en hulpver- 
lening aan de Universiteit voor Humanistiek.

2) Negatieve beeldvorming van zorgverleners 
over patienten is bet gevolg van onrcalistischc 
verwachtingen ten aanzien van wat in de zorg 
feitelijk bereikt kan worden. De nicest 
hardnekkige misvatting is dat ziek zijn 
gei'dcntificeerd wordt met onzelfstandigheid, 
afhankelijkheid, lichamelijke ontluistering en 
verval. In de samenleving wordt nog altijd

Noot

Dit artikcl is cen bewerking van mijn bijdragc aan dc 
studiedag van de Vereniging van Geestelijk Verzorgcrs 
in de Oudcrenzorg, ‘Profiel en Profilering’, 17 april 
1997, te Utrecht.

I.
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EEN NIET DAT ZU GESTORVEN IS

Ida Bunte nog zoveel belangstelling toonde voor hoar naas- 
te omgeving?

Willem vraagt zich af of hij het wel altijd goed heeft 
gedaan. Hij had een zware job, full time werken en 
daarbij hoar nog verzorgen. Soms hield hij het voor 
gezien en ging een poor uur vissen. Zijn schoon- 
moeder paste dan op. 'Had ik dat wel mogen doen,' 
vraagt hij zich vertwijfeld af. Verstand en gevoel voe- 
ren oorlog. Na long zwijgen vertelt hij over de 
inhoud van het bandje. Ze praat over de dagelijk- 
se dingen; maar dan ineens hoort hij haar woedend 
roepen: 'Verdomme Willem ben je er nou nog niet. 
Ik moet poepen. Oh, het is gelukkig twee uur. Frank 
komt dadelijk uit school.' Het is voor hem een dui- 
delijk bewijs dat hij heeft gefaald. Een traan glijdt 
langs zijn wang. Als hij tot zichzelf komt, overvalt 
de onrust hem weer. Hij wil opstappen.

Volgende week komt hij wel terug om verder te pra- 
ten. Voordat hij zijn jas pakt, stroopt hij onverwacht 
zijn linkermouw op. 'Kijk,' zegt hij, 'gisteren laten 
doen.' Op zijn linker bovenarm is een knielende 
vrouw met lange blonde lokken getatoeeerd; een 
ketting om haar middel. 'Snapf u, dat is symbolisch; 
ze moest knielen voor het leven door die ketting. Die 
ketting is die rotziekte. Het deed wel effe pijn, maar 
nu heb ik haar voor altijd dicht bij mijn hart.'

Willem trekt zijn leren jack uit en hangt het over de 
kapstok. Onder zijn jack draagt hij een overhemd 
met korte mouwen. Het is de eerste keer dat hij het 
ziekenhuis bezoekt na de dood van zijn vrouw. Veer- 
tien lange jaren heeft hij haar verzorgd en nu valt 
hij in een zwart gat. Hij voelt zich langzaam weg- 
glijden. Hij zucht diep.

Twee maanden na haar overlijden hervatte hij zijn 
werk, maar er is steeds een sterke drang naar huis 
terug te gaan. Hij weet met zijn verstand dat zijn 
vrouw daar niet meer is, maar in zijn gevoel roept 
ze hem. De eerste weken na haar dood staan zijn 
zoons en hij regelmatig's nachts op omdat ze haar 
stem menen te horen uit de huiskamer, waar ze lag. 
Hij slaapt nog maar drie uur per nacht.

Vanmorgen heeft hij haar handtas geopend, iets wat 
hij daarvoor niet durfde. Er zaten twee cassette- 
bandjes in. Hij heeft altijd al gedacht: 'Ze laat wat 
na voor mij'. Hij heeft ze afgeluisterd en is diep 
geschokt. Zijn vrouw, Francien, was bijna geheel ver- 
lamd door multiple sclerose, doch een aangepaste 
cassetterecorder kon ze zelf nog wel bedienen. Soms 
sprak ze iets in, als ze bang was het te vergeten. Hij 
heeft vanaf haar dood het vaste idee dat ze ook voor 
hem een boodschap heeft achtergelaten.

'En in de diepten van hun hart 
uit doolhoven van leed ontward, 
weerspiegelt zich haar beeltenis.

'Meen niet dat zij gestorven is.'

Ik kende Francien al heel long; het was niet alleen 
een aardige, maar ook een mooie vrouw met prach- 
tig, long blond haar; ze verzorgde zichzelf goed. 
Haar nagels waren altijd gelakt en haar gezichf 
opgemaakt. De verpleegkundigen noemden haar 
bij de voornaam. Zij kenden haar goed door de 
veelvuldige opnames. Zij was oprecht en zei wat ze 
vond. Wie was niet gesteld op deze vrolijke jonge 
vrouw die, ondanks dat zij aan bed gekluisterd was,

Hanny Michaelis

(Uit: 'In memoriam', Verzamelde Gedichten)

Ida A.H.T. Bunte is humanistisch raadsvrouw in het 
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.
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E VADER VAN CHRIS

Adriaan Bosboom meestal eerst naar mijn ouders en dan pas naar 
kinderen.mi|n vrouw en 

Op de tafel naast T. staan een stuk of zes boeket- 
ten, de forsythia is al tamelijk ver been. 'Gaat bet 
echt een beetje?' 'De dokter zegt dot bet wel 
goed komt,' zegt hij, been en weer wiegend. In 
bet slangetje is een paar centimeter geel op weg 
naar bet plastic eindstation. Weer drukt hij de rug 
van zijn hand tegen de slaap, nu aan de andere 
kant. Heeft hij koorts of kost dit opzitten hem nog 
te veel inspanning? Het ruikt op de kamer naar 
misdaad, naar zaad en naar bleed.

'Kamer 409, derde bed,' had de verpleegkundige 
gezegd toen ik vroeg waar meneer T. lag. Hij is 
de enige die opzit; zijn bed bij het raam ligt open 
als een boek met een groot ezelsoor. Ik zie dat hij 
pijn heeft en hoe hij zich verzet. Als hij me ziet 
glimlacht hij vluchtig en drukt even de rug van zijn 
hand tegen zijn vochtige slaap. Ik vraag hoe't 
gaat. 'Het gaat goed.' 'Pijn?' 'Gaat wel.'

Acht jaar geleden lag zijn dochter in ditzelfde 
ziekenhuis. Ze stierf er, drieentwintig jaar oud. Ze 
leek op hem, valt me nu op. Of laten ziekte en 
pijn iedereen op iedereen lijken? Zo long ken ik 
hem dus, de heer T. en ook zijn vrouw, hun zoon 
Chris en Peter, de man van hun overleden doch

ter. Chris heeft vroeger nog een tijdje verkering 
gehad met mijn zusje Mirjam. Misschien maar 
gelukkig maar dat het niks geworden is. Ook zij 
is jong gestorven. Mijn ouders hebben nog steeds 
een goed contact met deze zachtaardige vrijer. 
Ongemakkelijk zit T. op een rechte, met skai 
beklede stoel. Aan de armleuning hangt een plas

tic zakje, dat via een slangetje met hem verbon- 
den is en waarin geel drabbig vocht zichtbaar is. 
'Er komt nog een hoop rottigheid uit,' zegt hij 
zacht. Bij vlagen rimpelt de pijn over zijn gezicht. 
Zijn hand plukt aan een pluisje in de schoot van 
zijn schotsgeruite kamerjas. Ik probeer hem 
bemoedigend aan te kijken.

Zijn zoon Chris lijkt ook op hem. Hij is inmiddels 
arts. Terwijl hij zijn eigen ouders bij de voornaam 
noemt, zegt hij tegen mijn ouders pa en moe. Van 
overal ter wereld stuurt deze verloren schoonzoon 
hen kaarten, beschreven met een fraai, regelmatig 
handschrift. Als ik hem tegen kom vraagt hij

'Hebben jullie nog altijd contact met Peter?' 'Nou 
en of!' Gisteren was hij nog op bezoek, hier in't 
ziekenhuis. Hij is gelukkig weer getrouwd, met 
een Surinaamse. Ze hebben een kindje van een 
jaar. Nina, ons eerste kleinkind, ze was mee.' Hij 
is wat rechterop gaan zitten en zijn gezicht heeft 
veel meer uitdrukking gekregen.

Het is dus net als bij mijn ouders. Ook die onder- 
houden nog steeds innige contacten met de man 
van mijn overleden zusje. Ook mijn zwager is 
weer getrouwd en heeft een kind dat door mijn 
ouders als kleinkind wordt beschouwd. Trachten 
ze op die manier hun gestorven dochters te laten 
voortleven? Worden daarom door mijn ouders 
zelfs ex-minnaars zo in ere gehouden? Zoals 
Chris, die ze heel erg mogen?

'Een schitterend donker kindje,' gaat T. verder. 
'Wij zijn allemaal meer blond he, net als jullie.' 
'Wij zijn niet allemaal zo blond,' zeg ik, blij om 
z'n enthousiasme waardoor hij de pijn wat lijkt te 
vergeten. 'Ik lijk op m'n moeder, maar m'n vader 
is donker. De meesten in onze familie zijn tamelijk 
donker. Mijn grootvader was een Jood, die had 
pikzwart haar, al heb ik hem zelf alleen maar
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spierwit gekend.' 'Dat wist ik niet,' fluistert T. 'dat 
heb ik nooit geweten.' Verdomd. Zal Chris daar 
thuis nooit over gesproken hebben? Over mijn 
voder Nathan en mijn ouderlijk huis? Over de 
grote menora die voor't raam stoat, de kast met 
boeken over hetjodendom, de reizen naar Israel, 
de kleinkinderen die David, Manuel, Ruben en 
Deborah heten? Over het verzetskruis van mijn 
ouders? Zal Chris dat allemaal bewust voor zich 
hebben gehouden?
'Doen jullie er nog iets aan?' vraagt T. zacht maar 
belangstellend. 'Aan de Joodse religie?' 'Ach, nee 
aan't geloof niet,' antwoord ik. 'M'n grootvader 
deed er zelfs niet meer aan. Die kwam hoogstens 
in de synagoge om Minjam te maken.
Vers zweet verschijnt op T.'s voorhoofd en slapen. 
Een klein druppeltje rolt heel langzaam, de 
geprononceerde lijn van zijn jukbeen volgend, 
naar beneden. 'Maar we zijn natuurlijk wel gein- 
teresseerd in hetjodendom en in Israel. Op een of 
andere manier zijn we er toch mee verbonden.' 
'Gevoelsmatig?' 'Zeker. Ik hebjiddische muziek 
en als ik daar naar luister, emotioneert me dat 
enorm. Ik draai het maar niet te vaak.'
'zijn jullie..., is er..., hebben jullie familie verloren 
in de oorlog?' Ik knik. 'Meer dan dertig familiele- 
den zijn niet teruggekomen,' zeg ik. 'Ooms en 
tantes van mijn vader, neven en nichten. Tweeen- 
dertig om precies te zijn, sommigen nog jong.' Hij 
krimpt ineen.
Tweeendertig was mijn zusje toen ze stierf, net het 
omgekeerde van het zusje van Chris. Ik weet hoe 
zijn vader dat verlies met zich meedraagt, een 
zware klinker tussen strot en navel. Ik weet wat hij 
nog meer te torsen heeft. Chris heeft het ons ver- 
teld, zuchtend, haperend, met maandenlange 
tussenpozen. Dat zijn vader fout geweesf was. Lid 
van de NSB. Onder de wapenen geweest..., de 
verkeerde. Dit alles weliswaar als jongen van een 
jaar of zeventien. Hoe hij zich vervolgens, in de 
jaren des onderscheids, tot levenslang berouw 
heeft veroordeeld. Ik kijk hem aan.
'Ken je mijn verleden?' vraagt hij , nauwelijks 
hoorbaar. Ik knik van ja. Hij buigt voorover, bijna 
dubbel, alsof een beest hem in de nek gespron-

gen is. Ik grijp zijn hand. Geruime tijd ligt hij met 
zijn hoofd op tafel te huilen, tussen de gele, uitge- 
vallen bloemetjes. Als hij weer overeind komt 
neem ik z'n gezicht voorzichtig af met een natte 
washand. Ik help hem uit zijn kamerjas. Hij gaat 
uitgeput op bed liggen. Als een vader dek ik hem 
toe. 'Dat wist ik niet,' zegt hij nog een keer zacht.

