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EDACTIONEEL

Een groot deel van dit nummer wordt gevormd 
door een selecfie van de inleidingen die zijn 
gehouden tijdens het najaarssymposium over 'Inspi- 
ratie in je werk'. Daaromheen is een aantal andere 
artikelen opgenomen. Alphons van Dijk goat in op 
multiculturele geestelijke verzorging. Hij doet dot 
als lid van een commissie bestaande uit religiehis- 
torici en geestelijk verzorgers, waarbij hij ook zijn 
eigen ervaringen daarmee weergeeft.

nees Engelstalige teksten kunnen lezen en hebben 
dan ook afgezien van een kostbare dan wel tijdsin- 
lensieve vertaling. Als daar door de abonnees 
anders over wordt gedacht dan horen we dat 
graag.

Vervolgens de bewerkte inleidingen van het 
najaarssymposium van de Universiteit voor Huma- 
nistiek in samenwerking met het Humanistisch Ver- 
bond en de humanistische sector van de 
Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Verzor

gers in Zorginstellingen (NVGZ), mede ter gelegen- 
heid van het tweede lustrum van deze sector. De 
titel van dit symposium was 'Inspiratie in je werk. 
Het humanisme in het humanistisch geestelijk 
werk.' Bij dit symposium ging het om de inspiratie- 
bronnen van humanistisch geestelijk werkers en de 
reflectie daarover. Tijdens het werk is vaak weinig 
ruimte om daarover na te denken, terwijl het wel 
van groot belong is je bronnen vitaal te houden.

Ine Spitters doet verslag van hoar interview met 
Tony van Loon, advocaat en docent moraalweten- 
schap aan de Vrije Universiteit Brussel. Dit inter

view vond plaats in het verlengde van een project 
waarbij ze een aantal filosofen heeft bevraagd op 
hun levensfilosofie en de achtergronden daarvan. 
De verslagen hiervan zijn gebundeld in een boek 
dat is opgenomen in de Humanistische Bibliotheek. 
Een bespreking van dit boek voIgt in een van de 
volgende nummers.

In zijn Engelstalige bijdrage gaat Jan Hein Mooren 
in op humanistische geestelijke verzorging bij post- 
traumatische stress. Het draait hierbij om het ver- 
haal van het slachtoffer en het referentiekader dat 
daarbij in het geding is. Hierbij wordt met name 
ingegaan op de rol van de levensbeschouwing van 
de geestelijk verzorger. Dit artikel is een bewerking 
van een paper dat gepresenteerd is tijdens een 
seminar van de European Humanist Professionals, 
gehouden in Londen. De redactie heeft zich zorg- 
vuldig beraden over de vraag of in Praktische 
Humanistiek een Engelstalig artikel op z'n plaats is. 
Zoals U ziet was de uitkomst hiervan positief. We 
gaan ervan uit dat het merendeel van onze abon-

Marian Verkerk (voorzitter Humanistisch Verbond) 
gaat in haar korte bijdrage in op de vraag of het 
Humanistisch Verbond zichzelf ziet als inspirator 
voor het geestelijk raadswerk. Ze maakt hierbij 
onderscheid tussen het Verbond als gemstitutionali- 
seerd verband van de humanistische gedachte (het 
kerkelijk model) en de faciliterende rol die het ver

bond op zich neemt ten aanzien van het raads

werk. Van het kerkelijk model verwacht ze weinig 
en er moet gezocht worden naar nieuwe geVnstitu- 
tionaliseerde verbanden waarbij het zowel gaat 

lokale en regionale profilering als om deelna- 
me aan landelijke profilering van het humanistische 
gedachtengoed (Humanistische Alliantie). Wat

om
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humanistische geestelijke verzorging betreft dringt 
ze aan op verdergaande professionalisering. In 
een op te stellen toekomstscenario moet een en 
ander nader warden uitgewerkt en nieuwe 
beroepsprofielen worden ontwikkeld.

zen naar een collega uit de dienst geestelijke ver
zorging, die levensbeschouwelijk meer overeen- 
komt met de client. In dit artikel wordt uitgegaan 
van een humanistisch geestelijk verzorger en wordt 
mede ingegaan op de vraag woaruit die humanis
tische identiteit zoal bestaat.

Ed van Hoorn (hoofd van dienst justitiele inrichtin- 
gen) presenteerf een klein humanistisch verhaal 
over het raadswerk in justitiele inrichtingen, waarin 
hij het werk postmodern positioneert. Een dergelijk 
klein verhaal past bij de werkelijkheid die het 
beschrijft. Nederland felt binnenkort 15.000 cel- 
len. Dit houdt een verdubbeling in die zich binnen 
enkele jaren heeft voltrokken. Binnen de strafinrich- 
tingen is meer en meer sprake van een sober regi
me en is werkzame detentie ingevoerd. Een 
strafinrichting is een totaal-insfituut waarin beheer- 
sing van gedetineerden en beveiliging van het per- 
soneel voorop staan. Hierbinnen nemen 
humanisten een uitzonderingspositie in; een soort 
vertrouwelijk 'muizengaatje'. Ze proberen van zin- 
loze detentie-tijd zinvolle tijd te maken vanuit een 
open en enigszins onbepaald beroepsprofiel. Het 
gaat hierbij om twee kerntaken. Naast de humanis
tische geestelijke verzorging gaat het om een meer 
beleidsmatige taak, gericht op het bevorderen van 
humane detentie. Tot dit laatste behoort ook klokke- 
luidersgedrag in gevallen dat het humane gehalte 
van de straf te wensen overlaat. Binnen de geeste
lijke verzorging zijn humanistische noties op de 
achtergrond wel aanwezig, maar het humanisme is 
geen onderwerp van gesprek. De condities waar- 
onder de gesprekken gevoerd worden zijn echter 
wel degelijk van humanistische aard.

In 'Schreeuwen tot je wordt gehoord. Bedenkingen 
bij de kwetsbare mondigheid van zorgvragers.' 
gaat Els Maeckelberghe in op de ervaringen van 
patienten met de gezondheidszorg. Ze doet dit 
aan de hand van een roman van Margaret Drab
ble die speelt in de Britse gezondheidszorg uit de 
jaren zestig. Hoewel dit wat gedateerd is, spelen 
veel zaken ook nog in de hedendaagse gezond
heidszorg. Hierbij maakt ze onderscheid tussen de 
gezondheidszorg als geheel, de organisatie van 
de gezondheidszorginstellingen en de relaties tus
sen zorgontvanger en werkers in de gezondheids
zorg. In het laatste geval gaat het om de persoon 
van de patient, waarbij de vraag aan de orde is 
waardoor de kwetsbaarheid en de mondigheid 
van de patient worden beinvloed. De mondigheid 
van de ander respecteren betekent echt aandacht 
geven aan de ander die je tegenover je hebt. Het 
gaat hierbij niet om de mythe van gelijkheid; zorg- 
verlener en zorgvrager gaan niet op basis van 
gelijkheid met elkaar om. Het is van belong daar- 
van uit te gaan en van de menselijke kwetsbaar
heid.

Daarna volgen een aantal recensies en het nummer 
wordt door Ellen Grootoonk afgesloten met de 
rubriek Signalementen.

Zier Book (geestelijk verzorger zorg) benadrukt het 
belong van de levensbeschouwelijke identiteit van 
de geestelijk verzorger. Daarbij is het vaak zo dat 
deze in gesprek is met iemand die een andere 
levensbeschouwing heeft. Dit geldt met name in 
ziekenhuizen waarin territoriaal wordt gewerkt. Je 
werkt dan op bepaalde afdelingen en verzorgt 
daar het eerste aanbod van geestelijke verzorging, 
afgezien van de levensbeschouwing van de client. 
Het is dan de vraag wanneer je moet doorverwij-

Ten slotte nodigen we de lezers nadrukkelijk uit bij- 
dragen met casui'stiek aan ons te doen toekomen. 
Zoals al eerder gezegd, we hechten er belong aan 
dat woorden aan het (geestelijk) werk worden 
gegeven. Dit niet in de laatste plaats om anderen 
uit te nodigen daar commentaar op te leveren.

Douwe van Houten
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Vrij stromend of gekanaliseerd
Indrukken en overwegingen met betrekking tot 

multiculturele geestelijke verzorging

Alphons van Dijk

Alplwns van Dijk is docent aan de Universitcit voor Humanistiek en neemt dee! aan ecu coin- 
missie van geestelijk verzorgenden en religichistorici die beleidsaanbevelingen wil uitwerken ten 
aanzien van niiilticnltnrelegeestelijke verzorging. In dit artikel reflecteert hij op ervaringen die 
hij wild hot conintissiciverk opdoet. Hij begin! met een beschonwing over syniboliek met betrek

king tot de opening van een centrum voor multiculturele geestelijke verzorging en trekt deze 
beschonwing door naar de sociaal-psychologische en groepsdynamische verschijnselen die zich in 
relaties met minderheden voordoen en ook herkenbaar zjn in hot werk van de commissie.

zal zijn geevenaard, niet allecn in Nederland 
maar, denk ik, ook elders. Uniek was ook het feit 
dat men elkaar had kunnen vinden in een 
gezamenlijk symbool: stromend water. In de 
centrale hal, waaromheen de ruimtes voor de 
verschiUende denominaties waren gegroepeerd, 
bevond zich een bron.
Zoals de ruimtes eromheen naar de verschillen-

De symboliek van water

Op 10 april vorigjaar werd in het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Rosenburg in Den Haag door alle 
daaraan verbonden geestclijk verzorgers (pastor, 
dominec, humanistisch raadsman, imam en pan
dit) gezamenlijk him multircligieuze c.q. multi- 
levensbeschouwelijke centrum geopend.
Voor het eerst werd in de zorgsector op micro- 
beleidsniveau gehonoreerd dat Nederland een 
pluralistische, multiculturele en multi-levenbe- 
schouwelijke samenleving is. Het bijzondere was 
tevens dat imam en pandit niet ‘te gast' waren, 
gewenste bezoekers of via bijzondere regelingen 
incidenteel gehonoreerde krachten van buiten. 
Ze waren en zijn hier structured lid van de 
Dienst Geestelijke Verzorging van de instelling.1 
leder van hen kan nu beschikken over een eigen 
religieuze/levensbcschouwelijke ruimte: kerk- 
zaal, moskee, inclusief plaats voor de rituele was- 
sing, mandir (tempel) en gespreksruimte. De 
opening door de vijt verschiUende en toch zo op 
elkaar betrokken geestelijk verzorgenden was op 
zich al een unieke gebeurtenis die tot dan zelden

de menselijke behoeftes waren ingericht - hoe 
men ook over religies en levensbeschouwingen 
denkt, de gestaltes waarin ze verschijnen zijn 
altijd van menselijke, meer nog, van zeer diver
se menselijke hand - zo was ook de centrale 
bron gemaakt, een creatie van en voor mensem 
In onze (post-)moderne tijd voclen mensen zich 
meer dan ooit betekenisgevers, makers van bete- 
kenis, maar in de lange geschiedenis van de aarde 
en de natuur ontstaan bronnen altijd zonder 
mensclijk ingrijpen of ze worden hooguit door 
mensen aangetroffen. Plekken waar uit het 
schijnbaar harde en drogc opeens en onverwacht
het zachte en vochtig-vloeibare opkomt, heb- 
ben in de cultuurgeschiedenis van de mensheid 
vaak sterke symbolische kracht omdat zeeen
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niet door mensenhand zijn aangelegd. En ook al 
is de mens in antropologische zin ‘vanaf den 
beginne' betekenisgever (symbolische actor), 
toch ervoer hij zichzelf in de loop van de cul- 
tuurgeschiedenis in existentiele zin bij voorkeur 
als ontvanger. Dat is als hot ware een kenmerk 
van wat wel een universeel symbool wordt 
genoemd. In zijn algemene verbreiding en - in 
antropologische zin - verankering diep in de 
menselijke psyche en imaginatie, wekt bet de 
indruk vooraf te gaan aan mens-zijn en met 
name het concrete mens-zijn van de individuen.

samenhang en samenwerking illustreren, een 
lofYelijk streven. Het bewust gekozen gemeen- 
schappelijke symbool van het water maakt dat 
nog ecus extra duidelijk. Ze vvilden zichzelf als 
het ware moed inpraten door gezamenlijk te 
symboliseren waarop volgens ieder van hen de 
mens ‘in beginsef zou zijn of moeten zijn aan
gelegd: eensgezind. Maar juist door Inin eenheid 
of gezamenlijkheid te benadrukken, maakten ze 
de onderlinge verschillen duidelijk: bij het in 
werking stellen van de bron sprak ieder een tekst 
uit de eigen traditie. De pastor had een avond- 
maalbeker meegebracht, de imam bronwater uit 
de heilige stad Mckka. Hoewel water voor alien 
de symbolische basiswaarde van wassen en rein- 
heid heeft, had ieder van de aanwezige tradities 
uit het rijke symbolische spectrum van water 
enkele ‘brekingen’ versterkt ten koste van ande- 
ren. Door het levend water van de doop wordt 
de christen een ander, nieuw mens; water van 
eeuwig leven. De moslim reinigt zich iedere dag 
opnieuw naar lichaam en geest alvorens zich in 
gebed tot Allah te richten. De hindoe kent het 
bad in stromend water. Het zuivert hem niet 
alleen maar doet hem ook herinneren aan de 
eeuwige wederkeer van al wat is, aan het ver- 
vloeien van alle bestaan, aan de rivier van het 
leven: Moeder Ganges, die het leven geeft. maar 
overigens ook weer tot zich terugneemt. En de 
humanist? Voor hem of haar zal water een men- 
selijk oersymbool zijn. een poetisch beeld van 
vloeiende beweging en zuivering, dat mensen 
kan inspireren maar ook gewoon rustgevend kan 
zijn. Sommige humanisten zullen er vooral een 
therapeutische waarde aan toekennen, angstval- 
lig vermijdend dat het symbool al te geladen 
wordt en daarmee verwijst naar onvermoede 
hoogten of diepten van menselijke beleving en 
betekenisgeving. Anderen zijn meer onbekom- 
merd en laten open stromen wat stromen moet. 
Een humanist behoort immers iets te hebben 
met renaissance, steeds weer herboren worden; 
en je weet maar nooit wat nieuw mens-zijn alle- 
maal mogelijk maakt.

Om natuurlijke bronnen te onderzoeken is spe- 
leologische durf, bekwaamheid en een beetje 
avontuurzucht nodig en je wordt er hoe dan 
ook volledig nat van. Het blijft echter wel een 
zoektocht die in omvang, tijd en impact beperkt 
is. Daarbij vergeleken is de cultuurpsychologi- 
sche en antropologische zoektocht naar de diep
ten en onderbewust kronkclende stromen van 
wat Jung archetypen noemde, veel intenser en 
ingrijpender: je kunt erin ondergaan, je erin ver- 
liezen. En bij deze laatste zoektocht geldt nog 
meer dan bij de eerste: map is nor territory, de 
concrete waterlopen van symbolische imagina
tie en beleving onttrekken zich aan de poging 
ze volledig in kaart te brengen. Met nagemaak- 
te bronnen op menselijke maat, bijvoorbeeld de 
doopvonten in kerken, is dat anders. Je kunt ze 
door het gebouw been en weer slepen - wat 
men al naar gelang van confessie en tijdperk dan 
ook driftig deed - en ze naar behoefte gewoon 
even droogleggen of de waterstraal zo reguleren 
dat niemand er echt nat van wordt.
Met de bron in het multireligieuze of-lcvens- 
beschouwelijke centrum in Rosenburg is dat 
ook het geval. Een druk op de knop en de pomp 
houdt op. Misschicn zit er ook nog wel een 
electronische tijdklok achter; buiten werktijd of 
’s nachts is het symbool immers overbodig! De 
vijf geestelijk verzorgers van Rosenburg illus
treren met deze bron heel duidelijk him men- 
senwerk. Maar door him diverse ruimtes rond 
een centraal punt te arrangeren wilden ze him
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Zodra mensen symbolcn gebruiken, begevcn zc 
zich op ecn gcbied dat niemand zondcr nicer 
toebehoort. Met name bet gebniik van de meest 
elementaire symbolcn als aarde, water, lucht en 
vuur laat behecrsmatige inperking niet toe, ook 
al willen allerlei tradities steeds weer bun sym- 
bolen vastleggen of beperken. Water bijvoor- 
beeld is zo elementair in de menselijke ervaring 
en beeldvorming dat wie het als beeld gebruikt, 
zich onverhocds op ‘overstromingen' of‘stroom- 
versnellingen’ zal moeten instellen, of op ver- 
menging van beheersbaar gedachte waterlopen. 
Het beeld van de zondvloed of de bandjir is even 
wijd verbreid als dat van verkwikkend ‘water ten 
leven'. Het niet beheersbare karakter wordt nog 
duidelijker als je aan stromend water een kleur 
toevoegt. Nauwkeurig bezien deed iedere gees- 
telijk verzorger in Den Haag dat ook: ieder had 
zijn ofhaar eigen hoop of verwachring, ieder een 
eigen mensbeeld (en godsbeeld) en een eigen 
‘gekleurde’ opvatting van traditie en toekomst in 
zijn ofhaar eigen tekst. Maar in stromend water 
zijn kleuren niet meer gescheiden te houden, ze 
vloeien onherroepelijk dooreen, zodat niemand 
zijn eigen bedoeldc trace eenkleurig houdt.
Dat krijgje nu, als je je in een laat- of postmo- 
derne leef- en werksituatie met een multicultu- 
reel experiment inlaat. Ook al was het bedoeld 
om andcren dezelfde rechten en mogelijkheden 
te geven alsje zelf hebt, overigens een nogal sta- 
tische denkwijze. Gaande het experiment blijk 
je er zelf meer mee gemoeid tc zijn, meer in 
beweging te komen of meegesleurd te worden 
dan je dacht. Heb je met z’n vijven een bron 
ingericht, dan kun je hem alleen nog maar met 
z’n vijven verplaatsen, uitschakelen, herstellen 
etc. Of zelfs dat niet meer, want een verwijder- 
de bron laat een pijnlijke leegte over. Ben je een- 
maal met zo’n symbolisch proces begonnen, dan 
kun je nooit meer naar de uitgangssituatie terug- 
keren, hoewel iedere deelnemer soms en even, 
wellicht uit angst voor de eigen moed, de veilig- 
heid van het vertrouwde terug zou willen heb- 
ben. Het experiment neemt alien mee, ook al 
denkt de een of ander het door goede begelei-

dingte kunnen reguleren of kanaliseren volgens 
eigen voorstellingen en wensen en wat dien- 
overeenkomstig voor de anderen goed wordt 
geacht.

I. Het voogdijperspectief: 
gekanaliseerd beleid

In een circulaire van het Ministerie van Justitie 
vond ik de volgende betekenisvolle zinnen: 

‘Hoewel ook via andere functionarissen verzoe- 
ken om bijstand van een imam of pandit zullen 
worden gedaan, is het gebleken dat de vaste gees- 
telijke verzorgers bij de toepassing van deze rege- 
ling een centrale rol vervullen. Zij bemiddelen bij 
het aantrekken van kandidaten en kunnen over 
hen adviseren... Voorts kunnen zij er op toezien 
dat de inschakeling van imams en pandits 
geschiedt in evenredigheid met de zorg die door 
de inrichtingsgeestelijken wordt geboden.' 2

Deze ogenschijnlijk zakelijke vaststelling bergt
zich. Bedoeld omeen enorme spanning in 

nieuwgekomen minderheidsgroepen rechten te 
verlenen. illustreert ze ook de verwachting dat 
alles in goede banen wordt geleid door de zit- 
tende geestelijk verzorgenden.
Ik wil nu enkele processcn analyseren die onder 
de beleidsmatige volzinnen verborgen gaan. Ik 
doe dat op basis van kennis van de sociologische 
discussie over macht in de relatie tussen mecr-
derheid en minderheid, het bewustzijn van de 
macht van professionele vertogen c.q. spreek- en 
denkwijzen (Tennekes, 1990)3 en tenslotte ken
nis van groepsdynamische processen.4 Tegelij- 
kertijd ervaar ik mijn eigen positie hierin en 
betrokkenheid emiee als ambivalent. Evenals de 
geestelijk verzorgers die aandacht besteden aan 
een multiculturele geestelijke verzorging ben ik 
als docent en wetenschapper met deze thematiek 
bezig vanuit een zeker ideaal. Niet alleen vind ik 
- en weet ik me daarin ondersteund door onze 
grondwet - dat nieuwe religieuze of levens- 
beschouwelijke groepen evenzeer als de reeds
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gevestigden recht hebben op zelfontplooiing en 
Icefbare maatschappelijke onistandigheden, waar- 
ondcr in onze Nederlandse samenleving ook 
geestclijke vcrzorging wordt gerekend. Ik ben 
persoonlijk en als religiehistoricus ook nieuws- 
gierig welke ontwikkelingen in geloofsbeleving 
en religious geinspircerde levenswijze, immigre- 
rende personen en groepen in onze (post-)- 
moderne samenleving doormaken. Tevens heb 
ik een vermoeden of een vaag beeld van de ver- 
rijking die bet zoveel mogelijk integreren van 
nieuwe groepen met andere werelden van bele- 
ving, expressie, levensstijlen en zinorientaties 
voor onze - en dus heel concreet mijn - samen
leving kan bctekenen. Tegelijkertijd ben ik me 
echter bewust van de mogelijkheid dat ik die 
nieuwe groepen tot een soort sparring partner 
reduceer; zij mogen mijn visioen verrijken! Soms 
schrik ik zelfs even terug als dat visioen al te con
creet dreigt te worden. Of ik ben in ieder geval 
onzeker als de varieteit me even te groot wordt 
en ik voor de zoveelste keer uitgenodigd word 
mijn denk- en gevoelspatronen te relativeren. 
Want daar gaat hot iedere keer weer om. Soms 
denk ik dat ik dit al vaak genoeg doe.
Lang geleden stelde een Surinaamse hindoe, een 
Nederlands staatsburger - we zijn beide lid van 
de Werkgroep Hindoe'isme als subsectie van de 
Raad van Kerken en stonden samen op een Ker- 
kendag achter een tafel met boekcn en brochu
res over hindoei'sme en hindoes in Nederland 
- me na veel aarzeling de vraag waarom ik dat 
werk voor hindoes en hindoe'isme eigenlijk 
deed. Ik kon en kan allerlei interessante dee- 
lantwoorden bedenken. Maar de vraag blijft 
doorvibreren! En als ik nog steeds enig ideaal 
heb, heb ik er intussen toch voldoende weet van 
gekregen dat al die anderen die in mijn of ons 
tockomstbeeld mogen of moeten figureren, daar 
van bun kant uiterst ambivalent tegenover staan 
(Kristeva. 1991). Want ik weet in bet geheel niet 
of mijn tockomstbeeld echt onderdeel uitmaakt 
van een ‘gezamenlijk gedeeld toekomstperspec- 
tief, zoals dat in een retorisch idealisme zo mooi 
beet. Immers, bun uitgangspositie was en is

gewoonlijk anders dan die van een ‘witte’, man- 
nelijke en behoorlijk gesalarieerde academicus, 
die ondanks alle vervreemdende effecten van 
zijn (post-)moderne maatschappij toch in die 
maatschappij groot geworden is en er zijn pro- 
fessionele en emotionele netwerken heeft.

Soms kan ik me in een flits voorstellen dat een 
imam met wie ik te maken heb, een van de isla- 
mitischc vertegenwoordigers in een werkgroep 
die de contouren en profielcn van multicultu- 
rele geestclijke verzorging in zorginstellingen wil 
ontwikkelen, wel eens doodgcwoon als islami- 
tisch geestelijk verzorger in zijn ziekenhuis zou 
willen werken. In ieder geval net zo ‘doodge- 
woon’ als al die anderen van de verschillendc 
gevestigde denominaties. Dit in plaats van zijn 
visies, ideeen en doen en latcn permanent onder 
de welwillende maar toch onbarmhartig regis- 
trerende - want uitvergrotende - loep van een 
begeleidingscommissie en een op de toekomst 
georienteerde denktank-commissie te moeten 
stellen. Let wel: moeten stellen! Dat wil nu een- 
maal ons Nederlandse beleidsdenken met zijn 
belangrijke moderne voorwaarden om verant- 
woord met geld en menskracht om te gaan. Wil
len we iets nieuws invoeren, dan maken we er 
een onderzoeksproject van. We richten proeven 
in en ontwerpen een voorlopig traject, waarna 
we bewust op de processen en resultaten gaan 
reflecteren. Daannee doen we met bet nieuwe 
wat we met de ‘gewonc’ gevestigde praktijken 
niet of in veel mindere mate doen. Immers in 
mijn alledaagse werkpraktijk ben ik niet en kan 
ik ook niet even bewust geconccntreerd en 
tevens reflexief zijn als ik bij een experiment 
ben. Ik doe veelal ‘gewoon’ mijn werk en ben 
blij met een zekere opleiding en ervaring waar- 
op ik kan steunen. En zelfs als ik in een beroep 
of op een werkplek nieuwkomer ben, kan ik 
gewoonlijk van ervaringen van anderen of van 
een bekend rolpatroon of van begeleiding door 
collega’s profiteren. Maar de nieuwkomende 
imam of pandit heeft geen enkel houvast dan 
juist een beroepssoort die in de nog vrcemde
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culturele achtergrond cn in de hecrsende rcligi- 
euze traditic nice bekend is cn die zich moot ver- 
houden cot eon impliciet mensbeeld cn ecu 
taalspcl dat hij nice of nauwclijks echt van bin- 
nenuit kent, maar op basis waarvan de metingen 
cn beoordelingen van bet experiment - waarvan 
hij de kern uitinaakt - wel plaatsvinden (Wag- 
tendonk, 1995).5 Natuurlijk is in islamitische 
landen zoiets als zorg aanwezig. Maar ze is vaak 
ingebed in bet netwerk van de omvangrijke 
faniilie, bet dorp of de wijk. De imam, zoals we 
die in Nederland hebben leren kennen. is in eer- 
ste plaats een gebcdsvoorganger en vervolgens, 
als bij gestudeerd beeft, icmand die de traditio- 
nele regcls en voorsebriften met enig gezag kan 
interpreteren (bet fatwa-fenomeen). Met diffu
se problemen in de psyebo-somatisebe sfeer gaat 
een moslim soms naar alleriei typen artsen en 
(gebeds-)genezers (Hoffer, 1994). Geestelijke 
verzorging zoals wij die kennen, dat wil zeggen 
als persoonlijke begeleiding, beeft missebien nog 
de meeste verwantsebap met de ebarismatisebe 
rol van de sjeik in de mystick-spiritucle genoot- 
sebappen van de islamitische wereld. Maar die is 
weer nict algemeen islamitiscb en past evenmin 
zomaar in een organisatoriscb systeem als een 
zorginstelling met zijn functionaliteitsdenken. 
En een imam is nu eenmaal geen sjeik!

komst toe te denken, dan dreigt verwarring. Dan 
gaat de meerderheid in de commissie onder 
elkaar discussieren en wordt bet toekomsts- 
cenario, waarin alle deelnemers de ‘allocbtonen’ 
vanuit bun ideaal en besef van noodzaak willen 
opnemen, zo diffuus dat van de bedoelde be- 
leidsaanbevelingen weinig tereebt zal komcn. 
Gezien de taak van de commissie om tot beleids- 
aanbevelingcn te komen, wordt bet begrijpelij- 
kerwijs heel moeilijk de bestaande structuren als 
zodanig ook nog eens ter discussie te stellen. 
Hoewel dat vanuit de betrokken minderbeids- 
groepen met bun eigen cultureel-religieuze tra- 
dities best eens de betere keuze zou kunnen zijn. 
Maar dan wordt cr icts overhoop gebaald wat in 
termen van haalbaarbeidsdenken wellicht te ver 
gaat. In ieder geval krijg ik in een aanval van 
"realiteitsziif opeens angst voor mijn eigen cou
rage. Want zo'n traject is echt stromend, met een 
open einde. En soms vraag ik me af of ik eigen- 
lijk wel bet recht heb zover naar de toekomst te 
grijpen. Hoewel ik bet persoonlijk en als weten- 
sebapper fascinerend vind over geestelijk-werk- 
voorbij-denominationele-inbedding te denken 
(met alleriei mogelijke scenario’s), ervaar ik bet 
als ironisch als de ‘gevestigden- de nieuwko- 
mende participanten, imams en pandits met bun 
aebterbannen, als bet ware een station te ver 
dwingen en hen op deze manier wellicht weer 
ontnemen wat we ben juist als een soort worst 
hebben voorgehouden. Eigenlijk weet ik niet 
zo goed hoe ik uit deze nijpende situatie moet 
komen.