Adriaan Bosboom is humanistisch geestelijk 
raadsman in ziekenhuis De Heel te Zaandam.
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Feministisch vuurwerk in 

het Humanistisch Verbond

Ina Brouwer

Op 8 maart jl. - Internationale Vrouwendag - presenteerde de werkgroep Hutnanisme eti 
Feminisme haar rapport Je Tijd of je Leven' aan Marjan Verkerk, voorzitter van het Huma
nistisch Verbond (hv). Het rapport pa at in op ecu voor zowel mannen als vrouwen urgente 
inaatschappelijke kwestie: de maatschappelijke betaalde arbeid. Deze ‘zingever nnnuncr I ’ op 
sociaal, maatschappelijk en economische gebied wordt anno 1997 nog steeds gestructureerd 
fangs de lijnen van dominante mannelijke waarden en opvattingen.

Ulla Jansz, lid van de werkgroep, schetste bij 
de presentatie van het rapport vveer eens de ge- 
volgen daarvan voor de man/vrouw-relaties: 
machtsverschillen, (onbetaalde) zorgtaken meest- 
al uitgevoerd door vrouwen, te hoge werkdruk, 
te weinig tijd voor kinderen en levenspartner, 
geen tijd voor vrijwillige zorg voor zieken of 
hulp aan ouderen, vrienden. te weinig zorg voor 
zichzelf. te weinig vrije tijd. Jansz stelde dat op 
dit punt de tweede emancipatiegolf mislukt is. 
De maatschappelijke gelijkstelling tussen man
nen en vrouwen, het bewustzijn van sekse-spe- 
cifieke socialisatiepatronen en rolgedrag, heeft 
niet geleid tot een samcnleving waarin beide 
seksen gelijke kansen en ontwikkelingsmo- 
gelijkheden hebben. Niet dat de emancipatie- 
beweging helemaal onopgemerkt aan de 
samcnleving voorbij is gegaan. Zo stelde Jansz: 
‘Steeds vaker komt het voor dat mannen, waar- 
onder succesvolle carrieremakers zoals politic!, 
managers en andere toplieden, afzien van een 
briljante carriere, omdat ze him leven niet op 
zo’n eendimensionale wijze willen leven. Men

wil nicer aandacht en tijd voor de relatie met de 
partner, zorg voor kinderen, vrienden. hulpbe- 
hoevenden en nicer tijd voor zelfzorg en zelf- 
ontwikkeling.' ‘Tegelijkertijd lost deze trend het 
probleem van de eendimensionale nadruk op 
arbeid als enige zingevende factor in het bestaan, 
niet structured op,’ zo stelde Jansz vast. ‘Dit 
samenlevingsproblcem kan niet individueel wor- 
den opgelost, maar vraagt om een collectieve 
aanpak.’ Ze betoogde dat politic! en vakbonden 
die deze kwestie aanpakken, onder de noemer 
werktijdverkorting wel kleine successen bin- 
nenhalen, maar de kwestie niet in al zijn levens- 
beschouwelijke, morele en ethische facetten aan 
de orde stellen. Levensbeschouwelijke organisa- 
ties zoals het HV zouden moeten deelnemen aan 
het maatschappelijk debat dat over deze kwestie 
wordt gevoerd.

In het rapport Je Tijd of je Leven wordt gepleit 
voor een cultuuromslag. De eendimensionale 
zingeving, zoals die in het gedrag van winners 
uitstraalt: succesvol, koopkrachtig, chique, stoer,
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machtig en op arbeid gcrichtc prcstatie, is tcveel 
door mannen bcpaald en gaat ten koste van 
andere kwalitcitcn die voor mens en samenle- 
ving gewenst zijn. Deze eenzijdige seksc-spe- 
cifieke arbeid en bijbehorende zinbeleving 
‘castreert’ de mogelijkheid tot een veelzijdiger 
ontplooiing van individuen. Een evenwichtigcr 
verdeling en waardering van betaalde en nict 
betaalde zorgtaken is noodzakelijk. De huidige 
samenlevingsmoraal is tcveel gebaseerd op een 
specifiek dominante mannelijke arbeidsmoraal, 
die leidt tot teveel losers: mannen en vrouwen 
die voorrang geven aan zorgtaken komcn op 
grond daarvan terecht in lagere functies, oude- 
ren vereenzamen en werklozen, zieken en 
gehandicapten weten zich maatschappelijk niet 
nicer meegeteld.

ren en geeft men andere vormen van samenlc- 
ven een kans.
Feministische kennis zou, veel nadrukkelijker 
dan nn bet geval is, ingezet en uitgedragen moe- 
ten vvorden. Jansz stclde dat er voor bet HV op 
dit punt een belangrijke taak ligt. Feministische 
waarden en inzichten kunnen gei'ntegreerd en 
uitgedragen worden als kenmerk van de huma- 
nistische levensbeschouwing. Feministische stu
dies bieden bet levensbeschouwelijk denken 
andere visics, bijvoorbeeld op de arbeidsmoraal, 
waardoor de scheefgroei en machtsongelijkbeid 
tussen mensen, veroorzaakt door bet mannelij
ke geseksueerde denken, zichtbaar wordt en 
onder woorden gebraebt kan vvorden. Levens- 
beschouwelijke organisaties zijn erbij gebaat deze 
feministiscb inzichten in bun levensbeschouwing 
en organisatie opbouw en beleid te integreren 
en ze uit te dragen in bet maatschappelijk debat. 
Na ontvangst van bet rapport betuigde Marjan 
Verkerk baar instemming. Zij was verbeugd 
over de gekozen invalshoek van bet rapport. 
Humanisme is nog steeds een westers, door 
witte mannen gedomincerd gedachtengoed: ‘als 
er over ‘hij’ gesproken wordt, wordt als van- 
zelfsprekend aangenomen dat bet ook gaat over 
‘zij.- Zij meent dat dit mechanismc machtsver- 
scbillen verseberpt in plaats van ze aan de ordc 
te stellen. Ze onderstreepte bet belang van intc- 
gratie van feministische kennis en inzicht in de 
humanistische levensbeschouwing, wat gender- 
verschillen en machtsongelijkbeid zichtbaar kan 
maken. Het laat zien hoe bet anders kan. Ze 
toonde zich verbeugd over bet gekozen femi
nistische perspecticf: bet individu wordt geplaatst 
binnen de context van sociaal historische 
omstandigheden, die meebepalen hoe keuzes tot 
stand komen. Dit perspecticf problematiscert bet 
principe van de individuele keuzevrijbeid. 
■Humanisme,’ zo stelde Verkerk, ‘kan feminis- 
tische kennis en inzichten integreren. Op dit 
punt kan humanisme leren van bet feminisme. 
Feminisme is een bron die staat voor bet revita- 
lisering van waarden die ondergesneeuwd zijn 
zoals bijvoorbeeld lichamelijkbeid en emotio-

Niet alleen zakenlieden, bulpverleners en men
sen in het onderwijs en wetenschap omarmen 
de toenemende stress van de eendimensionale 
‘zingevende’ arbeidsdruk, ook politici hebben 
de (paarse) arbeidsmoraal hoog in het vaandel. 
Hanteerde men vroegcr nog de lens: 8 uur slaap, 
8 uur rust, 8 uur werk; nu staat zowel de 
ontspanning als de rust in bet teken van: werk, 
werk, werk. De eenvoudige vraagaan een wer- 
kend persoon hoc bet ermee gaat wordt meest- 
al opgewekt. maar hijgend beantwoord: ‘druk, 
druk, druk!’ De vermoeidheid van bet voort- 
durend onder hoge druk moeten produceren, 
mag nict getoond worden. Die rekening wordt 
thuis gepresenteerd, of later, als bet liebaam gaat 
protesteren. Nu tclt alleen de sociale status, de 
belangrijkheid en de identiteit van de persoon 
in kwestie.
Aan (geestelijke) zorg voor zichzclf, de partners 
en vrienden, kinderen, familie en zieken of 
hulpbehocvenden komt men niet toe. Jansz 
meent datjuist mensen op topposities een voor- 
becld zouden moeten geven: een leven waar 
betaalde maatscbappelijke arbeid slechts een 
onderdeel is, en waar ook tijd is voor andere 
zorgtaken die vervuld moeten worden. Zo geeft 
men er blijk van tot de mcnsclijke soort te beho-
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kan bcdiscussiecrd worden wat die vcrschillcn 
aan perspectiet' opleveren.
Verkerk: ‘Hot feininisme kan van hot humanis- 
me leren dat morele uitgangspunten de wcrcld 
in beweging zctten en veranderen,’ Wat haar 
betreft had het rapport dan ook ‘stouter’ mogen 
zijn. Moreel nicer recalcitrant en prikkelender. 
Het weerspiegelt een goed idee maar loopt 
gevaar geen prioritcit tc krijgcn, zodat het ver- 
loren gaat in de zakcn die behoren tot de orde 
van de dag.

naliteit. Waar de mens nu vooral beleidsmatig 
steeds als autonoom, rationed, geestelijk wordt 
opgcvat zou er zovvel in arbeid als in zorgver- 
lening ook de lichamelijkheid, de eindigheid en 
de emotionaliteit benadrukt kunnen worden. 
Humanisme en feininisme staan nict tcgcnover 
elkaar; feininisme kan het humanisme inspire- 
ren en bei'nvloeden.’
Toch had Verkerk ook kritiek. In het rapport 
wordt niet altijd even duidelijk wat de waarde is 
van het humanisme voor het feininisme. De 
nota draagt nog teveel het karakter van 
‘klaagfeminisme’. Het thema: herverdeling van 
arbeid, zorg en vrijc tijd wordt teveel geformu- 
leerd vanuit onmacht. Er wordt onvoldoendc 
duidelijk gesteld vanuit welke morele invalshoek 
naar de problematieken wordt gekeken. 
‘Moreel’ vat Verkerk daarbij op als het theore- 
tische van de eigen levcnsbeschouwclijkc uit
gangspunten die in het praktische doorwerken. 
‘Zorg, gcdacht vanuit deze morele orientatie, 
werpt een ander licht op arbeid en vrije tijd. 
Mensen zijn afhankelijk van morele orientaties 
en uitgangspunten bij het nemen van beslissin- 
gen. Een moreel geestelijke visie maakt de 
achtcrliggende waarden zichtbaar, ook de licha- 
melijk emotionele.’
Verkerk stelde dat de emancipatie nog niet vol- 
tooid is. Er moet nog veel werk worden verzet 
voordat deze opvattingen in de maatschappelijke 
context gemeengoed zijn geworden. Het licha- 
mclijk emotionele behoort nog niet tot de man- 
nelijke identiteit, veeleer het abstraheren en 
rationaliseren. Dit gebeurt in de politick en ook 
in het HV.’ Zij meende dat om het vele werk wat 
nog verzet moet worden om het feministisch 
aspect in het humanisme te integreren er nicer 
feministisch vuurwerk moet komen vanuit moreel 
pcrspecticf: principcs en uitgangspunten als auto
nomic, gelijkheid, keuzevrijheid moeten wor
den aangevallcn en geprobleniatiseerd binnen de 
sociaal historische context. Ter ondersteuning 
kunnen er bondgenootschappen worden geslo- 
ten met mensen van de andere sekse of andere 
ctnische, sociaal-economische identiteit. Dan

Drs. Ina Brouwer is docente Praktische humanistiek 
aan de Universiteit voor Humanistiek.
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Door eenvoud verbonden
Impressies van een symposium

Dhyan Vermeulen

Dhyan Vermeulen schreef dit artikel op verzoek van de redactie van Praktische Humanistiek, 
op zoek naar ecu buitenstaander die verslag kon geven, liefst ieinand die de laal van het 
humanistisch raadswerk niet spreekt.

De stemming opgeroepen door de zon, die 
weerkaatst op de zandkleurige neo-klassisistische 
gevcl van de Universiteit voor Humanistiek 
(uvh) aan de Drift, maakte birmen gekomen al 
snel plaats voor een niet nader tc definieren 
afwachtende bonding. Vreemde gezichten die 
elkaar enthousiast begroeten, gezoem van stem- 
men, woorden die door de ruimte tuimelen, 
geen herkenning.
Zou jc als vreemde nicer oog hebben voor lot- 
genoten of is bet toeval dat mijn aandacht wordt 
getrokken door een jonge vrouw die door baar 
uiterlijk en baar bonding de indruk wekt in de 
verkeerde film tereebt gekomen te zijn. li)at is 
de persoon met wie deze verzameling van im
pressies over Door eenvoud verbonden gaat begin- 
ncn.
‘Hallo, mag ik je wat vragen?’ Er volgt een gcre- 
serveerd ja\ Katrien Wagemakers blijkt inder- 
daad nit een andere film te komen. Ze 
vertegenwoordigt de uitgeverij Kwadraat en 
deed de redactie van bet boek. Wat ‘door een
voud verbonden’ voor baar betekent? Die titcl 
beeft ze samcn met Ton Jorna (onder zijn redac

tie is het bock uitgebracht) verzonnen. Eenvoud 
is heel belangrijk voor Elly Hoogeveen aan wie 
bet boek opgedragen is, stelt Wagemakers. Voor 
Hoogeveen is verbondenheid de allereerste stap 
om tot een gesprek te komen. Dat thema een
voud is nu maatschappelijk heel belangrijk. Met 
al die (theoretische) opsmuk over welzijn en 
zorg wordt bet gewone menselijke contact vaak 
vergeten. We moeten ons afvragen waar we met 
de zorg heengaan, welke weg we opgaan met 
bet denken over welzijn en ot dat wel de juiste 
weg is.
Terwijl Wagemakers dat vertelt komt Lieke 
Timmermans bij ons zitten. Zij doet de pro- 
motie en publiciteit bij Kwadraat. Wat de titel 
van het boek voor baar betekent? Een kort ant- 
woord volgt: ‘In een tijd als deze met steeds 
nicer publiciteit en infonnatic betekent dat voor 
mij: terug naar de eenvoud; de kern van jezelf. 
Wat je kan gcbcuren als jc in de trein zit en je 
alles van je af laat glijdcn terwijl bet landschap 
achter de ramen aan je voorbij trekt.’
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We staan op. Het symposium begint. De zaal zit 
good vol. De eerstc rijen zijn gercserveerd voor 
de schrijvers, de sprekers on de eregast: Elly 
Hoogeveen. Voor haar is het verschijnen van dit 
bock vcrbonden met het afscheid van werk en 
vriendenkring aan de UvH.

bezinning op de vormgeving van de professio- 
nclc identiteit van het humanistisch geestelijk 
raadswerk. Onder de indruk van deze vvoorden 
realiseer ik me dat dit nooit eenvoudig kan zijn, 
ot vergis ik me?

De volgende spreker is Andries Baart. Hij komt 
van buiten de humanistische beweging, maar is 
wel goed thuis in het pastoraal werk en kwali- 
tatief onderzoek. Hem is gevraagd wat te zeg- 
gcn over het bock, dat hem soms inspireerde en 
soms irriteerde. Een ding is hem bij het lezen 
van het boek duidelijk geworden: raadslieden 
hebben de eigcnschap goede mensen te zijn. 
Raadsman of -vrouw zijn is heel eenvoudig, 
goed zijn. Maar als je het boek leest blijkt dat 
helemaal niet zo eenvoudig te zijn. Dan vvordt 
een grote discrepantie zichtbaar tussen het werk 
en de theorie van het werk.
Hij leest dat raadslieden veelvuldig geconfron- 
teerd worden met vastgelopen verhalen waar- 
inee, radeloosheid, apathie en verslagenheid 
corresponderen. Ze worden ook gecontfonteerd 
met alles absorberende en bijna verstikkendc 
emoties die eenzaamheid in bun kielzog mee- 
voeren. In sommige gevallen valt er niets anders 
te doen dan hulp bieden bij het toeleven naar 
het zich sluitcndc levensperspectief. In andere 
gevallen is het perspectief opener en komt het 
er volgens Andries op aan om de duivclskring te 
doorbreken. In het laatste geval gaat het om stag- 
nerende handelingcn in een vastgelopen verhaal. 
Mensen tasten dan niet alleen in het duister over 
hoe het vcrder moet, maar het verhaal dat ze 
over de situatie vertellen, biedt ook geen ruim- 
te om een oplossing te vinden. Of mensen vcr- 
tellen wel hoe ze vcrder willen maar je kunt je 
niet aan de indruk onttrckken dat die uitweg 
niet goed is, onwaardig zal zijn. Zoals de ver- 
slaafde die zelfbewust zijn verslaving rondpraat 
en zich zo in een situatie brengt ermee door te 
kunncn gaan tot de dood en onttakeling crop 
volgt. Of de sui'cidant die geen ander verhaal 
over zichzclf en zijn wereld kan vertellen dan de 
variant die zclfdoding onvcrmijdelijk zelfs

De middag wordt geopend door Harry Kunne- 
man, hij is op verzoek van Jorna dagvoorzitter, 
die zelf bescheiden op de achtergrond blijft. 
Kunneman belicht een thema uit zijn bijdrage 
aan het boek. De tijd waarin we leven: een tijd 
waarin de systeem- en informatiedruk waaron- 
der mensen staan in leven en professie, steeds 
maar toeneemt. De ruimte die de dag biedt, 
wordt vooral gewaardeerd als prestatietijd. In 
zo'n tijd ontstaat er een nieuwe beweging en 
zoekcn mensen naar een nieuwe taal om dingen 
uit te drukken. Postmoderne individuen vcr- 
wachten in bun onderlinge relaties, bijvoorbeeld 
tussen partners, tussen ouders en kindercn, tus
sen vrienden en zelfs in allerlei organisatorische 
kaders, in hun bijzonderheid (als unick) gezien 
en gehonoreerd te worden en lijden onder de 
mate waarin dit niet gebeurd. Bcstaansvragen 
krijgen voor hen in toenemende mate een 
gemengd karakter. Tengevolge van het ver- 
minderen van de normatieve invloed van col- 
lectiviteiten (de theemutsen) en de zuigkracht 
van de consumptieve verlangensmachines, de 
daarmee vcrbonden economische prestatiedruk 
en deskundologischc zorgarrangementen komen 
bcstaansvragen steeds nicer naar voren op het 
snijvlak van de eigen biografie en lecfwcrcld 
enerzijds en de verzakelijkte institutionele con- 
texten anderzijds. (Bij de laatste zin produceert 
mijn kunstenaarsgeest een technologische versie 
van de verbeeldmgen vanjeroen Bosch.) Zon- 
der overdrijving kan volgens Kunneman gesteld 
worden dat de relationcle gerichtheid en de 
individucrcnde, op gelijkwaardigheid en betrok- 
kenheid stoelende performativiteit van het 
humanistisch geestelijk raadswerk bij uitstek 
tegemoet komt aan de diep gevoelde behoeften 
van postmoderne individuen. Dat vcrgt wel een
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langen daarin zijn geestclijk werker en client 
hetzelfde. Dit communicadeve samenvallen met 
clkaar kan tot ontroering leidcn, tot liefde, tot 
dankbaarheid, begeestering, tot dieper voelen en 
beter vvcten tot het beter zien zitten en gemak- 
kelijke kunnen kiezen wat te doen, het gevoel 
te hebben meer een mens te zijn. Na het horen 
van deze woorden is de reactie van de luiste- 
raar nog steeds geschrokken: ‘Misschien ont- 
breekt er dan toch een geestelijk raadsmens in 
m’n leven.’

- Aandacht voor jezelf; zelfzorg. Hoe kijk je 
aan tegenje eigen functioneren? Ben je nog 
ge'inspireerd?

Uiteindelijk gaat het om een bijdrage van de 
kwaliteit van werk aan de kwaliteit van leven. 
Daar staat het hc;w voor, met zelfvertrouwen. 
Deze kwaliteitsondcrneming vergt een her- 
orientatie op het vrijplaatsprincipe ten opzich- 
tc van de instelling en de verantwoordclijkhcid 
voor de instelling waaraan je als HGW-er ver- 
bonden bent, besluit Van Houten. Hij adviseert 
de HGW-ers een beroepsvereniging op te rich- 
ten om de invloed van de beroepsgroep op 
instellingen te versterken.

De discussie richt zich op het produkt HGW, hoe 
representeer je je zonderje eenvoud, inhoud en 
bescheidenheid tekort te doen in een zorgbedrijf 
waarin profilering en kwaliteit van je produkt 
een voorwaarde is om te overleven. Er worden 
wat ideeen uitgewisseld. maar de antwoorden 
klinkcn algemeen, theoretisch, daar valt nog het 
een en ander te leren, zo te horen. Misschien 
een thema voor een volgend onderzoek, een 
volgcnd boek?