Stelt u zicb eens heel concreet voor: een soort 
denktank-commissie Ontwikkeling Multicultu- 
rele Geestelijke Verzorging. Tijdens vergaderin- 
gen zitten praktischc en theoretisebe experts bij 
elkaar en bun aandaebt gaat alsmaar uit naar bet 
werk van een of twee imam(s) en/of pandit(s), 
wier achtergrond, buidige werk en toekomstig 
perspectief steeds weer worden gerelateerd aan 
de bestaande vormen van en opvattingen om- 
trent geestelijke verzorging als ambt en identiteit 
of als professionaliteit en functie. Wellicht ook 
nog gevoed door bet besef dat zo'n project in 
Europa toch behoorlijk uniek is. En dat is bet 
ook! Zouden vervolgens enkele ‘autoebtone’ 
deelnemers willen proberen naar een wat min
der verzuilde en nog nicer seculariserende toe-

Kortom, ik benijd de imam of pandit in zulke 
projecten niet. Ze beginnen bun werk in een 
maatscbappelijke en levensbescbouwelijke situ
atie waarin de klcine kring die bun projectwerk 
begelcidt. daar vol idealisme en welwillendbeid 
tegenover staat en tocb een kritiscb verant- 
woorde begeleiding moet bieden. Maar de bre- 
dere maatscbappelijke kringen zijn. denk ik. 
eerder afwacbtend en soms argwanend, alsof er 
in ieder geval in islamitische sferen nicer geva- 
ren kunnen optreden dan dat er iets goed zou
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nalisering en reflcctie moeten doormaken, waar- 
ovcr dc momcnteel gevestigden veertig jaar heb- 
ben gedaan. En ‘zij’, dc autochtonen, willen wel 
weten of we hct good genoeg doen en war voor 
islam (over het hindoeisme maken ze zich 
vreemd genoeg nauwelijks zorgen!) or cigenlijk 
van bun belastinggeld aan het ziekbed of in dc 
cel gcbracht wordt.

kunnen gaan. Hct islam-beeld is nu ecnmaal nict 
onvcrdccld positief in dc Nederlandse samenle- 
ving. En ik weet hoe sommige bezorgdc mos- 
lim-represcntanten daaronder lijden en vcel 
zouden willen geven om hicrin vcrandcring tc 
brengen. In zo'n sfeer is allcs watjc als minder- 
heid doct op de een of anderc manicr opnicr- 
kelijk, opvallend. Vanuit dc mecrdcrhcidsgrocp 
wordt vanuit allerlei pcrspccticvcn op je gclet, 
met wclwillcndc aandacht. met zorg, met arg- 
waan of afkeer. En jij zelfbent zo betrokken en 
wilt hct voor jezclf cn jc achterban zo goed doen, 
dat je ook daardoor weer dc aandacht trekt. Dat 
betekent: je doet het nooit ‘gewoon', jc zult nog 
lang bijzonder blijven. En tot overmaat van ramp 
zijn de achtcrbanncn bun weinige in aanmerking 
komende imams cn pandits nict zomaar cn zon- 
der reserve welgezind. Wat voor ontwikkclin- 
gen staan hen te wachtcn, vragen ze zich af. Wat 
voor imam of pandit wordt dat, die door die 
Nederlandse molen wordt gedraaid? En dc 
groep, wier man (daar gaat het vooralsnog om) 
zo'n voorlopige functie-plaats verwerft. krijgt die 
daarmee niet een zekere invloed op dc wijzc 
waarop de islam zich naar buiten, naar dc Ncder- 
landse samenleving toe profileert cn daarmee op 
hct integraticproces, het bijbehorende aanzien 
cn... hct geld? Sommige moslim-vertegcnwoor- 
digers hebben juist weer haast cn ik kan me dat 
indenken, want ze signalercn de nood van him 
relatief vele geloofsgenoten in de inrichtingen 
van Justitie en hct zorgcircuit. Dat verleidt hen 
tot dc idee dat ccn aantal hicr reeds geruime tijd 
verblijvende imams met een applicatiecursus 
‘Inleiding Nederlandse Samenleving’ aan de gang 
zouden kunnen gaan. Waarom moeten die 
‘witte’ Ncderlanders zich bemocien met de 
manier waarop 'wij' onze religieuze grondrcch- 
ten willen uitoefenen? In dc jaren vijftig cn zestig 
lictcn dc toen beginnende humanistische raads- 
licden zich toch ook nict zomaar in him keuken 
kijkcn door pastores cn dominees. En nu zicn 
‘wij’. moslims en hindoes, ons geconfronteerd 
met dc verwachting dat ‘wij' in kortc tijd het- 
zclfdc proces van beroepsprofilering. professio-

II. Het voogdijperspectief: 
stromend beleid?

Keren we weer tcrug naar hct citaat uit de cir- 
culaire van Justitie. De structuur en tendens 
ervan is ook toepasbaar op hct zorgcircuit. Bij 
iederc enigszins democratische benocmingpro- 
ccdure hebben zittende collega’s een stevige stem 
in de benoeming van een nieuwe collega, dus 
ook als die een moslim of hindoe zal zijn. Maar 
bij de gevestigde denominatie kan men uitgaan 
van een zendende instantie die de dimensie van 
ambt en identitcit van de aanstelling voor haar 
rekening neemt en de kandidaat op de een of 
andere manier ‘erkent’. Vergeleken met de orga- 
nisatiegraad van de kerken en hct Humanistisch 
Vcrbond ontbreekt zoiets echter tot nu toe bij 
moslims cn hindoes. Ze redden zich dan met een 
soort regionale platfomiconstructie, die na enige 
tijd behoorlijk labiel blijkt - vergelijk de Stich- 
ting Platfomi Islamitischc Organisaties Rijnmond 
(SPIOR). Maar deze constructie is zwak cn ach- 
ter haar facade gaan conflictcn over macht, 
invloed en geld schuil. Zodoende valt aan de 
voortrekkers onder de gevestigde geestelijke ver- 
zorgers de twijfelachtige noodzaak en daarmee 
macht toe bepaalde personal binnen tc halen cn 
zc uitdrukkclijk ook te selectcren op him isla
mitischc of hindoei'stischc richting en geloofs- 
kwalitcit, terwijl juist dat eigenlijk door de 
zendende instantie behoort te worden afgedekt. 
Vanuit him te waarderen idealisme zijn ze er 
immers niet in ge'interesseerd een eventueel 
experiment of project multiculturcle geestelijke 
verzorging tc latcn mislukkcn.

1
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Dc zorg om het experiment met multiculturc- 
le/multireligieuze geestelijke verzorging goed te 
laten verlopen, leidt soms tot paradoxale situades. 
In het Academisch Ziekenhuis Utrecht loopt in 
overleg met de Vereniging van Geestelijk Ver- 
zorgendcn in Zorginstellingen (VGVZ) momen- 
tecl zo'n project. Ik ben or met genoegen bij 
betrokken en ervaar tegelijkertijd mijn eigen 
ambivalenrie. Wil men de behoeftc van islamiti- 
sche patienten (de hindoe-populatie in de regio 
Utrecht wordt vooralsnog te klein geacht voor 
een eigen experiment) aan islamitische geestelij
ke verzorging volgens de heersende opvattingen 
met een betrouwbaar instrument metcn en bij- 
voorbeeld enkele jaren later een onderzock her- 
halen naar de mate van tevredenheid, dan zal 
men te weten moeten komen vvelke patienten 
islamitisch zijn c.q. zich als zodanig beschouwen. 
Maar respect voor de privacy van de patient in 
combinatie met de strikte scheiding van levens- 
beschouwing en staat (religie/levensbeschouwing 
wordt als een stnkt persoonlijke zaak beschouwd) 
bee ft ertoe geleid dat de algemcne academischc 
ziekenhuizen bij opname niet meer naar religie 
ot levensbeschouwing vragen, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het ziekenhuis van dc Vrije Univer- 
siteit in Amsterdam, waar dit wel wordt gedaan. 
Natuurlijk wordt in een - bij opname te ovcr- 
handigen - brochure op de mogelijkheid van 
allerhande geestelijke verzorging. inclusief de 
islamitische, gewezen. Maar weten eventuele 
islamitische patienten wat dat (voor hen veelal 
nieuwe) verschijnsel ‘geestelijke verzorging' is en 
kunncn ze zich iets voorstellen bij speciale isla- 
niitische geestelijke verzorging? Herder in dit arti- 
kel is crop gewezen dat een imam niet zomaar 
gelijk te stellen is met een functioned geestelijk 
verzorger. Mijn ervaring in de reeds gcnoemde 
multiculturcle denktank-commissie isjuist dat er 
bij vele allochtone deelnemers. alien hoger opge- 
leiden met een lange ervaring in Nederland, een 
enorm kennisdeficit omtrent de gevestigde gees
telijke verzorging in instellingen bestaat. zowel 
wat de werksoort en werkwijze als wat de orga- 
nisatie betreft/’ Dat is hen bepaald niet te ver-

wijten. Maar zich deze situatie werkelijk realise- 
ren. vraagt zowel van ‘hen' als van ‘ons’ een ste- 
vig inlevingsvermogen. Het isjuist de verdienste 
van zo'n commissie dat alle deelnemers zich in 
uitvoerige gesprekken en discussies langzaam 
naar elkaar toebewegen. Maar hoe zou dat dan 
zijn met dc ‘gewone’ islamitische patient, die in 
zijn of haar land van herkomst dit type geeste
lijke verzorging als professionele begeleiding niet 
kent?
Wil men de groep islamitische patienten breed 
genoeg ondervragen naar de wenselijkheid van 
islamitische geestelijke verzorging, dan is men 
aangcwezen op de melding door het medisch en 
verzorgend personeel. Maar niet iedere mogelij- 
kerwijze islamitische patient wil zonder eigen ver- 
zoek als moslim gemeld worden en bijvoorbeeld 
enqueteurs of eventueel de imam aan het bed 
hebben. De populatie moslims in Nederland is 
bepaald geen monolitisch blok, zowel rcligieus als 
cultureel en etnisch niet, en evenmin naar de mate 
van integratic in de Nederlandse samenleving.7

Een volgend probleem is dat een eventuele 
enquete naar de behoefte aan islamitische gees
telijke verzorging naar mijn weten geen paral- 
lellen van christelijke en humanistische zijde 
kent. Een van de problemen is dat men in krin- 
gen van de bestaande geestelijke verzorging 
lange tijd meer aandacht heeft besteed aan het 
protilercn van het aanbod dan aan onderzock 
naar wenselijkheid qua behoefte en vorm bij 
clienten en him omgeving. Wat doet men be- 
leidsmatig met de uitkomsten, als die niet enigs- 
zins betrouwbaar kunnen worden vergeleken 
met die van de gevestigde denominaties? Bestaat 
er dan niet het gevaar van een overkill aan aan
dacht. hoe welwillend dan ook?
De reflectie op groepsdynamische ervaringen 
leert dat wie als nieuwkomer en minderheid de 
aandacht van de meerderheid heeft, deze niet 
sncl weer verliest. Als de minderheid niet aan 
veelal impliciete verwachtingen voldoet, valt ze 
op. Wil ze er met alle kracht juist wel aan vol- 
doen en slaagt ze daar zeer goed in. dan valt de

I
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minderheid ook. weer op.8 En hot is con basis- 
ervaring in do interculturde coinniunicatie, dat 
wil zcggen in hot contact tussen con culturele 
meerderheid on eon mindorheid, dat men ingrij- 
pende positieve ofnegatieve ervaringon met eon 
minderheid gomakkolijk in storeotypen weer- 
gooft: ‘Wij’ hebbon alios gcdaan, maar ‘zij" zijn 
nog niet zovcr. Of men wil doze valkuil juist 
vormijdon door hot proces to individualiseron, 
wat gozion do complexiteit nauwelijks terocht 
zal zijn. Zowol do intollectuele als do sociaal-psy- 
chologischo balans tussen boide uiterston is zoor 
gevoelig. Do in hot uitgangscitaat genoomdo 
intentio van evenredighoid wordt dan al snol tot 
eon schatting van do behoeften van minderhe- 
don door do meerderheid bij monde van enke- 
le ropresentanton. Is hot dan niet betor dat 
beleidmakers, bosturon en overhoden vanuit 
othische motieven maar gowoon tot zoiets als 
positieve discriminatie besluiten?

vole botrokkenen nit hot oog doet verliezen hoe 
dit traject tot stand gekomen is. Maar voor vole 
imams on pandits is die (h)erkenning, laat staan 
die vanzelfsprekendheid or nog niet. En als ze 
eon vermoeden hebben van wat die begelei- 
dings- on gesprekskwaliteit in professionele zin 
betekent. zullen de contouren ervan en do 
consequenties voor islamitische en hindoe'isti- 
scho hulpverlening en begeleiding niet zomaar 
duidelijk zijn. Het gaat immers niet om een 
algomeno, van iedore religiouze, lovensbe- 
schouwelijko en culturele kleuring ontdane vaar- 
digheid en bonding, alsof vorm en inhoud van 
de begeleiding van elkaar gescheiden zijn, alsof 
zonding, inspiratie en werkwijze elkaar niet 
wederzijds beinvlooden.1' Maar vooralsnog is 
zoiets als een islamitische of hindoeistische ‘pas
torale’ training of vorming (hoe moet ik zoiets 
eigenlijk noemen?) norgens herkenbaar. En het 
blijft in de sfeer van motivatie toch iets heel 
anders wanneer men uit eigen beweging op 
zoek gaat naar een nieuw terroin van vaardig- 
heden, dan wanneer men er min of moor toe 
gedwongen wordt.
Of denk ik nu toch weer te veel vanuit hot mij 
bekende christelijke of humanistischo model, 
zodat ik de mogelijkhedon daartoe in de islami
tische en hindoeistische traditie te weinig onder- 
ken? Want ook dat heb ik intussen in allerlei 
gesprokken en commissies ervaren: hoe meer ik 
ervan overtuigd ben dat imams en pandits er 
goed aan doen zich tot ons gevestigde niveau van 
professionaliteit to laten (boge)leidon, des te meer 
bestaat de kans dat ik de bronnen van bun self- 
empowerment en de mogelijkhedon on groei- 
krachten in him zoor diverse traditios misken. 
Soms denk ik dat hot or eigenlijk meer om gaat 
ruimte to bieden aan dezo groeikrachten, aan de 
potenties in self-empowerment, dan hot door (al is 
het nog zo welwillendc) zorg to beperken.

Eon ander probleem. Bij de momenteel lopen- 
de projecten multiculturelo geestelijko verzor- 
ging worden de deelnemende imams en pandits 
door de reeds zittende collega’s wegwijs gemaakt 
op de gebieden van werkwijze, werkhouding, 
gespreks- en luistervaardigheid, herkonning van 
psychologischc constellatios en psychopatholo- 
gische ziektebeeldon. Dat is do enige mogolijk- 
heid die er op dit moment bestaat en hot is 
verheugcnd dat er zulke onthousiaste en vaardi- 
go collega’s zijn. Maar het fenomeen is toch niet 
zonder problomen.
In de jaren zostig on zeventig zijn de christelij
ke en later do humanistische geestelijko verzor- 
genden behoefte gaan voolen aan Klinische 
Pastorale Vorming on do daaraan analoge trai- 
ningen en practica die door het Humanistisch 
Opleidingsinstituut on do Universitoit voor 
Humanistiek werden vorzorgd. Do pioniors op 
dit gobiod gingen vanuit eon doficitbowustzijn 
moestal zelf op zook naar trainingon in counse
ling in do Vorenigde Staten on later in Neder
land zelf; zij voeldcn zelf de behoefte. Intussen 
is een niveau van professionaliteit bereikt dat
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Noginaals: de symboliek van water zelfactiverende krachten van minderhcidsgroe- 
pen? Wellicht geldt ook op het gebied van de 
inulticulturele geestelijke verzorging vvat Land
man (1996:73) opmerkt met betrekking tot een 
Nederlandse imam-opleiding: ‘Bij de voorberei- 
ding van een imam-opleiding in het Nederland
se onderwijsbestel past de Nederlandse overheid 
op grond van de seheiding van kerk en staat geen 
initierende, maar een reagerende rol. De over
heid diem initiatieven van moslimorganisaties en 
onderwijsinstellingen af te vvachten. Wei kan de 
voorbereiding worden ondersteund door goede 
voorlichting en advisering.’ Als tendens geldt 
deze aanbeveling ook op maatschappelijke mid- 
dengebieden. Indien de aandacht van - de op het 
gebied van multicultureel geestelijk werk geen- 
gageerde - geestelijk verzorgenden en vvetcn- 
schappers gericht is op begeleiding en advisering, 
dan is dat uitstckend. Het vermindert de kans dat 
het ontvvikkelingsproces van minderhcden op dit 
gebied te vroegtijdig wordt gekanaliseerd. Maar 
het moet wel in de steer van begeleiding blijven. 
Je kunt anderen in de steer van empowerment 
alleen maar op betrouwbarc wijze moed geven 
als je zelf een beetje weet hoe hachelijk een 
onderneming als deze kan zijn.
Uiteindelijk weet ik intussen op grond van de 
gesprekservaringen in de denktank-commissie 
een ding: soms gaan we even aan alle beleidsma- 
tige motieven en perspectieven voorbij en raken 
heel even een niveau van dialoog waarin alle 
betrokken groepen en personen him opvattingen 
en zekerheden kwijt zijn. Dan raakt de planning 
van de commissies in de war en doemt er spon- 
taan zoiets op als vvat Douwe van Houten ‘aan- 
dachtstijd' noemt: het onmeetbare maar o zo 
belangrijke element in iedere ontmoeting, samcn- 
werking en gesprek. Dan is de bron in de zin van 
de reden of het uitgangsmotief van het overleg 
even tot bron van wederzijdse inspiratie gevvor- 
den en lopen de aanvankelijk gekanaliseerde 
kleuren voor een moment werkelijk dooreen. 
Water... gelukkig blijft het een beetje onbere- 
kenbaar! En soms raast voor een kort moment 
een banjir over het in keurige voren geploegde

De consequente vraag zou nu zijn: dan maar 
geen experimentele projecten inulticulturele 
geestelijke verzorging? Geen idealistische bege
leiding naar ‘oils' niveau van ambtelijkheid, reli- 
gieuzc ot levensbeschouwelijke identiteit en 
professionaliteit? Geen verholen beleidsdwang 
met gerafFmeerde oplegging van denkmodel en 
werkwijze? Geen kanalisatie van stromen? Als de 
gevestigde geestelijke verzorging het al moeilijk 
genoeg heeft met het door externe beleidsden- 
kers steeds dwingender opgedrongen beleids- 
vertoog van ‘hoogwaardige verzorging’ in 
meetbare zin (Van Houten, 1997), waarom dan 
juist nu minderheidsgroepen daarin te betrekken? 
Is er wellicht zelfs het gevaar dat invloedrijke 
groepen de onmiskenbare rechten van de min- 
derheden op gelijke behandeling kunnen 
gebruiken om bun eigen opvattingen omtrent 
het behoud van identiteits- en zendingsgebon- 
den geestelijke verzorging overeind te houden? 
Dat is zeker niet de motivatie van de direct 
betrokkenen. Maar in politick opzicht kan het 
wel zo werken, zeker als aanvankelijk voor- 
zichtige trendvolgers de mogelijkheden ruiken 
die het idealistische werk van de pioniers biedt. 
De Nederlandse samenleving kent daarvan ver- 
sebeidene voorbeelden. De oecumene van de 
kerken, bijvoorbeeld, is als idee pas edit levend 
geworden. toen grotere groepen van kerkmcn- 
sen begonnen te beseffen dat bun aparte orga- 
nisaties aan profiel en invloed verloren. Het idee 
van ‘samen sterk' kan ertoe leiden dat aan de 
moslims en hindoes als het ware een behouds- 
gezinde 'identiteit' wordt toegemeten. waarop 
men vervolgens gezamenlijk voor het behoud 
van rechten op kan wijzen. En als die identiteit 
er dan anders uitziet of, moeiiijker nog, niet een- 
duidig of zelts difFuus, dan wordt het geheel pas 
werkelijk problematisch.

Maar welke andere mogelijkheid blijft er dan? 
Gods water over gods akker laten lopen? Of, 
humanistischer gefornnileerd, vertrouwen op de
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veld. Dat hebje zo met symbolen. Ze nemen cen 
beetje wraak als je ze te keurig behandelt.

2. ‘Circulaire gcestelijke vcrzorging moslims en liindoes in 
justitielc inrichtingen' (lOjuiii 1993). Naar haar tendens 
is dit citaat ook van coepassing op het zorgcircuit.

3. Naast beschouwingen over de factor tnacht c.q. mach- 
telooshcid in (inter)culturele processen. biedt Tennek- 
es boek cen pakkende analyse van machtsprocessen in 
ecu idealistische en progressieve kerkelijkc gemeeme en 
de positie daarin van wie op bet juiste moment en in de 
juistc situatie het juiste vertoog gebruikt.

4. Ik maak hierbij gebntik van de pakkende beschrijving 
Het Verhaal van X en O, dat ik heb leren kennen tijdens 
intcrculturele communicatietrainingen in het centrum 
Kontakt der Kontinenten in Soest. Het is ecu verhaal dat 
zich dagelijks afspeelt waar meer mensen van de ene 
soort (ras. geslacht. Iceftijd. fomiaat, taal, opleiding. cul- 
tuur. levensbeschouvving) zijn dan van de andere.

5. lets vergelijkbaars beschrijft in het kort Abdulvvahid van 
Bommel in zijn artikel ‘De geintegreerdc imam. Maar 
een herder met ecu kudde wordt ie niet' in: Tromt’, d.d. 
3-10-1997.

6. Hetzelfde bleek in het door de eerder genoemde Werk- 
groep Hindoei'sme georganiseerd symposium over ‘Pro- 
fielen en Problemen van HindoeTstische Gcestelijke 
Vcrzorging in Zorginstellingen’. mei 1997 op de Uni- 
versiteit voor Humanistiek. Ook sommige autochtone 
deelnemers hadden maar een vage indruk van de werk- 
soort en haar organisatorischc situatie.

7. Onlangs vcrklaarde een van de ‘allochtone’ kandidaten 
voor de Tvveede Kamer dat ze zich in het geheel niet als 
geintegreerd beschouwde. Ze voelde zich door levens- 
stijl. opleiding en werkervaring zo gevvoon Nederland- 
se. dat de term 'integreren' niet meer van toepassing was. 
Ook deze term hceft dus onontkoombaar cen ideologi- 
sche lading.

8. Dit hele complex is uitstekend geillustreerd in de ana

lyse van een gesprek tussen een zittende Ncderlandse 
ambtenaar en zijn nieuwe, Antilliaanse, collega, met als 
uitgang de opmerking van de eerste tegen de tvveede: 'Je 
spreekt al goed Nederlands' (Hoffman e.a.. 1994:53ft).

9. Toen ik tijdens het symposium over Hindoeistischc 
Gcestelijke Vcrzorging argeloos zei dat pandits vvellicht 
zouden kunnen gaan deelnemen aan KPV-cursussen. 
zowel om zelfervaring op te doen als om op deze manier 
dit oplcidingstraject te multi-culturaliseren, werd ik 
gewezen op het geintegreerdc christclijke karakter ervan.

Dr. Alphons van Dijk is universitair Iwofddocent 
Theoric van de religie en geschiedenis en spiritnaliteit 
van de niet-westerse religies. Hij lioudt zich naast 
onderzoek en onderwijs op het gehied van de relatie 
humanisme-religies ook bezig met humanistne in een 
multiadtnrele samenleving en met name niulticultiire- 
legcestelijke vcrzorging.
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Noten

1. Hoezeer aanstcllingscategorieen de sporen van het cen- 
zijdig kerkclijk verleden dragen. illustreerde het feit dat 
imam en pandit aanvankelijk als ‘pastoraal werkenden' 
mocsten worden benoemd. De instelling kende nog 
geen andere categoric. Dit is spoedig veranderd.
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Een hulpverlener met meerwaarde
Tony van Loon: advocaat en moraalwetenschapper

Ine Spitters

Tony van Loon incarneert ‘het gocde Icvcn ’ bij uilslek. Ethischc en esthetische waarden zijn 
daarbij onafschcidelijke ievensvitaminen. Naast zijn work ah pleiter aan de rechtsbalie, leidl 
hij morele consulenten 1 op aan de Vrijc Universiteii Brussel. Als moraalwetenschappergeeft 
hij zijn advocatenpraktijk een imponerende meerwaarde. ‘Advocaat zijn is voor mij een luilp- 
verleningssituatie. Omdat mensen bier vaak in een crisissituatie binnenkomen'. Op maandag 
hoiidt hij open spreekavond. ‘Laagdrempelig, het gebeurt dan wel dat mensen lang moeten 
wachten. ’

In zijn advocatenpand in Antwerpen op ‘kunst- 
zinnige’ stand - naast hem woont de bekende 
regisscur Ivo van Hove, tegenover hem woont 
Hugo Claus - zijn de uren te kort. Het huis 
ademt een warme steer uit, met krakende par- 
ketvloeren, schitterende trappen en oude meu- 
belen. Zijn werkkamer is getooid met een grote 
bos bloemen. Uit zijn bibliotheek, waar hij zijn 
proefschrift De ware Lctigen schreef, wilde ik niet 
meer weg. Van Loon is duidelijk een estheet. 
Duidelijk een doctor in de moraalwetenschap- 
pen die ‘het goede' benadert op ‘schone’ wijze. 
Met grote mokken koffie in de handen begroet- 
te de aimabele van Loon mij. Een flamboyante 
intellectueel met zachte stem in zijn bezielde 
omgeving. We ‘zetten’ ons in de spreekkamer, 
het gesprek kan beginnen.
In eerste instantie leraar geworden, zocht en 
vond van Loon werk voor 20 uur per week. 
‘Maar ik vond zo’n soort agenda veel te klein. 
Ik had een vriendin die Voordracht wilde gaan 
volgen aan het Koninklijk Conservatorium van 
Antwerpen. Ik ging samcn met haar naar het 
ingangsexamen. Zij was er niet door en ik wel.

Mijn leraren waren de tot vandaag gcrenom- 
meerde actetir Luc Philips en docente bewe- 
gingsleer Lea Daan.
Lea Daan was een enorme persoonlijkheid in het 
theater. Ik weet nog dat ze me vroegen: "Wat 
kom je hier doen?" Ik zei: “Ik kom uit liefheb- 
berij.” Dat was precies het slechte antwoord. 
Men zei wel te zullen zien hoe lang ik dat ging 
volhouden. Ik heb het afgemaakt. In mijn jonge 
jaren stond de beleving van schoonheid al zeer 
hoog op mijn waardenschaal.'
De aanleiding om jurist te vvorden was zijn echt- 
scheiding. ‘Ik werd in een machteloze positie 
gedrongen. waania ik besloot om rechtenstudies 
te gaan doen. Eerst ben ik ook filosofie gaan 
doen en daarna moraalwetenschappen. Tezelf- 
dertijd... om mijn techniciteit te vergroten.’ Van 
Loons beroepsmatige existentie is gebaseerd op 
ervaringsdeskundigheid. Op de vraag naar zijn 
in zijn proefschrift genoemde ‘deviante wegen' 
antwoordt liij: ‘Ik ben altijd op zoek gegaan naar 
de grenzen van wat kan en wat niet kan. Van 
wat hoort en wat niet hoort. Ik heb altijd een 
enorme kritiek gehad op mensen die het wisten
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zondcr het uit tc probcren. Eigenlijk in alle 
domeinen. Een Lapidairc uitspraak is: 'Hoe kun 
je weten hoc leuk het is in de goot te liggen als 
je nooit in die goot hcbt gelegen?’ Als je erva- 
ringen niet hebt afgetast. En dan denk ik aan 
drugs, seks en rock and roll.'

name de juridische werkelijkheid waar ik mee 
vvcrk. een aantal lijnen uitzetten. Ik kan zeggen: 
uit die lijnen kunnen we keuzes maken, want 
uit die lijnen moet u uiteindelijke keuzen gaan 
maken. Ik kan dat echter alleen als ik daar in 
betrokken word. Advocaten hebben een merk- 
waardige job. Want een dag later stapt er een 
vader binnen, die zegt: ‘Ik wordt beticht van 
incest op mijn dochter en het is niet waar’ of‘het 
is wel waar’. Ook dan moet je met diezelfde 
betrokkenheid zeggen de persoon alleen maar 
‘mee te kunnen nemen'. Alleen bij een groei- 
ende wederzijdse band kan je zeggen: wij heb
ben samen een probleem.

Grenservaringen

‘Helpen betekent vaak hetzelfde als om hulp 
vragen, namclijk jezelf blootgeven, samen tot op 
het bot gaan," zegt van Loon. Maar wat betekent 
dat precies? ‘Dat betekent voor mij: voortdu- 
rend jezelf geconfronteerd weten met je eigen 
grenzen.’ Om die reden hanteert hij liever de 
term ‘hulpzoekenden’ in plaats van ‘hulpvra- 
genden en hulpverlenenden’.
‘Een voorbeeld uit de praktijk. Als je ervaren 
hebt datje kind, je dochter van veertien, door 
je partner seksueel wordt misbruikt, dan stort de 
wcreld in elkaar. Dat is een verschrikkelijkc 
ervaring. In de meeste gevallen gaat de moeder 
natuurlijk achter dat kind staan. Ze gaat haar 
kind met hand en tand verdedigen. Dat is een 
situatie die hier vrij vaak binnen wordt gebracht, 
waar ik vrij veel ervaring mee heb. De reactie 
van de moeder is uiteraard volkomen terccht. 
Dat kind moet in veiligheid gebracht worden. 
Tczelfdertijd brengt de moeder zichzelf volledig 
in de kou. Want zc verliest haar partner, haar 
kostwinner en de vader van haar kind. Ik kan 
niet direct de situatie oplosscn. Maar samen in 
een gespecialiseerde intimiteit, zoals Desmond 
Morris dat zegt, naar hulp zoeken, kun je niet 
door icmand in een droomwereld binnen te lei- 
den. Dan moet je zeggen: Kijk, hier staat u nu. 
Naakt, met een toekomst die aangetast is. Met 
een dochter die misschien aangetast is. En met 
een man die misschien nooit nicer acceptabel is. 
Die vragen zijn waard om gesteld te worden, en 
je moet ze ook durven stellen. Dat bedoel ik met 
tot op het bot gaan. Ik kan dan niet in de huid 
kruipen van die vrouw, maar ik kan met de 
ervaring en kennis van zaken die ik heb, met

En als die man dan niet onmiddellijk drie stap- 
pen achteruit zet en zegt: ‘mensen dit is niet ge- 
beurt’, of: ‘het is inderdaad gebeurt, maar ik ben 
tot alles bereid om iets met mezelf te gaan doen’, 
als hij dat soort inzicht niet krijgt, dan loopt het 
vaak heel sncl, heel erg mis. Daarin zit mijn 
meerwaarde als hulpvcrlener. Daarmee kan ik 
iets doen.
De vader die ik onlangs heb gehad, heb ik ver- 
teld: ‘Ik zal je niet straffen, dat is niet mijn taak, 
dat is de taak van de procureur. Maar wat ik met 
jou wil doen is nadenken, want je bent de font 
in gegaan... en je hebt een rotleven achter de 
rug. En je hebt daar je dochter en je partner bij 
betrokken. Ik wil met je nadenken hoe nu ven
der te gaan. ‘Ik zie het niet nicer zitten’, zegt de 
man dan. ‘Is er dan nog iets wat nog wel belang- 
rijk is’, is dan mijn vraag. ‘Mijn job’, zegt hij dan, 
‘want ik moet mijn gezin kunnen onderhou- 
den’. Dat is dan een platform waar we mee kun
nen beginnen. Dan stapje in een proces. In een 
hulpverlenende en hulpzoekende relatie. ‘Kom’, 
zcg ik dan, ‘we gaan er samen voor’.
Maar ik denk dat, wanneer je vportdurend ont- 
moetingen hebt rond de grenzen van mensen, 
je bescheiden moet zijn en oh zo gelukkig datje 
als hulpvcrlener aan die grenzen kunt komen. 
Datje zegt: ‘loop maar door, er zit veel meet 
in jou danje denkt dat crin zit. Je moet verder.’ 
Niet in de zin van: moeten, moeten, maar van:

Pmktische Humanistiek nr.3, 7cjaargang april 1998 15



I
kom-aan, hot zit or in. Laat jezclf op jo intuitie 
mecgaan, on stimuleer die intuitie.'

eon beetje slecht. En we moeten ook aanvaar- 
den dat we allemaal een beetje goed en eon 
beetje slecht zijn. Ook do deviant heeft net zoals 
do vluchteling en do uitgestotene uit eigen 
omgeving het recht op menselijke waardigheid.’ 
Heeft Marc Dutroux recht op een waardige 
menselijke behandeling? Zou hij Dutroux wil- 
len verdedigen? Van Loon: ‘Laat me op de eer- 
ste plaats zeggen dat iedereen. ook de grootste 
crimineel. recht heeft op de beste verdediging. 
Mijn antwoord is: ja. Ik zou die verdediger wil- 
len zijn. Maar aan zo’n verdediging zitten nogal 
wat maatschappelijke componenten. Men dreigt 
de boodschap en de boodschapper te vermen- 
gen. De mecste mensen hebben te weinig 
inzicht in hoe het recht functionccrt. De voor- 
trekkers van de Witte Mars hebben goed gezien 
waar het systeem hier en daar ernstig faalt. De 
verdediging van Dutroux valt ook binnen de 
orde van het systeem. Dat wil zeggen dat je zult 
uitgaan van wat or werkelijk gebeurd is. Van hoe 
Dutroux zelf de gebeurtenissen percipieert en 
hoe hij daarmee omgaat. en welk inzicht hij 
heeft in zijn eigen rol in al die gebeurtenissen. 
En ook wat hij aan inzicht heeft over wat hij kan 
doen om zijn waardigheid in deze maatschap- 
pij toch enigszins te herstellen. Dit is een enorm 
proces in die man zelf.
Wat de verschrikkingen zijn van het gebeuren, 
ken ik uit de pers. Maar hoe die man tot zoiets 
gekomen is, is niet zo evident. Voor inij is het 
wel een evidentie dat wanneer hij de feiten heeft 
gepleegd, hij dan ook zeer zwaar gestraft zal 
moeten worden. Alleen is het ook een eviden
tie dat, wil jc de wereld in de gevangenis niet 
onleefbaar maken, dat er dan zelfs voor een cri
mineel als Dutroux een toekomst moet zijn. Dat 
wil zeggen dat er een chide aan die gevange- 
nisstraf moet kunnen komen. Nu zeggen som- 
migen: de doodstraf dan, want de doodstraf 
brengt een einde aan de gevangenisstraf. Maar 
dat vind ik geen humane oplossing. Ik geloof 
niet in de doodstraf, integendeel. De doodstraf 
is het principe van oog om oog, tand om tand. 
En we zijn toch een beschaafde samenleving.