Door Denijs Bru worden we plotsklaps op een 
heel ander been gezet. Een dichterlijkc inleiding 
op de motoriek van het verlangen, waarna een 
lange beschouwing volgt waarin het verlangen 
een centrale rol speck, herkenbaar en tot mijn 
grote schrik wordt zelfs het verlangen dienstbaar 
gemaakt aan het geestclijk werk. ‘Door het ver
langen kunnen we gelezcn, gekend en verwoord 
worden. Is dat niet wat ecu geestelijk werker 
doet? Is het geestclijke iets anders dan probe- 
ren onder woorden te brengen van dat duiste- 
re diepe en onvatbare gebied van ons vitale zclf?- 
vraagt Bru zich af. Zijn antwoord luidt: ‘De ver- 
woording kan slechts tot stand komcn mits de 
bemiddeling van een ander.’ De geestclijk wer
ker wil die bemiddelaar zijn.
Een ondeugende gedachtc van een buitenstaan- 
der weerklinkt in mij: ‘Geef mij maar een gelief- 
de en dan vooral niet te veel woorden om een 
verlangen te verwerkelijken.’ Tegelijk realiseer 
ik me dat die geliefde niet altijd voor iedereen 
voorhanden is en dat de geestelijk werker daar 
een belangrijke taak kan hebben door een oor 
te lenen en misschien zelfs vriend(in) te worden. 
Daar staat Bru tot slot ook bij stil, bij dat lui- 
steren. Naar zijn smaak is dat misschien wel een 
van de belangrijkste vaardigheden voor het gees
tclijk werk. Gocd luisteren doe je met je hele 
lichaam, stelt hij. De herkenning van het ver-

Na de uitreiking van het boek worden we uit- 
genodigd voor een drankje en een hapje. Het 
gesprek gaat door. De buitenstaandcr vraagt, 
betrokkenen vertcllen. Voor Judith Coutinho, 
zij werkt als raadsvrouw in een verpleeghuis in 
Amsterdam, heeft eenvoud te maken met dat 
wat gewoon is, zonder grote woorden, uit het 
leven gegrepen. Je luistert niet alleen naar de 
woorden maar ook naar wat erachter zit. Naast 
haar luistert Mevrouw T. Groenewegen gei'n- 
teresseerd mee en vult aan: ‘Je moet het 
ingewikkelde doorhebben om het weer ccn- 
voudig te kunnen maken. Door het te leven en 
met mensen om te gaan kan je het je eigen 
maken. Je luistert ook naar wat achter de woor
den ligt. IntuYtie is daar heel belangrijk.’

Voor Henk Manschot, een van de auteurs en 
rector van de Universiteit voor Humanistiek, 
ontstaat iets als ‘door eenvoud verbonden’ als 
iemand authentiek kan zijn, het is een soort 
oerverlangen dat in deze titel wordt uitgedrukt.

Praktische Humanistiek nr.4, 6e jaargang juli 199752



Manschot: ‘Er klinkt iets in door dat haast niet 
kan. Ons sprcken klinkt vaak zo mooi. dan krijgt 
hct haast een smaak van ransige honing. Ons 
praten over raadswerk heeft altijd dc neiging om 
op tc stijgen. Die taal correspondeert niet met 
dat wat we doen, met gewone alledaagse ver- 
langens. Het creeert een dilemma met het 
gewone. Het punt is dat jc toch iets wil 
representeren, sympathie, aantrekkelijkheid.’ 
Hoe doe je dat op een manier die eenvoudig, 
beseheiden en waarachtig wcergeeft wat het is? 
Jc zegt snel te veel. Om dat te voorkomen maakt 
Henk zich uit de voeten.

beeld bij me op. dan kan ik in dc aanval gaan, 
maar ik wil die eerste neiging niet volgen. Dan 
kan ik ook wachten, stilhouden en eerst naar 
m’n innerlijk dialoog luisteren.' Eenvoud is voor 
haar een opponent van gecompliceerde weten- 
schappelijkhcid. ‘Ik ben gek op gewone men
sem De taal van eenvoud is niet wars van 
wetenschappelijke benadering maar wel wars 
van representatie, toch moeten we dit ook 
verkopen.' Eenvoud en representatie van het 
gewone: ‘Alsje als raadsvrouw in het veld werkt 
en tegelijkertijd op de uvh werkt, is dat verschil 
des te schriller: dan kan je het wel weer terug 
verheffen (theoretiseren). Ik wil dat in gewone 
woorden doen.’Brecht Molenaar, een van de andere auteurs, 

neemt de lege plaats in: ‘Wat door eenvoud ver- 
bonden’ voor haar betekent? Ze zwijgt. dat is 
moeilijk te verwoorden. Proberen contact te 
maken, contact te voelen met icmand, de per- 
soon in haar eigenheid te zien. alsje dat lukt heb 
je al contact. Dat is het bclangrijkste en dat speelt 
zich heel gewoon af. Je representeert ook een 
stukje solidariteit. Door een eenvoudig gesprek 
gebeurt er soms heel veel. De eenvoud zit hem 
voor Molenaar in de intentie, die is heel een
voudig.

Door eenvoud verbonden. Over de theorie en de 
praktijk van het Inonanistisch geestelijk raads
werk, onder redactie van Ton Jorna, 
Kwardraat, Utrecht, 1997, 
isbn 90-6481-271-3, 324 biz.

Dhyan Vermeulen is waarnentend directeur en leer- 
planontwikkelaar aan het Pedagogisch Studiecentrmn 
lll'O in Utrecht en als docent verbonden aan de 
Lerarenopleiding voor docenten HVO tweede en eerste 
graad.

Denijs Bru verwoordt het anders: ‘Proberen is 
het synoniem voor eenvoud.’ Maar hoe zit het 
met de verbondenheid? Dat is een contact, ecu 
relatie-kwestie volgens Denijs, en in die relatie 
speelt persoonlijkc groei van de gesprekspartners 
een bijzondere rol.

Ten slotte maak ik kennis met Elly Hoogeveen. 
Haar naam werd al door dc uitgeefster in ver- 
band gebracht met de titel van het boek. 
Hoogeveen: ‘Als geestelijk werker werd ik al 
zenuwachtig wanneer er theorieen over de tatel 
gingen waarvan ik dacht die kan ik nooit waar- 
maken. Ik denk dat ik een eenvoudig mens ben.’ 
Spontaniteit en hct vermogen om stil te houden, 
niet alles te zeggen, zijn belangrijk voor haar. 
‘Stel,’ zegt ze, jij zegt iets tegen me en dat vind 
ik heel onsympatick, het roept een vijandig
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VERBONDENHEID

Boekbeleving en -bespreking

Elly Hoogeveen, Verbondenheid. Opstellen 
over humanistische geestelijke verzorging, 
isbn 90-73022-10-X, 112 biz. 
Samengesteld door J.H.M. Mooren en 
H. van de Kwaak, Universiteit voor Huma- 
nistiek, Utrecht, tel. 030-2390100, 
fax 030-2340738, d / 28,00 (excl.porto).

ervaringen met hoar kunnen het volgende wat ik ga 
formuleren alleen maar beamen.

Elly gaat nooit recht op haar doel af, zo ze dat al 
heeft. Ze maakt een omtrekkende beweging rond 
het onderwerp waarover zij geacht wordt lets te 
gaan zeggen. Zo houdt zij in haar eerste tekst, 
'Waarden in de praktijk van de geestelijke bege- 
leiding', eerst een algemene beschouwing rond 
waardebeleving alvorens in te gaan op de speci- 
fieke waarden in de praktijk van de geestelijke bege- 
leiding. Vervolgens zal ze deze laatste dan 
voorzichtig formuleren. Op die manier 'dwingt' ze 
je, nodigt ze je uit om ook ten aanzien van het 
onderwerp zelf tot een eigen stellingname te komen. 
Humanistischer kan het niet.

Ook in het tweede opstel, 'Methodiek van de gees

telijke verzorging', past ze dit precede toe. Zij uit 
haar bedenkingen ten aanzien van het begrip 
'methodiek'. Het suggereert een pasklaar recept, 
wat in tegenspraak is met de aard van het geeste- 
lijk werk en de zo belangrijke grondhouding van de 
geestelijk werker. Deze grondhouding, welke er een 
is van (mee)belevende en beschouwende betrok- 
kenheid, brengt hij in de relatie met de ander. En zo 
er al een methode van de geestelijke verzorging 
is, dan is het die van de relatie, die doel en mid- 
del tegelijk is. Omdat we steeds echter met unieke 
individuen te maken hebben, blijft de geestelijke ver

zorging, die gericht is op bestaansvragen in het licht 
van zingeving, proceswerk, maatwerk.

Tijdens het officiele afscheid op 1 1 december jl. van 
Elly Hoogeveen, docente methodiek van de gees

telijke verzorging en humanistisch raadsvrouw aan 
de Universiteit voor Humanistiek, werd haar en de 
aanwezigen een bundel opstellen van haar eigen 
hand aangeboden, getiteld Verbondenheid. Opstel

len over humanistisch geestelijke verzorging.

Het boek is een compilatie van voordrachten, arti- 
kelen en foespraken, die een tijdsoanne van 1 2 jaar 
beslaan, een uiteenlopend publiek als doelgroep 
hebben en verschillende aspecten van het geestelijk 
werk betreffen. Het bindend thema van de opstellen 
is de zorg om (humanistische) geestelijke verzorging. 
Als je gevraagd wordt een boek te recenseren, lees 
je het vaker en intensiever. Wat me bij deze bundel 
opviel, en wat me ook is overkomen bij Elly's boek 
Eenvoud en Strategie. De praktijk van Humanistisch 
Geestelijk Werk (1991), is dat herlezing me niet ver- 
zadigde, maar juist uitnodigde tot een steeds weer 
hernieuwd aftasten van de zaken die zij te berde 
brengt. Deze ruimte wordt je geboden door de 
manier waarop zij te werk gaat. Mijn persoonlijke
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Na de twee teksten over waarden en methodiek, 
waarin vragen naar de aard, inhoud en methodiek 
van het geestelijk werk centraal staan, voIgt een 
groot middengedeelte (zes teksten) dot meer goat 
over het eigenlijke werk, te weten het werken met 
individuele clienten en groepen.

Elly lardeert hoar overdenkingen met veel voor- 
beelden uit hoar praktijk. Deze betreft vooral hoar 
ervaring met brandwondenpatienten. Ik betrapte 
mezelf erop het jammer te vinden voorbeelden te 
herkennen uit eerdere geschriften van hoar. Los van 
het feit dot dit gegeven te maken heeft met de 
manier waarop (onder andere reeds uitgegeven tek

sten zijn opgenomen) en de voorwaarden waaron- 
der ('onder protest' heeft zij het cadeau aanvaard) 
deze bundel tot stand is gekomen, blijven deze ver- 
halen echter hun belangrijkheid ontlenen aan de 
boeiende voorbeeldfunctie ervan. Wie zou boven- 
dien durven beweren dot het opdissen en oplepe- 
len van steeds nieuwe verhalen meer waarde heeft 
dan het hervertellen en herkauwen van dezelfde 
gebeurtenis.

Enkele verwoorde aspecten die mij opnieuw heb- 
ben bekoord en aangesproken, zal ik aan de orde 
brengen. Zander opsmuk maakt Elly nog eens dui- 
delijk waar het bij zingevingsprocessen am gaat: 
am persoonlijke verhoudingen tegenover het leven, 
de wereld, de ander en zichzelf. Dus niet am ver- 
klaringen. Een geestelijk werker stoat iemand bij am 
wat meer zicht op en in die verhoudingen te krijgen. 
Inzicht kan een eerste vorm van bevrijding, veran- 
dering tot stand brengen. Deze begeleiding - die 
geen vorm van therapie is - die zich in eerste instan- 
tie aandient als directe steun voor mensen bij bij- 
voorbeeld acceptatie en verwerking van rouw, blijkt 
vaak oak een effect op lange termijn te hebben: aan- 
vaarding en waardering door de ander leidf tot zelf- 
aanvaarding en aanvaarding van de situatie, van 
waaruit hernieuwde zingeving mogelijk is en blijft. 
Het is een zichzelf versterkend proces. Door voor dit 
proces ook een appel te doen op de sociale omge- 
ving van de patient, verbreedt en relativeert Elly het 
werk: door de helende krachten hierin aan te boren, 
maakt zij zichzelf overbodig. Onder de titel 'Reso- 
cialisatie van brandwondenpatienten' biedt ze

bovendien een heldere kijk in het (verstoorde) 
wereldbeeld en de beleving hiervan ieder wille- 
keurig slachtoffer.

In 'Blijvend geschonden en zie maar hoe je het redt' 
laat zij ons schaamte meebeleven. Via de voor

beelden die ze geeft, krijg je gevoel voor het sub- 
tiele, doch belangrijke verschil in schaamte dat 
iemand kan/moet ervaren al naar gelang hij het- 
zij bewust hetzij onbewust levende normen over- 
treedt, hij dat al dan niet vrijwillig doet en het een 
tijdelijke of blijvende kwestie betreft. Bovendien kan 
schaamte aan veel zaken verbonden warden. Het 
fenomeen is er voor mij sterk door genuanceerd. 
Wanneer Elly aan het begrip 'kennis' onder ande

re de volgende interpretatie geeft: 'het kunnen lui- 
steren, het je willen verplaatsen in anderen en het 
over jezelf nadenken,' moet ik glimlachen en denk 
ik: die moet ik onthouden voor als anderen mij met 
gewichtige Van Da/e-verklaringen om de oren wil

len slaan. Via deze tekst brengt ze bij mij een gevoel 
van verbondenheid tot stand, wat het gegeven mee- 
delen is delen maar weer eens onderstreept.

Door in het 'hoofdstuk' 'The importance of body lan

guage in relation to mental support' de mens achter 
de patient en de hulpverlener voor het voetlicht te 
halen, geeft schrijfster aan hoe aan het streven naar 
gelijkwaardigheid in een begeleidingsrelatie con- 
creet vorm kan warden gegeven. Als mensen met 
elkaar in contact treden, reageren ze primair op 
elkaar. Een ander, je client, nodig je uit om te rade 
te gaan bij zijn authentieke zelf. Gelijkwaardigheid 
maak je waar, kun je aanbieden, door dit als hulp

verlener ook bij jezelf te doen. Zaak is het daarom 
je primaire gevoels- en lichaamsreacties op iemand 
(ook al maken ze je in eerste instantie onzeker en/of 
aan het schrikken) toe te laten, te bereflecteren en 
te analyseren. Deze zelfkennis en - nog belangrijker 
- zelfacceptatie heb je nodig om tot een kwalitatie- 
ve communicatieve relatie te komen. En is deze rela- 
tie immers niet de methode via welke wij anderen 
trachten te ondersteunen bij hun herbezinning? Het 
herkennen en erkennen van bijvoorbeeld je eigen 
afweerreacties biedt meer ruimte om er lets mee te 
doen dan het onderdrukken ervan. Idealiter ver- 
sterken gevoel/emoties en inzichten/kennis elkaar.
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Belangrijk is het ook andere hulpverleners deze Spie

gel voor te houden.

'Leringen wekken, maar voorbeelden strekken' goat 
over het belong van het werken met en in groepen. 
Hier foont de werkelijkheid de theorie: de accep- 
tatie door anderen leidt tot acceptatie van jezelf, 
wat de acceptatie van anderen weer vergemakke- 
lijkt. Ook kennis, inzicht en duidelijkheid voeren 
tot acceptatie. Lotgenoten zijn wat dat betreft voor 
elkaar 'de ideale ander'. Een eye opener was het 
voor mij nog eens gedemonstreerd te zien dat veel 
eigenlijk werk tussen en na de groepssessies 
gebeurt. Wat gebeurt tijdens een bijeenkomst richt 
zich op gevoel en stemt tot nadenken, een proces 
dat zeker niet beperkt blijft tot de zittingen zelf.

In 'Humanistic counseling in the Netherlands' wordt 
voor een breed publiek een voor mij overbekende 
humanistische koek opgediend. De manier waarop 
Elly de koek verpakt, nodigt mij echter wel weer uit 
tot levensbeschouwelijk winkelen bij haar. Zo vind 
ik haar formulering van humanisme als een levens- 
filosofie, levenshouding, een heel aantrekkelijke. En 
natuurlijk staat voor de humanistisch werkende de 
autonomie en zelfrealisatie van de client centraal, 
heeft hij geen oordeel, geen vooropgesteld doel 
(onder andere in de vorm van bekering) en kent hij 
geen labels toe (in tegenstelling tot psycholoog, 
maatschappelijk werker etcetera), vindt hij daaren- 
tegen de vragen belangrijker dan eventuele ant- 
woorden en probeert hij emoties 66k woordeloos 
duidelijk te krijgen. De relatie professional-client is 
er een van gelijkwaardigheid, wederkerigheid, sym

metric, vindt plaats met mij, niet via mij en biedt 
ruimte voor stilte. Alle bovengenoemde impliciet 
geleefde waarden kunnen, moeten op meso- en 
macroniveau expliciet verdedigd warden. Na deze 
theoretische opsomming moge eens te meer duide

lijk zijn dat Elly's verhalen over ons werk bij mij toch 
als de beste reclameboodschap fungeren. 
'Authentieke keuze en levenshouding' is de schrif- 
telijke weergave van een toespraak die Elly hield 
voor geestelijk verzorgers van verschillende deno- 
minaties. Bij deze gelegenheid maakt zij duidelijk 
wat termen als levenshouding, levensovertuiging en 
levensbeschouwing voor haar inhouden. Bepalend

voor de richting die een mens aan zijn leven geeft, 
is de levenshouding die hij zich heeft verworven. Bij 
het zich bewust maken van deze houding spreekt 
Elly van levensovertuiging. De uiteindelijke explici- 
tering van deze laatste noemt zij levensbeschou

wing. In het delen van een levensbeschouwing 
kunnen mensen elkaar vinden. Pas wanneer een 
levensbeschouwing een intrinsiek onderdeel - dit in 
tegenstelling tot een min of meer van buiten opge- 
legd stelsel van dogma's - van een mens is, kan deze 
een garantie bieden voor geestelijke gezondheid. 
Dit gebeurt wanneer levenshouding, - overtuiging 
en - beschouwing elkaar niet bijten. Wat Elly betreft 
is iemand geestelijk gezond als hij in staat is tot een 
liefdevolle verbondenheid met het leven, zichzelf en 
de ander. Iemand uitnodigen tot een dergelijke ver

bondenheid maakt onderdeel uit van haar huma

nistisch geestelijke werkzaamheden. Belangrijk is 
het voor mensen ook hun angsten onder ogen te 
zien, ja, die zelfs te omarmen. Elly gelooft name- 
lijk dat mensen zich niet zozeer tussen de twee uiter- 
ste gevoelens van liefde en haat, maar eerder tussen 
die van liefde en angst bewegen. Deze gedachte- 
gang van haar heeft bij mij al eerder een paradig- 
mashift op gang gebracht.

De laatste twee opstellen hebben een ander aan- 
dachtsgebied van het geestelijk werk tot onderwerp: 
het ene tracht een bijdrage te leveren aan een efhi- 
sche discussie, of beter, deze aan te zwengelen, en 
het andere beweegt zich op het niveau van beleid 
en organisatie van de ziekenhuisinstelling. Deze 
stukken zijn van vrij recente datum. Duidt de keuze 
voor deze onderwerpen op de wens en noodzaak 
tot verbreding en verdieping van de inhoudelijke 
invulling alsook de profilering van onze professie? 
Een wens die in het laatste geval bijna een plicht 
wordt, in een tijdperk van toegenomen bezuinigin- 
gen onder andere in de gezondheidszorg met de 
eventuele consequenties voor de praktijk van de 
'softe' sectoren? Of is de doordenking en het aan 
de orde stellen van deze zaken een vanzelfsprekend 
'eindpunt' in het trace van Elly's beroepscarriere? 
Haar sfellingname in 'Zelfbeschikking ... een rechtl? 
... een plicht?!' getuigtvan moed. Moed die zij haar
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patienten toedicht en toewenst. Het perspectief van 
waaruit zij onderhavige kwestie benadert, heeft mij 
op een ander been gezet. Na de plicht die een arts 
volgens haar heeft een patient op behoorlijke en vol- 
ledige wijze informatie te verschaffen over diens 
ziektebeeld, de voor handen zijnde behandelings- 
methoden en hun mogelijke consequenties, legt zij 
de patient de plicht op om om deze informatie te 
vragen. Pas dan kan en moet er namelijk van wer- 
kelijke zelfbeschikking sprake zijn. Voorwaar, een 
gelijkwaardige roldoorbreking voor zowel arts als 
patient! In deze tijd van dehumanisering, waarin ten 
gevolge van toegenomen specialisatie zowel bij 
behandelaar als behandelde een totaalbeeld van 
diens lijden ontbreekt, is in de eerste plaats het 
'slachtoffer' gebaat bij veranderingen. Elly steekt 
haar nek uit door juist de kwetsbare aan te sporen 
dit proces vanuit een bevochten bewustzijn in gang 
te zetten.

De meer formele toon en inhoud van de beleidsno- 
titie 'Een methode voor het optimaliseren van de 
plaats van de geestelijke verzorging binnen de orga- 
nisatie' vergde aanvankelijk wat extra concentra- 
tie van me. Herlezing brachteen herverbinding met 
de inhoud van ons werk en de persoon van Elly tot 
stand. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit 
dat zij haar doelgroep (beleidsmakers) via enga

gement bij de aard en praktische uitvoering van een 
levensbeschouwelijke professie probeert te betrek- 
ken. Wat te denken van zinsneden als: 'verhelde- 
ring van tragische en complexe keuzesituaties...', 
'reflectie op deze tot routine geworden handeling- 
spraktijken...' en 'realiseren hoe we iets doen [doet 
ons beseffen] dat het ook anders kan of behoort te 
gebeuren...'? Wanneer ze het heeft over geestelijk 
werk dat op leefwereldniveau de systeemwereld van 
het ziekenhuisgebeuren bevraagt, betoont zij zich 
bovendien een keurig representante van het wereld- 
je van de Universiteit voor Humanistiek.

Mocht iemand overigens een jaarverslag gaan 
schrijven voor de instelling waar hij werkt, dan kan 
deze laatste tekst heel aardig als sjabloon fungeren. 
En mocht je na dit getheoretiseer weer even terug 
verlangen en willen naar waar het in ons werk uit- 
eindelijk allemaal om begonnen is, dan kun je

gewoon opnieuw bij het eerste opstel beginnen. 
Daar leent zo'n bundel met korte, overzichtelijk 
gerangschikte stukken zich namelijk uitstekend voor. 
Joke Dijkstra

Joke Dijkstra is zesdejaars studente aan de Univer

siteit voor Humanistiek. Zij liep stage in het Zuider- 
ziekenhuis te Rotterdam en in het Academisch 
Ziekenhuis Utrecht.
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RECENSIES

Han Banning, De kleine Frederik is blind. Den- 
ken over kwetsbaarheid, Nelissen, Baarn, 
1997. isbn 90-2440549-1. 88 biz.