Spanningsveld

Er is wellicht een spanningsveld tussen het schul- 
dig weten en tegelijkertijd de strafzo laag moge- 
lijk houden. Van Loon: ‘Ik vind het niet de taak 
van de advocaat om de straf zo laag mogelijk te 
houden. Ik vind het de taak van de advocaat de 
straf zo zinvol mogelijk te maken. Dat is anders. 
Er zijn maar twee soorten straffen in ons rechts- 
systeem. Dat is vrijheidsberoving en geldboete. 
Daarnaast is er nog de schadevcrgoeding. Meer 
hebben we niet. Alleen, als iemand zegt dat hij 
de boete nook kan betaien. dan heeft geldboe
te geen zin. Want die man maakt zich dan 
onvermogend en zal voor de rest van zijn leven 
wcgvluchten van zijn verantwoordelijkheid. 
Daar zullen we dan op een andcre manier over 
moeten nadenken.
Vaak is het: altijd tevccl, of: nooit genoeg. Daar 
zit het zoeken naar evenwicht in, en dat is ook 
weer niet eenvoudig. Ik denk dat mensen die de 
font zijn ingegaan en dat beseffen, ook bereid 
zijn daar icts voor te doen. Om van die font af 
te geraken. Om zich te rehabiliteren voor zich- 
zelf en voor bun slachtoffers. Dat is niet mcteen 
te peilen. Dat is een proces, van uren en uren 
met elkaar spreken. Leren helpen is een proces 
dat heel erg op wandelen in een wereldstad lijkt. 
Kaders aftasten. Bckende en onbekende straten 
en pleinen betreden, terugkomen waar je al eer- 
der was en stilstaan waar iets interessants te zien

h

'

is.

Het kwaad, Dutroux en de morele 
consulent

Van Loon volgt Shakespeare wanneer die zegt 
dat goed en kwaad objectief gezien niet bestaan. 
‘Ah ja, tuurlijk, er zijn niet alleen slechtcrikken 
en goeden. We zijn allemaal een beetje goed en
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kunnen plaatsen. Hij is voor een stuk ook slacht- 
offcr van de commercialisering van de wercld. 
van eon stuk seksualisering van de wercld. van 
een stuk van de manier waarop wij maatschap- 
pelijk afstandelijk met elkaar omgaan. Onze 
wercld is zeker niet perfect. We leven in een 
aangetaste wercld, waar we met z'n alien en 
ieder voor zich, proberen zo zorgvuldig als 
mogelijk mee om te springcn. De voorbeelden 
zijn niet alomvattend good. Er zijn nogal wat 
voorbeelden van hot tegendeel. Ik denk bij- 
voorbeeld ook aan politici die sjoemelen met 
overheidsgeld.’

althans, dat proberen we te zijn. Dus wat dat 
betreft, moot er een perspectief in de gevange- 
nis zijn, anders wordt die man ter plekke levens- 
gevaarlijk voor bet gevangenissysteem. Als 
Dutroux die misdaden heeft gepleegd, en waar- 
schijnlijk is hot waar. dan heeft hij een aantal 
misdaden gepleegd die op de hierarchische lad
der van de waardering van gevangenen zeer laag 
staan. Kinderverkrachters en pedofielen worden 
geviseerd door de andere gedetineerden. Hij 
heeft daar recht op bescherming. Dat is niet zo 
eenvoudig. En daarbij denk ik niet allecn aan 
zijn eigen veiligheid. maar ook aan de omgeving 
zelf die voor hem veilig moot blijven. Dat is een 
moeilijk concept. Is de man zich niet bcwust van 
zijn daden, dan is hij gek. Dan is de intemerings- 
oplossing nodig.
Binnen hot raam van de internering gaan we er 
vanuit dat menscn ziek zijn. Dan heeft de man 
recht op een adequate begeleiding, een medi- 
sche omkadering. Als morele consilient zou ik 
die opdracht ook zeker kunnen aanvaarden. 
Omdat ik door middel van ondersteunende 
gesprckken op zoek zou kunnen gaan naar zin- 
gevingsvragen. Als die man een zelfbewustzijn 
heeft, wat we vermoeden, denk ik dat die 
gesprckken zinvol kunnen zijn. Het zou trou- 
wens een heel mooie oefening zijn in de oplei- 
ding. Maar ook in de werkelijkheid. om te zicn 
hoe op het moment waar je er sainen voor gaat, 
er toch iets van solidariteit ontstaat met de groot- 
ste booswicht. Dat je dan gaat zoeken naar zijn 
perspecticven voor later.’ Dutroux vcrtegen- 
woordigt het objectieve kwaad niet voor Van 
Loon. "Ik geloof niet in het objectieve kwaad. 
Ik ben geen dualistisch denker. Ik ben een rela- 
tioneel denker, dat wil zeggen dat het kwade 
altijd ten opzichte van iets anders staat.
De manier waarop Dutroux mensen als objec- 
ten heeft behandeld en heeft vernietigd, is gru- 
welijk. We moeten daartegen blijven ageren. 
Maar het gaat niet om het objectieve kwaad. het 
gaat om het relationele kwaad. De man heeft 
waarschijnlijk in zijn omgeving zoveel pijn, 
smart en agressie gezien. dat hij het niet heeft

Het eommunicatieve handelen in de
gevangenis

In een verwevenheid van rechts- en counse- 
lingsarbeid rijst de vraag of diegenen die door 
Tony van Loon worden opgeleid, de morele 
consulenten, in de gevangenissen een pleister op 
de wonde kunnen leggen, die de 'hulpbchoe- 
vende’ in het rechtssysteem niet krijgt. Het 
rechtssysteem gaat uiteindelijk om genoegdoe- 
ning, om wraak. Maar misschien is dit te 
extreem gesteld. Van Loon: ‘Dit is indcrdaad te 
eng gesteld. Ik geloof nogal in de benadcrings- 
wijze van Habermas: de mogelijkheid van het 
eommunicatieve handelen; het communicatic- 
ve handelen verruimen.
Habermas maakt een onderscheid tot dat wat 
behoort tot de leefwereld en dat wat behoort tot 
de structuren. Ik ben het met Habermas ecus dat 
tot de maatschappelijke structuur de staat, het 
recht en de economic behoren. Wat zie je in de 
geschiedenis van de westerse democratic? Dat 
onze leefwereld wordt gekoloniseerd. Wij wor
den binnen de ruimte van onze privewereld 
voortdurend gestuurd en onderdrukt. Ons be- 
wustzijn wordt gewijzigd. Ik vind Habermas’ 
model hanteerbaar om na te denken over de 
morele consilient in de gevangenis. Los van de 
kritiek op de gevangenis - want dat is ecu ander 
gesprek - denk ik dat in de gevangenis de men-
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sen die daar gedwongen moeten verblijven. 
recht hebben op aandacht voor priveleven. Uit- 
gaandc van dat recht, heeft de morele consilient 
of een pastorale helper die aandacht heeft voor 
dat privegedeelte, een enonne functie. Want dat 
is een functie van zingeving. Een van de bedoe- 
lingen van de vrijheidsberoving is een stuk lij- 
den opgelegd te krijgen. zodat men daarna weer 
met de dader verder kan. De zingeving van dat 
gedwongen lijden moet aandacht krijgen. 
Anders wordt de situatie uitzichtloos. Denk 
maar aan het aantal suicides die in de gevange- 
nissen voorkomen. Het stuk ondersteuning om 
naar verdere zingeving te zoeken vind ik een 
essentieel recht van de mens. Dat is dan geen 
pleister op een houten been. Daarin hebben de 
morele consulenten een gelegitimeerde plaats.’

In Dc ware Icugen heb ik de vraag wat er met 
"mij" gebeurt, als uitgangspunt genomen. Want 
de client komt vanuit diens eigen fragmentaire 
realiteit om hulp vragen. Ik denk dat je een gids 
kunt zijn om samen meer te kunnen weten. Het 
gaat mij om het in beeld brengen van de con
crete situatie die een client mij voorlegt, van
uit het manifest weten dat de client zijn of haar 
eigen levcnsverhaal aan het verloochenen is, een 
"ware" leugen in zijn levcnsverhaal aan het in- 
brengen is, zoals Desdemona dat doet. Mijn 
vraag is hoe om te gaan met iemand die zichzelf 
niet op de juistc manier beziet. Dat heb ik met 
de titel van Dc ware leugen bedoeld. Niet ieder- 
cen kan veel waarheid aan.'
In hoeverre is de mens in staat zichzelf te ken- 
nen? ‘Ik ben overtuigd van bijna niet. Ik kan 
amper leven met de gedachte dat ik mijn duis- 
tere kanten toelaat... maar ik wil ze dan ook toe- 
laten. Ik streel mezelf graag’, zegt Van Loon. Hij 
gebruikt dus de podiumkunsten om inzicht te 
krijgen. Om te laten zicn dat de lokaties van 
emoties en mogclijkheden en vaardigheden zijn 
ingebouwd in dc menselijkc existentie.
De bcwegingsleer van de danskunstenaar en 
pedagoog Laban zet hij ondcr andere in bij het 
kijken naar lichaamstaal. De auteur en acteur 
Laban baseert zijn leer op het principe van dc 
overeenkomst tussen de geestelijke en lichame- 
lijke functies, waarbij uitgegaan wordt van de 
ene werkelijkheid. Die eenheid komt tot uit- 
drukking in de bewegingen van het lichaam en 
in de werkelijkheid van de geest. Bij Laban kun
nen, net zoals bij een toneeluitvoering, gevoe- 
lens voor de geest worden gehaald. Wannecr dat 
actief gebeurt, kunnen die gevoelens worden 
gestuurd door benadering in de kleur, de afstand, 
de scherpte, de diepte. de duur, enzovoort. 
Door dit modclleren van gevoelens in het voor- 
stellingsvennogen kunnen mensen symmetric en 
asymmetric ontdekken. De focus kan dan ver- 
legd worden van wat iets is naar hoe iets werkt. 
De lichamelijkhcid van de podiumkunsten, zoals 
de toned- en danskunst, vindt hij belangrijke 
hulpmiddelen voor de hulpverlening. ‘Laban

Theatraliteit en waarheid

In De ware Leugen biedt van Loon een hulpver- 
leningstheorie aan die uitgelegd wordt middels 
zijn geliefde theatrale setting. Hij neemt Desde
mona uit Shakespeare’s Othello als metafoor. In 
Othello zien we hoe elk van de personages een 
visie opbouwt en misvormt over zichzelf, het 
zelfbeeld verkleurt. Van Loon herkadert de fic- 
tieve hulpvraag van Desdemona, die blind blijft 
voor de ziekelijke en onterechte jaloezie van 
haar echtgenoot Othello. In zijn model laat hij 
Desdemona dcnkbeeldig op consultatie komen 
en probeert, na het aanbrengen van een raam- 
werk waarbinnen een oplossing gevonden kan 
worden en het scheppen van een vertrouwens- 
band. de illusie van een zelfbeeld te exploreren.

‘Ik werd geinspireerd door een analyse-opdracht 
over de figuur Othello op de theaterschool. De 
vraag was: stelt u zich cens voor wannecr het 
overspel tussen Desdemona en haar vriend ge- 
pleegd zou kunnen zijn. In de tijd van het stuk, 
de virtual time, is daar geen tijd voor. Dat is een 
mooie manier om te zien hoe fictief gevoelens in 
situaties aan bod kunnen komen bij hulpvragen.
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beschouwde het lichaam van dc acteur als het 
instrument dat gevoclens moot vertolken in de 
ruimte. Je meet dat natuurlijk doen op een 
manier die mensen verstaan. In zijn analyse gaat 
het om een recks van verhoudingen zoals 
hoog/laag, links/rechts, voor/achter. Aan die 
lichamelijkheid in de ruimte koppelt hij dan 
gevoelens, zoals licht en zwaar en eng en zelf- 
vertrouwen. Als je bijvoorbeeld zelfvertrouwen 
wil uitstralen, moet je niet achteruit gaan. Er 
moet coherentie zijn tussen gevoel en de bewe- 
ging die daarbij hoort.'
Het gaat dus uiteindelijk om het ‘herkneden' 
van de problematiek van de client. Ook letter- 
lijk vaak. ‘Ik doe het niet systematisch. maar ik 
vvijs mensen er vaak op dat zij door him uiter- 
lijk gedrag een stuk kunnen veranderen. |e kunt 
namelijk horen dat mensen niet nicer met elkaar 
praten. Wanneer zij hem bijvoorbeeld verwijt 
dat hij altijd de krant leest. Soms kun je aanto- 
nen dat dat een mechanisme is. Dan zeg ik tegen 
hem: ‘Zet die krant ecus op zijn kop en kijk ecus 
wat er dan gebeurt. Door die krant op z'n kop 
te nemen laat je merken dat je niet aan het lezen 
bent, maar dat je in de krant zit te kijken om 
de verwijten op de een of andere manier te ver- 
vverken. Op zo’n moment kan er een ‘Aha' bij 
beiden ontstaan. Systemen van communicatie 
kunnen op die manier een kwartslag draaien. 
Dat doe je door lichamelijk gedrag.
Welnu, als je het ene kan koppelen aan het 
andere, dus het wetenschappelijk onderzoek 
rondom emoties, emotieve verwerking en 
expressies, en de theorie over de lichamelijkheid 
in de ruimte, dan zou je naar mijn gevoel men
sen kunnen leren dat ze zich lichamelijk bewus- 
ter kunnen gedragen. Met andere woorden, 
mensen zouden zich bewuster kunnen ‘voorbe- 
reiden', in de zin van het vermijden van com- 
municatiestoornissen. De hulpverlener die dat 
over kan brengen is een kunstenaar in zijn vak. 
Ik denk ook dat de hulpverlener kan leren hoe 
moeilijk dat is. Vandaaruit ga je dan aan het 
werk met de client. Wat doet een acteur die zijn 
rol stamelcnd begint te lezen? Die acteur ervaart

vanaf de eerste zin hoe moeizaam het is in het 
personage te stappen. Precies daarop moet de 
hulpverlener zich ook trainen. De hulpverlener 
werkt met reele mensen met reele hulpvragen. 
dat is natuurlijk een risico. Maar als hij goed 
getraind en opgeleid is, zal hij met de nodige 
behoedzaamheid werken. Als leidraad wordt het 
voor elk mens mogelijk een rol op te nemen en 
er invulling aan te geven en de afstand ertegen- 
over te bepalen. Zelf leg ik altijd de alternatieve 
kaarten voor.'

De relativiteit van waarden als 
humanistische waarde

‘Als hier een koppel komt met het verhaal dat 
zij willen scheidcn omdat zij een vriend heeft, 
en als zij daarbij te kennen geeft dat zij eigenlijk 
niet wil scheiden maar dat hij haar de scheiding 
opdringt. dan gaat men hier vaak naar buiten 
met mijn shockerende gezegde: ‘Leer eens leven 
met een vrouw die een vriend heeft. Denk daar 
eens over na.’ Meestal zegt de man dan: ‘Nooit 
van mijn leven". Dan vraag ik: ‘En waarom dan 
niet? Wat is daar zo bedreigend aan?' Als hij dan 
zegt dat hij dat niet kan verdragen, vraag ik wat 
er dan in het geding is. Gaat het over zijn eigen 
fierheid, zijn eigen potenties?
Tegen die vrijheidslievende mevrouw kan ik 
zeggen: ‘Okay mevrouw, uw vrijheid is u heel 
dierbaar, maar het is een relatieve vrijheid, als je 
een man hebt en een kind. Bent u niet bereid 
daarvoor in te leveren?’ Meestal volgt dan het 
antwoord: ‘Als hij wil veranderen.’ Dan vraag ik 
weer: ‘Heb je hem dat al eens gezegd?" Daar kun 
je heel ver in gaan, daar kan je goed mee wer
ken. Wanneer die relatie kans van slagen heeft. 
lukt dat, ja. Niet wanneer er nog andere, nicer 
fundamentelere dingen aan bod komen. Als je 
vanuit een nonnerend kader denkt, en vindt dat 
dat niet kan. dan ben je niet die mensen aan het 
helpen maar ben je een bevestiging aan het zoe- 
ken van je eigen normen. Het moet andersom 
zijn. Je moet zeggen: Kijk. jullie maken de keu-
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zes. Wat ik denk over het hebben van een min- 
naar of minnarcs, is niet ter zake. Misschien denk 
ik wel dat zoiets tijdverlies is, of vveet ik veel. 
Het gaat er om op basis van gelijkvvaardigheid 
te kunnen ineedenken. En daarvoor moct ik 
eigen normen naast me neerleggen. Dat de 
clienten over nonnen denken is een goede zaak. 
maar laat zien dat het om een burgerlijke norm 
gaat. Als mensen trouw een belangrijke norm 
vinden, heb ik daar respect voor. Maar laat zien 
dat het een relatieve norm is, zoals elke norm 
per definitie relatief is. Alle mogelijkheden lig- 
gcn open. Die openingen zijn van het op zoek 
gaan naar een minnares voor hem, tot aan het 
genoeg hebben aan elkaar. 1 )e eigenheid van de 
morele consilient is een meerwaarde die hij heeft 
op de aalmoezenier: liij ziet namelijk de relati- 
viteit in van de waarden. Dat is een humanisti- 
sche vvaarde. Wel normerend natuurlijk in de zin 
van het terug komen op de basis van ‘het goede 
en het ware en het schone’. Daarbuiten kan ik 
weinig bedenken... ik ben Plato niet.’

haar verwijs naar een seksuoloog. Dit soort 
grensbewaking loopt vaak font bij counseling en 
therapie. En ook bij advocaten.’
Vaak zien advocaten de client slechts als iemand 
aan wie geld verdiend moet worden. Maar Tony 
van Loon vindt dat een morele consilient of 
geestelijk raadspersoon een hulpverlener is, ‘die 
zich vanuit een emancipatorisch model voor 
iedereen ten dienste stelt om op zoek te gaan 
naar een vorm van hulpverlening waarin zowel 
de hulpvragende als de hulpzoekende op zoek 
gaan naar meer ontplooiing en meer emanci- 
patie voor beiden. Daar geloot ik in!’ Wie van 
Loon kent, weet dat hij daarin slaagt.

Drs Inc Sinners is afyestiuicerd aan de Unircrsitcit 
roar Hnnianistiek.
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De morele consulent of geestelijk 
verzorger

Er werken vrij weinig vrijgevestigde morele 
consulenten in Belgie. Die weinigen bewegen 
zich meer in de rol van therapeut. Er is wel een 
algemene verhoging van de positie van de more
le consilient. ‘Ik merk dat er nogal wat vragen 
zijn vanuit de plaatselijke Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). Elke 
gemeente heeft een OCMW en daar is er vraag 
om aanstelling voor morele consulenten in zie- 
kenhuizen en bejaardenhuizen. Daarin zie ik een 
vrij grote exponentiele groei van aanzien in het 
hulpverleningslandschap.' Van Loon vindt ech- 
ter dat binnen de marktsituatie elke hulpverlener 
zijn grenzen moet kennen en zijn mogelijkhe- 
den. ‘Ik ben slechts deontologisch correct als ik 
een vrouw die vvil scheiden vanwege een sek- 
sueel probleem met haar man, uitleg dat die 
scheiding slechts een van de mogelijkheden is en

Noten

In Nederland humanistisch geestelijk raadslieden 
genoemd.
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Trauma, Coping and Meaning of Life
Humanist Counselling of Post-traumatic Stress

Jan Hein Mooren

This article was originally delivered as a paper at the Seminar on Post-traumatic Stress organi
sed in London on 22June 1997 by the European Humanist Professionals. It presents a 
model of meaning that can clarify the focus of humanist counsellors (meaning and meaning- 
oriented interventions) when dealing with victims of post-traumatic stress. Starting from the 
functional perspective of self-regulation (borrowed from A. Bandura’s social cognitive theory) in 
the process of finding meaning in or giving meaning to life, several categories of cognitive regu

lators are identi fied, which can be seen as components of the life stance of the individual. Liste

ning to the narratives of victims with this frame of reference in mind, enables counsellors to 
identify - within the broader category of meaning - the precise nature of the problems, conflicts 
and needs of their clients. Thus the humanist counsellor can help them to formulate their own 
philosophy of life, or to relate these views to their experiences of the traumatic events.

literature on post-traumatic stress: a topic which 
has gained considerable importance.
Several developments have contributed to this 
increase in attention. First, there is the research 
into combat stress. Although this research has 
been conducted since World War I. it got its 
strongest impulse during and after the Vietnam 
War. A second and partly related development 
is the introduction of two disorders in the Diag
nostic and Statistical Manual of Mental Disor
ders (DSM) of the American Psychiatric 
Association (APA); a manual that is subject to 
constant change and improvement. Post-trau
matic Stress Disorder (PTSD) was introduced in 
the 1980-edition (DSM-I1I, APA, 1980). In the 
most recent edition (DSM-1V, APA, 1994), 
another stress-related disorder was introduced:

Introduction

Five years ago, the Division of Mental Health of 
the World Health Organisation, together with 
the United Nations High Commissioner for 
Refugees, published a manual tor refugee men
tal health (De Jong & Clarke, 1992). A year later, 
a Dutch translation followed (Dejong, 1993). 
Also in 1992, a Dutch manual for crisis inter
vention was published (Brinkman & van den 
Berg, 1992). And just a few days before the 
EHP-seminar, the publication of a new manu
al for help with psychotrauma was announced 
on Dutch television in a programme called 
‘Breakfast TV’, followed by an interview with 
the author (Van der Velden, et.al., 1997). These 
are but a few examples of the ever increasing
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the Acute Stress Disorder. Both disorders follow 
exposure to extreme stressors.' The DSM-catc- 
gories have stimulated research all over the 
world.
Also other developments have fostered the 
attention for post-traumatic stress. One of them 
is the rise of nation-wide victim movements 
since the Eighties, which culminated in an inter
national victim movement (Winkel. 1990). And 
since 1975, through their setting up shelters and 
rape crisis centres, feminist movements have 
won recognition for the fact that women are 
repeatedly victimised by sexual and domestic 
violence. Research into the psychological con
sequences of criminal violence has made its own 
contribution, as has research into the aftermath 
of (serious) disasters. These may be natural dis
asters, such as hurricanes, floods and earthquakes, 
or man-made disasters, such as accidents with 
trains and planes or at nuclear and industrial 
plants, or even buildings that collapse.
Together these developments resulted in the 
identification of several categories of victims and 
a long list of traumatic events. All these unex
pected events have in common that they, 
seriously afflict individuals and/or communities, 
that they profoundly alter one’s situation and 
produce extreme discomfort and that they are 
beyond one’s control (Kleber & Brom, 1992). 
Recent studies tend to broaden the category of 
trauma events by including environmental pol
lution in their description of disasters (Silverstein, 
1992; Erikson, 1994; Green, et. al, 1994). 
Humanist counsellors and educators often assist 
traumatised people. They work in general hos
pitals where they talk with victims of accidents 
or physical violence who are psychologically 
traumatised. In the army they accompany troops 
that are sent to war areas on humanitarian and 
peacekeeping missions. In jails they deal with 
prisoners who often have experienced violence 
in their past or who might be subject to trau
matising violence by fellow-prisoners. In schools 
humanist educators are involved in projects 
aimed at preventing and diminishing bullying

among children and dealing with the conse
quences of this behaviour for the victims.
So in answer to the question what the profes
sional expertise of humanist counsellors and edu
cators in these matters is. some suggestions will 
be offered. The idea that people need to expe
rience some meaning in life is the core issue pre
sented in this article. But first some general 
remarks about trauma and the consequences of 
traumatisation, and about the process of coping.

The Trauma Experience

Trauma means injury or wound. When used in 
a psychological or psychopathological context, 
the concept of trauma refers to 'an emotional 
shock, producing a disturbance, more or less 
enduring, of mental functions’ (Drever, 1968). 
In other words, when people experience a trau
ma their normal coping reactions are often insuf
ficient to deal with the situation. A trauma 
experience can be described at three levels.
On the emotional level, experiencing a trauma 
is a complex process. The most prominent emo
tions during the traumatising event itself are 
probably intense fear and a strong feeling of 
powerlessness. One of the consequences, for 
example, of disasters and victimisation is a con
frontation with the possibility of one’s own 
death. But other emotions may also be present: 
extreme anger, for example, resulting in the will 
to fight for survival; or shame of being humi
liated or exposed to others, resulting in the ten
dency to mentally withdraw oneself from the 
situation; or grief because of the physical pain or 
the attack on one’s integrity, resulting in the 
need for consolation; or despair, resulting in an 
inclination to give up. These emotions are not 
only conflicting but also very intense, and thus 
difficult to regulate in accordance with the 
demands of the situation at hand.
Also on the cognitive level, several conflicting 
tendencies can be seen. On the one hand, the 
acute danger in the trauma situation can height-
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I
en one’s awareness, resulting in a keen eye for 
details which remain imprinted on one’s memo
ry. People are also overwhelmed by stimuli 
which may lead to numbness, for example 
during combat or when involved in a serious 
accident. At the same time, the victim can be 
perplexed, because the events violate his values 
and expectations and because he has, for the 
time being, no explanation in terms of reasons, 
goals and causes. Consequently, the trauma alters 
one’s concept of reality, a change that often 
lingers for some time after the experience.
On the behavioral level, different reactions can 
be observed during the trauma. Some people are 
in shock from the beginning: they respond 
neither orderly or sensibly, because they are dis
organised or paralysed by the event. Others look 
for a way out or a solution. They help other 
people or work together; and some continue to 
do what they have been trained for, or what they 
used to do, whatever the course of events is. 
Whether this second group is able to keep on 
functioning, probably depends on their assess
ment of the situation and of the perceived pos
sibility of solutions, on social-psychological 
mechanisms such as modelling and attribution 
of responsibility, and on their training (soldiers, 
firemen, etc).
People master the trauma with these experien
ces in their minds and memories. When the 
situation allows it, these experiences are supple
mented by evaluations of their past and assess
ments of their future, and by worrying about 
children, partners, family, friends and colleagues. 
But even when this is the case, their focus is 
mainly on the here and now, on the demands of 
the trauma situation. Their sense of time may be 
disorganised or might temporarily have become 
unimportant or meaningless. And they might 
have the feeling that daily life is unreal and tar 
away. They have to make a journey back to nor
mality. Here their ‘natural’ social support systems 
(family, friends, colleagues) and professional hel
pers enter the picture. We will direct our atten
tion to the professionals.

Reactions to Traumatisation

During and after the trauma, victims are faced 
with the task of coping with the experience. The 
concept of coping 'refers to efforts to master 
conditions of harm, threat or challenge when a 
routine or automatic response is not readily a- 
vailable, i.e. to adapt under relatively difficult 
conditions’ (Monat &• Lazarus, 1985). Coping is 
a time-consuming process of which several 
researchers have described phases. One model, 
for instance, distinguishes five phases which 
describe the reactions of victims of shocking 
events (Horowitz, 1976; see also Kleber and 
Brom, 1992). In the first phase, outcry, the vic
tim shows the first emotional reactions to a 
shocking event. These reactions are reflex-like 
in nature. In the next phase, denial, the indivi
dual mobilises intra-psychic defense mechanisms 
against his own emotional reactions. During the 
intrusion phase one may compulsively re-expe
rience the event in associations, dreams and fan
tasies. Next the victim accepts that the event 
took place and realising the consequences it has 
had on his life, works through them. In the last 
phase, completion, the victim integrates the events 
in the way he sees himself and the world around 
him. Of these reactions, the alternating between 
denial and intrusion is considered the most 
characteristic reaction to stress. Indeed, the 
symptoms of denial and intrusion, together with 
a third symptom, the tendency to avoid trauma- 
related stimuli, are central elements in the DSM- 
descriptions of PTSD and the acute stress 
disorder (APA, 1994).
It is important to distinguish between patholo
gical models of post-traumatic stress and models 
which see these symptoms as normal reactions 
to trauma. DSM describes the reactions to trau
ma in terms of disorders. However, PTSD and 
acute stress disorder are different from other dis
orders in DSM: they do not necessarily result 
from weaknesses in one’s personality organisa
tion. Instead, the introduction of these disorders 
in the manual recognises the fact that psycho-
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logical problems can be the result of extreme 
stress alone (Healy, 1993, p. xiii). But never
theless they are described as pathology, even the 
reactions within the first four weeks after the 
trauma (acute stress disorder). Other researchers 
of post-traumatic stress take a different perspec
tive. They see the reactions immediately and 
shortly after the trauma experience as a normal 
response which is part of a restorative process. 
For this reason, some of them dismiss the con
cept of PTSD, even the concept of stress, and 
want to replace it with the concept of 'trauma 
response’ (Everstine and Everstine, 1992). 
Generally humanist counsellors should take a 
similar position, i.e. they should see the initial 
response to a trauma as restorative. Whereas a 
disorder has the connotation of dysfunctional or 
stagnated psychological processes, humanist 
counsellors who deal with traumatised people 
shortly after accidents or disasters, question 
whether the problems of their clients should be 
seen as disorders. And even in later stages of the 
coping process, they do not have the attitudes 
and goals of psychotherapists, even if they do 
have some of their skills (Mooren, 1989). Their 
approach is not directed at the treatment of a 
dysfunctional or stagnated psychological process 
but at finding meaning in the events (or giving 
meaning to them), thus helping clients to inte
grate the experiences by connecting them with 
their life stance or meaning system. Linking 
experiences to life stance and vice versa is part 
of healthy psychological functioning.

in crisis counselling. Their main task at that stage 
is to support those exposed to the trauma. These 
victims must be given the opportunity to tell 
their stories again and again and to express their 
emotions. They also need information that helps 
them to find some understanding of what hap
pened and what is going to happen now. And 
they require some support with structuring their 
activities, with their communication with fami
ly, friends and others, and with their bounderies 
to the world. The principles of this kind of inter
vention within the context of crisis intervention 
were formulated several decades ago by Linde- 
mann (1944) and Caplan (1964). When more 
than one victim is involved, it might be advis
able to create an opportunity for the victims to 
share their emotions and reconstruct their expe
riences together. Such procedures are not unli
ke the debriefing-method for the armed forces, 
for the police or for firemen. Debriefing is a 
group-oriented intervention in which the event 
is reviewed by the participants shortly after the 
traumatic exposure (Shalev, 1994).