/ 19,50.

baarheid te kunnen behouden. Banning past regel- 
matig op bij de kleine Frederik, die blind geboren 
is en nooit zal kunnen zien. Die ervaring en dat 
gegeven zetten hem aan tot het schrijven van dit 
boek.
Dat wordt onder andere duidelijk door de opzet 
van de verschillende hoofdstukken. Elk hoofdstuk 
begint Banning als het ware protend tegen Frede

rik. Een aantal hoofdstukken eindigen ook op die 
wijze, en af en toe duikt Frederik in de loop van 
het verhaal nog eens op. Die fragmenten zijn de 
inleidingen op de betogen die op elk ervan vol- 
gen. Deze structuur en die fragmenten bepalen 
voor een belangrijk deel de toonzetting van het 
boek, die in hoge mate consistent is met het onder- 
werp waarover Banning schrijft. Dat is geen onbe- 
langrijk gegeven. Banning schrijft vanuit een 
postmoderne analyse over de samenleving. Maar 
alhoewel het ook een kritisch boekje is, is het toch 
vooral constructief gericht, het ontvouwt een levens- 
visie in plaafs van visies van anderen te bekritise- 
ren. Zijn boek heeft geen moment het 
deconstructionistische pathos van de 'filosofie van 
de achterdocht' dat we soms bij andere postmoder

ne verhandelingen over de hedendaagse mens en 
de samenleving aantreffen.

De vraag die Banning zichzelf en de lezer sfelt, is 
wat de kleine Frederik ons te zeggen heeft. De 
vraag 'wot heb jij ons te zeggen?' is een vraag, al- 
dus Banning, die van al het kwetsbare uitgaat, 
Daarmee wordt De kleine Frederik is blind een ver- 
handeling over de ontwikkeling van menswaardig- 
heid en over solidariteit. In een aantal stappen 
ontvouwt zich de gedachtengang. Na een zeer 
kort inleidend hoofdstuk gaat Banning in op een 
aantal aspecten van de (post-) moderne ontwikke- 
lingen en de gevolgen daarvan voor onze kwets

baarheid: fragmentatie, het ontbreken van 
overkoepelende visies. Dat mondt uit in de vraag

In onze cultuur wordt weerbaarheid als een groot 
goed beschouwd. Zelfredzaamheid, assertiviteit, 
zelfstandigheid, het zijn evenzovele termen die ver- 
wijzen naar de noodzaak dat elk individu zich 
voor een belangrijk deel op eigen kracht staande 
dient te kunnen houden in de strijd om het bestaan. 
Voor sommige mensen leidt dat tot cynische visies 
op de betekenis van medemensen voor elkaar, 
voor anderen gaat van dit gegeven een enorme uit- 
daging uit. Maar in beide gevalien gaat een weer- 
bare opstelling niet zelden ten koste van een 
waardevolle kwaliteit, te weten kwetsbaarheid. Is 
kwetsbaarheid een kwaliteit, zal men zich wellicht 
afvragen. Moeten wij onze kwetsbaarheid, gege

ven de noodzaak tot zelfhandhaving, niet juist ver- 
minderen? Nee, is het antwoord van de filosoof 
Han Banning. In het onlangs verschenen De kleine 
Frederik is blind. Denken over kwetsbaarheid 
houdt hij een overtuigend pleidooi voor het behoud 
van onze kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, dat wil 
zeggen broosheid en verfijndheid, verteenwoordigt 
een waarde die van essentieel belong is voor het 
realiseren van een menswaardig bestaan. Kwets

baarheid hoort bij het leven en geeft het leven 
diepte.

De kleine Frederik is blind is een mooi, zeer toe- 
gankelijk en leesbaar geschreven boekje. In 
tegenstelling tot wat de lezer, afgaande op de titel, 
wellicht verwacht, gaat het niet over blind zijn of 
over leven met een handicap. Het boek gaat over 
kwetsbaarheid: over hoe we in onze samenleving 
met het kwetsbare omgaan, hoe we onze kwets

baarheid kwijtraken en wat nodig is om die kwets-
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of we bereid zijn mensen in onze samenleving een 
plaats te geven die niet kunnen voldoen aan de 
eisen van weerbaarheid en zelfzorg, mensen die 
niet kunnen voldoen aan de heersende consumptie- 
ve normen. Hoe gaan we, anders gezegd, om met 
het gekwetste en het kwetsbare? Solidariteit is dan 
het antwoord op de vraag hoe normen en waar- 
den van menswaardigheid zijn te realiseren. En 
voor die solidariteit is nodig dat we onze eigen 
kwetsbaarheid en onmacht erkennen. Voor Ban

ning is dit laatste het centrale thema van het boek. 
Vervolgens verkent Banning het fenomeen kwets

baarheid. Broosheid tegenover krachten die grater 
zijn dan wijzelf is een aspect van kwetsbaarheid. 
Verfijndheid is het tweede. Dat verwijst naar onze 
constructie als mens, onze gevoeligheid voor storin- 
gen. Ook gaat de auteur in op het gegeven dat we 
onze kwetsbaarheid dikwijls camoufleren, met als 
gevolg enerzijds het zelf krampachtig warden, 
anderzijds het overheersen van anderen. Het gaat 
hier om weerbaar-zijn door gesloten te raken. 
Daartegenover stelt Banning dat het van belong is 
om openheid te behouden, openheid voor en door 
onze kwetsbaarheid. In die kwetsbaarheid liggen 
kracht en vitaliteit besloten, openheid daarvoor 
houdt ons creatief. Het behoud van die openheid is 
afhankelijk van - opnieuw - solidariteit en van 
wederzijdse communicatie die kwetsbaarheid niet 
verdoezelt.

Hierna gaat het over de twee gezichten van de 
macht. We hebben macht die voor ieder moge- 
lijkheden schept en macht die verbindingen ver- 
breekt en het kwetsbare bedreigt. Die bedreiging 
kent, als het om macht gaat, twee oorzaken: ons 
eigen misbruik van macht en de macht van afhan

kelijk makende instituties. Er is nog een derde 
bedreiging van onze kwetsbaarheid: het kwaad 
dat ons zomaar overkomt (bijvoorbeeld natuurram- 
pen). Op dit laatste loopt onze eigen macht ogen- 
schijnlijk stuk. Maar toch niet helemaal: een 
antwoord daarop kan gevonden warden in de 
menselijke verbondenheid met elkaar.

Dit alles is de aanzet voor enkele volgende hoofd- 
stukken waarin het behoud van onze kwets

baarheid aan de orde wordt gesteld. 
Achtereenvolgens passeren 'het kind in ons', 
opvoeden tot kwetsbaarheid, de betekenis van

aandacht en de betekenis van afscheid en rouw. In 
deze hoofdstukken verschijnen kwetsbaarheid en 
wat daarmee samenhangt als positieve waarden. 
Zo wordt 'het kind in ons' tijdens ons leven inge- 
snoerd en tot een 'clandestiene verstekeling'. Tege- 
lijkertijd biedt de hedendaagse cultuur een 
uitgelezen kans om dat kind in ons, dat het kwets

bare is en vertegenwoordigt, tot zijn recht te laten 
komen, teneinde onze individualiteit te vitaliseren. 
Het pleidooi daarvoor is een pleidooi voor luiste- 
ren naar onszelf, voor afgaan op onze intuVtie. Het 
erkennen van het kind in ons maakt ons kritisch 
tegenover het eigen bestaan en ligt aan de basis 
van tolerantie. Deze gerichtheid heeft natuurlijk 
consequenties voor onze opvoeding. Die dient 
meer georienteerd te zijn op kwetsbaarheid. Twee 
trefwoorden treden op de voorgrond: verantwoor- 
delijkheid en solidariteit. En de menselijkheid van 
onze maatschappij is afhankelijk van het serieus 
nemen van de paradox dat opvoeden ruimte geven 
betekent, dat we bereid en in staat zijn los te laten 
en afscheid te nemen in plaats van onze waarheid 
te doen gelden. De opvoeding dient voorts gericht 
te zijn op het 'eigen warden' van aandacht. Het 
gaat hier niet om ik-gerichte aandacht, maar om 
aandacht voor broosheid en verfijndheid. Aan

dacht, zegt Banning, is de diepste dimensie, het 
fundament van de solidariteit. En in solidariteit 
krijgt ook het eigen leven zin en betekenis. Want, 
zo lijkt de onderliggende boodschap van De kleine 
Frederik is blind te luiden, pas aan en door elkaar 
krijgt ons leven een zin. Aandacht voor het kwets

bare en gekwetste in onszelf brengt ons ook bij de 
uiterste consequentie van de menselijke kwetsbaar

heid, de dood. Daarmee komt Banning op het the

ma afscheid en rouw. Kwetsbaarheid veroorzaakt 
altijd rouw, omdat het ons confronteert met het 
onvermijdelijke en dus met verlies. En rouw moet 
gedeeld kunnen warden, het vraagt om een grond- 
houding van echt verstaan van anderen in hun 
nood. Als rouw niet gedeeld wordt, verkommeren 
mensen en warden ze depressief.

Al met al blijkt kwetsbaarheid het startpunt voor 
een zinvolle orientatie op ons bestaan, en niet iets 
negatiefs. Maar onvermijdelijk brengt het thema 
ons weer bij weerbaarheid en daarmee op een
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afweging hoe kwetsbaarheid en opkomen voor 
jezelf zich tot elkaar verhouden. Solidariteit blijkt 
dan niet op elk moment de hoogste norm, solidari

teit kan ook afhankelijk maken. Ook de vrijheid 
van ons zelf en van de ander is van groot belong. 
Hier gaat het in wezen om harmonie en evenwicht, 
om de juiste balans tussen de krachten en tenden- 
sen in ons leven. Dit lijkt een makkelijk antwoord, 
maar dot is het niet, althans niet op het niveau van 
de levenspraktijk. Dit antwoord laat ook zien dat in 
zekere zin het boek niet af is, niet af kan zijn.

Want het geeft geen recepten en pasklare antwoor- 
den, het duidt eerder gerichtheden en intenties 
aan. Banning doet dat, het is al gezegd, in een 
toonzetting die past bij het thema. Hoewel niet 
alles nieuw is wat hij aangeeft, maken die toonzet

ting en het genuanceerde en samenhangende van 
de visie die hij ontwikkelt het lezen van dit boekje 
zeer de moeite waard. Wie is ingevoerd in de ide- 
ologie van de jaren zeventig zal soms punten van 
overeenkomst met die periode ontdekken, zoals het 
belong van aandacht, openheid, etc. Het verschil 
echter is dat Banning niet in de eerste plaats 
schrijft met het oog op individuele ontplooiing, 
maar gericht is op menswaardig samenleven. En in 
het verlengde hiervan pendelt hij steeds been en 
weer tussen aandacht voor het kwetsbare om ons 
been en voor het kwetsbare in onszelf. Daarmee 
blijft het boek dicht bij huis, nuchter en - in zoverre 
dat bij een verhandeling over waarden kan - con- 
creef. Kortom, een boekje dat meer dan de moeite 
waard is om te lezen en in de boekenkast van 
raadslieden en humanistici niet mag ontbreken.

Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Hierin 
gaat hij er vanuit dat grondslagen niet als extern 
fundament moeten warden beschouwd. Het gaat 
om het expliciteren van filosofische en sociologi- 
sche noties die al in het opbouwwerk circuleren, 
om deze vervoigens op hun bruikbaarheid en 
houdbaarheid te onderzoeken.