Cognitive Theories and Meaning

The task of humanist counsellors changes when 
some time has passed and the process of coping 
is well underway. The immediate need for a sup
port structure diminishes and the need to go on 
with one's normal, daily life becomes stronger. In 
order to do so, a confrontation with the reality of 
the consequences of the trauma is necessary as it 
leads to a new comprehension of life and to new 
or renewed commitments. It is here that the 
specific professional expertise of humanist coun
sellors comes into view: their focus is on meaning 
and on meaning-oriented interventions. To illu
strate this change we should look at trauma and 
coping from a different perspective than before. 
Here a cognitive approach is helpful insofar as this 
approach is concerned with the process of expe
riencing meaning in such a way that it brings the 
life stance of individuals into focus.

Humanist Counsellors and Crisis 
Intervention

Hence we arrive at the role of humanist coun
sellors. Their task in assisting victimised people 
depends partly on the stage of the trauma 
response. During the first few hours and days 
immediately following the exposure to trauma, 
their work with the victims will not differ 
greatly from that of other professionals involved
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Meaning in relation to disturbing events has 
received considerable attention in cognitive 
theory in the last 20 years. Antonovsky, tor ex
ample. a prominent researcher on stress and 
coping, formulated a theory in which he tried 
to answer the question why some people who 
experienced extreme stress stay psychologically 
healthy (1979; 1987). His research led him to the 
formulation of the concept ‘Sense of Coheren
ce’ (SOC). SOC refers to ‘the extent that one 
has a pervasive, enduring (...) feeling of confi
dence that (1) the stimuli deriving from one’s 
internal and external environments in the cour
se of living are structured, predictable, and expli
cable; (2) the resources are available to one to 
meet the demands posed by these stimuli; and 
(3) these demands are challenges, worthy of 
investment and engagement’ (Antonovsky, 
1987). In other words: people have a sense of 
well-being when they see their lives or the 
situations they are in as (1) comprehensible, (2) 
manageable and (3) meaningful. Others have 
drawn similar conclusions. Taylor (1983), for 
example, states that the process of adaptation to 
threatening events centres on regaining mastery 
over the event and a search for meaning in the 
experience. A third goal of adaptation is the res
toration of self-esteem. Yet another example is 
the work of Janoff-Bulman &: Frieze (1983). 
They state that victimisation shatters some of the 
basic assumptions of people about their own life 
and about life in general. Three assumptions are 
mentioned: the assumption that one is invul
nerable, the assumption that the world is mea
ningful (i.e. comprehensible and orderly), and 
the assumption that one is a worthy and decent 
individual.
These approaches all have in common that they 
centre on ‘meaning’, albeit that they offer diffe
rent formulations of this and of related concepts. 
It is at this level, that human counsellors have 
their specific expertise. They are trained to 
counsel clients in such a way that it helps them 
to formulate their own meaning in life in accor
dance with their emotions and their perception

of their situation. Finding meaning in, or giving 
meaning to life can be seen as a process which 
helps people to deal with extreme stress and 
trauma. But how is it done? How can huma
nist counsellors proceed in their conversations 
with clients?
For humanist counsellors the theories mentio
ned thus far have a drawback: despite their pos
tulating formal categories of goals or results of 
the processes of coping or adaptation, these 
(categories) do not bring the particular life stan
ce of the individual into focus. For this we must 
turn to Bandura’s Social Cognitive Theory, 
which states that people direct their own beha
viour through a process of cognitive regulation 
(1986). This means that human behaviour is 
motivated and regulated by internal standards 
and that people react to their own behaviour in 
a self-evaluative way. It also refers to the fact that 
people direct their behaviour in accordance with 
goals they have and in accordance with their 
feelings and thoughts. This process of (self-regu
lation operates through several subprocesses or 
cognitive regulators. Through these regulation- 
factors we can link cognitive theory to the life 
stance of individuals.

Meaning and Self-regulation

To illustrate this we must define two steps. The 
first is to look at the process of giving meaning to 
life from the functional perspective of‘(self)-regu- 
lation’: we assume that a life stance or meaning 
system has a function in the cognitive regulation 
of people; and loss of meaning is associated with 
diminished (self-)regulation. It should be mention
ed here, that with traumatised people the capaci
ty of self-regulation often seems to be temporarily 
disturbed or lost due to the impact of the trauma. 
As regards self-regulation, regaining that capacity 
is the goal of the coping process.
The second step is to make a connection be
tween Bandura’s cognitive regulators and mea
ning systems. As already said, the process of
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self-regulation operates (according to Bandura) 
through several subprocesses. In other words: 
several cognitive regulators are involved to 
which elements of meaning systems can be rela
ted.
The first group of these regulators are one’s ideas 
about tacts, events and actions, i.e. one's per
ceived relation between them and their ex
planations. Bandura speaks of ‘contingency 
structures’, which are part of the propositional 
knowledge people use when dealing with reali
ty and planning actions. Here, one’s worldview 
or (if you prefer another term) one’s look at the 
universe is involved. A worldview offers gener
al concepts and ideas that serve the understan
ding of the world one lives in.
The second regulator is one’s moral judgment, 
the norms and values that indicate which beha
viour and actions are good or bad. These jud
gements are made on the basis of culturally 
acquired and, at the individual level, accepted 
ethical standards or moral beliefs.
The third regulator encompasses intentions and 
goals. These goals are partly based on one’s gener
al expectations of life and one’s role in the world 
(i.e. in one’s future perspective), and related to 
answers to the question what life is all about. 
The fourth cognitive regulator is self-esteem, the 
way people evaluate themselves. These evalua
tions are rooted in one’s view on the nature of 
human being. Whereas Bandura restricts him
self to these four groups of cognitive regulators, 
it is useful when dealing with traumatised peo
ple to add a fifth which concerns experiences of 
fear and powerlessness. People act according to 
ideas about the best way to handle a situation or 
an event. They do so on the basis of more 
general notions about the possibility of influen
cing one’s destiny, one’s environment, or the 
best way to react to events; in other words on 
the basis of generalised notions about manage
ability.2 Every life stance contains such notions, 
whether for specific situations and life events or 
as a general rule of conduct.
This approach to meaning in terms of cognitive

regulators needs several comments. First, the 
components of an individual’s life stance can be 
seen as five regulators albeit that even though 
these components are separated for analytical 
purposes, they are closely connected, insepara
ble even. Feelings of guilt, for example, refer at 
one and the same moment to contingency struc
tures. self-evaluations, notions about manage
ability and value systems. Another example: 
despair refers to goals, notions about manage
ability and contingency structures, and calls for 
self-evaluations. The second is that in their nar
ratives people do not often refer explicitly to 
these elements of their life stance in an orderly 
or systematic way. These elements show them
selves only implicatively, i.e. the counsellor has 
to interpret his client’s narrative with this frame 
of reference in mind. Finally, people generally 
tend to strive at some degree of coherence 
between these categories, although the nature 
and the degree of coherence can differ from 
person to person. Whatever this coherence looks 
like, people experience a sense of meaning in life 
when the regulators or subprocesses are active in 
such a way that they produce a sense of well
being and commitment (Van der Fans, 1992).

Meaning-oriented Interventions

As stated before, in later stages of dealing with 
a crisis, the counsellor's task of working through 
events changes. Analysing meaning in life in the 
way mentioned makes it possible to specify more 
precisely what the focus of humanist counsellors 
in their sessions with clients is. Returning to the 
process of experiencing trauma and the subse
quent process of coping, it does not seem too 
difficult to make connections between the 
various aspects of the trauma and the compo
nents of the process of giving meaning to life. 
After a trauma someone’s trust in others may be 
damaged, whereas at the same time (s)he is con
fronted with reactions and feelings that challenge 
that self-image. We already mentioned that
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exposure to trauma leaves people bewildered, 
with little understanding of the events and with
out adequate explanations. Their moral judge
ment might change because of the nature of a 
trauma (for example in cases of violence) or as 
a consequence of the way they are treated after
wards by their family, friends, neighbours, the 
police or professional helpers. Often victims 
have to alter their future perspectives when they 
have lost their partner, their home, their physi
cal health, their work, etc. They might over
come the events with a positive self-image but 
often they feel shame and guilt, indications that 
their self-esteem has been damaged and their 
norms and values have been violated. Moreover, 
they have to change their ideas of what can hap
pen to them and what they can do about it. 
There are two reasons why humanist counsel
lors can and should play a role in helping victims 
of trauma and disasters. The first reason is that 
they are specialists in the field of meaning in life. 
Secondly they have developed an attitude in 
counselling that is directed at the self-realisation 
or self-actualisation of their clients. Particularly 
tor victims of trauma this is important, because 
they have suffered loss of control over their lives. 
The analysis of the general concept of meaning 
in the abovementioned categories offers huma
nist counsellors a frame of reference while they 
listen to people’s narratives. It may thus become 
clear which aspect of meaning should be paid 
the necessary attention. And it makes the deve
lopment of factor-specific interventions possi
ble.

it. Indeed, a collective trauma such as the Bijl- 
mermcer disaster (when a plane crashed onto a 
block of flats in Holland in 1992) can have an 
impact on community life which lasts for years. 
Because of the ‘pastoral’ nature of their profes
sion. humanist counsellors have unique oppor
tunities in stimulating members of the 
community to share their feelings and personal 
experiences so that they become incorporated in 
the collective memory. They can realise this by 
organising groups of companions in distress, or 
by organising commemorations. Moreover, 
because of the representative nature of their 
function, they can speak out for the whole com
munity or for part of it, however small.

Closing Remarks

Three different tasks for humanist counsellors 
have been outlined: direct crisis intervention, 
meaning-oriented intervention and communi
ty-oriented intervention. The second and third 
task are linked with the specific nature of their 
profession. This approach to the counsellor’s task 
leaves an important question unanswered, how
ever. It is a question which is a topic of some 
debate at the University for Humanist Studies 
(Mooren, e.a., 1993), and which was also raised 
during the EHP-seminar: what is the role of the 
counsellor’s own life stance (i.e. a humanist 
philosophy of life) in the process of counselling? 
To clarify this, humanist counsellors should first 
and foremost describe conversations with their 
clients in a way that transcends notions of self- 
actualisation and self-determination, i.e. in a way 
which reveals the content of the conversations 
and not just the communication procedures in 
guiding clients.3 It is my contention that the 
frame of analysis proposed in this article offers 
an opportunity to describe the content of con
versations in a way that does justice to their focus 
on meaning. In the presentation of their work, 
counsellors should move beyond psychological 
categories to the domain of life stance or phi-

Community-oriented Interventions

Disasters and other traumatising events not only 
have an effect on individuals, but also on com
munities as a whole. Erikson describes the devas
tating effect of disasters, the depressed and 
despondent reactions of communities that have 
been hit by major traumas. ‘Society itself is 
wounded’, as Silverstein (1992) aptly described
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losophy of life.
A last remark concerns trauma theories. In trau
ma theory there is a tendency to generalise 
insights and to disregard differences between 
events, individuals, groups and circumstances. 
We have done the same in this paper. But the 
growing literature on treating trauma sufferers 
also shows a tendency to specialising in events 
and groups. For humanist counsellors this may 
not be possible. But it is important to bear in 
mind that each trauma and each group of vic
tims has its own, distinct particularity.
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Notes

1. The difference between PTSD and acute stress disorder 
is mainly one of time: acute stress disorder is diagno

sed for symptoms that occur within one month of the 
extreme stressor, whereas the diagnosis of PTSD does 
not occur until after a period of one month.

2. This concept is borrowed from Antonovsky (1987).

3. Recently, it has been suggested that humanist counsel

lors. in thinking about their profession, should make a 
reflective movement from practice to humanism, that 
is. they should post facto explain how the content of 
their own life stance was related to their interventions 
(Baart, 1997).

Rectificatie

In het artikel 'Denken met anderen: narrativi- 
teif in het socratisch gesprek' van Joachim 
Duyndam uit het vorige nummer (1997/ 
nr. 2) is bij de zin '...steunen op de thans 
breed erkende pastoraal-therapeutische 
norm dot alles eerst bespreekbaar gemaakt 
moet warden en vervolgens ook besproken 
moet warden.', de literatuurverwijzing '(de 
Boer, 1993:37)'weggevallen.
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Biedt het Humanistisch Verbond 

nog inspiratie aan het geestelijk 

raadswerk?

A larjnn Verkcrk

Korte lezing tiitgcsproken tergclcgcnhcid van het symposium ‘Inspiratie in je work. Het 
humauisme in het humanistisch geestelijk week', georganiseenl door de I ’niuersiteit uoor 
Humanistiek, het Humanistisch Verbond en de humanistische sector ran de Vereniging roor 
Geestelijk Verzorgers in Zorginst ell ingen op 14 november 1997 aan de Universiteit roor 
Humanistiek.

ja duidt op de faciliterende rol die het Huma- 
nistisch Verbond op zich neemt ten aanzien van 
het raadswerk.
Een aantal overwegingen brengen mij tot een 
dergelijke conclusie. In de eerste plaats is het 
goed te beseffen dat het humanisme een nog 
maar zeer korte periode van institutionalisering 
kent. In 1946 werd het Verbond opgericht 
mede vannit de gedachte een ander geluid te zijn 
naast de bestaandc zuilen. Hoewel herhaaldelijk 
gesteld werd dat het Humanistisch Verbond 
geen zoveelste zuil wilde zijn, liep zij toch de 
kans dat te worden of althans zo te worden 
beschouwd. Hoe dan ook. eigentijdse maat- 
schappelijke ontwikkelihgen wijzen erop dat een 
dergelijke institutionalisering van de humanisti
sche gedachte geen vruchten meer afwerpt. Er 
is een stagnatie in de groei van het ledenaantal. 
zonder dat daaruit vervolgens geconcludeerd kan 
worden dat er sprake zou zijn van een afname in 
de interesse in of affmiteit met het humanistisch 
gedachtegoed. Dat is overigens niet alleen het 
geval voor het Verbond, maar deze tendens 
geldt ook voor de andere zuilen. de kerken zelf.

Dames en heren.

Biedt het Humanistisch Verbond heden ten dage 
inspiratie aan het geestelijke raadswerk? Strikt 
genomen is het niet aan mij die vraag te bcant- 
woorden. Of het Humanistisch Verbond u al 
dan niet inspiratie biedt. is aan u te beoordelen. 
Het past mij als voorzitter van het I lumanistisch 
Verbond meer een andere, daaraan nauw ver- 
bonden vraag te beantwoorden: ziet het Huma
nistisch Verbond zichzelf als inspirator voor het 
geestelijk raadswerk?
Het antwoord luidt: ja en neen. Laat ik met het 
neen beginnen. Het ligt voor de hand om de ver- 
houding tussen het Humanistisch Verbond en 
het geestelijk raadswerk te zien als een waarin 
het Verbond het geinstitutionaliseerde verband 
is van de humanistische gedachte en daarmee 
bepalend voor het humanistisch karakter van het 
geestelijk raadswerk. Dit. wat ik hier het zoge- 
naamde kerkelijke model zal noemen. acht ik 
weinig vruchtbaar heden ten dage. Aan de ande
re kant wil het Humanistisch Verbond pal staan 
voor het humanistisch geestelijk raadswerk. Het
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Hot recent verschenen rapport ‘God in Neder
land" laat een steeds verdergaand proces van ont- 
kerkelijking zien, waarbij die ontkerkelijking 
nog iets anders is dan ongelovigheid. Het voor- 
deel dat het Humanistisch Verbond echter heeft 
boven dc kerken, is dat zij juist nog maar zo kort 
een zuil is, waardoor het voor haar dus gemak- 
kelijker is nieuwe ge'mstitutionaliseerde verban- 
den te zoeken dan slechts die van de moeder van 
de humanistische gedachte. Kortoni, mensen 
laten zich enerzijds minder leiden door een 
ge'mstitutionaliseerd verband van collcctieve 
identiteit, terwijl er anderzijds een toenemen- 
de behoefte lijkt te zijn aan kaders, waarin zin- 
vragen en normatieve vraagstukken aan de orde 
kunnen komen. Het is om die reden een uit- 
daging om juist als Humanistisch Verbond nieu
we structuren en netwerken te bcdenken op 
basis waarvan aan die voorgaande behoefte tege- 
moetgekomen kan worden. Het Humanistisch 
Verbond heeft in de afgelopen Algemene Le- 
denvergadering besloten tot een nadere protl- 
lering van het Verbond aan de hand van een 
tweetal beleidspeilers: een lokale en regionalc 
profilering van het Humanistisch Verbond en de 
deelname aan een landelijke profilering van het 
humanistisch gedachtegoed.
De profilering van het Humanistisch Verbond 
als levensbeschouwelijk genootschap met een 
maatschappelijke missie, zal met name gestalte 
krijgen binnen lokale en regionale verbanden. 
Deze kunnen liggen op het gcbied van afdelin- 
gcn, maar kunnen ook het karakter aannemen 
van nieuwe regionale en lokale netwerken. Acti- 
viteiten op bijvoorbeeld het gebied van annoe- 
debestrijding hebben meer invloed wanneer 
deze gedragen worden in een samenwerking 
met andere (humanistische) organisaties en ande- 
re partners, zoals gemeenten, vakbonden en ker
ken. Activiteiten ‘dicht bij Inns" vergroten de 
motivatie en betrokkenheid van vrijwilligers en 
hebben veel uitstraling. Kortom het Humanis
tisch Verbond is nict meer de moeder, ook niet 
de spin in het web, maar een actieve en inhou- 
delijke medespeler op het humanistische en

maatschappelijke veld. Daarmce kan zij groeien 
tot ecu transparante. flexibele en aanspreekbare 
organisatie.
Deze lokale profilering betekent geenszins een 
afzien van publicke en landelijke profilering van 
het Humanistisch Verbond. Deze maatschappe
lijke stem zal evenwel vooral vorm krijgen in het 
kader van de verdere ontwikkeling van het 
Humanistisch Perspectief. Het Humanistisch 
Perspectief wil een aantal goed doordachte visies 
presenteren op maatschappelijke vraagstukken, 
waarmee het een bijdrage kan bieden aan het 
debat daarover. Naast deze meer lokale en regio
nale profilering zet het Humanistisch Verbond 
zich in als initiatiefnemer en aangever van het 
ontwikkelen van een strategische samenwerking 
met andere humanistisch organisaties ter profi
lering van het humanistische gedachtegoed. 
Deze zogenaamde Humanistische Alliantie 
steunt op de gedachte dat de ontwikkeling en 
het zichtbaar maken van het humanisme, een 
bredere verantwoordelijkheid is dan die van het 
Humanistisch Verbond alleen. Het beperken 
van die verantwoordelijkheid tot het Huma
nistisch Verbond alleen, roept vragen op ten 
aanzicn van hetfeitelijk draagvlak van het huma
nisme (affiniteit gaat verder dan lidmaatschap) 
en laat ook de andere organisaties zitten met wat 
het humanisme voor hen betekent. De eerder 
gesignaleerde behoefte aan articulatie van zin- 
geving en aan overdracht van normen en waar- 
den vraagt om een andere vormgeving, een 
breder bezielend verband.

Voor het terrein van het Humanistisch Geeste- 
hjk Raadswerk, nog steeds een van de kernta- 
ken van het Humanistisch Verbond, geldt dat 
ook daar maatschappelijke ontwikkelingen 
nopen tot een nieuwe plaatsbepaling. Van 
belang is vooral die ontwikkelingen te zien als 
inspirerend en uitdagend en niet als ontmoedi- 
gend en negatief. In het algemeen kan voor de 
gehele sector van de geestelijke verzorging wor
den gesteld. dat zij zich in de loop der tijden 
heeft ontwikkeld tot een professionele tak. Er is
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een vvctenschappclijke opleiding cn tal van 
nascholingsmogclijkheden. Tegelijkcrtijd staat 
hot berocp onder druk vanwegc ontwikkelin- 
gen in de werkvclden. In dc zorgsector zicn we 
een toename van andere vormen van zorg opko- 
men, niet alleen nicer intramuraal maar ook 
extra- en transmuraal, met daarnaast voortgaan- 
de bezuinigingen en fusies; voor dctcnsie geldt 
dat zij te maken heeft met de gevolgen van bet 
beroepsleger, reductie van de krijgsmacht als- 
mede inzet bij vredesoperaties; voor de sector 
justitie tenslotte geldt een toenemende verzake- 
lijking. privatisering en dreigende dccentralise- 
ring van bet budget. Al deze ontwikkelingen 
tezamen vragen om een nieuw en strategiscb 
beleid dat zicb nicer dan ooit ricbt op verdere 
professionalisering van bet beroep. De afdeling 
geestelijke verzorging is bczig een beleid te 
ontwikkclcn gericht op de acquisitie en nadere 
profilering van bet ambt. In een zogenaamd 
toekomstscenario zal onder andere aandacbt 
worden besteed aan nieuwe beroepsprofielen, 
beroepscode, scboling, toetsing. aandacbt voor 
de wijze waarop vrijwilligers kunnen worden 
ingezet en onderzoek naar specialisatiemoge- 
lijkheden in bet beroep.
Hct Humanistisch Verbond wil pal staan voor 
een goede organisatorische vornigeving van de 
geestelijke verzorging. waarbij optimale voor- 
waarden worden gerealiseerd voor de verdere 
profilering van bet werk. de professionalisering 
van de sector, etc. Het brede palet van inzich- 
tcn en gcdacbten in de bumanistische beweging 
biedt daarnaast de inhoudelijke mspiratie.

c
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Marian Verkerk is voorzittcr ran het landclijk hoofd- 
hestnnr ran het Humanistisch I 'erhond.

Praktischc Hnnuviistick nr.d, 7e iaargcmg apnl 199832



Inspiratie in het werk, een klein 

humanistisch verhaal

Fd van Hoorn

Bij Wilt ik tc zcggen heb, moet ik een paar kanttckeningen plaatsen. Ik werk nog inaar kort 
als Hoofd non tie humanisten2 bij het ministerie vanjustitie. De situatie waarin hunianisten 
in strafinrichtingen werken, is zeer complex. Dot kan ertoe leiden dot ik in nijn eerste waar- 
neniingen geen recht doe aan de dicpte non de problemen en ontwikkelingen die ik tegenkom. 
Groog monk ik don ook enig noorbehond.

Ik noem mijn nerhaol een ‘klein hnmonistisch nerhaoV omdot ik het postmodern mil positione- 
ren. Dot wil zeggen dot ik de crisis in het hnmonisme, die noor mijn genoel loch ook ligt op 
het nineon non de rechtnoordiging non het hnmonistisch raadswerk, niet wil oplossen met een 
groot, ambitions, nninerseel nerhaol dot grater is don de werkelijkheid die het beschrijft. Ik wil 
een klein nerhaol nertellen, een lokool ncrhaal dot het tijdclijke result oat is nan een redelijk 
machtsurije discussie tussen gelijken. Misschien kunnen we de grate nerholen aoit weer fundc- 
ren of misschien ninden we het ooit weer leak am ze te nertellen, moor nu niet. Hen klein ner- 
haal staat onerigens niet gelijk aan een saai of minimalistisch nerhaol. Ik streef in elk genal 
noor de nodige onrust.

H

4
1
¥
1

5

toekomst een virtuele rnimte waarbinnen men 
- a la Star Trek - achter electronische barrieres 
is opgesloten. Hoge muren, dat middeleeuwse 
residu, zijn dan verdwenen.

Humanistisch raadswerk bij Justitie, 
een korte rondgang door het 
penitentiaire landschap

Het aantal strafinrichtingen is de laatste jaren 
explosief gegroeid. Een onstuimige ontwikke- 
ling die dit jaar of volgend jaar voorlopig afge- 
rond zal zijn. Dan telt Nederland om en nabij 
de 15.OOO cellen. Internationaal gezien zijn we 
dan geen buitenbeentje maar voor Nederland- 
se begrippen is het een verdubbeling van de 
capaciteit in enkcle jaren. De roep om nog nicer 
cellen zwakt inmiddels weer wat at. Aan steeds 
meet van hetzelfde heeft niemand behoefte en 
de voordelen van electronische detentie (huis- 
arrest met een enkelband) dienen zich aan. In 
stoutmoedige fantasieen is de gevangenis van de

Hier en daar zijn er nu al zelfs tekenen van over- 
capaciteit te bespeuren. Met de groei van de sec
tor is ook de druk op de budgetten groter 
geworden. De franje is weggesneden, gedeti- 
neerden zitten steeds langer achter de dear 
(‘sober regime’) zodat er met minder personeel 
gewerkt kan worden en de invoering van ‘werk- 
zame detentie’ heeft van gedetineerden beta- 
lendc kostgangers gemaakt die het systeem 
gedeeltelijk zelf financiercn met de opbrengsten 
van him arbeid. Een gevangenisdirecteur werkt 
tegenwoordig met een krap budget en lict is een
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Iwonder hoeveel Icuke, inspirerende dingen dnar 
soins toch nog mee gedaan worden. Soms ook 
niet maar dat koine omdat in de inrichdngen, net 
als daarbuiten, zowel ingedutte als creatieve 
mensen werken.

kansen, ook voor ex-gedetineerden ecu stevige 
hand in de rug is.

In sociologische termen vonnen gedetineerden 
een tamelijk homogene categoric. De doorsnee- 
gedetineerde is relatiefjong en mannelijk, heeft 
meestal een lage sociaal-economische status, is 
vaak allochtoon. en bevindt zich veelal in een 
poverty-circle waaruit crhninaliteit ogenschijnlijk 
een uitweg biedt. Vaak gaat bet crimineel gedrag 
daarbij gepaard met drugsgebruik.
Het is duidelijk dat dit een grove categoric is 
waar vele uitzonderingen op zijn. Dat neemt 
echter niet weg dat veel gedetineerden aan een 
flink aantal van de opgesomde kenmerken van 
bovenstaande categoric voldoen.
Een strafinrichting is een totaal-instituut pur 
sang. De hierarchische blik is absoluut. de gevan- 
genc is in allcs en altijd zichtbaar en wordt voort- 
durend 'geinterpreteerd'. Het leed dat wordt 
toegevoegd is gevarieerd. Het bedoeldc leed is 
natuurlijk de vrijheidsberoving. De gedetineer- 
de wordt uit de samenlcving verwijderd waar- 
van hij in mcerdere of inindere mate - naar 
gelang de duur van de detentie - vervrcemdt. A1 
was het alleen maar omdat het ingewikkelde 
weefsel van de samenlcving wordt teruggebracht 
tot twee rollen: die van boef en bewaker. In de 
inrichting is de gevangene onvrij. Van uur tot 
uur, van minuut tot minuut staat vast waar hij 
moet zijn en wat hij moet doen. In de gevan- 
genis wordt het individu in extreme mate gerc- 
duccerd tot een van zijn kenmerken. namelijk 
het criminele gedrag (en de bestraffmg daarvan). 
Dat betekent dat beheersing van gedetineerden 
en beveiliging van het personeel voorop staan en 
dat tekent de omgang tussen de mensen die er 
wonen en de mensen die er werken. Het per
soneel werkt vanuit een professioneel wantrou- 
wen en de gedetineerden zien in de werkers him 
natuurlijkc vijanden. In zo’n situatie komen posi- 
tieve interacties niet makkelijk tot stand. De 
gedetineerde zit in een web van controlerende 
en negatieve interacties en die maken, zo is 
bekend. niet het beste los in de mens.

In sommige inrichtingen heerst er aan het eind 
van hetjaar tevredenheid als men binnen het 
budget is gebleven, er geen ontsnappingen zijn 
geweest en als er, binnen de muren, geen zelf- 
dodingen hebben plaatsgevonden. Andere 
inrichtingen vinden dan dat ze het slecht gedaan 
hebben: zij willen aan de detentie ‘lets’ toevoc- 
gen, iets dat kwaliteit heeft en van waarde is 
voor de gedetineerde: een nieuwe start, een 
opleiding, zelfkennis, etc. Op dit moment zijn 
er verschillende dctentiedoctrine’s die om voor- 
rang strijden.
In de criminologie en in de samenlcving is het 
abolitionisme uitgcdoofd: er is bijna niemand 
nicer die de gevangenissen wil sluiten, behalvc 
de gedetineerden dan. Na het abolitionisme van 
de jaren zestig en zeventig volgde in de jaren 
tachtig een heropleving van het vergeldings- 
principe. Het doel van detentie was primair om 
leed toe te voegen. Van pcdagogische bedoelin- 
gen werd verder afgezien en resocialisatie was 
ook uit, temcer omdat de recidive-cijfers 
optimisme in die richting absoluut niet recht- 
vaardigden. Met een van pedagogieen bevrijdc 
taakopvatting heeft men zich toen aan het deti- 
neren gezet, waarbij de ambitie vooral kwam te 
liggen bij het bevorderen en handhaven van de 
kwaliteit (‘humaniteit’) van de detentie zelf. 
Toch bemerk ik weer een wisseling van het tij. 
Men wil weer iets toevoegen. Voor straks. voor 
buiten en om te voorkomen dat criminaliteit de 
enige optic is voor wie de inrichting verlaat. 
(Beroeps-)opleidingen komen hier en daar weer 
tot stand en worden door de gedetineerden zecr 
gewaardeerd. Resocialisatie heet nu mijns inziens 
maatschappelijke integratie. En langzaam klim- 
men we gelukkig weer uit het dal van de cen- 
voudige vergelding, waarbij de gunsdge macro- 
economische ontwikkeling met zijn vele arbeids-
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Maar de dctcntie voegt ook onbedoeld Iced toe, 
zoals: verlies van sociale rollon (partner, vader, 
zoon, werknemer) on van zorgtaken. evenals 
verlies van sociale vaardigheden cn kwalificaties. 
Ook is hot onmogelijk - om eons wat anders te 
noemen - gevolg te kunnen geven aan sponta- 
ne invallen. Even een patatje halen om elf uur 
’s avonds is er niet bij, en ook om twee uur 
's middags niet. Daamaar gevraagd, noemen 
gedetineerden machteloosheid - moetcn toezien 
hoe or in de vvereld om je been van alles ge- 
beurt, vooral thuis, en er niets aan kunnen doen 
- als een van de moeilijkst te dragen gevolgen 
van detentie. Zoals een gcdetineerde zei: ‘ineens 
had mijn dochter verkering en toen ik einde- 
lijk na zoveeljaar een weekend naar huis mocht, 
trok die goser zo de ijskast open!’

den geborgenheid, continuiteit, zorg en daar 
bovenop zijn ze voor wie dat wil een gespreks- 
partner in bet morele en bet ethische. Gespreks- 
onderwerpen zijn er legio: een bezinning op bet 
vaderscbap, herstel van bet idee dat je keuzes 
kunt maken (dat besef raak je kwijt als bet slecht 
met je gaat), bet overwinnen van de angst voor 
de vrijheid, reconstructie van enig zelfvertrou- 
wen, acceptatie van bet verlies van controle en 
ga zo maar door, genoeg materiaal om een zin- 
gevings-encyclopedie mee te kunnen vullen.

De omstandighedcn bij Justitie zijn niet altijd 
even ideaal. Geestelijk verzorgcrs zijn wel 
beschikbaar, maar ze zijn door alle beperkingen, 
veibghcidsregels en door de vereisten van dag- 
programma’s soms moeilijk toegankelijk. De 
geestelijk verzorger is er dan wel, maar de 
gevangene kan hem of haar niet voor een 
gesprek vragen. Er zijn overigens ook inricbtin- 
gen waar dit prima geregeld is, maar toch laat de 
versobering, verzakelijking zicb overal voelen. 
Soms beeft een gcdetineerde bet zo druk, is zijn 
leven binnen net zo jacbtig als buiten, dat er 
weinig ‘denktijd’ over blijft.

Humanistcn bij justitie bebben geen bebeersen- 
de, controlerende taken. Ze worden wel geacbt 
zicb te bouden aan de strenge huisrcgels maar 
maken geen deel uit van de panoptiscbe blik. 
Over wat zij met gedetineerden besprckcn, leg- 
gen zij geen rekenscbap af: de humanist beeft 
een zwijgplicht. Dit is van niet te onderschattcn 
belang. De humanist biedt de gcdetineerde 
mentaal asiel. een uitweg, een vertrouwebjk 
‘muizengaatje’, in een omgeving die verder mas- 
sief op zicbtbaarbeid is gericht. Het gesprek met 
de geestelijk verzorger is bet enige moment dat 
je edit vertrouwebjk kunt zijn, of zoals een 
gcdetineerde onlangs zei: ‘bij de rechtbank lieg 
je, bij de humanist niet.’
Humanistcn proberen om van zinloze tijd - de 
detentie - zinvolle tijd te maken: ze proberen 
om de gcdetineerde zijn detentie te laten bcnut- 
ten. Detentie is als bet ware een laboratorium 
waar vele variabelen stabiel worden gehouden 
en waar de gcdetineerde booguit met zijn den- 
ken, en in zijn denken kan experimenteren. 
Daar zit ook de zwakte, omdat eenmaal buiten 
alle vaste variabelen weer vlottend worden en 
bun invloed doen golden.
Humanistcn faciliteren dit proces met bun pro- 
fessionele en ambtelijke vaardigheden. Ze bie-

Humanisten bij Justitie bebben een dubbele 
identiteit. Enerzijds zijn zij ambtenaar met een 
strong gecodeerde rol, anderzijds zijn ze ‘gezon- 
den’ bumanisten met een open cn enigszins 
onbepaald beroepsprofiel. De omgang tussen de 
ambtenaar en de gcdetineerde is hierarchisch, 
die tussen humanist en gcdetineerde is symme- 
trisch. Dat levert soms spanningen en conflicten 
op, zeker als het management van de inriebting 
weinig begrip beeft voor de positie waarin 
bumanisten werken en zeker ook wanneer 
bumanisten weinig begrip bebben voor de pro- 
blemen van bet management. De vraag ‘wat kan 
wel, en wat kan niet’ spookt menig humanist 
vaak door bet hoofd. Vooral de jonge, begin- 
nende collega moet zijn/haar spoor bier echt in 
vinden. Bij de dubbele identiteit boron boven- 
dien ook nog eons twee ‘bazen’. De directeur 
van de inriebting voor wat bun functioneren als
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ambtenaar betreft, cn hot Hoofd van Dicnst voor 
vvat betreft bun inhoudelijke - humanistische - 
work. Deze constructie leidt tot vele configura- 
tics, potentiele belangentegenstellingen niaar 
ook tot coalitie-mogelijkheden.
Wat bet verder niet eenvoudig maakt. is dat de 
bumanisten bij |ustitie er niet zijn voor bumanis- 
tische gedetineerden, altbans niet perse. ledere 
gedetineerde die dat wenst kan met de buma- 
nistiscb geestelijk verzorger spreken, ongeaebt 
of men zelf bumanist is ot niet. Het humanis- 
me zit hem dan vooral in de levensovertuiging 
van de verzorger en is minder vanzelfsprekend 
voor de gedetineerde. Dat betekent onder ande- 
re dat het niet eenvoudig en vanzelfsprekend is 
om humanistische inhouden aan de orde te stel- 
len. Dat ligt bij bet kontakt tussen een katholiek 
geestelijk verzorger en een katholieke gedeti
neerde tocb anders.

Nu is mijn stelling dat bet humanisme in de 
tvveede taak belder. expliciet en substantieel aan 
de orde kan komen, veel meer dan in de eerste 
taak waarin bet proeedureel en impliciet is.-' De 
vraag is natuurlijk vvat ik bedoel met een huma
nisme dat 'aan de orde kan komen’. Ik doel hier- 
mee primair op humanistische, inhoudelijke en 
substantiele uitspraken over vvat juist, reebt- 
vaardig en vvaar is. Ook doel ik hiermee op 
reflectie ten aanzien van uitgangspunten en posi- 
ties in een debat en bet vervvoorden van stand- 
punten die uitgevvisseld kunnen vvorden. 
Meningen dus en die zijn in de individuele gees- 
telijke verzorging veel minder aan de orde dan 
in de adviestaak. Voor de individuele geestelij- 
ke verzorging geldt tocb vooral dat de mening. 
bet standpunt van de verzorger niet in de schijn- 
vverpers staat. Zijn/haar taak is vooral om de 
gedetineerde te belpen om zingevend en ziner- 
varend bezig te zijn. Daarbij is de verzorger zelf 
met zijn/haar meningen eerder een instrument 
dan een beoogd resultaat. De verzorger schept 
met name de juiste communicatieve voorwaar- 
den vvaardoor de ander kan ‘versebijnen’. De 
taakopvatting kan veelal met 'meer’ zijn omdat 
de gesprekspartner. de gedetineerde in de regel 
zelfgeen uitgesproken humanistische levens
overtuiging beeft. de enkele atbeisten of agnos- 
ten niet te na gesproken die expliciet om een 
gelijkgezinde gesprekspartner vragen. Voor de 
meeste gedetineerden is levensovertuiging een 
patchwork gevvorden met vele oude en nieuvve 
inhouden en rituelen. Kerstmis en Oibibio pas- 
sen voor velen zonder problemen in een levens- 
bescbouvvelijk amalgaam. En bet geeft geen pas 
om daar een ongedeeld, massief humanisme 
tegenover te stellen (‘vandaag gaan we bet over 
bet vierde postulaat van van Praag bebben’). 
Niet expliciet vvil eebter niet zeggen: absent. In 
bet kontakt zijn humanistische noties vvel degc- 
lijk aanvvezig, als een diepe brom op de achtcr- 
grond. Wat ik in dat verband vvil noemen is vvat 
mij zelf als humanistische 'brom’ inspireert, 
namelijk de lichtvoetige betekenissen van bet 
humanisme uit de Renaissance: ironic, zelfspot.

De kerntaken nader beschouwd

Behalve twee identiteiten en twee 'bazen' beb
ben de bumanisten ook twee (kern)taken. Ze 
bieden natuurlijk om te beginnen humanistische 
geestelijke verzorging aan gedetineerden. Daar- 
naast bebben ze ook een meer beleidsmatige taak 
in bet voorkomen van onnodig leed en buma- 
niteitsverlies en adviseren ze de directie over bet 
te voeren beleid (voor zover dat de humanitcit 
van de detentie betreft). I )e geestelijk verzorgers 
staan zo midden in vvat ik de 'paradox van de 
detentie’ noem: bedoeld om leed toe te brengen 
wordt al bet mogelijke gedaan om bet leed te 
verzaebten. Met als resultaat: humane detentie. 
In deze tvveede taak zijn de bumanisten 'klok- 
kenluiders'; zij trekken aan de bel indicn er 
structured of incidentcel tekort wordt gedaan 
aan bet humane gebalte van de straf. Dat vvil 
overigens niet zeggen dat andere medevverkers 
van de inriebting op dit vlak geen taak zouden 
bebben, maar voor geestelijk verzorgers beboort 
dit een extra zorg te zijn, gepreoccupccrd als zij 
zijn met bet morcle.
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de ervaring als beginpunt, cultureel relativisme, 
wantrouwen jegens bet monisme, jegens hot 
monopolie op dc waarheid. Wic dit in zijn 
gesprekken praktiseert. krijgt van mij hot hunia- 
nistische zegel. Ironic on relativisme horen wat 
mij betreft bij de manier hoc wij over mcnsen 
denken: op elkaar betrokken en in verantwoor- 
delijkheid voor elkaar. Er voor de gedetineer- 
den, er voor ‘de jongens' willen zijn is - hoe 
zalvend het ook klinkt - voor drie van de vier 
humanisten bij Justitie de grootste drijfveer. Je 
moet - zoals een van hen het laatst zei - van zc 
houden. ook al zijn het de grootste rotzakken. 
Dat is voor een buitenstaander misschien wel 
een mysterie: hoe je kunt houden van mensen 
die soms gruwelijke, onbeschrijflijk onmcnsehj- 
ke, dingen hcbben uitgevreten. Ik vind het voor 
het lot van de mensheid een bemoedigende 
gedachte dat daders kennelijk niet met bun daad 
samenvaUen en dat er voldoende overblijft om 
van te houden.

in het individuele kontakt te spreken van goede 
en foutc morele standpunten, zo belangrijk lijkt 
het mij om dergelijke standpunten in de tweede 
taak wel in te nemen. Niet op basis van een ‘ge- 
zonden" morele, externe autoriteit maar op basis 
van een geslaagde vcrbinding met morele opvat- 
tingen die de inrichting zelf, in theorie en/of 
praktijk. belijdt. Nederland is zodanig gesecula- 
riseerd dat het voor humanisten niet al te moei- 
lijk is om aansluiting te vinden met het bedoelde 
of gepraktiseerde beleid, dat grotendeels in een 
op het humanistische vocabulaire gelijkende 
woordkeuze wordt geschreven. Voor een effec- 
tief handelen van humanisten op dit niveau gel- 
den echter een paar voorwaarden: men moet 
succesvol en zichtbaar zijn als geestelijk verzor- 
ger van gedetineerden, men moet een humanis
tische agenda hebben (en die hebben we thans in 
grote lijnen niet) en er zou een humanistisch in
strument moeten zijn waarmce we de aan- of 
afwezigheid van humane en humanistische 
inhouden kunnen vaststellen. Werk aan de win- 
kel dus. Voor ons als humanisten bij Justitie maar 
ook voor de Univcrsiteit voor Humanistiek, 
waarvan wij verwachten dat ze ons hierin voor- 
gaat of op zijn minst vergezelt.

Humanisten scheppen de ideale gesprekssituatie; 
dat zouden ze althans moeten doen. Dat wil zeg- 
gen dat ze symmetrische verhoudingen schep
pen, geen externe hermeneutieken op het 
verhaal van de gedetineerde plakken en zeker 
ook geen moreel oordeel vellen. Tenzij funda- 
mentele mensenrcchten in het geding zijn: in dat 
geval komt het gelukkig nogal eens voor dat 
racistische praatjesmakers uit humanistische 
gespreksgroepen gezet worden.
Samenvattend: in de gesprekken tussen huma
nist en gedetineerde is het humanisme geen 
onderwerp van gesprek. maar de condities waar- 
onder het gesprek gevoerd worden zijn wel 
degelijk van humanistische aard.

Tenslotte: caok in ons, als geseculariseerde en ge- 
ont-mythologiseerde wezens, zijn metafysische 
resten actief Wij hebben er nog steeds een 
handje van om onszclt en onze levens in tweeen 
te delen: wie we zijn en wie we zouden kunnen 
zijn, wat we doen en wat we zouden kunnen 
doen, wat we denken en wat we zouden kun
nen denken. Met verrassend weinig waardering 
voor wie we zijn en wat we doen en met met 
een groot weemoedig, soms Messiaans verlan- 
gen naar hoe heel, goed en volledig het ooit zal 
worden, hetgeen natuurlijk nooit het geval zal 
zijn. Dit vreemde idealisme in ons, dat ideeen 
over hoe het leven zou moeten zijn belangrijker 
vindt dan het leven zelf, berooft ons van veel 
levensvreugde en richt, als het eenmaal een 
‘groot verhaal’ wordt, meer onhcil aan dan het 
oplost. Ik zou ons wat barokker willen zien en

Voor de tweede taak, het toetsen van beleid en 
praktijk op het humaan gehalte, ligt het anders. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat humaan 
gehalte iets anders is dan humanistisch gehalte! 
Het zou in dit verband een interessant (gedach- 
ten) experiment zijn om een humanistische ge- 
vangenis te ontwerpen. Zo moeilijk als het is om
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‘in een adorn' - waarom nict? - met nicer Nietz- 
schiaanse Lebensbcjalumg.

ilium' in het liitnitiiti.nifch westdijk uni’, georganiseerd 
door de Universitcit voor Humanistick. her Humanis- 
tisch Verbond on de humanistisdic sector van de Ver- 
eniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstcllingen 
op 14 november 1997 aan de Universiteit voor Hunia- 
nistiek.

2. Humanistisch geestelijk raadslieden worden bijjtistitie 
meestal aangeduid met humanisten.

3. Vergelijk: Baart, A. (1997), 'De formelen cn de sub- 
stantielen. Hoe in geestelijk werk en pastoraat inhou- 
den worden aageboden', in: Praktische Hiiiiuinistiek 
1997/nr. 3, pp. 4-IM.

Ed van Hoorn is Hoofd van Dicnsl van de hnina- 
11 istisclie x’eestelijhc verzorging bij bet Ministeric van 
lustitic.

Notcn

Dir artikel is een bewerking van een voordracht gehou- 
den op het symposium IiispiriUic in jc werk. Hei liiinni-

1.

(adverlentie)

De pen als lotgenoot 2
Ervaringen over het leven met een ziekte

Fonds voor Chronisch Zieken

ISBN 90-6665-263-2 / 160 pag. / / 29,50

'Ik haaf mijn lichaam.
Ik boat de dokter die me vertelde dot ik reuma heb.
Ik boat de onbekende fysiotherapeut en de patienten met wie 
ik moet gaan werken'.

Een sprekend citaat uit een van de ingezonden egodocumen- 
ten voor de stimuleringsprijs De pen als lotgenoot, een initia- 
tief van het Fonds Chronisch Zieken in Zoetermeer. Meer dan 
200 mensen hebben hun ervaringen met het leven met een 
chronische ziekte op schrift gesteld en als egodocument inge
zonden. Op indringende, zeer persoonlijke wijze vertellen 
mensen hoe een ziekte of handicap een plaats in hun leven 

inneemt. Wat betekent het bijvoorbeeld voor je relatie, voor (het vinden van) werk, op school 
de zorgverlening nu en in de toekomst?
Deze bundel bevaf een bloemlezing van egodocumenten over het leven met een ziekte of handi
cap. Het zijn ervaringen van kinderen, volwassenen en van professionele auteurs in de vorm van 
een tekening, gedicht of verhaal. De fragmenten zijn een selectie van de egodocumenten van men
sen die genomineerd zijn voor de stimuleringsprijs De pen als lotgenoot 1997 en gaan over ver- 
schillende ziekten. De auteurs hebben veelal elf een chronische ziekte, maar ook een ouder en 
familielid van een chronische zieke hebben hun ervaringen aan het papier toevertrouwd.

voor

Uitgeverij SWP 
Postbus 578 

3500 AN Utrecht 
Telefoon (030) 2368060Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland en Belgie.
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Als het erop aankomt
Levensbeschouwelijke identiteit; humanistische inspiratie

Zier Bank

De leveiisbeschomvelijke identiteit vomit een essentieel element in de intrusting van de geeste- 
lijlt verzorger. Tevens wordt de geestelijh verzorger geacht in gespreh te kitnnen treden met 
mensen die een heel andere Icvensopvatting hehben. In het ziekenhuis is dat hijvoorbeeld vaak 
het geval: de meeste geestelijk verzorgers werken immers, uaniens de dienst of ajdeling geeste- 
lijke verzorging, op een bepaalde verpleegafdeling, en verzorgen daar het eerste aanbod: een 
aanbod aan iedereen. Wanneer is het gespreh met iemand die een andere levensopvatting heeft 
adequaat en wanneer is doorverwijzing naar een collega op zijn plants? Deze vragen spelen in 
menig team van geestelijh verzorgers een niet onbelangrijke rol. Ih probeer in dit stub de con- 
tottren van een antwoord te schetsen door verschillende soorten gesprehhen te onderscheiden. En 
dan gaat het vervolgens meer specifieh over humanistische geestelijke verzorging en over de 
humanistische identiteit daarin: ih verwoord daarbij iets van de inspiratie vanwaaruit ih mijn 
werh doe.

Ik maak in dit artikcl een aantal stappen en geef 
vooraf een soort kaartje van de route. Ik zal een 
onderscheid aanbrengen in de gesprekken zeals 
ik ze veer, een onderscheid in diepte, met de 
vraag vvelke rol identiteit op welk niveau speelt. 
Wanneer is overeenstemming in levensbe
schouwelijke identiteit tussen een geestelijk ver
zorger en zijn/haar gesprekspartner geindiceerd? 
Vervolgens zal ik kijken naar gesprekken met 
mensen die een andere levensopvatting hebben. 
Wanneer kun je iemand met een andere levens
opvatting nog wel adequaat begeleiden en wan
neer niet meer? Hier is afgrenzing aan de orde: 
wanneer moet je doorverwijzen en wanneer 
moet er naar jou doorverwezen worden? Ver
volgens zal ik nader ingaan op mijn eigen huma
nistische levenskijk en ik zal afsluiten met enkele 
concluderende opmerkingen.

‘Non bent u vandaag mijn biechtvader geweest." 
Dat zei. aan het eind van een vrijdagmiddag, een 
mevrouw met wie ik een intensief gesprek over 
haar leven had gevoerd. Eigcnlijk had ze ‘voor 
de gezelligheid'ja gezegd tegen een aanbod van 
geestelijke verzorging. En ze was aangenaam 
verrast over waar ze zomaar allemaal bij kon stil- 
staan. Biecht? In elk geval niet direct een kader 
waarin je jezelf als humanist zo direct herkent... 
Deze mevrouw bracht op een verrassende 
manier de levensbeschouwelijke identiteit van 
de geestelijke verzorging ter sprake. Zo leidt ze 
mijn verhaal in, een verhaal waarin ik wat 
gedachten rond de plaats van de levensbeschou
welijke identiteit in het werk wil doorgeven: 
over de identiteit van de geestelijk verzorger in 
het algemeen en over de identiteit van de huma- 
nistisch geestelijk verzorger in het bijzonder.
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Onderschcid in gesprekken Op allc dric nivcaus (betrokkcn gcsprck. exis- 
tcntiecl gcsprck. gcsprck over ccn nieuwe weg) 
kunnen mensen him levensovertuiging inhren- 
gcn. Maar vcrschillcnd is war zc in die gesprek
ken met him levensovertuiging doen. Ik wil de 
drie niveaus nalopen om te zien wat liet belang 
van levensbeschouwelijke identiteit en van 
beroepsidentiteit erin is.

Ik praat vanuit mijn werk in ecu algemeen zie- 
kenhuis. Ik werk daarbij, net als velen in mijn 
vverkveld, territoriaal. Op een aantal afdelingen 
van het ziekenhuis maak ik daardoor als eerstc 
namens de vakgroep geestelijke verzorging con
tact met patienten. De contacten starten dus vaak 
niet omdat ik een bepaalde identiteit heb, maar 
omdat ik geestelijk verzorger ben. En het is ook 
niet zo dat het gesprek per se zou stokken wan- 
neer een patient zich rekent tot een andere 
levensovertuiging dan de mijne. Datzelfdc geldt 
voor mijn - protestantse - collega.
Ik begin met een analyse van de gesprekken die 
je als geestelijk verzorger in de praktijk voert. Ik 
wil daarbij een onderschcid aanbrengen in de 
"diepte" van die gesprekken, 'diepte' gezien met 
het oog van ons vak. Drie niveaus zou ik willen 
benoemen. niveaus die overigens natuurlijk ook 
in elkaar over kunnen gaan.-

Ad I
De positie als betrokkcn toehoorder heb je als 
geestelijk verzorger nogal ecus. Het is een posi
tie die we in de instellingen delen met de maat- 
schappclijk werkende en de klinisch psycholoog. 
Wei zal de manier van luisteren. de vakoptiek 
van de verschillende begelciders het gesprek een 
andere ontwikkeling kunnen geven. maar een 
zekere uitwisselbaarheid is er.

Ad 2

Het tweede niveau, waarop existentielc noties 
aan de orde komen. zie ik als het specifieke 
terrein van de geestelijke verzorging als beroeps- 
soort: mensen kunnen bier - terecht - ver- 
wachten dat geestelijk verzorgers hen in grote 
lijncn kunnen volgen, dat die de existentielc 
nodes uit het verhaal kunnen opdiepen en expli- 
citeren. I cist cl ten is hier de bedoeling. Het effect, 
als ik dat zo mag noemen, zit hem in het zelf- 
werkzame van het zich hardop rekenschap 
geven van wat er in hoof'd en hart omgaat. ‘Stil- 
staan bij wat je overkomt'. zo typeren wij als 
team in het ziekenhuis het gesprek met de gees- 
telijk verzorger.' Voor het ‘stilstaan' op dit 
niveau ben je als geestelijk verzorgers van ver
schillende achtcrgrondcn naar mijn opvatting 
redelijk uitwisselbaar. Het hoort mijns inziens 
bij de protessionaliteit van de geestelijk verzor
ger om actief met existentielc nodes om te gaan, 
ook in gesprek met mensen van buiten de eigen 
kring. Dat omgaan zou ik willen samenvatten in: 
herkennen van existentielc thema’s, kunnen 
begrijpen. ter sprake kunnen brengen en kun
nen invoelen. Minimumvoorwaarde voor een 
goed gesprek is wel dat voor de geestelijk ver-

I. Allereerst is er het gesprek waarin de ge- 
sprekspartner vooral van je lijkt te verwach- 
ten dat je gewoon goed luistert en betrokkcn 
bent.

2. Een niveau dieper is er het gesprek waarin 
existentielc nodes ter sprake komen of waar
in je als geestelijk verzorger existentielc nodes 
die er zijn, naar boven haalt. De gespreks- 
partner zet voor zichzelf, al vertellend, een en 
ander op een rij. en heeft daar voldoende aan. 
1 )it type gesprek ontstaat soms omdat de term 
'geestelijke verzorging’ iets wakker roept en 
ook door de manier van luisteren en reage- 
ren van de geestelijk verzorger.

3. Tenslotte een niveau dat ik zou willen type
ren met ‘als het crop aankomt'. De gespreks- 
partner zoekt naar een nieuwe weg in 
zijn/haar huidige leven. met behulp van de 
eigen levensovertuiging. De verwachting is 
dat de geestelijk verzorger stcun biedt in dat 
zoeken.
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zorger de levensbeschouwelijke caal van de 
gesprekspartner niet te vreemd is of dat er min- 
stens ecu adequate vertaalslag te maken is.

ik wel (en niet) vind dat ik moet afhaken. Ik 
meet daartoe eerst icts schetsen van mijn eigen 
achtergrond en van de context waarin mijn zie- 
kenhuis staat.
Mijn ziekenhuis staat midden in de strook van 
Zeeland naar Oost-Nederland, waarin veel 
zogenoemde bevindelijk protestanten wonen. 
Buitenstaanders duiden die strook wel aan met 
bible bclr, de betrokken kerken worden ook wel 
‘zwartekousenkerken’ genoemd. Onder de pa- 
tienten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, 
rekenen zich er nogal wat tot bet bevindelijk 
protestantisme. Mijn eigen levensbeschouwelij
ke afkomst is ook een protestantse, zij het van 
een nicer orthodox dan bevindelijk karakter. Ik 
kende het bevindelijk protestantisme wel uit 
mijn familie en omgeving. Omdat ik ook nog 
een theologische opleiding heb, kan ik worden 
geacht de taal en het levensgevoel van velen op 
mijn werkplek te verstaan. Ik kom, om het zo 
te zeggen, niet erg veel geheimtaal tegen.
Juist op dit punt is het aardig om te kijken waar 
de grenzen van begeleiding liggen, wanneer ik 
mensen met een protestantse levensorientatie 
spreek. Ondanks dat ik de taal versta, merk ik 
namelijk aan den lijve wanneer een grens wordt 
bereikt waaroverheen ik ophoud van waarde te 
zijn voor mijn gesprekspartner; en een grens 
waaroverheen ik voor mijzelf niet meer geloof- 
waardig ben. Alleen begrijpen, hoe vergaand 
ook. is onvoldocnde. Het aanvoelen, het 
opmerken van een grens heeft uiteraard iets sub- 
jectiefs, maar ik denk dat het aanvoelen niet toe- 
vallig is. Ik zal proberen wat ‘paaltjcs’ te plaatsen.

A,l 3
Bij het niveau van het zoeken naar een nieuwe 
weg zitten we duidelijk in de kern van het werk. 
Je kunt - denk ik - zeggen: voor je gespreks
partner ‘komt het crop aan’. Van de geestelijk 
verzorger kan worden verwacht dat die mee- 
zoekt binnen het kader van de levensovertuiging 
van de gesprekspartner. Dat meezoeken moet het 
karakter hebben van Van harte meezoeken'. 
Hiervoor heb je eenvoudigweg overeenkomst 
van levensopvatting nodig. Dat meezoeken is 
miners niet (outer een intellectucle aangelegcn- 

heid, zelfs niet in de eerste plaats. Laat ik zeg
gen dat het hart een duidelijke eigen taal spreekt. 
Ook voor de geestelijk verzorger geldt: ‘het 
komt crop aan". Je zou je gesprekspartner gemak- 
kelijk knollen voor citroenen verkopen wanneer 
beider hartslag niet harmonieert, lijkt me. Als 
geestelijk verzorger moet je bier dus goed je 
grenzen kennen. Ik ga daar zometeen vanuit de 
eigen werkpraktijk bp in. Professionaliteit bete- 
kent op dit niveau o.a. dat je adequaat met dit 
zoeken en meezoeken kunt omgaan.

Ik vat tussentijds samen: bij een onderscheid in 
diepte van gevoerde gesprekken speelt profes- 
sioneel luisteren en reageren altijd een rol. maar 
is in tocnemcnde mate de overeenstemming in 
levensbeschouwelijke identiteit tussen geestelijk 
verzorger en diens gesprekspartner van belang.

GrenspalenGrenzen in het gesprek

Een grenspaal staat er zeker niet per se wanneer 
iemand vertelt wat zij gelooft, en wat de unie- 
ke betekenis daarvan op dit moment in haar 
leven is. Ik maak regelmatig mee dat mensen 
daarvoor het contact gebruiken. Ik kan voor dat 
venelleti voldoende ruimte bieden; het vertellen 
heeft zijn eigen werking. Ik kan dan bovendien

De noodzaak van overeenstemming in identiteit 
brengt met zich mee dat er grenzen zijn aan de 
mogelijkhcid om iemand adequaat te begelei- 
den. Dat speelt met name op niveau drie, het 
gesprek over de nieuwe weg. Bij het zoeken 
naar zulke grenzen gebruik ik mezelf als meet- 
instrument. Ik beschrijf enkele situaties waarin
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explicict weergeven dat ik hoor dat iemand zich 
gestcund vvccr cn mogelijk waarin zij zich 
gesteund wcct. Wcl meet ik hicr alvast con basis- 
voorwaarde noemcn: in hot gesprek moot heel 
duidelijk zijn dat je geen geloofsgenoot bent. 
Anders vindt bet gesprek plants op grond van 
ecu vergissing en dat is niet te verantwoorden. 
En een voorwaarde lijkt me ook dat je de taal 
van de gesprekspartner voldoende verstaat. We 
zitten bier op een gesprek op niveau twee: de 
existentiele noties.
Een grenspaal voorbij, dat kan ook. Iemand ver- 
telt dat hij merkt dat hij - ondanks zijn geloof
- niet nicer op God kan vertrouwen. en dat hij 
wat vertwijfeld op zoek is om dat vertrouwen 
terug te vinden. Ik vind dat de taak van de gees- 
telijke verzorging dan is om mee te zoeken. 
Maar dat kan alleen ‘van harte’: bet moot gaan 
om een zoeken dat ook dat van de geestelijk 
verzorger zelf is of zou kunnen zijn. Als ik in bet 
zojuist genoemde voorbeeld zou gaan meezoe- 
ken, zou ik me voelen als een tekenfilmfiguur 
die doorloopt wanneer hij aan een afgrond is 
gekomen. Ik zou wel meer kunnen dan niets; ik 
zou, om bet zo te zeggen, teebnisebe steun kun
nen bieden: doorvragen naar waar de moeilijk- 
beden zitten. Maar met wat de gesprekspartner 
ziet als de kern - bet verloren godsvertrouwen - 
kan ik niet voldoende: in wezen kan ik er alleen 
naar kijken, zij bet met een heel gescherpt oog. 
Ook al is iets als vertwijfeling berkenbaar van- 
uit andere dan godsdienstige orientatie, voor 
deze vertwijfeling is bet niet genoeg.
Een - korte - aanduiding van een vergelijkbare 
grens: de verzuebting ‘Bidden kan ik op bet 
ogenblik niet'. De vraag om een herstel van de
- ooit wel gevoelde - relatie met God, kan ik 
niet van binnen uit meemaken.
C^)ok een grenspaal voorbij is bet, wanneer 
iemand inbrengt dat zij haar leven niet gerust 
kan voltooien: heeft zij naar haar eigen gcloofs- 
normen wel goed genoeg geleefd? I let gaat dan 
natuurlijk niet om een veredelde bockhouding, 
maar - om bet in mijn eigen termen te verta- 
len - om zoiets als bet besef er te mogen zijn.