De positie van het opbouwwerk in onze maat- 
schappij is verre van onbetwist. In de jaren zeven

tig positioneerde het opbouwwerk zich tegenover 
de overheid, dat wil zeggen de autoriteiten: het 
opbouwwerk is er ten behoeve van de bevolking, 
of specifieker voor de buurtbewoners. Sociologen 
en filosofen waren hier kritisch over of negeerden 
het opbouwwerk. In de jaren tachtig is de belang- 
stelling voor welzijnswerk hoe dan ook niet bijster 
groot.

Dat er in de jaren tachtig weinig belong gehecht 
wordt aan de opbouwwerkers als derde partij, die 
de positie van burgers ten opzichte van de over

heid moet versterken, heeft te maken met de kritiek 
op de maakbare samenleving. Hierin zijn twee ter- 
men van groot belong: paternalisme en zelfont- 
plooiing. Het uitgangspunt is dat paternalistisch 
optreden van derden zelfontplooiing blokkeert. In 
de na-oorlogse periode was paternalistisch optre

den binnen het maatschappelijk werk schering en 
inslag. Met de uitbouw van het professionele wel

zijnswerk in de jaren zestig verliest het paternalis

me van het verzuilde particulier initiatief haar 
vanzelfsprekendheid. Immers, dat paternalisme 
was gebaseerd op wereldbeschouwelijke gronden, 
terwijl de moderne sociaal werkers uitgaan van 
technisch-professionele vaardigheden. De gepoliti- 
seerde opbouwwerkers uit de jaren zeventig ver- 
werpen een dergelijke professionalisering echter. 
Het uitgangspunt is immers het perspectief van de 
bewoners. Dat leidde tot een lastige paradox: om 
de mondigheid van achtergestelden te vergroten 
moet de wereld warden veranderd, maar tegelij- 
kertijd dragen 'de opbouwwerkers zelf bij aan 
deze onmondigheid door voor de onmondigen te 
beslissen wcarom en waartoe de wereld moest 
warden veranderd'. (p. 7)

In de jaren tachtig wordt deze paradox longs twee 
wegen opgelost. Enerzijds door afstand te nemen 
van het activistische opbouwwerk, waarbij conform

Jan Hein Mooren

W.GJ. Duyvendak, Het belong van derden. 
Over opbouwwerk, sociale cohesie en 
multiculturaliteit (oratie Erasmus Universi
teit Rotterdam), Dr. Gradus Hendriks Stich- 
ting, Den Haag, 1997.

Op 23 januari jl. sprak W.GJ. Duyvendak zijn 
rede uit bij de aanvaarding van het ambt van bij- 
zonder hoogleraar 'Wetenschappelijke Grondsla

gen van het Opbouwwerk' aan de faculteit
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het idee van nieuwe zakelijkheid specifieke des- 
kundigheid wordt geclaimd. Anderzijds door te 
kiezen voor 'romantisch vitalisme', waarbij de ken- 
merken van een sociale beweging behouden blij- 
ven en opbouwwerkers geen beter weten claimen. 
Het is opmerkelijk dot de paternalisme-kritiek in de 
jaren tachtig leidt tot een doorbraak van het libera- 
le denken. Met hun accentuering van zelfontplooi- 
ing door vrije individuen blijken opbouwwerkers 
uiteindelijk de meest natuurlijke erfgenamen te zijn 
van de anti-paternalistische beweging van de jaren 
zestig en zeventig. Hierbij ontgaat het de sociale 
sector dat in diezelfde tijd binnen de filosofie een 
opmerkelijke relativering en contextualisering 
plaats vond van het aufonome subject. De gedach- 
te van een volstrekt autonoom individu wordt als a- 
historisch en onsociologisch ontmaskerd. Mensen 
leven in sociale verbanden, zijn van elkaar afhan- 
kelijk en hebben zorg nodig. Hiermee 'kan dus de 
vraag (weer) aan de orde komen of mensen gehol- 
pen mogen en kunnen warden, door derden, om 
meer greep op hun eigen leven te krijgen.' (p. 9) In 
de jaren negentig staat de liberale autonomie- 
opvatting weer fundamenteel ter discussie. Gesteld 
is dat onder het mom van respect voor autonomie 
er sprake is van een cultuur van verwaarlozing, 
onverschilligheid en afzijdigheid. Er moet ruimte 
zijn voor derden die gevraagd en ongevraagd het 
belong van anderen representeren. Het gaat hier 
om opbouwwerkers-nieuwe stijl. 
Opbouwwerkers-nieuwe stijl, die niets meer zeker 
weten, moeten vervolgens op zoek gaan naar 
anderen, derden, om interventies te overleggen, 
verantwoording af te leggen. Derden zijn dus ook 
van belong voor de opbouwwerkers zelf. Hierbij 
moeten ze ook hun relatie tot de politiek herover- 
wegen en zich daarmee buigen over het belong 
van de politiek. Dit leidt tot de vraag hoe de poli

tiek haar rol als derde kan waarmaken.

Vervolgens gaat Duyvendak in op het belong van 
Habermas en Touraine voor het opbouwwerk-nieu- 
we stijl. Volgens hem is de leefwereld-systeem 
dichotomie van Habermas niet erg behulpzaam, 
evenmin als die van societe politique en societe 
civile van Touraine. Een faciliterende politiek is van 
groot belong voor sociale participatie en binnen 
een dergelijke benaderingen zijn tweedelingen niet

zo handig. Sterker nog, een terugtrekkende over- 
heid verzwakt het maatschappelijk middenveld in 
plaats van het te versterken. De overheid moet 
voorwaarden blijven garanderen waardoor men

sen zichzelf beter kunnen redden. Dan moet wel 
gebroken warden met anti-systeemdenken en met 
radicale autonomie noties. Hiermee wordt de inter- 
mediaire functie van opbouwwerk tussen achterge- 
stelde groepen en overheid benadrukt.

Naast de opbouwwerkers als derde partij, de 
derde partij voor de opbouwwerkers en de politiek 
als derde partij,onderscheidt Duyvendak nog een 
vierde vorm van derde partij, vertrekkend vanuit de 
notie van multiculfuraliteit. Het gaat dan om de 
rechten van culturele minderheden. Het harmonieu- 
ze leefwerelddenken met haar nadruk op communi- 
catieve gelijkwaardigheid, sensibiliteit en 
authenticiteit is dan weinig behulpzaam. Er wordt 
te gemakkelijk uitgegaan van heterogeniteit en 
menging en het is de vraag of sociale cohesie hier- 
door toeneemt. Immers, van een collectieve identi- 
teit is binnen een multiculturele samenleving 
nauwelijks sprake. 'We moeten niet proberen om 
weer voor heel Nederland nieuwe, gedeelde, 
gemeenschappelijke waarden te vinden, maar ons 
concentreren op minimale normen, welhaast proce- 
durele normen die voorschrijven hoe mensen met 
verschillende achtergronden met elkaar horen om 
te gaan en elkaar niet links horen te laten liggen, 
of erger.' (p. 15) Dit houdt in dat verschillen gere- 
specteerd moeten warden. Het 'inclusieve denken 
is prachtig op voorwaarde dat mensen er ook bij- 
horen wanneer ze anders zijn.' (p. 16) Het belong 
van derden is mede gelegen in de erkenning van 
de eigenheid van anderen.

De rede van Duyvendak bevat een aantal inzichten 
die ook van belong zijn buiten het opbouwwerk. 
Een ieder die te maken heeft met empowerment en 
emancipatie van achtergestelde groepen in onze 
samenleving, doet er goed aan zelf kennis te 
nemen van deze tekst. Dat geldt ook voor geeste- 
lijk werkers.

Douwe van Houten

Praktische Humanistiek nr.4, 6e jaargang juli 1997 61



Gertjan van Dijk, Het geloof der vaderen. De 
denkwereld van de bevindelijk gerefor- 
meerden, Sun, Nijmegen, 1996.

ISBN 90-6168-474-9. 263 biz. / 39,50.

dat hij afnam, maakte zijn vroegere vragen en 
twijfels over de inhoud van de leer weer levendig. 
Naar aanleiding daarvan onderzocht hij de denk

wereld van het bevindelijke gereformeerde geloof, 
dat zo'n zware last legt op het alledaagse 
bestaon. Op het eerste gezicht lijkt de bevindelijk 
gereformeerde geloofsleer rechtlijnig, moor deze 
heeft een opmerkelijke complexiteit. Van Dijk 
sprak met vijftig betrokkenen: met predikers en 
predikanten, met middelbare schooldocenten en 
burgemeesters, met zowel gelovigen als ex-gelo- 
vigen. Hij haalde informatie uit (kerk-)bladen en 
kranten uit de bevindelijk hoek. Zijn zegslieden en 
bronnen bleken het echter op veel punten oneens 
met elkaar te zijn.

In zorginstellingen ontmoeten geestelijk verzorgers 
ook leden van 'zwarte kousenkerken', hoewel 
deze gezindte beschikt over allerlei 'eigen' voor- 
zieningen zoals - in Amersfoort - een psychiatrisch 
ziekenhuis. De bevindelijke gereformeerdheid 
woont vooral in Zeeland, in Zuid-Holland op de 
eilanden, in de polders en de waarden maar ook 
te Rotterdam en op de Veluwe. De omvang van 
deze in vele subgroepen verdeelde populatie ligt 
tussen de twee- en driehonderdduizend mensen. In 
de journalistieke studie Het geloof der vaderen is 
de wereld van hun denken op een toegankelijke 
en verantwoorde wijze in beeld gebracht. Deze 
studie is gesubsidieerd door het Ponds Bijzondere 
Journalistieke Projecten.

Bevindelijkheid

De bevindelijke gereformeerden onderschrijven, 
aldus Van Dijk, niet alleen christelijke dogma's, 
maar zij verlangen ook het geloof persoonlijk te 
'bevinden' oftewel 'in het hart te ervaren'. En ver- 
der zijn zij er ten diepste van overtuigd dat geen 
enkele mens in stoat is om uit zichzelf tot die ge- 
loofsbeleving te komen. De mens kan alleen gelo- 
ven als het opperwezen hem of haar het geloof 
geeft. Veel bevindelijken menen trouwens juist 
daarom dat het fundamenteel verkeerd is om 
gebruik te maken van bijvoorbeeld psychiatrische 
hulpverlening. Dif zou immers neerkomen op het 
hulp zoeken bij de mens, terwijl echte troost alleen 
van het opperwezen kan komen. Vanzelfsprekend 
echter heeft de geneesheer-directeur van het psy

chiatrische ziekenhuis op dit onderwerp een visie 
met andere accenten.