Ondanks en dankzij alles wat je wel en niet hebt 
gedaan. Zo’n besef bevestigje alleen vanuit een 
gezamenlijkc kijk op bet leven. En bevestiging 
is, wat bier - denk ik - geboden kan zijn.

Als het crop aankomt

Even een tussenconclusie: we zitten bier op 
niveau drie. Zoektochten naar berorientatie. naar 
bevestiging, naar vrede met je bestaan, zoek- 
toebten waarbij bet er existentieel ‘op aankomt’. 
Het zijn tochten waarin je als geestelijk verzor
ger van harte moet kunnen meezoeken. Mis- 
sebien kun je ter onderscheid met gesprekken op 
de andere niveaus zeggen: bier is actieve steun 
gevraagd. De gesprekspartner heeft recht op bet 
onderste uit de kan; of missebien moet ik in ons 
vak zeggen: recht op drinken uit eenzelfde bron. 
Ik beb proberen te laten zien dat ik. ook waar ik 
meen heel wat van de bron van protestantse 
gesprekspartners te kennen, een duidelijke drem- 
pel tegenkom. zowel theoretisch. als ook heel 
gevoelsmatig: ik moet met mijn banden afblij- 
ven van waar ik mijn hart niet leg.
In elk geval moet er dus in dit type gesprekken 
een duidelijke grens worden verwoord: ‘Ik vind 
dat ik bierin niet de juiste geestelijk verzorger 
voor u ben, en dat u beter af bent wanneer u 
hierover met mijn collega of met een andere 
predikant doorpraat.' En waar je deze drempel 
ziet aankomen, of duidelijk vermoedt, dient ver- 
wijzing al eerder plaats te vinden. Er gaat immers 
nogal wat investering van je gesprekspartner (en 
van jezelf) verloren: er moet opnieuw iets wor
den opgebouwd.
Maar - dat mag uit mijn verbaal ook duidelijk 
zijn - ik vind zeker niet dat elke verwijzing naar 
geloof in bet gesprek onmiddellijk moet leiden 
tot directe doorverwijzing. Niet elke verkenning 
van geloven vraagt om berorientatie en bevesti
ging. Op niveau een en twee wordt je eigen 
identiteit veel minder gevraagd dan op niveau 
drie. zij bet dat een bepaalde identiteit ertoe kan 
leiden dat er uberhaupt wel of niet een gesprek
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plaatsvindt, en mee kan bepalen hoe ver ecu 
gesprek zal reiken.
Nog even over her gesprek vvaarin er een grens 
getrokken moet worden. Her gaat in her con
tact niet alleen om de tevredenheid van de 
client, dat lijkt me duidelijk. Die kan beleven dat 
hij of zij een prima gesprek voert; en het gesprek 
kan ook kvvaliteit hebben. Maar duidelijk moet 
worden dat dit gesprek niet het beste is wat er 
te krijgen is. We hebben als geestelijk verzorgcrs 
op dit punt ook een eigen - professionele - ver- 
antwoordelijkheid.

Het gaat in de beschreven situaties - samenvat- 
tend - om posities waarin ik mezelf hoogstens 
als next best kan zien. Ik heb niet voldoende te 
bieden. maar meer dan niets. Dat geldt overi- 
gens soms ook heel praktisch: als je op een 
bepaald moment de enige geestelijk verzorger in 
huis bent en wanneer er toch acuut een gesprek 
geboden is. Wie in bereikbaarheidsdienst werkt, 
zal die situatie goed kennen.

Confessioncle geestelijk verzorgers

Hoe zit dat nu bij onze confessionele collega’s? 
Laat ik eerst beschrijven wat naar mijn opvatting 
onze contessionele collega’s inhoudelijk te bie
den hebben, waar. denk ik, bun kracht ligt. Zij 
staan in een traditie waarin er een orientatie is 
op een persoonlijke God, met wie er een vorm 
van communicatie is, of mogelijk is. Regelma- 
tige en systematische orientatie op bijbclverha- 
len en elementen uit de christelijke traditie zie 
ik als een vast onderdeel van him bagage. Ik doel 
daarbij uiteraard vooral op de gesprekken waar
in het er, zoals ik dat heb genoemd. ‘op aan- 
komt'. gesprekken van niveau drie. Ik heb het 
daarbij dus nadrukkelijk niet over het vooroor- 
deel dat predikanten en pastores mensen onge- 
vraagd met een boodschap zouden confronteren, 
maar zeg iets over wat mensen die een gesprek 
voeren met onze confessionele collega’s, van hen 
mogen verwachten.
Wanneer onze confessionele collega’s mensen 
begeleiden die vanuit een seculier perspectief 
leven en denken, hebben zij, meen ik, een ver- 
gelijkbare beperking als wij ondervinden bij het 
begeleiden van mensen met een godgelovige 
achtergrond. In de gesprekken van niveau een 
en twee (betrokken toehoorder zijn en het 
gesprek rond existentiele noties) vormen de pro
fessionele eisen die elke geestelijk verzorger zich 
moet stellen voldoende basis. Het kunnen her- 
kennen van existentiele thema’s, het kunnen 
begrijpen en/of ter sprake brengen van de pro- 
blematiek, alsook het kunnen invoelen daarvan.

Next best

Af en toe heeft iemand redenen om het contact 
toch te beperken tot deze geestelijk verzorger. In 
mijn regio zijn er nogal wat mensen die, zoals ik 
het noem, ‘in eigen beheer’ geloven. Ze hebben 
geen banden (meer) met een kerkgenootschap, 
vaak vanuit een conflict van sociale of rcligieuze 
aard. Ze zijn dan nogal eens allergisch voor pre
dikanten. Ze hebben daarbij de traditionele pre- 
dikant uit het bevindelijk protestantisme op het 
oog: iemand met een sterk verkondigend pas- 
toraat. Ook al laat ik weten dat ze met mijn col- 
lega een heel ander type gesprek kunnen voeren, 
het is soms toch een brug te ver.
Een andere reden om niet doorverwezen te wor
den, ligt soms in het feit dat de predikant uit 
eigen kerk ook op bezoek komt, terwijl daarmee 
de betrokken problematiek niet bespreekbaar is. 
De vraag om een gesprek met de protestants 
geestelijk verzorger van het ziekenhuis beleeft 
men dan soms in termen van concurrentie en 
loyaliteitsconflict. Maar dan blijft, jammer ge- 
noeg, de wezenlijke thematiek liggen: die kan 
niet op adequate wijze aan de orde komen. 
Even een heel klein zijpaadje naar een gedeel- 
telijk vergelijkbare problematiek: soms schat je 
in dat iemand er beter aan zou doen om contact 
te zoeken met bijvoorbeeld een psychotherapeut 
of psychiater, maar je gesprekspartner wijst dat 
contact af.
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zijn dan toereikend. Maar vvanneer hoc gaat om 
niveau drie verschillen do lovonsoriontatios tovool 
om ‘van harto to kunnen nieedenken’: zij kun- 
non hot niet van binnenuit meemakon. In doze 
situatios kan de confessionolo colloga mijns 
inzions slochts next best zijn.

Ik hob torloops go brink gemaakt van do typering 
'eon seculior porspectiot van leven en denken". 
Dat is wel de wijdste cirkel die je binnon do 
humanistischo geostolijko verzorging kunt trek- 
ken: die van do niet-godgclovigheid, in do zin 
van jo niet te orienteren op een als persoon 
bonoemdo god. Dat is niet per so hetzelfde als a- 
roligious, maar daarover straks nog iocs.
Als jo eon humanistischo identiteit wilt typeren. 
kunje natuurlijk een vorhandeling houden. Ik 
wil dat niet doen. maar ik wil zo lettorlijk moge- 
lijk eon antwoord proboron to geven op eon 
vraag die mij voor dit artikol word gesteld: wat 
is nu jouw inspiratie? Ik zog - ter beantwoording 
van die vraag - iets over do manier waarop ik hot 
leven boloof.

Vertrouwdheid

Ik hob in hot voorgaande heel veel grenzen 
getrokkon maar ik wil ook nog - heel kort - do 
positievc kant van do inbrong van do levensbe- 
schouwolijko identiteit bonoomon. Monson kun- 
non bij bun zoeken een specifioke steun hobben 
aan ‘geloofsgenoten': niet omdat die iets kun
nen overnomen, maar omdat zo do vertrouwd
heid kunnen bieden die vaak nodig is om in alle 
eerlijkheid onder ogen te zien hoe hot nu alle- 
maal zit en hoe hot nu verder moot. Dio vor- 
trouwdhoid biodt do geestelijk verzorgor niet 
alloon mot eon gemoenschappolijko traditie, maar 
ook met zijn of haar hoogst eigen levensopvat- 
ting.
Overigens, dat het gesprok op niveau drie 
terechtkomt on dat monson zo in gesprek willen 
en durven raken, dat wordt soms ook pas weer 
mogelijk doordat or eon geestelijk vorzorger met 
do juisto levensopvatting is: do vertrouwdheid 
workt uitnodigond. Dat heeft ook consequon- 
ties voor doorverwijzing: we moeten or als goes- 
tolijk verzorgers Tokening moo houden dat onze 
gesprokspartnor door eon verwijzing nador kan 
worden uitgenodigd om moor diopte aan te 
brengen.

‘Ik kijk in hot leven mijn ogen uit", zo zou ik 
kunnen samenvatton. Vorwondering over hot 
bostaan, over do complexitoit van hot leven, over 
do volstrekte overdadigheid ervan; ik kan daar 
hot woord rijkdom bij gebruiken. Do grootse on 
togolijk relatieve plok van do mens daarin boron 
daar volop bij.
Ik leef graag. Dat is de eonvoudigste manier 
waarop ik hot begrip zinvolheid kan aanduiden. 
Ondortussen is leven wel 'leven in een lege 
wereld’. eon worold zondor zingevend princi- 
po van zichzelf. Dat maakt het ook een heikele 
opgave: op onszolf komt hot aan; je hobt alloon 
jozolf on elkaar.
Hot leven dringt zich ook van zijn chaotische 
kant aan mij op. Hot chaotisch karakter van do 
workelijkheid als zodanig, maar vooral ook do 
chaos die inherent is aan do menselijke samen- 
leving, maakt dat ik leven ook altijd als gevecht 
beleef.
Hot zoeken naar ‘waar het nu eigenlijk om 
draait’ is eon onuitrooibaar gegevon, door alio 
vanzolfsprokondhoid been die hot dagelijks leven 
bevat. Daar boon de drang bij die we hobben 
om ons bewustzijn tolkons woor to scherpen, om 
ons rokonschap van onze dadon en overwegin- 
gen te geven. Misschien is hot eonvoudigste 
woord het bosto on hot moeilijkste: eerlijkheid.

Een humanistischc inspiratie

Ik bon eerder in mijn betoog bogonnon met iets 
nadors over do inhoud van do levonsbeschou- 
wolijko identiteit to zeggen, in dit geval over die 
van de confessionolo colloga’s. Ik ga daar nu dan 
ook op door in eon volgend onderdeel van mijn 
vorhaal over humanistischo identiteit.
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Hot beleven van cigenheid hoort hier onmid- 
dellijk bij: tc zijn zeals jc wilt zijn on zeals jc ten 
diepste kunt zijn. Zelfbeschikking on autonomic 
zijn weorden die we in deze steer graag gebrui- 
ken. Veer mij heuden ze in dat als er iemand 
over de belangrijke dingen in je leven meet 
beschikkcn. je dat zelf meet zijn. Dat is overi- 
gens dan wel ingebed in bet beset dat bet mees- 
te in bet leven je toevalt, dat je bet leven niet 
zelfschept: ze greet ben je niet...

genegeerd of endergesneeuwd - verdient beves- 
tiging.
Vertrouwen op wat iemand in bins heeft, soms 
deer dikke lagen remmel been, dat hoort bij de 
motiverende elementen, net als de zinvolbeid 
van betje durven te realiseren waarmee je bezig 
bent. De simpel klinkende gedaebte dat je vaak 
veel mccr aankunt dan je denkt, zie ik regelma- 
tig bevestigd.
Ik vind bet bijzonder om te boren wat mensen 
allemaal voor elkaar kunnen betekenen in extre
me situaties: mensen uit bet verleden, die in de 
berinnering bun rol spelen, en mensen van nu. 
Ik merk dat bet besef dat dit leven bet enige is 
dat je bebt. kan opleveren dat mensen de ver- 
antwoordelijkbeid voor bun leven heel sterk 
voelen. Overigens. ever de humanistische iden- 
titeit in bet gesprek gesproken: wie ik tegenkom 
als gesprekspartner met ccn seculiere levensop- 
vatting. duidt zich meestal niet als humanist aan. 
Ik ontmeet wel veel verwantschap met mijn le- 
vensgevoel. Soms expliciet, soms wat implicieter 
is er bet genoegen om op dezelfde golflengte te 
kunnen overpeinzen, nadenken, puzzelen.

Verbondenbeid is een grondwoord, als besef en 
als ideaal. Het logiscb bij elkaar boren van men
sen over grenzen van individualiteit been. 
Logiscb ook vanuit een fundamenteel beleven 
van dat we met al onze verscbillen betzelfde 
menszijn delen, en dat Ongelijkwaardigheid dus 
een ending is. In verbondenbeid zit dan ook bet 
respect voor de fundamentele waardigbeid die 
bet menszijn met zich meebrengt. Verbonden
beid is bet enige ankerpunt in bet omgaan met 
chaos: bier ligt de bron van persoonlijke en 
maatscbappelijke betrokkenbeid en verant- 
woordelijkbeid.
Dat je edit leeft, dat beleefje soms heel gepro- 
nonceerd. Voor mij: soms in de rilling over de 
rug bij muziek: in de stilte. in bet bijzonder de 
stilte van de natuur; in liefde. Het bestaan is dan 
even totaal geen vraag... Zulk beleven gaatjaren 
mee, als berinnering, maar ook als besef dat bet 
leven de moeite waard is. Tot zover iets over 
mijn persoonlijke kijk. Die klinkt door in mijn 
gesprekken, met name die op niveau drie, zij bet 
dat dat meestal impliciet gebeurt.

Ik keer nog even terug naar de systematisering 
die ik eerder heb aangebraebt in bet identiteits- 
gebonden karakter van de geestelijke verzorging. 
Ik heb nog wat losse eindjes. Niet iedere niet- 
godgelovige gesprekspartner weet zich op een 
golflengte met een humanist. Er is bijvoorbeeld 
de vraag in welke mate de steer van New Age 
en de sfeer van humanisme overlappen. Hier 
komt ook veel aan op de overtuiging van de 
individuele humanistisch geestelijk verzorger. 
Zo kan ik zelt bijvoorbeeld ten diepste niet veel 
met gedachten over rei'ncarnatie.
Een ander los eindje: bij welke geestelijk ver
zorger voelen mensen zich thuis die zich als 
religieus bescbrijven zonder godsdienstig te zijn? 
Er zijn lijnen vanuit religieus humanisme te trek- 
ken. Maar men kan zich ook verwant weten met 
christclijke denkers. Een vaste indeling valt moei- 
lijk te maken.

i

En mijn gesprekspartners...

Ik heb iets over inspiratie vanuit mezelf gezegd. 
Ik voeg daar iets aan toe over de inspiratie die van 
mijn gesprekspartners uitgaat. Zij zijn nogal eens 
op een punt in bun bestaan waarop bet leven 
ineens veel intenser is dan anders: 'Waar draait 
bet om?’. die basale levensvraag is dan ineens 
actuecl. Het belang van die vraag - gemakkelijk
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Ten slotte Noten

Ik vat samen wat ik heb willen betogen. In aller- 
lei gesprekken die we als gecstelijk verzorgers 
vocren. kunnen we voldoendc betekenen voor 
raensen van andere levensovertuigingen: waar 
onze hulp met name om ons goede luisteren 
wordt ingeroepen en waar mensen de gesprek
ken met name gebruiken om voor zichzelf him 
huidige levensthema's te expliciteren en hardop 
te doordenken. Onze eigen levensbeschouwe- 
lijke identiteit is daarbij uiteraard niet afwezig 
maar speck ook niet altijd een centrale rol. 
Anders is bet wanneer mensen de knopen in 
him bestaan aan het ontwarren zijn. op zoek 
moeten naar de samenhang in him bestaan, op 
zoek naar de betekenis van wat ze op de bodem 
van him ziel aantreffen. Dan hebben ze rccht op 
nicer dan ‘ecu' gecstelijk verzorger. Dan komt 
het crop aan dat ze iemand treffen die van bin- 
nenuit weet waar ze het over hebben. en die 
‘van harte kan meezoeken' naar de weg die zij 
te gaan hebben. Als het crop aankomt...

1. 1 )it artikel bevat dc bewerkte versie van een voordracht 
geliouden op het symposium Inspiratie in je werk. Het 
Itnnuvtisiite in het Uunumistisch geesteUjk werk, georgani- 
seerd door de Universiteit voor Humanistiek, het 
Humanistisch Verbond en de humanisrische sector van 
dc Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorgin- 
stellingen op 14 november 1997 aan de Universiteit 
voor Humanistiek. Ik dank Mieke van Wijck voor haar 
verhelderende commentaar bij eerdere versies van dit 
stuk.

2. Ik heb een dergelijk onderscheid in drie niveaus - samen 
met mijn collega mevrouw L. H. Stel - eerder verwoord 
in: Geesteljkc rersoiyim; in het Bentrixzickenhnis, Bea- 
trixziekenhuis. Ciorinchem. 1990: p. 12.. zonder 
auteursvermelding.

3. Zie: Stel. L. H. & Baak. Z. (1995), Stilsunin bij wat je 
ot’erkomt, Beatrixziekenhuis. Gorinchem. Tevens - met 
dezelfde titel - gepubliceerd in: Geestelijke I erzorpin^,

1996/nr. 2. pp. 29-35.

Ten slotte. geestelijk verzorgers in pluriforme 
teams hebben nogal ecus onduidelijkheden en 
soms ook ongenoegen rondom de vraag wan
neer ze naar elkaar zouden moeten doorvervvij- 
zen. Ik meen dat het aanbod van geestelijke 
verzorging adequater kan worden wanneer we 
de verschillende niveaus waarop gesprekken zich 
bewegen, onderscheiden.

Zicr Baak is als Imniaiiistisch geestelijk verzorger ver- 
boiidcn aan de Stickling Zorgvoorzieningen Gorin- 
chein e.o. voor het Beatrixziekenhuis in Gorinchem 
en - sinds kort - voor Veqdeeghttis I.ingesteyn in Leer- 
dam.
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Schreeuwen tot je wordt gehoord
Bedenkingen bij de kwetsbare mondigheid van zorgvragers

Els Maeckelberghe

‘Zorgvragers mogen geen middel ziju en horcn omwille van zichzelf gerespecteerd re warden. 
Zij verdienen gecoinpassioneerde zorg, onnville van de kwetsbare en afhankelijke menselijklteid 
die alle ntensen met elkaar delen. ’(van Heijst, 1997).

hi ‘The Millstone’, cen roman nit 1965, staan een paar wonderbaarlijke, zelfs UUarische pas
sages over hoe iemand de gezondheidszorg en haar hele entourage ervaart. Rosamund Stacey, 
een zelfstandige, alleenwonende vrouw die een proefschrift aan het voorbereiden is, vennoedt op 
een bepaald moment dat ze zwanger' is. Na een ‘onhandige’ paging met vcelgin en een 
warm bad om de zwangerschap ongedaan te makcn, komt zc op het idee dat het misschien wel 
verstandig is om een dokter te zien. En dan warden we meegevoerd in Rosamunds kennisma- 
king met de (Britse) wereld van de gezondheidszorg.

In dit artikel wil ik Rosamund Stacey volgen 
in haar ervaringen. De observaties van Margaret 
Drabble, gesitueerd in 1965 en in het Verenigd 
Koninkrijk, gebruik ik als opstapje om de aan- 
dacht te richten op wat de wereld van de 
gezondheidszorg met ons kan doen. Ik gebruik 
met opzet het woord “oils’, omdat vroeg oflaat 
ieder van ons wel eens te maken krijgt met de 
gezondheidszorg vanuit de kwetsbare - en daar- 
mee gedeelde - positie van zorgvrager. Ik zal 
aandacht besteden aan hoc op verschillende 
niveaus de mondigheid en kwetsbaarheid van 
zorgvragers wordt be'mvloed. Op macro-niveau 
zal ik iets zeggen over de organisatie van de 
gezondheidszorg als geheel. Op meso-niveau 
doe ik uitspraken over de organisatie van 
gezondheidszorginstellingen. En op micro- 
niveau licht ik de relatie tussen zorgontvanger 
en zorgaanbieders toe, waarbij ik tevens inga op 
het ervaringsperspectief van de client. Hoewel 
in 1965 geschreven, wijst de roman ons op

zaken die mijns inziens nog steeds actueel zijn. 
Ik volg de roman en hang aan de verschillende 
situaties waarin Rosamund Stacey terecht komt, 
mijn betoog op.

Naar de dokter

“Naar de dokter gaan was nog niet zo’n simpe- 
le operatic als men zou veronderstellen. Om te 
beginnen, ik wist niet eens naar welke dokter ik 
moest gaan', zo begint Rosamund’s verhaal. Het 
Engelse gezondheidszorgsysteem stelt Rosa
mund voor de keuze: gaat ze naar een dure arts 
in Harley Street (de Londense artsenstraat voor 
rijke lui) waar ze veel geld zou moeten uitge- 
ven, of stapt ze de wachtkamer binnen van een 
National Health Service-arts die de verwachte 
gezondheidszorgdicnsten wel gratis kan leveren 
maar er misschien dubieuze praktijken op 
nahoudt?
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len poncrcn dat dc structuur van de gezond- 
heidszorg mondighcid bevordert of belemmcrt. 
Post (1998) gaat uit van de stelling dat de patient 
in de gehele organisatie van de gezondheidszorg 
centraal zou moeten staan, met daar omheen de 
zorgverleners en voonvaardenscheppende orga- 
nen. dat wil zeggen zorgverzekeraars en over- 
heid. Om de wereld van de gezondheidszorg 
inzichtclijk te maken tekent liij het onderstaan- 
de schema:
Het schema geeft de complexiteit aan van de 
verhoudingen binnen de gezondheidszorg. 
Opvallcnd in dit schema is dat de overheid cen
traal staat. Dat is omdat de overheid op alle zij- 
den van de driehoek een wettelijk bepaalde 
invloed heeft. ledere spcler in het veld bekleedt 
een dubbele positie. Afhankelijk van de positie 
die men inneemt, verhoudt men zich tot ande- 
re instanties. In dit schema wordt de relatie tus- 
sen zorgvrager en zorgverlener het primaire 
proces genoemd: het gaat om zorgverlening.

We belanden meteen aan op het macro-niveau. 
Beinvloedt de manier waarop gezondheidszorg 
is georganiseerd, de mondighcid van dc zorg- 
ontvanger of is dit een ncutrale factor? Hoe 
vverkt in Nederland de tweedeling tussen wel en 
niet particulier verzekerden? 1 )urft de particu- 
lier verzekerde zorgontvanger nicer op haar stre- 
pen te staan? Bevordert een specifieke vorm van 
verzekcring de mondighcid of niet? Als ik moet 
afgaan op de huisarts die grappend uitroept: ‘ha, 
een particuliere patient, dat spekt de kas. u mag 
vaker komen"; of op de studentcn die menen ciat 
iemand die particulier verzekerd is. begrijpelij- 
kerwijs een generiek geneesmiddel weigert, dan 
kan ik voorzichtig concluderen dat het wel ver- 
schil lijkt uit te maken. Noth de huisarts, noch 
de studentcn willen iemand gezondheidszorg 
ontzeggen, maar toch maken ze een verschil. De 
particulier verzekerde zorgontvanger mag haar 
mond opentrekken. alleen al op grond van het 
feit dat ze particulier verzekerd is. Ik zou vvil-

Schema: Participantcn in ecu driclwcksverlwuding

aanbiedervrager

;

primair proces
patient hulpverlener►

ondernemerverzekerde
overheid

onderhandelingenverzekeringen

verzekeraar

bekostiger

financier
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In deze rclatie spcelt hot financielc geen rol. 
Mijns inziens stellen de eerdergenoemde voor- 
beeld-reacties van huisarts en studcnten hot laat- 
stc echter ter discussie. In ieder geval is duidelijk 
dat men, nog voor men een arts spreekt, al is 
opgenomen in een krachtenveld waar men zelf 
vveinig sturing aan kan gcven. Mondigheid krijgt 
grenzen opgelegd, grenzen waarbinnen zowel 
zorgvragers als zorgverleners zullen moeten ope- 
reren.
Post waarschuwt ons voor toekomstige ontwik- 
kelingen: de sturing zal steeds meer worden 
overgenomen vanuit een economische invals- 
hoek. Liberalisering leidt tot individuele rege- 
lingen en het loslaten van het principe van 
solidariteit. Vraag is of dit alles ten gunstc van de 
patient vverkt. Individuele regelingen vooron- 
derstellen dat ieder individu afzonderlijk zicht 
heeft op alle mogelijkheden en grenzen. Uit bij- 
voorbeeld de zorg voor mensen met een ver- 
standelijke handicap duiken regelmatig steinmen 
op die zich afvragen of het ‘zorg op maat' niet 
ook betekent dat de zorgen groter worden.

tie heerst de discipline van de hierarchic: het 
management stuurt de processen aan en stelt 
bepaalde rcgels en voorwaarden om dat proces 
zo good mogelijk te laten verlopen.’ (Post, 
1998). Dit is noodzakelijk wil een en ander 
ordelijk verlopen. Wie echter deze regels niet 
kent, voelt zich snel verloren. Rosamund is 
opeens niet meer de jonge vrouw die weet wat 
ze wil en die haar leven redelijk goed op een rij- 
tje heeft als ze geconfronteerd wordt met deze 
regels.2 Ze zijn voor haar volslagen nieuw en 
weinig inzichtelijk. Ze voelt zich onmondig. 
Letterlijk zelfs: ze durft niet eens te vragen wat 
ze moet doen.
Een organisatie goed op poten zetten mag niet 
ten koste gaan van degene voor wie deze is 
opgezet. Ook, of misschien juist, als men vanuit 
efficientie redeneert, is het belangrijk dat de 
zorgontvanger hulp krijgt bij het vinden van de 
weg, letterlijk en figuurlijk. Als de regeltjes in
zichtelijk zijn, komt de zorgvrager immers snel- 
ler op de goede bestemming aan.

i

i

De hele wereldi
i Een nieuwe manier van leven

Hoe ziet de wachtkamer waar Rosamund bin- 
nenkomt er uit? Propvol en met de hele wereld 
er in, lijkt het wel. Er zitten mensen met diver
se achtergronden in de kamer. Wachtkamers, 
gezondheidszorginstellingen in het algemeen, 
hebben een vervreemdend effect. Mensen zijn 
er niet omwille van wie ze zijn, maar omdat ze 
iets mankeren. Tevens gaat er een nivellerend 
effect van uit: allerlei mensen, ook die waar je 
mecstal geen contact mee hebt, trefje er aan. 
Ziekte maakt geen onderschcid.3 De gemeen- 
schappelijke kwetsbaarheid van mensen wordt 
hier duidelijk. Alle klassen en standen zijn aan- 
wezig, het enige onderscheid dat nog lijkt te 
bestaan, is dat tussen ziek en gezond. Maar is dit 
niet een illusie? De term temporarily able. ' drukt 
uit dat het ‘gezond van lijf en leden zijn' een 
situatie is die niet voor eens en altijd is. Het is 
een in de tijd gesitueerde en mogelijk ook

Na deze overwegingen die vooral het macro-ni- 
veau in het vizier namen, gaan we verder met 
Rosamund Stacey. Haar eerste bezoek aan de 
arts is een openbaring: het is ‘een initiatie in een 
nieuwe manier van leven' (p.36). Ze weet niet 
wat te doen. Ze verkeert in de veronderstelling 
dat een minuut na de aanvang van het spreek- 
uur de wachtkamer binnenkomen rijkclijk vroeg 
is. De wachtkamer zit echter al overvol. Ver- 
volgens weet ze niet tot wie ze zich moet wen- 
den. Tot overmaat van ramp blijkt ze ook nog 
allerlei papieren te hebben vergeten. Kennelijk 
wisten alle anderen dat dit nodig was.

Een ziekenhuis, maar ook de huisarts etc..., is 
een professionele bureaucratic. ‘Professionals 
werken in een omgeving die via bureaucratische 
rcgels worden aangestuurd. In een bureaucra-
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gelimiteerde toestand. Dc illusic van hot onver- 
slaanbaar zijn vvordt doorbrokcn door zickte en 
handicaps, door her binnenstappen in de wcreld 
van de gezondheidszorg. Die kan dislokerend 
werken: de vertrouwde wereld vale niet geheel 
en al weg inaar lijkt ineens op een andere plaats 
te staan, alles wordt uit zijn verband gerukt. 
Hierdoor duiken vragen op als: war is nog be- 
langrijk in bet leven, waarop richt jeje? Wie ben 
ik en vvat is mijn plaats in deze wereld? Ziek-zijn 
heeft een vreemde dubbelheid. Enerzijds ervaart 
men een ziekte te hebben. alsof bet iets buiten 
de mens is, inaar tegelijk is men ook deze ziek
te. Ik meen dat goede zorgveriemng mede af te 
meten is aan de flexibiliteit om in te spelen op 
deze dubbele ervaring van een zorgvragcr.

wordt uitgestippeld, maar is dit niet steeds een 
laagje bovenop de initiele vervreemding? Wordt 
bet kwetsbare ik niet vooral met een pantsertje 
bedekt opdat men bet zou volhouden?

7 was alive twice over'
In bet ziekenhuis wordt Rosamund door vijf 
studenten geneeskunde onderzoebt. ‘Ik lag daar, 
mijn ogen gesloten en stilletjes glimlacbend om 
mijn woede te verbergen, want ik wist dat dit 
soort dingen moeten gebeuren. en dat dokters 
moeten worden opgeleid, en dat studenten ge
neeskunde tentamens moeten doen; en bij vroeg 
bun over de boogte van dc fundus (bovenste 
gewelfde deel van de baannoederbolte), en of zc 
de duur van de zwangerschap konden sebatten, 
en wat daebten ze van bet bekken? Ze zeiden 
allemaal dat ik een smal bekken had. en ik lag 
daar en ik luisterde naar ze en ik voelde ze, met 
niet nicer protest dan als ik een lijk was geweest 
waar ontluikende pathologen de doodsoorzaak 
van moesten vaststellen. Maar ik was niet dood, 
ik leefde zelfs twee keer.’3 (p.60). Deze scene 
waarscbuwt ons voor bet tot object maken van 
de zorgvrager.'1

Het eerste bezoek aan de dokter leeit Rosamund 
dat ze heel erg onwetend is. Ze wordt gccon- 
fronteerd met allerlei dingen die ze kennelijk 
bad moeten weten. Het was niet nodig geweest 
om dit allemaal te weten. en nu moest ze bet wel 
weten. ‘Ik voelde me bedreigd, mijn onafhan- 
kelijkbeid werd bedreigd: ik wist niet hoc ik bet 
in mijn eentje zou kunnen redden.’ (p.39). We 
zien bier een bedreiging van onafhankelijkheid 
door onwetendbeid en onzekerbeid over hoc te 
bandelen. Het is een waarscbuwing tegen bet a 
priori vooronderstcllcn van een mondigheid van 
de zorgvrager. Dit gaat voorbij aan hoc nieuw 
de situatie is en hoe onzeker-makend dit is. Er 
is een versebil tussen enerzijds er van uitgaan dat 
iemand mondig Is en dus alles maar moet weten, 
en anderzijds er alles aan doen opdat de ander 
zich als een mondig wezen zou kunnen gedra- 
gen.
Rosamund wordt doorverwezen naar bet zie- 
kenhuis en Margaret Drabble bescbrijft bet eer
ste bezoek (p.65 vv.). Het is een herhaling van 
de biervoor besebreven scene, maar Rosamund 
is al iets beter voorbereid. We zien bier bet 
schijnbaar oneindige aanpassingsvermogen van 
de mens. Het is denk ik een aandaebtspunt: bet 
kan wel lijken alsof mensen zicb voegen in bet 
patroon zoals dat door de gezondheidszorg

Lichaatn en communicatie

Hoe met bet lichaam wordt omgegaan is een 
cruciaal gegeven in de gezondheidszorg. David 
Michael Levin en George F. Solomon zien de 
omgang met bet lichaam in de geschiedenis van 
de geneeskunde als volgt: in de klassieke genees
kunde werd bet lichaam gezien als een voor- 
beeld van bet sacrale geheel, de vroeg-moderne 
geneeskunde kon bet lichaam enkel empirisch 
benaderen door bet geheel en al profaan te 
maken, waarbij bet gereduceerd werd tot een 
meebanisme dat geTsolecrd van de omringende 
wereld functioneerde. Het lichaam was in zich- 
zelfen zichzelf genoeg. Recentelijk eebter, zo 
betogen Levin en Solomon, in de laat-moderne 
geneeskunde. wordt bet lichaam weer in ver
band gebracht met de bredere wereld.
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De hedendaagse gcnecskundc probeert steeds 
meet her lichaam te zien als een zelfrcgulerend 
systeem dat voor zijn functioneren afliankelijk 
en onafschcidelijk is van de grotere wereld. Het 
lichaam kan dan ook alleen maar bestaan in een 
continue, psychologisch gemedieerdc interactie 
met een complex geheel van sociale, culturele, 
historische en omgevingsfactoren (Levin, 1990). 
Het lichaam is dus niet een op zichzelf-staand 
mechanisme, maar is gesitueerd in en staat in 
interactie met de omgeving.

zoek en klinisch handelen) vindt. (Volgens 
Levin en Solomon is deze correlatie te plaat- 
sen in de psycho-neuro-endocrinologie.) Dit 
werkt alleen maar als niet alleen de medische 
stand het lichaam goed beschrijft, maar als 
ook zorgontvangers een fijnzinnigheid ont- 
wikkelen voor het ervaren van lichamelijke 
veranderingen en de taal hebben om deze 
ervaringen ook weer te geven.

Wat heeft deze uiteenzetting over het lichaam 
met mondigheid te maken? Laten we even 
terugkeren naar Rosamund op haar tafel. Ze is 
monddood gemaakt door de situatic: zijzelf is 
niet aanwezig, maar wel haar lichaam. Het is als 
het ware een lijk. Er wordt over haar gesproken, 
niet met haar. Dit is alleen maar mogelijk als 
men uitgaat van het fysiologisch, anatomisch, 
biochemisch lichaam. Als de blik binnen de 
geneeskunde wordt bepaald door het lichaam 
van de psycho-neuro-immunologie en van het 
beleefde lichaam, dan is het onmogelijk om over 
iemand been te praten. Dan kan het niet anders 
dan dat de patient zelf meespreekt. De mondig
heid van de zorgontvanger respecteren blijkt 
ineens niet meer iets dat lastig is en waar je steeds 
aan moet denken. en iets waar je steeds weer die 
ethici over hoort zeuren, maar het is een wezen- 
lijk onderdeel van goed medisch onderzoek. Een 
arts zei me ecus: mijn vak is voor het grootste 
deel communicatie. Ik wil dit uitbreiden door 
te stellen dat alle zorgverleners deskundige com- 
municatoren moeten zijn.

Levin en Solomon onderscheiden zeven licha-
men. Ik zal met name aandacht schenken aan de
laatste twee.
1. Het rationele lichaam van de klassieke 

geneeskunde.
2. Het anatomische lichaam van de vroeg- 

moderne geneeskunde.
3. Het fysiologische lichaam waarbij vooral het 

mechanische van het lichaam werd bena- 
drukt.

4. Het bio-chemische lichaam dat bestaat uit 
cellen en moleculen.

5. Het psycho-somatische lichaam.
6. Het lichaam van de psycho-neuro-immuno

logie: dit is een lichaam dat bestaat uit bui- 
tengewoon subtiele functies en processen en 
wordt gezien als ‘...een multifactorieel net- 
werk van oorzaken en gevolgen waarbinnen 
gevolgen ook oorzaken kunnen worden.' 
(Levin 1990:530). Dit lichaam kan niet wor
den gerepresenteerd als een substantie maar 
wel als een geheel van interactieve processen. 
Ziekten worden in dit model niet Linger 
alleen maar gezien als natuurgeweld, maar 
eveneens als voortkomend uit socialc, cul
turele en historische omstandigheden.

7. Het lichaam van de ervaren betekenis: men 
komt er steeds meer achter dat processen van 
ziekte en genezing verbonden zijn met de 
ervaren betekenis hiervan. Het gaat erom dat 
de door de patient ervaren lichamelijke bete
kenis wordt gecorreleerd aan wat men in het 
‘medische’ lichaam (het lichaam van onder-

We gaan terug naar tie roman. ‘Zoals zuster 
Hammond had voorspeld, raakte ik gewend aan 
het hele gebeuren (..) maar het bleef een hele 
opgave. (..) Mijn enige doel was om er zo snel 
mogelijk weer buiten te zijn.' (p.60). Dit lijkt zo 
vaak te worden vergeten in mooie praatjes over 
ziekenhuizen, verpleeghuizcn, etc... Het is en 
blijft echter een plaats waar mensen eigenlijk niet 
willen zijn en waarvan ze de deur toch maar het 
Heist zo snel mogelijk achter zich dicht willen 
trekken.
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‘...ik was te bang’
Baby, Octavia, wordt geboren on alles lijkt in 
orde. Tot na enige tijd ontdekt wordt dat er mis- 
schien icts mis is. De dokter komt en constateert 
een gewone verkoudheid, maar meent desal- 
niettemin dat vender onderzoek nodig is: niet in 
verband met de verkoudheid maar iets anders. 
‘Ik hoorde iets terwijl ik naar de verkoudheid 
luisterde, dat is alles. Het stelt waarschijnlijk niets 
voor, edit niets.’ (p.l 19). Hicrop vervolgt Rosa
mund haar verhaal met: ‘Ik veronderstel dat de 
meeste mensen hem zouden hebben gevraagd 
wat hij bedoelde, maar ik was te bang. Ik denk 
dat het laatste dat ik wilde horen de waarheid 
was, en ook nu nog kan ik er niet aan terug den- 
ken. Ik wilde dat hij vender ging mij te vertel- 
len dat het niks was, edit niks. Dat was alles wat 
ik wilde horen, alsof het mijn eigen doodsbed 
betrof. Ik wilde zelfs niet dat hij me zou vertel- 
len voor wanneer de afspraak [met de specialist 
E.M.| was, want ik was bang dat het dringend 
zou zijn, voor diezelfde avond, voor de volgen- 
de dag, en tocn hij het me begon te vertellen 
probeerde ik niet te luisteren, maar ik hoorde 
zijn stem naar me toe komen, zeggend dat het 
waarschijnlijk voor de volgende week zou zijn, 
voor de volgende donderdagmiddag, maar dat 
hij het me zou laten weten als dat werd beves- 
tigd.' (p. 119). Rosamund vertelt dit alles alsof zij 
uitzonderlijk is; maar is zij dat wel? Willen wij 
wcl altijd alles horen? Is het niet een instinctie- 
ve reactie om het slechte nieuws niet te willen 
horen?
Infonnatie overbrengen is een punt dat aandacht 
blijft vragen. De relatie tussen degene die de 
infonnatie overbrengt en degene die de infor- 
matie ontvangt. is asymmetrisch: hoe betrokken 
een zorgverlener ook is, de gebrachte informa- 
tie betreft niet haar- of hemzelf. De zorgvrager 
heeft op het moment dat de infonnatie wordt 
gegeven een heel scala aan emoties en gedach- 
ten die tegelijk om voorrang strijden. De infor- 
matie nestelt zich tussen deze gedachten en 
gevoelens en wordt erdoor geabsorbeerd. 
Tevens ketst de infonnatie ook af op het tegen-

strijdige: ‘dit wil ik niet weten’ en ‘dit moet ik 
weten". Theorieen en praktijken rondom infor
med L'onsent die hier geen rekening mee houden. 
zijn waardeloos.

Een vertrouwenwekkende glimlach

Octavia moet worden geopereerd. Er is iets met 
de longslagader en ze moet zo snel mogelijk 
onder het mes. De arts in het ziekenhuis is aan 
het woord. ‘Geloof me,’ zei hij, ‘ik zal niet 
beweren dat dit niet een grote klus is, maar ze 
ziet er, gezien haar conditie, abnormaal goed uit. 
en de kansen op herstel zijn, eens we door de 
beginfase been zijn, nogal veelbelovend. En 
geloof me. Miss Stacey, hoewel ik het zelf zeg, 
maar ze is hier in goede handen, ze kon nergens 
beter terecht. En ik geloofde hem ook. Hoewel 
ik zijn competentie nooit betwijfelde, voelde ik 
me een stuk gelukkiger toen hij dit zo met een 
glimlach bevestigde. Het vlees is zwak, en wij 
vragen teveel, maar het is een troost als we het 
krijgen, en dan nog zonder te betalen.’ (pp. 123- 
124).
We zien hier opnieuw wat voor kleine dingen 
een rol spelen in de communicatie tussen zorg
verlener en zorgvrager: de uiterst rationele 
Rosamund heeft niet genoeg aan de diploma’s, 
de deskundigheid vran de arts, het is zijn geloof 
en vertrouwen in de goede afloop waar ze op 
wacht. Dit is iets waarvan ze weet dat het ner
gens op slaat. maar het troost haar en het biedt 
haar hoop. De technische competentie is bijna 
een bijkomstigheid. Dat is vanzelfsprekend! 
Maar de mens is meer dan een auto waaraan 
wordt gesleuteld, de mens is een verlangend en 
hopend wezen. En dit wordt enkel aangespro- 
ken door bijvoorbeeld een vertrouwenwekken
de glimlach.
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Niets meer zeker wil bezoeken. De scene die dan volgt is bijna 
hilarisch. Het is een scene die vvij niet (meer) 
kennen, maar die toch herkenning oproepc. 
Rosamund gaat naar het ziekenhuis met de inten- 
tie haar kind te bezoeken. Ze stuit echter op een 
‘vrouw in ‘t wit met een kalme zekerheid, neer- 
kijkend naar haar aantekeningen.’ Deze ‘vrouw 
in ‘t wit’ verzekert haar dat alles in orde is maar 
dat het niet mogelijk is Octavia te zien. Een lange 
uitleg volgt: ‘Geloof me, mevrouw Stacey, u 
moet begrijpen dat het echt niet handig is om 
zo’n jong kind te bezoeken, ze zal zich veel 
gemakkelijker aanpassen als ze u niet ziet. U zult 
verbaast zijn hoe snel ze zich aanpassen. Moeders 
geloven ons nooit, maar wij weten uit ervaring 
dat wij gelijk hebben dat we deze regeling heb- 
ben.’ (p.129).
Het is nog niet zo lang geleden dat dit soort sce
nes zich konden afspelen. Wat echter interessant 
is, is het mechanisme dat de verpleegkundige hier 
gebruikt. Twee technieken worden namelijk door 
haar toegepast: gcneralisatie en beroep op des- 
kundigheid en ervaring. Het laatste is duidelijk: 
de verpleegkundige weet wel hoe om te gaan met 
baby’s in een ziekenhuis. Het is tenslotte haar vak. 
Daarbij doet zij dit, samen met haar collega's en 
het hele ziekenhuis, al jaren. En ervaring heeft 
geleerd dat... De verpleegkundige stelt zich hier 
op als autoriteit, als iemand die het kan weten en 
die geen tegenspraak duldt. Met deze techniek 
kun je mensen monddood maken. Vervolgens 
doet ze ook aan generalisatie: ze heeft het niet 
over Octavia, maar over baby’s in het algemeen. 
Het individu verdwijnt: ‘De zorgontvanger wordt 
teruggebracht tot een combinatie van noden en 
de zorgverlening herleid tot een combinatie van 
functies die zo professioneel mogelijk aan die 
noden moet voldoen. Zorgverlener en zorgont
vanger worden op deze manier gereduceerd tot 
elementen van een systeem die (dankzij weten- 
schappelijke en technische inbreng) zo harmoni- 
eus en efficient mogelijk op elkaar zijn afgestemd.’ 
(De Dijn. 1997:40-41). Het gaat alleen nog over 
categorieen die je zus of zo dient te benaderen, 
individuele verschillen doen er niet zo toe.7

De nacht voor Octavia’s operatic ligt Rosamund 
wakker en ze overweegt, zoals dat gaat, van alles 
en nog wat. Ze zegt dat ze zich niet kan voor- 
stellen dat iemands godsgeloof ongewijzigd uit 
een dergelijke ervaring komt. Zelfis ze niet gelo- 
vig want (dit zijn de woorden van M. Drabble) ze 
is meer geinteresseerd in rechtvaardigheid. Ze kan 
niet anders denken dan dat als Octavia zou over- 
lijden, dat dan een strafis voor haar zonde, maar 
ze kan niet echt bedenken welke zonde het zou 
moeten zijn geweest. Misschien wel dat ze van 
haar dochter houdt. En ze haalt de dichter Ben 
Jonson aan die over zijn dode kind schreef: my sin 
was too much hope of thee, loved hoy. En Rosamund 
becommentarieert dit als volgt: ‘We gaan er te 
gemakkelijk van uit dat wat dichters zeggen een 
figuurlijke betekenis heeft, mooie beelden zijn. als 
een reeks van bon mots. Maar misschien spreken 
ze af en toe wel de waarheid.’ (p.127). Als Rosa
mund 's ochtends opstaat, knielt ze en zegt: ‘Oh, 
God. laat haar overlevcn, laat haar leven, laat haar 
in orde zijn, en God werd geschapen door mijn 
nood, misschien.’ (p.127). Niets is meer zeker. De 
ongelovige Rosamund wendt zich tot god. Ze 
beseft wel dat haar eigen nood een god in het 
leven roept, maar ook daaraan twijfelt ze, getui- 
ge het kleine woordje ‘misschien’ dat ze toevoegt. 
Opnieuw wijst Margaret Drabble er ons op dat 
de confrontatie met de kwetsbaarheid van het 
bestaan - zoals blijkt uit de vertwijfeling van 
Rosamund - om meer gaat dan alleen maar een 
strikt medisch gebeuren. Goede zorg besteedt 
ook aandacht aan de vraag hoe het leven zin te 
geven als alle perspectieven ineens anders lijken 
te zijn. Hiermee hoort u mij een pleidooi hou- 
den voor de gcestelijk verzorger als zorgverlener. 
samen en met de andere zorgverleners.

Schreeuwen tot je wordt gehoord

Vervolgens wordt Octavia geopereerd en alles 
verloopt voorspoedig, tot Rosamund haar baby
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Rosamund laat zich in corste instantie intimide- 
ren. Zc verdwijnt naar dc bibliotheck van bet 
British Museum, vvaar ze mechanisch ecu paar 
totaal onbelangrijke voetnoten natrekt. Ze pro- 
beert zichzelf aan te praten dat Octavia veertien 
dagen niet zien, niet bet einde van de wereld zal 
betekenen, dat ze dankbaar zou moeten zijii 
omdat de operatic is geslaagd en dat ze boven- 
dien geen vervelend wijf meet zijn. ‘Maar hoc 
meer ik dit mezelf vertelde, boe minder ik 
mezelfovertuigde.’ (p.131). Vastberaden neemt 
ze baar boeken op en gaat terug naar bet zie- 
kenhuis. De dame in ‘t wit is er niet, ze heeft 
baar lunebpauze en zal zeker niet voor tweeen 
terug zijn. ‘Geen probleem,’ zegt Rosamund, ‘ik 
kwam ook niet om baar te zien maar mijn baby. 
Zou u mij naar mijn baby kunnen brengen? Ze 
is in zaal 21G. Octavia Stacey, dat is baar naam.’ 
(p.131). De verpleegkundigen kijken elkaar ner- 
veus aan, berbalen nog even dat bezoek niet is 
toegestaan en bebandelen Rosamund alsof ze 
van Lotje getikt is. Rosamund probeert een 
andere strategic: ‘Het kan mij allemaal niets 
scbelen. Als u mij nu vertelt waar bet is, dan ga 
ik er wel alleen naar toe, dan hoeft u niet ecus 
te zeggen dat u mij hebt gezien.' C^ok dat vverkt 
niet, de verpleegkundige slaagt er zelfs in dat 
Rosamund zich een gem een kreng gaat voelen 
omdat ze zo vastboudend is. Maar ze geeft niet 
op. Het gaat nog even been en weer en uitein- 
delijk komt de hoofdverpleegkundige er aan. 
Rosamund wordt steeds strijdlusdger. De hoofd
verpleegkundige is ook een betere tegenstand- 
ster, die twee verpleegkundigen konden tocb 
ook niet anders dan ze deden. Vervolgens wordt 
Rosamund beschuldigd van bysterisebe praat. 
Ze wordt bij de arm genomen en riebting uit- 
gang gemanoeuvreerd. En dan gebeurt bet: 
Rosamund begint te sebreeuwen. Ze stopt niet 
meer, ze doet baar ogen dicht en blijft sebreeu
wen. Men doet van alles: ze wordt op een stoel 
geduwd, krijgt een klap in baar gezicht en een 
natte dock maar ze blijft sebreeuwen. ‘De hele 
tijd bleefik denken dat ik nicest doorgaan tot ze 
me baar zouden laten zien. In mijn hoof'd was

bet rood en zwart en heel beet, dat berinner ik 
me, en ik berinner me ook de helderheid van 
mijn geest en de heftigheid van mijn emotie, en 
boe ik standhicld (..) niet brekend.' (p.134). Het 
werkt: ze hoort iemand zeggen dat ze baar dan 
in godsnaam maar die baby moesten laten zien. 
‘Zei u dat ik de*baby kon zien?’(p.l34). Heel 
abrupt boudt ze op met sebreeuwen: ze is 
gchoord. Nu komt alles goed.
We kunnen ons laten afleiden door bet bilari- 
sebe van deze scene, maar ik denk dat Marga
ret Drabble bier op een belangrijk fenomeen 
wijst. namelijk op dat wat Herman de Dijn bet 
‘sentimentalisme’ noemt (1997:41). Hij bedoelt 
biermee dat alle waarde wordt gereduceerd tot 
sentiment, gevoel. Het criterium bij uitstek lijkt 
te zijn of men al dan niet aangename ervaringen 
heeft. I )it komt in zijn nicest markante vorm tot 
uitdrukking in de uitspraak dat het erom gaat dat 
men zich goed voelt. Het enige waarop men dan 
nog reageert, zijn de uitingen van gevoelens. In 
de zorgverlening heeft men inmiddels door dat 
mensen als mens willen worden bebandeld en 
niet als een object, niet als alleen maar een 
lichaam waar wat aan mankeert. Dus besteedt 
men aandacht aan boe patienten zich voelen, 
boe ze begeleid kunnen worden in bet omgaan 
met bun ervaringen en gevoelens van tot een 
ding te zijn gereduceerd. De Dijn wijst er cch- 
ter op dat wanneer men louter geriebt is op bet 
ontzien van de gevoelens van anderen, men ben 
juist besebouwt als onmondig: als mensen die 
gereduceerd kunnen worden tot bun gevoelens 
en erdoor worden overweldigd. Wie echtcr als 
persoon gerespectecrd wil worden, wil worden 
gezien in de inziebten, verlangens en gevoelens 
die bij heeft: daarin wil bij ernstig worden geno
men. Niet louter omdat bet zijn inziebten, ver
langens of gevoelens zijn, maar omdat deze 
inziebten, verlangens of gevoelens de moeite 
waard zijn, terecht zijn. De ontdekking dat 
anderen je inziebten of verlangens niet ernstig 
nemen en rcspectcren maar er slechts op ingaan 
om je niet te kwetsen, is een akelige ontdekking. 
(De Dijn, 1997:41).
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vergt, zo zcgt De Dijn, ‘vertraging temidden van 
de vcrsnclling' (p.41). Ecn echt gesprek aangaan 
betekent tijd nemen. Dat lijkt complect in te 
gaan tegen hot op efficientie en pragmatisme 
ingestelde bedrijf van de zorgverlening. De 
mondigheid van de zorgontvanger au serieux 
nemen betekent dat bet niet mogelijk is om zorg 
in minuten en seconden af te meten. Het gaat 
dus om meer dan alleen maar ervoor zorgen dat 
het bed binnen een bepaalde tijd is verschoond 
en het eten klokslag twaalf op tafel staat.

Margaret Drabble schetst die ontdekking zeer 
duidelijk: Rosamund wil haar baby zien, heeft 
daar goede redenen voor, maar wordt niet 
gehoord. Het is pas op het moment dat ze erin 
slaagt haar emoties naar buiten te brengen door 
te gillen, dat men echt naar haar gaat kijken en 
iets aan de situatie gaat veranderen. Maar dat 
gebeurt niet omdat men vindt dat zij gelijk heeft 
of dat men vindt dat ze toch een belangrijk punt 
naar voren brengt, namelijk dat kinderen him 
moeder willen zien. De cnige reden waarom 
men nu naar haar ‘luistert’, is omdat ze uiting 
geeft aan haar gevoelens en dat op een opzien- 
barende manier. Men wil af van het gezeur. 
Wordt hier nu respect getoond voor wat Rosa
mund wil? Feitelijk niet. Ze bereikt wat ze wil. 
maar enkel door een rol aan te nemen. namelijk 
de rol van de hysterische vrouw.

Het verhaal van Rosamund Stacey is een her- 
kenbaar verhaal. Het wijst ons crop dat zorg- 
vragers niet te vatten zijn in categorieen die zus 
of zo bejegend dienen te worden. Rosamund 
Stacey is een individu. net zoals iederc andere 
zorgvrager. Op alle niveaus van de gezond- 
heidszorg is het belangrijk om dit onszelf steeds 
weer te realiseren en regehnatig stil te staan bij 
het eigen handelen. Wat wordt vanzelfsprekcnd 
gevonden maar is dat voor een zorgvrager niet? 
Wat zit zo ingebakken in de structuren dat daar- 
mee de zorgvrager onrecht wordt aangedaan?

Het klinkt misschien vreemd als tegelijkertijd 
door velen wordt geponeerd dat emoties in de 
zorg te weinig plaats krijgen. Zeker aan de kant 
van de professionals zelf: bepaalde niet stuurba- 
re emoties van artsen en verpleegkundigen 
belemmeren een rationed hulpverleningsproces. 
Affect-ncutralitcit en efficiency zijn dan ook de 
waarden en attitudes die impliciet worden aan- 
geleerd, onder andere aan artsen in opleiding 
(van der Werf, 1998). Het is dan ook niet 
vreemd dat men professionals gaat aanstellen die 
zich op dit gebied begeven en waamaar men dus 
kan doorverwijzen. Tegelijk is het ook vaak zo 
dat zorgontvangers juist aandacht krijgen als ze 
him gedachten en overwegingen in gevoelens 
vertalen. Ze vertellen over him gevoelens en de 
professional geeft die gevoelens de ruimte, maar 
plaatst ze meteen in het proces dat de betrokke- 
ne doormaakt. Misschien werkt het relativercnd 
te weten dat wat jij nu meemaakt ervoor zorgt 
dat je je op dit specifieke moment zus of zo 
voelt. maar daar gaat het je helemaal niet om. Jij 
wil dat serieus wordt ingegaan op waar jij het 
over hebt. Je wil weten of het terecht is watjc 
ervaart, ofje hoop juist is. Je zoekt niet naar ecn 
goed gevoel maar naar een echt gesprek. Dit

Mondigc kwetsbaarheid

Ter afsluiting een voorbeeld uit mijn eigen levcn. 
Enkele jaren geleden moest ik een mammogra- 
fie laten maken, een allesbehalve prettige gebeur- 
tenis. Twee verpleegkundigen begeleidden me 
professioneel en vriendclijk door het hele pro
ces. Vervolgens kwam de arts met een geirriteerd 
gezicht binnen: wat deed ik daar wel, er was 
helemaal niets te zien. Ik was zo verbouwereerd 
dat ik geen woord kon uitbrengen. De ver
pleegkundigen reageerden echter met een kattig 
en verontwaardigd “Non zeg’. Ik vergeet dit niet: 
op dat moment hebben zij mij stem gegeven. Ik 
stond daar niet voor mijn plezier, was doorver- 
wezen door mijn huisarts en was toch wel ang- 
stig over wat er zou worden gevonden. De 
binnenstormende arts gunde mij niet ecus de 
opluchting over ‘het is niets’. Ik had kennelijk
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alleen rnaar zijn tijd verspild. De vcrpleegkundi- 
gen zorgden er met twee simpele, kleine woord- 
jes voor dat mij (meet) recht werd gedaan.

GeesU'lijkc verzorging en gezoudheidszorg, Kok, Kampen, 
pp. 15-27.

Werf, T. van der, ‘Medisch gczicn, in con acadcmisch zie- 
kenhuis’, in: Jenner, J.A., Maeckelberghe, E.L.M.. 
Rebel. J.J. A Vermeij.J. (1998). Wei hezotyd. Geestelijke 
rerzoigiiig en gezondlteidszoix, Kok. Kampen, pp. 151-160.

De mondigheid van de ander respecteren bete- 
kent niet dat je als professional in de zorg steeds 
je mond moet houden. Het betekent wel echt 
aandacht geven aan degene die je tegenoverje 
hebt. Het houdt in dat je je rekenschap geeft van 
de asymmetrische relatie die er bestaat tussen 
zorgvcrlener en zorgontvanger. Het veronder- 
stelt dus het doorprikken van de mythe dat zorg- 
verlcner en zorgontvanger op voet van gelijkheid 
met elkaar omgaan. Het betekent ook inzicht 
krijgen in de zorgsystemen die kwetsbaarheid 
willen uitbannen. En het is tenslotte onszelf reali- 
seren dat we alien kwetsbaar zijn.

Noten

Ik wil zvvangerschap absoluut niet als een ziekte zien. 
Ik gebruik alleen rnaar deze roman omdat die, volgcns 
mij. liclit werpt op de zorgprocessen en -structuren die 
de mondighe-d en kwetsbaarheid van clienten klem 
kunnen zetten.

Later, als Rosamund naar het ziekenhuis gaat voor de 
bevalling, wordt ze weer geconfronteerd met gekke 
regels: ze mag niet lopen als ze het ziekenhuis binnen- 
komt, rnaar weer wel in de kamer waar ze haar papie- 
ren moet tekenen. De ondoorgrondelijkheid van de 
regels ridiculiseert ze mi. Het is ook een strategic om 
haar mondigheid te bewaren: ze kan nicts doen aan de 
zogenaamde wijsheid van de regels, rnaar ze kan wel 
haar humor inzetten als teken ter onderscheiding, ‘Ik. 
Rosamund Stacey onderga dit, rnaar ik boor er niet bij'. 
Dit is niet helemaal waar. sommige ziekten zijn ver- 
bonden met de leefomstandigheden van mensen. Wie 
in een bouwvallig huis moet wonen en weinig geld 
heeft om aan gezond voedsel te besteden, daarenbo- 
ven geen betaald werk heeft en sociaal ge'fsoleerd raakt, 
wordt sneller ziek dan remand die in andere omstan- 
digheden leeft.

Deze term is afkomstig uit de beweging van mensen 
met een handicap.

In het engels: / was alii'e twice over.

Laten we niet te snel denken dat dit soon taferelen nu 
toeh echt niet nicer voorvailcn. Het uit zich in kleine 
zaken. Bijvoorbeeld onderzoek: wanneer mogen de kle- 
ren weer aan. Verlies van je normale gedrag: witte jas 
voor je bed. dus alles wordt getoond.

Hvidence-based medicine', alleen die genecskundige behan- 
delingen toepassen die bewezen efFectief zijn. Dit leidt 
tot een strikt rationclc geneeskunde, terwijl je te maken 
hebt met individuen die niet strikt rationed zijn.
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RECENSIES

Kiezen fungeert vaak als interpretatief kader 
waarbinnen menselijk gedrag wordt ge'mterpre- 
teerd. Zo kan bijvoorbeeld een ongewenste situ- 
atie achteraf warden gereconstrueerd in termen 
van verkeerde keuzes die mensen op bepaalde 
momenten hebben gemaakt. Maar Mol wil niet 
blijven steken in verhalen over kiezen, ze wil naar 
het kiezen zelf. Daartoe kondigt ze onderzoek 
aan, met behulp van methoden ontleend aan efno- 
grafie en semiotiek, naar situaties waarin geko- 
zen wordt. De 'markt' is bijvoorbeeld zo'n 
situatie. Maar noch het kiezen noch de situatie 
van het kiezen zijn natuurlijk, in de zin dat zij van 
nature met het mens-zijn gegeven zouden zijn. 
Situaties waarin gekozen kan (of moet) warden, 
warden georganiseerd. Bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg 
mer bepaalde keuzes voorgelegd krijgen: van wel 
of niet opereren tot aan welk dieet te volgen. Het 
zijn deze keuzemomenten, deze cruciale grote en 
kleine ogenblikken in iemands leven, die Mol's 
speciale interesse hebben.

Annemarie Mol, Wat is kiezen? Een empirisch- 
filosofische verkenning. Inaugurele rede 
Universiteit Twente, 1 997.