Pas als god in het hart komt, zo vertelde men, is 
de mens in stoat om god en de naasten liefheb- 
ben, en pas dan is er hoop op vergeving van zon- 
den en een leven in het hemels paradijs. Het 
verlangen naar zekerheid omtrent het plaatsje in 
het paradijs beheerst het leven van de bevindelij

ken sterk, soms allesoverheersend. Groot is hierbij 
het gevaar van inbeelding, zo menen niet alleen 
kritische buitenstaanders, maar ook de bevinde

lijken zelf. Maar de laatsten voegen hieraan wel 
toe, dat de 'ademtocht van de Allerhoogste' spo- 
ren nalaat en dat aan de hand daarvan echt van 
namaak kan warden onderscheiden. Bij het keuren

De publicist Gertjan van Dijk (1952) groeide op in 
een bevindelijk gereformeerd milieu. Zijn ouders 
behoorden tot het in ons land grootste zelfstandige 
zwarte-kousengenootschap, de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika, dat 
hier rond de 95.000 leden felt. Zijn vader zat 
long in de road van de gemeente Kampen namens 
de eigen politieke organisatie, de Staatkundig 
Gereformeerde Partij. Zelf zwoer Van Dijk jaren 
geleden het 'geloof der vaderen' af, dat hem het 
dogma had ingepeperd van het menselijk falen. 
Van vroeger herinnerde zich vooral een altijd aan- 
wezige knagende twijfel bij alles wat hij deed. Het 
was echter niet in de eerste plaats een schuld- 
gevoel, waarmee hij door ouders, onderwijzers en 
dominees werd opgezadeld. Hij kon goed leren, 
deed zijn best op school en verder was hij ook 
geen slechte jongen. Maar uiteindelijk had dat 
allemaal niets te betekenen. Zijn opvoeding lever- 
de hem vooral een gevoel op van niets te kunnen 
doen wat enige zin heeft.

Aanvankelijk wilde Van Dijk de culturele eigenhe- 
den van deze groepen beschrijven en bijvoor

beeld verklaringen aandragen voor hun specifieke 
woongebied. Maar al gelijk het eerste interview
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van iemands zielservaringen legt het oordeel van 
reeds erkende 'kinderen van God' een zwaar 
gewicht in de schaal. Naar de indruk van een 
bepaalde zegsman schrijft men iemand soms zelfs 
al af voor de eeuwigheid wegens te kart of fe long 
haar. Volgens een ander heeft de strenge krifiek tot 
doel om de persoon in kwestie te prikkelen om de 
zaak klaarder te krijgen. In de kerkdiensten in de 
strengere kringen speelt het al dan niet erkend-zijn 
een rol wanneer er avondmaal wordt gehouden. 
Want hier acht men alleen 'bekeerden' gerechtigd 
tot deelname. Uitgebreid laat Van Dijk een betrok- 
kene aan het woord, die zeer beeldend vertelt 
over de dan heersende spanning.

het boek een uitstekend geredigeerd geheel vormt 
met afgewogen citaten en pregnante sfeerimpres- 
sies. De auteur heeft zijn eigen insider-outsider 
kwaliteit goed weten te gebruiken om de opinies, 
de overtuigingen en de bijbehorende atmosfeer 
van de bevindelijke mannen en vrouwen toeganke- 
lijk te maken en glashelder te presenteren. Dit 
handzame boek vormt een schitterende rondlei- 
ding door een doorgaans ontoegankelijk geestelijk 
landschap.

Freek Boon (godsdienstsocioloog en humanistisch 
geestelijk verzorger)

Geestelijke leidslieden

De aanstaande predikant in een bevindelijke kerk 
moet een erkend Kind van God zijn en ten over- 
staan van de plaatselijk kerkeraad aantonen 
geroepen te zijn tot dot ambt door god. De rood 
moet horen hoe en wanneer dat gebeurde. Bij de 
Gereformeerde Gemeenten voIgt na de erkenning 
een opleiding van vier jaar, verzorgd door eigen 
predikanten. Zij hebben overigens voor hun 160 
gemeenten 55 predikanten. Bij de Oud-Gerefor- 
meerden mogen beproefde kandidaten de kansel 
meteen op, omdat de geest hen leidt. Voor hun 60 
gemeenten zijn slechts zes ambtsdragers in func- 
tie. Met deze krapte zit men echter geenszins: dat 
er in andere genootschappen zoveel voorgangers 
zijn, bewijst dat die kerken de waarheid ruim, te 
ruim opvatten. In de allerzwaarste kringen warden 
de eigen predikanten op handen gedragen. Hun 
woorden warden als wet opgevat en hun uitleg 
van bijbel en geschriften betiteld als de enig juiste. 
Door ook een dominee, Henri Kersten uit Yerseke, 
werd - in 1918, in Middelburg - de SGP opgericht 
en dertig jaar long geleid. En al waren niet alle 
bevindelijken daar direct enthousiast over, genoe- 
gen moet het hen toch wel hebben gedaan om in 
de krant te lezen hoe 'hun' voorganger de rege- 
ring het oordeel aanzegde. Het geloof der vade- 
ren geeft een opmerkelijk helder beeld van een 
complexe 'oer-Hollandse' denk- en belevings- 
wereld die naar zijn eigen aard juist volstrekt niet 
de neiging heeft zich aan buitenstaanders te ver- 
klaren. Die inzichtelijkheid hangt ermee samen dat

Sijtze de Roos, Diagnostiek en planning in de 
hulpverlening: een dynamische cyclus, 
Dick Coutinho, Bussum, 1996. 
isbn 90-6283-031-5. 341 biz. / 49,50.

In Diagnostiek en planning in de hulpverlening 
presenteert Sytze de Roos een aantal hulpmidde- 
len voor hulpverleners, inclusief gebruiksaanwij- 
zing. Een methodiekboek met bijsluiter dus; de 
moeite waard om er in Praktische Humanistiek 
aandacht aan te besteden. Weliswaar richt het 
boek zich op psycho-sociale hulpverlening, 
het bevat inzichten die een bredere strekking heb

ben. Dat heeft te maken met de gekozen invals- 
hoeken: respect voor de client, professionaliteit die 
berust op het principe van existentiele aandacht, 
inzicht in je inspiratiebronnen en zelf-reflectie als 
beroepshouding, aandacht als communicatieve 
kwaliteit. Binnen de praktische humanistiek geen 
onbekende principes. Wat De Roos probeert is het 
ontwikkelen van een methodiek, waarbinnen ruim- 
te blijft voor 'de ethiek van de aandacht' (p. 279). 
Het omvangrijke maar goed leesbare boek bestaat 
uit drie delen. Deel I is het meest omvangrijk (twee- 
derde van het boek) en omvat het ontwerp van de 
'plancyclus'. Dit wordt per fase gepresenteerd in 
zes hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt het belong 
van ordening en zorgvuldige beeldvorming in de 
hulpverlening uitgelegd. De plancyclus, bestaande 
uit orientatie, diagnostiek, planning en uitvoering, 
is gericht op het bewerksfelligen van zorgvuldige 
aandacht in de hulpverlening. Aan de hand van

maar
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liteit die berust op het principe van aandachf, en 
waarin de persoon van de client niet verdwijnt 
achter de diagnostisch correcte reconstructie van 
zijn klachten.' (p. 293)

Diagnostiek en planning in de hulpverlening is 
bedoeld als leerboek voor HBO-instellingen. De Roos 
is als methodiekdocent werkzaam aan de Haagse 
Hogeschool. Hij is tevens senior supervisor en orga- 
nisatieadviseur. Zijn boek verdient alle waardering 
en bevat vele nuttige suggesties om met verstand 
methodisch te werk te gaan. Ook geestelijk werkers 
kunnen boat hebben bij kennismaking met dit boek. 
Een voordeel is dat je volgens de auteur de hoofd- 
stukken in willekeurige volgorde kunt lezen. Toch zit 
daar juist een probleem.

Tijdens een lezing naar aanleiding van de presen- 
tatie van dit boek aan de Haagse Hogeschool 
onder de titel 'Het gaat er niet alleen om of we de 
dingen goed doen, maar ook of we de goede din- 
gen doen', heb ik me verbaasd over de volgorde 
van de delen. Immers, ligt het niet veel meer voor 
de hand om deel I vooraf te laten gaan door de 
delen III en II? In deel III warden immers de uit- 
gangspunten voor professioneel handelen in de 
hulpverlening neergezet en deel II gaat over maat- 
schappelijke en organisatorische randvoorwaar- 
den waarbinnen de hulpverlening moet werken. 
Hiermee wordt een kader gezet waarbinnen de 
aangerijkte methodieken kunnen warden toege- 
past, zodat alle waarschuwingen en gebruiksaan- 
wijzingen ook geplaatst kunnen warden. De 
opbouw nu is erg inductief; schep voor schep war

den de waarschuwingen gegeven en pas aan het 
eind wordt duidelijk waardoor deze ingegeven 
zijn. Misschien een typisch universitair commen- 
taar, maar toch met de aanbeveling: draai het bij 
een volgende druk eens om. Wat mij betreft zou 
wat dan het derde deel wordt ook wel wat korter 
kunnen. en deel I graag wat longer. Daarin ook 
aandacht voor aandachf voor jezelf als hulpverle- 
ner; een soort zelf-diagnostiek om je te bescher- 
men tegen standaardisatie en burn out, en iets 
meer over de reflectieve organisatie. Deze kantte- 
keningen kunnen voor een deel ook gelezen war

den als leeswijzer; begin maar aan het eind.

voorbeelden (waarvan het hele boek er vele 
bevat) laat de auteur zien wat er kan gebeuren als 
een hulpverlener nalaat indrukken, gevoelens en 
overtuigingen te ordenen. Hij gaat vervolgens in 
op diagnostiek en op de fosen en stappen van de 
plancyclus, inclusief hoe je daar mee om moet 
gaan. De hoofdstukken 2 en 3 gaan in op obser- 
veren; eerst op achtergronden, structurering en 
vormgeving (hoofdstuk 2) en vervolgens op instru- 
menfen, methoden en technieken (hoofdstuk 3). 
Hoofdstuk 4 gaat over rapportage, registratie en 
dossiervorming. In hoofdsuk 5 wordt nader inge- 
gaan op diagnostiek in de praktijk, onderscheiden 
naar niveaus, componenten, uitgangspunten en 
grondvormen en voorzien van voorbeelden van 
veel gemaakte fouten. De vier fasen van het dia

gnostisch proces warden vervolgens in hoofdstuk 
6 verder uifgewerkt.

Deel II gaat over opgedane ervaringen met de 
plancyclus en bevat twee hoofdstukken. In hoofd- 
sfuk 7 gaat het om maatschappelijke ervaringen en 
dit hoofdstuk bevat in feite een diagnose van de 
huidige maatschappij. Hoofdstuk 8 handelt over 
organisatorische en werkinhoudelijke ervaringen, 
met aandacht voor de druk waaronder professione- 
le werkers zijn komen te staan, voor de burger als 
consument en de oprukkende juridisering, economi- 
sering en rationalisering in de hulpverlening.

In het afsluitende deel III gaat het om reflectie en 
reconstructie: de plancyclus als leidraad en valkuil. 
In feite was de lezer al vele malen gewaarschuwd 
en in hoofdstuk 9 wordt een aantal reflectieve 
overwegingen nog een keer op een rij gezet. 
Eigenlijk gaat het meer om een nadere uiteenzet- 
ting over de gehanfeerde uitgangspunten. Het 
belong van reflectie wordt uitgelegd met als waar- 
schuwing de vluchf in een technische benadering 
van het werk, met name door hulpverleners die 
zelf niet meer zo uit de voeten kunnen met zinge- 
vingsvragen. Reflectie is ook nodig omdat 'metho

disch verantwoord handelen niet als vanzelf 
samenvalt met ethisch verantwoord handelen.' (p. 
292) 'Dat hulpverleners hun werkzaamheden pro- 
tocolleren, plannen, programmeren, beschrijven 
en verantwoorden is nuttig zolang het hen maar 
niet afhoudt van de hoofdzaak: het geven van 
aandacht. (...) Daarom bepleit ik een professiona- Douwe van Houten
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