Wat is kiezen? Dat 
lijkt een typisch filo- 
sofische vraag te 
zijn, een vraag in 
de klassieke wat is- 
vorm zelfs. Het is 
ook de titel van de 
oratie die Annema
rie Mol onlangs 
hield aan de Univer
siteit Twente bij haar 
aanvaarding van 

het bijzonder Socrates-hoogleraarschap aldaar. 
Toch is het bepaald niet op klassiek-essentialisti- 
sche wijze dat zij de titelvraag bespreekt. Het 
gaat, met andere woorden, bij wat is kiezen? niet 
om een boventijdelijk of niet-lokaal probleem, 
voor de oplossing waarvan grondig denken en 
een geleerd debat zouden kunnen volstaan. Inte- 
gendeel, zij wil de problematiek van het kiezen 
langs emp/r/sch-filosofische weg benaderen. Daar- 
mee wordt een manier van filosofie bedrijven 
bedoeld die in haar uitspraken steeds het waar en 
het wanneer verdisconteert. Zo onderzoekt Mol 
'waar en wanneer het woord kiezen gebruikt 
wordt, en waar en wanneer de situatie van het 
kiezen tot stand wordt gebracht.' De empirische 
filosofie 'doet dat bovendien, en dat is wellicht 
haar grootste tegendraadsheid, zonder van tevo- 
ren te operationaliseren wat kiezen is. Dat is juist 
haar vraag, wat kiezen is.' (p.5)

Wat H kk/cn?

Ken empimeh ni<m>li>cbc terkrnning

&

patienten in de spreekka-waar

In dergelijke situaties van kiezen en bij dergelijke 
keuzemomenten speelt de technische infrastructuur 
een grote rol. Kiezen is niet alleen een kwestie 
van argumenteren en rekenen, maar er is ook een 
wederzijdse be'mvloeding tussen kiezen en de 
beschikbaarheid van technische middelen. Mol 
wil vooral de in de techniek gestolde, verborgen 
keuzes naar voren halen. Ze geeft als voorbeeld 
de bepaling van de normaalwaarde van het 
hemoglobinegehalte in iemands bleed, schijnbaar 
slechts een getal dat in het laboratorium wordt 
vastgesteld. Deze wordt thans op epidemiologi-
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sche wijze bepaald, maar een bepaling via 
iemands individuele dossier zou eveneens heel 
goed denkbaar zijn. Een dergelijke keuze heeft 
vergaande consequenties: wordt iemand als lid 
van een risicogroep benaderd of via zijn of haar 
individuele geschiedenis? Dergelijke keuzes blij- 
ven voor de patient echter veelal verborgen. 'Het 
naar voren halen van geincorporeerde keuzen is 
een krachtige manier om de mactschappelijke en 
politieke dimensies van techniek :e themafiseren', 
bepleit Mol (p. 1 3). Zo kunnen meer mensen bij 
cruciale keuzen betrokken warden, meer dan 
alleen ingenieurs, artsen, microbiologen en archi- 
tecten (p. 14).

Toch heeft zij ook aarzelingen. In hoeverre is 
democratisering (van bijvoorbeeld de gezond- 
heidszorg) door middel van een politick van de 
keuze de meest wenselijke weg? Met het organi- 
seren van keuzen, zegt Mol, maken we ons tot 
afzonderlijke subjecten die, van elkaar losge- 
zongen, bereid zijn zich in een of ander cal- 
culatie-systeem te voegen, bijvoorbeeld in een 
rekenmodel daf de kwaliteit van leven in de vorm 
van getallen uitdrukt. En met het organiseren van 
keuzen wordt de werkelijkheid tot slechts enkele 
mogelijkheden gereduceerd. Terwijl we er wellicht 
beter aan doen, zegt Mol, om met alle kracht die 
in ons is, te proberen nieuwe mogelijkheden te 
scheppen (p.15). Dot is geen pleidooi tegen kie- 
zen maar de waarschuwing om er niet in gevan- 
gen te raken. Kiezen mag dan vrijheid lijken en 
zo tegenover dwang staan, toch gaat elke keuze 
onvermijdelijk 66k samen met dwang en beper- 
king.

voorbeeld van haar empirisch-filosofische benade- 
ring - van het dilemma dat zij eens meemaakte, of 
een psychiatrisch patient zelf zou mogen kiezen 
de hele dag op bed te blijven liggen of dat hij 
gedwongen zou moeten warden om op te staan. 
Vanuit een logica van het kiezen is dit een dilem

ma, vanuit een logica van het zorgen verschijnen 
beide opties als vormen van verwaarlozing. 
Andere logica's naast die ene, andere ordenin- 
gen, andere perspectieven: misschien kunnen 
andere tradities en niet-westerse culturen ons op 
dit punt nog veel leren.

De oratie van Annemarie Mol is meer aankondi- 
gend dan substantieel-uitwerkend. Dat is niet 
ongebruikelijk voor een inaugurele rede. Daarin 
warden dingen in de Steigers gezet, of om in 
Mol's eigen metaforiek te blijven, daarin wordt de 
tekentafel van de cartograaf gereed gemaakt. 
ledereen die geinteresseerd is in het gebied van 
de zorg en in het denken over zorg mag 
benieuwd zijn naar de kaarten die daarvan door 
haar hand zullen verschijnen.

Joachim Duyndam

Anja Krabben, De dood is springlevend. Bele- 
ving en praktijk van de dood in Nederland. 
Uitgeverij BZZT6H, 's-Gravenhage, 1 997, 
isbn 90 5501 372 2, 176 biz. / 24,50.

Anja Krabben ver- 
meldt in haar boek 
De dood is springle

vend het verhaal 
dat in 1 995 in een 
Amerikaans tijd- 
schrift stand van 
een man die een in 
memoriam-bericht 
op het Internet 
plaatste na het over- 
lijden van zijn 
geliefde. Daarop

ANJA KNABBEN

DE DOOD
ISHet paradoxale samengaan van keuze en dwang 

brengt Mol aan het eind van haar oratie tot het 
voorstel om de ene starre logica van het kiezen, 
waarin keuze tegenover dwang stoat, open te 
breken. Zodat er ruimte ontstaat voor andere logi

ca's, zoals die van het zorgen, waarin zorg 
tegenover verwaarlozing stoat, of die van de 
plicht, waarin plicht staat tegenover vrijblijvend- 
heid, of die van de angst tegenover veiligheid. 
Mol geeft een interessant voorbeeld - tevens een

SPRINGLEVEND
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werp ligt inmiddels ook goed bij de media. Krab- 
ben noemt een aantal impulsen voor die belang- 
stelling: de aanwezigheid van allochtonen - die al 
in 1991 heeft geleid tot een nieuwe Wet op de 
Lijkbezorging, met onder andere de mogeiijkheid 
am zander kist begraven of gecremeerd te war
den; en ook de televisiebeelden van de rouw na 
de Bijlmerramp in 1992. Tevens speelt het fin de 
siecle-gevoel een rol alsmede de ziekte AIDS. Ten- 
slotte manifesteren zich thans meer en meer de uit- 
vaartwensen van de generatie van na de Tweede 
Wereldoorlog. Een andere generatie, een andere 
uitvaart. De tot nu toe dominante mentaliteit, van 
de generatie die de oorlog meemaakte, illustreert 
Krabben treffend met een kort citaat van Frank 
Starik. Deze kunstenaar van tegen de veertig jaar, 
zegt over die leeftijdsgroep: 'die wil gewoon hun 
lijk netjes opgeruimd en verder geen gedoe. Die 
hebben zo'n verantwoordelijkheid van 'geen 
brood weggooien', dus die stellen zich bij voor- 
keur beschikbaar voor de wetenschap, om nog 
nuttig te zijn en nog iets goeds te kunnen beteke- 
nen. Of ze laten de hele boel gewoon verbran- 
den, netjes, efficient en schoon.'
Naadloos sluit bij dit beeld aan, wat Krabben 
hoorde uit de mond van uitvaartondernemers. 
Namelijk dat de uitvaart in Nederland haar een- 
voudige gestandaardiseerde vorm pas na de oor
log heeft gekregen. En toeval is het dan ook niet, 
aldus Krabben, dat het cremeren hier in de jaren 
zestig een grote vlucht nam.

kreeg deze man reacties van veel mensen vanuit 
heel de wereld. Zij vertelden hem over hun eigen 
verlies en wat ze hadden gedaan om te overle- 
ven.
Krabbens boek, met als ondertitel Beleving en 
praktijk von de dood in Nederland bevaf echter 
veel meer dan alleen moderne technologische 
zaken, al warden onderwerpen als invriezen en 
de virtuele begraafplaats op Internet wel bespro- 
ken.
Die bredere diversiteit aan onderwerpen wordt 
benaderd vanuit verschillende invalshoeken en het 
totaalplaatje dat het boek vormt, levert de moder
ne uitvaartconsument een schat aan informatie en 
inspiratie, om op een heel gewone manier stil te 
staan bij dood en overlijden. Het boek gaat over 
het taboe dat de dood long geweest is (sinds de 
Tweede Wereldoorlog), over nieuwe veranderen- 
de wetgeving, hernieuwde behoefte en aandacht 
voor een persoonlijke vormgeving van uitvaarten 
en de rol van uitvaartondernemers, kunstenaars 
en anderen daarbij. Ook gaat het over wat Krab
ben aanduidt als de 'industrie van de dood'.

Pere Lachaise
Haar eigen belangstelling voor alles wat met de 
dood te maken heeft, werd voor Anja Krabben 
manifest tijdens haar eerste bezoek aan de Parijse 
begraafplaats Pere Lachaise. Het was voor haar 
'meteen rack.' Deze begraafplaats beleefde ze 
als een echte necropool, een dodenstad en als 
'een omgeving waar - ondanks de constante aan
wezigheid van veel toeristen - rust heerst en de bij- 
zondere stilte van de dood.' Pere Lachaise is voor 
haar een plaats vol unieke monumenten voor unie- 
ke 'levens' die met zorg en liefde herdacht war
den. Daar 'vond' ze de doden. In Nederland had 
ze vroeger - zo vertelt ze - ook wel eens begraaf- 
plaatsen bezocht, samen met haar ouders. Maar 
de sfeer daar vond ze kaal en sober.

Praktijk
De praktijk leert trouwens, aldus een onderzoek 
uit 1 995 - onder personen van 55 jaar en ouder - 
dat zij zich vaak niet als kiezende consumenten 
opstellen. Ze nemen een uitvaartondernemer vaak 
op advies van anderen. Negenendertig procent 
van de ondervraagden, die vier tot acht maanden 
terug opdracht hadden gegeven tot een uitvaart, 
kreeg de ondernemer toegewezen door de verze- 
kering, prikte er een uit de Gouden Gids of had 
het advies gevolgd van vrienden, huisarts en zie- 
ken- of bejaardenhuis.
Volgens vijf procent van alle ondervraagden kun

Een nieuwe generatie
In de samenleving manifesteert zich in de jaren 
negentig een sterke belangstelling voor alles wat 
met dood en uitvaarten samenhangt. Het onder-
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je dies regelen zools je net wilt, moor - zo luidt 
hun advies - zorg dat je van tevoren weet wat je 
wilt! Is dat niet het geval, dan krijg je een soort 
standaardprodukt. Volgens Krabben wil tegen- 
woordig zo'n vijftien procent van de mensen 
vanaf 25 jaar een niet-standaarduitvaart. Ze ont- 
leent deze gegevens aan een onderzoek uit 1 996 
door het Haagse onderzoeksbureau NSS.

toegift over de organisatie Fair Trade, die zich 
richt tegen kinderarbeid. Uitgangspunt is de vol- 
waardige deelname van eenieder in de samenle- 
ving; iedereen heeft recht op een menswaardig 
bestaan en sociale participatie draagt daartoe 
bij. Een van de vragen is wat levensbeschouwelij- 
ke organisaties kunnen bijdragen aan de realise- 
ring van zo'n uitgangspunt; een thema dat me 
voor Praktische Humanistiek van belong lijkt. 
Herman Noordergraaf gaat in z'n inleiding in op 
de discussie over de crisis van de verzorgings- 
staat. Deze crisis betreft met name financieel-eco-

De dood is springlevend is door achtergrondinfor- 
matie, literatuuropgaven, adressen van organisa

ties en vormgevers en zelfs internetdata in hoge 
mate informatief. Slechts een minpuntje is de 
afwezigheid van een beschrijving en centrale 
adresgegevens van de humanistische uitvaartbe- 
geleiding. In een boek over de praktijk van de 
dood in Nederland, wekt dit enige bevreemding, 
temeer daar de oprichter van het Netwerk Uit- 
vaartvernieuwers (NU), Joop Bots, hierin wel als 
humanistische uitvaartbegeleider wordt aange- 
duid. Desondanks is dit boek een plezier om te 
lezen en zeer geschikt om aan te reiken als litera- 
tuur of om in groepsverband te gebruiken. Het 
heeft een vrijmoedige sfeer en het is inspirerend, 
helder en compact geschreven.

nomische aangelegenheden maar is vaak 
verbonden met principiele kritiek op de verzor- 
gingsstaat. Staatszorg versterkt de afhankelijkheid 
van mensen en verzwakt de wil tot eigen initiatief, 
aldus de kritiek. Dit roepf de vraag op naar de 
verhouding tussen overheid, markt, maatschappe- 
lijk middenveld en individu.

Het gaat hier uiteindelijk om de notie van een civil 
society; een samenleving waarbinnen maatschap- 
pelijke verbanden buiten de staat om actief zijn. 
Binnen het CDA werd aanvankelijk gesproken 
over 'de zorgzame samenleving' en later over 'de 
verantwoordelijke samenleving'. Dat laatste is 
trouwens een uitdrukking die na de oorlog binnen 
de Wereldraad van Kerken al opgeld deed, zij 
het dat daarbij een zwaar accent gelegd werd op 
de verantwoordelijkheid van de staat zwakken te 
beschermen. Nu wordt eerder gedacht aan vrij- 
willigerswerk, door sommigen aangeduid als soci- 
aal kapitaal.

Freek Boon (godsdienstsocioloog en humanistisch 
raadsman)

Herman Noordergraaf (red), Participatie in de 
samenleving. Over verschuivende verhou- 
dingen tussen overheid, middenveld en indi

vidu, Multidisciplinair Centrum voor Kerk en 
Samenleving (MCKS), Driebergen, 1997,

/ 12,50. (Te bestellen bij MCKS, tel. 0343- 
516548)

Het gaat hierbij 
mede om actuele 
discussies over bur- 
gerschap en daarin 
vervatte noties van 
in- en uitsluifing. Uit

eindelijk draait het 
om de vraag wat 
mensen onderling 
van elkaar te ver- 
wachten hebben.

De kerken hebben 
daar wat meer uit-

i»\ tit’
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Dit MCKS cahier is gebaseerd op inleidingen die 
gehouden zijn op de conferentie 'Participatie in 
de samenleving', georganiseerd door het MCKS, 
het Hervormd Werkverband voor Maatschappelij- 
ke Activering, de Gereformeerde Raad voor 
Samenlevingsaangelegenheden en DISK in mei 
1996. Het cahier bevat zeven bijdragen en een
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gesproken ideeen over dan de humanistische 
beweging. Kerken vormen ook nog steeds de 
grootste vrijwiliigersorganisaties. Hieraan kan 
Humanitas helaas niet tippen. Tegelijkertijd ligt 
hier een uitdaging om vanuit de humanistische 
beweging ernst te maken met het ter hand nemen 
van maatschappelijk activeringswerk, ervan uit- 
gaande dot iedereen ertoe doet. De deelname 
van het Humanistisch Verbond aan het Platform 
Armoedebestrijding van het werkverband Kerken, 
Humanistisch Verbond en Vakbeweging is wat dit 
betreft een stop in de goede richting. Overigens is 
het opmerkelijk dat in Nederland, ondanks de 
voortgaande secularisatie, er nog steeds een zeer 
dicht institutioneel netwerk is van kerkelijke orga- 
nisaties die zich actief bezighouden met allerhan- 
de maatschappelijke vraagstukken.

In de brochure is een aantal inspirerende bijdra- 
gen opgenomen die ook voor de humanistische 
beweging van belong kunnen zijn. De politico- 
loog Andries Hoogerwerf gaat in op de opkomst 
van het politieke marktdenken en de negatieve 
gevolgen daarvan. Hij benadrukt het belong van 
levensbeschouwelijke organisaties voor de sociale 
en culturele participatie van kwetsbare groepen. 
Maria Martens werkt dit verder uit en benadrukt 
het belong van maatschappelijke organisaties die 
binnenkerkelijke en prive belangen overstijgen.

Het gaat hierbij dus niet om zendingswerk, 
om een maatschappelijke taak voor levensbe

schouwelijke organisaties. Dat herinnerde me 
eraan dat binnen de humanistische beweging de 
diaconie (armenzorg) toch niet echt tot ontwikke- 
ling is gekomen, afgezien van het werk van 
Humanitas. De bijdrage van Martens sluit af met 
praktische suggesties voor het functioneren van 
organisaties die ook voor de humanistische bewe

ging van belong zijn.

Joop Roebroek en Ria Roelofs richten zich op het 
lokale niveau met de vraag wat daar aan armoe

debestrijding en participatiebevordering kan war

den gedaan. Hierin bepleiten ze een 
ontkoppeling van participatie en het hebben van 
een betaalde baan. Onbetaalde arbeid biedt veel 
mogelijkheden tot sociale participatie en active

ring en verdient dan ook een hogere waardering 
dan dat daar nu aan wordt toegekend. Hierbij 
gaan ze ervan uit dat voor de toekomst van de 
sociale politick en verzorgingsstaat aandacht voor 
onderlinge solidariteit en lokale sociale politick 
van groot belong is, alsmede een herleven van 
vrijwillige en buurtgerichte initiatieven.

David Renkema en Hielke Walters gaan in op de 
relatie tussen levensbeschouwing en sociaal-eco- 
nomische belangenbehartiging, toegespitst op de 
agrarische sector. De vraagstelling is echter alge- 
mener en betreft de actuele betekenis van levens

beschouwing bij de vormgeving van het publieke 
domein.

Ans Brandsma behandelt het seksespecifieke 
karakter van participatiemogelijkheden. Naast 
sociaal-economische, culturele en religieuze facto- 
ren speelt bij participatie de sociale constructie 
van vrouwelijkheid en mannelijkheid een belang- 
rijke rol. Het gaat hier om interpretaties, normerin- 
gen en macht, zowel op persoonlijk niveau, als in 
organisaties, samenleving en cultuur.

Victor Lizama vraagt tenslotte aandacht voor parti

cipatie van minderheden in de Nederlandse 
samenleving. Tot nu toe is nadrukkelijk sprake van 
onderparticipatie en het huidige overheidsbeleid 
(inburgeren) waarin het accent gelegd wordt op 
integratie komt eerder neer op assimilatie dan op 
multiculturalisme. In feite blijft dan weinig ruimte 
voor het behoud van een eigen identiteit en cul

tuur.

Al met al een geslaagd cahier, waarbij het duide- 
lijk is dat nog veel moet warden uitgewerkt. Een 
humanistisch geluid zou hierbij niet misstaan. 
Hopelijk ziet het Humanistisch Studiecentrum 
Nederland hierin een uitdaging.

maar

Douwe van Houten
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IGNALEMENTEN

Ellen Gwotoonk

Hans Dornseiffen, Ve/e gezichlen van zorg. 
Geestelijke verzorging in beeld, Uitgeverij 
Kok, Kampen, ISBN 90 242 6157 0.

/ 34,90.

schrijver dan over de foto's. Als Dornseiffen de 
gefotografeerden aan het woord had gelaten, hod

den de foto's vermoedelijk meer inhoud gekregen.

ililiiss Jan Foudraine, Bunkerbouwers, Ambo/Anthos, 
isbn 90 236 1508 2. / 34,90.

Vijfentwintig jaar geleden stelde Jan Foudraine in 
Wie is van hout... de psychiatrie aan de kaak. 
Patienten werden in de instituten gereduceerd tot 
objecten en volgestopt met pilien. De afgelopen 
decennia is er volgens Foudraine in de psychiatrie 
nog niet veel veranderd. Er wordt inmiddels 
gepraat met patienten maar de biologische psy

chiatrie die de nadruk legt op behandeling met 
medicamenten, heeft nog steeds een duidelijke 
stem.

Foudraine trekt daarom opnieuw ten strijde en uit 
zijn gram in Bunkerbouwers. Mensen zijn volgens 
Foudraine bunkerbouwers, wij metselen muren op 
om onszelf te beschermen tegen de buitenwereld. 
Foudraine probeert in zijn praktijk contact te 
maken met afgesloten, gekwetste mensen die zich 
verschanst hebben in hun bunker. Existentiele vra- 
gen beschouwt Foudraine als de kern van zijn 
vak. Middels ontmoetingen verkent hij met de 
ander diens leven.

Foudraine heeft zelf zijn heil gevonden bij mystici, 
zelfgerealiseerden en verlichten als Baghwan 
Schree Rajneesh en Alexander Smit, die zijn per- 
soonlijke leermeester werd. Bunkerbouwers is dan 
ook doorspekt met getuigenissen van Foudraines 
levensvisie. Afgezien van dit verschil heeft Bunker

bouwers dezelfde teneur als Wie is van hout...

mr-na 55

v

Hans Dornseiffen is katholiek geestelijk verzorger 
in de gezondheidszorg. Tevens is hij fanatiek ama- 
teurfotograaf. Door middel van (zwart/wit-)foto's 
heeft hij getracht geestelijke verzorging in beeld te 
brengen. Ve/e gezichten van zorg is samengesteld 
op basis van de gelijknamige foto-tentoonstelling 
van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in 
Zorginstellingen. De titel belooft een blik op een 
pluriforme geestelijke verzorging. Deze belofte 
wordt waargemaakt door Dornseiffen: alle denomi- 
naties zijn vertegenwoordigd. Pastores vormen ech- 
ter de meerderheid, maar liefst dertien pastores 
komen in beeld. Daarnaast zijn twee humanisten, 
drie dominees, een pandit, drie rabijnen en een 
imam met de camera gevolgd. Op basis van het 
boekje zou je kunnen concluderen dat het ritueel 
een belangrijke plaats in het werk van de geestelij

ke verzorging inneemt. Bidden, een kaars opste- 
ken, zegenen en kerkelijke bijeenkomsten passeren 
de revue. De teksten naast de foto's schreef Dorn

seiffen zelf. De tekst zegt daardoor meer over de
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Nog steeds bewandelt de psychiatrie de verkeer- 
de weg en zijn pillen taboe. De oorzaak van psy- 
chiatrische problemen legt Foudraine in het gezin. 
In plaats van op te groeien binnen kleine, afgeslo- 
ten gezinnen, zouden kinderen groot gebracht 
moeten warden in communale structuren.

Met Bunkerbouwers bevestigt Foudraine opnieuw 
zijn plaats buiten de gevestigde orde. FHet is dan 
ook maar de vraag of zijn kritiek gehoord zal 
warden.

Aristoteles, De lof der wijsbegeerte. Ingeleid en 
vertaald door Cornells Verhoeven, Fiistorische 
uitgeverij, ISBN 90 6554 01 3 X. / 25,-.

Aristoteles dacht dat 
ieder mens van nature 
naar kennis verlangt. De 
wijsbegeerte was in zijn 
ogen het middel om die 
kennis te verkrijgen. Om 
op de juiste manier 
maatschappelijk te func- 
tioneren en een zinvol 
priveleven te leiden was 
het beoefenen van de 
wijsbegeerte volgens 
Aristoteles ononfbeerlijk. 

De lof der wijsbegeerte heeft een bescheiden 
omvang. Daardoor oogt het aantrekkelijk voor de 
geinteresseerde leek. De inleiding van Cornelis Ver

hoeven is vrij technisch van card en lijkt geschre- 
ven te zijn voor vakgenoten. De woordkeus en de 
stijl van de vertaling zijn daarentegen helder en 
toegankelijk. Wie na het lezen van De lof der wijs

begeerte enthousiast geworden is en zich wil ver- 
diepen in het denken van Aristoteles, wordt op 
zijn/haar wenken bediend. Dit jaar verschijnen 
namelijk ook de Nederlandse vertalingen van Ethi- 
ca, Politico en De ziel bij de Historische Uitgeverij.

Aristoteles

f

Aafke Komter (red.), Het geschenk. Over de 
verschillende betekenissen van geven, 
University Press, Amsterdam, 
isbn 90 5356 199 4. / 49,50.

Lof van de 
wijsbegeerte

De decembermaand 
ligt alweer ver ach- 
ter ons. De voor- 
jaarszon heeft kou 
en somberheid ver- 
dreven. Vergeten 
zijn die donkere 
dagen van decem- 
ber en de cadeaus 
die we kregen met 
sint en kerst. De par- 
fum is op, de pan- 

toffels zijn onder in de kast beland en dat nieuwe 
computerspelletje boeit al long niet meer. Het is 
nu tijd voor een nieuw liefde, een grote schoon- 
maak en wroeten in de tuin. Gezeten op een roze 
wolk stuur je rode rozen naar je geliefde, een 
schare vrienden komt het huis schilderen en een 
familielid rijdt je naar Intratuin.

Het hele jaar door geven en ontvangen wij mate- 
riele en immateriele geschenken. Aafke Komter 
schreef samen met vele anderen een aardige bun- 
del over 'het geschenk'. Vanuit historisch, psycho- 
logisch, cultureel en economisch perspectief wordt 
het onderwerp belicht. Kinderschenking, Sinter- 
klaas, offeren en gastvrijheid komen ondermeer 
aan de orde. Deze veelzijdigheid is zowel de 
sterkte als de zwakte van het boek.

Themanummer Geesteli/ke verzorging in het span- 
ningsveld tussen zorg en management, TGE, 
1997/nr. 4.

Het Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek heeft 
een themanummer gewijd aan geestelijke verzor

ging. Het nummer is goed samengesteld, verschil

lende aspecten van geestelijke verzorging komen 
aan de orde. De artikelen zijn geschreven door 
geestelijk verzorgers en ethici.

Pastor Korver betoogt in zijn bijdrage dat het 'vrij- 
plaatsmodel' te beperkt is. Een duidelijke inbed

ding van de geestelijke verzorger in de instelling 
(en in de maatschappelijke context) ontbreekt
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t-
volgens Korver in dit model. Hij stelt voor om te 
werken volgens een 'hermeneutisch-communicatief 
model'. Het voordeel hiervan is dot de infegratie 
van geestelijk verzorgers vender kan komen dan 
een louter organisatorische infegratie, waarin de 
geestelijk verzorger door zijn omgeving wordt 
'gedoogd'. Het 'hermeneutisch-communicatieve 
model' biedt volgens Korver ook de mogelijkheid 
om zich op zowel micro-, macro- als meso-niveau 
te bewegen. Dit houd* in dat de geestelijk verzor

ger garant staat voor een eigen bijdrage in 
beleid, behandeling en zorg. Deze bijdrage 
brengt de geestelijk verzorger in communicatie 
met (vertegenwoordigers van) beleid, behandeling 
en zorg in de ziekenhuisorganisatie, waar bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden 
aan de orde van de dag zijn.

Informatief is het artikel van de islamitisch geeste

lijk verzorger Hasselhoef. De imam als geestelijk 
verzorger is een nieuw fenomeen. Hasselhoef licht 
de verschillende functies van het imam-zijn toe. 
Belangrijk is dat het imam-zijn een functie is waar- 
toe je geen ambitie mag hebben. Aan de hand 
van een casus laat Hasselhoef zien welk span- 
ningsveld hij als geestelijk verzorger ervaart. In de 
islam gelooft men dat het moment van sterven uit- 
sluitend en alleen door god wordt bepaald. Mos- 
lims zijn verplichf medicijnen te gebruiken of een 
arts te raadplegen. Maar het is god die geneest; 
medicijnen zijn louter een middel. De moderne 
medische technologie wordt volgens Hasselhoef 
vaak overschat door patienten. Hij is van mening 
dat patienten daarentegen bewust en alert moeten 
afwegen in hoeverre zij alle medisch-technische 
behandelingen willen accepfe'en.

Ook de arfikelen van Delhaas, van Zanten-van- 
Hattum en van der Klcot Meijburg zijn zeer de 
moeite waard. Geestelijk verzorger en ethicus Del

haas gaat in op de bijdrage die een geestelijk ver

zorger kan leveren aan het morele karakter van de 
instelling. Docente Mcriet van Zanten-van-Hattum 
verheldert het onderscheid tussen ethische en zin- 
gevingsvragen. Theoloog en ethicus van der Kloof 
Meijburg gaat ten slotte in op de plaafs van de 
geestelijke verzorging in de ethische commissie.

Rehabilitatie

De rehabilitatiediscussie is nog niet uitgewoed. In 
Passage, 1997/nr. 4 wordt door Hanneke Cup- 
pen, Use van de Rakt en Eva van Vugt nog eens 
benadrukt dat psychiatrische rehabilitatie een 
moreel aspect heeft. Zij stellen dat de rehabilitatie- 
visie gebaseerd is op een waardensysteem en de 
normen die daaruit voortkomen. Volgens de 
auteurs is er een verandering van moraliteit nodig 
om de patienten in ere te herstellen. Dat vergt een 
bezinning op de bestaande normen- en waarden- 
patronen en het zetten van vraagtekens achter 
vanzelfsprekendheden. Rehabilitatie is aldus het 
(her)ontdekken van een gezamenlijke ideologie, 
welke begint met het problematiseren van de 
eigen werksituatie van de hulpverlener.

Cursussen

Autonomic van patienten: ideaal en v/erkelijkheid

Organisatie: Afdeling Wijsbegeerte, Universiteit 
van Amsterdam. Data: donderdag 14 mei, 28 
mei en 1 1 juni 1998. Floats: Amsterdam. 
Doelgroep: zorgverleners en beleidsmedewerkers 
in de hele zorgsector. Kosten: f 1625,- inclusief 
sfudiemateriaal en diner op alle cursusdagen. 
Informatie & aanmelding: Mw. M. Boenink, 020- 
5253161 (ma & di) of mw. J. Wu, 020-5254515.

Introductieweek Geestelijke Verzorging en 
Organisatie

Organisatie: KPV. Data: 16-20 november 1998. 
Floats: AZN St. Radboud, Nijmegen. Cursus- 
leider: Drs. W.M. Rooijakkers. Kosten: f 950,-. 
Informatie & aanmelding: mw. M. Allema 033- 
4609641 (dinsdag en vrijdag van 9.00 - 1 6.30 
uur, overige tijden: antwoordapparaat).

Een introductieweek voor geestelijk verzorgers 
in psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
revalidatiecentra, zwakzinnigenzorg 
Organisatie: KPV. Data:! 2-1 6 oktober 1998. 
Floats: Psychiatrisch Centrum Zon & Schild, 
Amersfoort. Cursusleider: Drs. T. de Jong.

Kosten: / 950,-.

Informatie & aanmelding: mw. M. Allema 033- 
4609641 (dinsdag en vrijdag van 9.00 - 16.30 
uur, overige tijden: antwoordapparaat).
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