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REDACTIONEEL

Op 12 maart 1999 organiseerde de Universiteit

voor Humanistiek in samenwerking met het Huma-

nistisch Verbond een symposium over secularisatie

en geestelijke verzorging. Het is opmerkelijk te

noemen dat tot nu toe aan dit thema nauwelijks

aandacht is besteed. Het Sociaal en Cultureel

Planbureau besteedt al enige jaren aandacht aan

secularisatie in Nederland en de uitkomsten van

het in dat kader uitgevoerde onderzoek doen ver-

moeden dat de verregaande mate van secularisa-

tie die zich in Nederland voordoet, van invloed

moet zijn op de praktijken van geestelijke verzor-

ging.

Secularisatie heeft te maken met de afname van

lidmaatschap van een kerkgenootschap, de afna-

me van kerkbezoek, een vermindering van een

geloof in God, een toename van buitenkerkelijk-

heid en dergelijke. Secularisatie staat ook voor

het terugdringen van georganiseerde religiositeit

naar een afzonderlijk domein, los van andere

sociale domeinen.

Uit de rapportages van het Sociaal en Cultureel

Planbureau blijkt dat Nederland tot de meest

geseculariseerde landen kan worden gerekend.

Dat dat van invloed is op de dagelijkse praktijk

van geestelijk verzorgers ligt dan ook voor de

hand, maar wat dat precies inhoudt is niet op

voorhand duidelijk. Vermoed kan worden dat

secularisatie leidt tot het diffuus worden van

levensbeschouwing, waarbij ieder individu meer

en meer een eigen visie ontwikkelt, al dan niet

66

puttend uit bestaande tradities. Traditionele gees-,

telijke verzorging die uitgaat van een collectief

gedragen levensbeschouwelijkheid sluit daar

slecht op aan. Toch wordt meer dan eens gerefe-

reerd aan beelden uit het verleden, van pastoraal

werk met gebed, kerkdienst en bijbellezing. Dat

beeld zal in een aantal gevallen ook nog wel

kloppen, maar vaak ook niet. Geestelijke verzor-

ging is meer en meer maatwerk geworden, uit-

gaande van de biografie van de cliënt, de eigen

levensknopen. levensbeschouwing speelt daarbin-

nen nog steeds een rol, want het draait uiteinde-

lijk om geestelijk welbevinden en daarmee om

zingeving en zinervaring.

Secularisatie houdt dan ook niet in dat levensbe-

schouwelijke vragen niet meer aan de orde zijn.

De belangstelling voor zingevingsvragen lijkt eer-

der te zijn toegenomen, maar deze is in toene-

mende mate geïndividualiseerd, los van

georganiseerde kaders. Voor geestelijke verzor-

ging kan dat inhouden dat een kerkelijke binding

minder van deze tijd is. De vraag is dan wat

daarvoor in de plaats komt, met name voor de

grote groep buitenkerkelijken. Daarnaast neemt

het belang van niet christelijke religies in Neder-

land toe, waarbij er niet zonder meer van kan

worden uitgegaan dat het westerse concept van

geestelijke verzorging hierbinnen relevant is. Kort-

om, hedendaagse geestelijke verzorging is een

complexe materie.

De vraaglijn van het symposium was wat individu-

alisering van levensbeschouwing inhoudt voor
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geestelijke verzorging ofwel wat onder geseculari-

seerde geestelijke verzorging kan worden ver-

staan. In dat verband heb ik de vraag gesteld, in

hoeverre collectieve zingevingskaders er binnen

het werk nog toe doen of dat het primair om

levensbeschouwelijk maatwerk gaat. Dat laatste

kan inhouden dat secularisatie betekent dat het

belang van geestelijke verzorging juist is toegeno-

men. Immers, minder dan voorheen liggen paskla-

re levensbeschouwelijke antwoorden gereed voor

gebruik; zingeving is meer en. meer een perma-

nent project.

Om het beeld helder te krijgen is het wellicht aan

te bevelen onderscheid te maken tussen twee vor-

men van geestelijke verzorging.

1, Geseculariseerde geestelijke verzorging als

eerste lijn voorziening met een hedendaags

profiel. Dit uiteraard met behoud van de vrij-

plaatsfunctie in de eigenlijke betekenis van het

woord. Werk met een expliciete normatieve

verankering; het streven naar een menswaar-

dig bestaan is geen technisch probleem en

kan ook niet behandeld worden. Het gaat uit-

eindelijk om geestelijke begeleiding en onder-

steuning.

2. Meer traditionele vormen van geestelijk bege-

leiding kunnen blijven behouden als tweede

lijn voorziening, voor wie dat vraagt.

Hierbij wordt niet uitgesloten dat een geestelijk

verzorger zowel actief is in de eerste als in de

tweede lijn. Er wordt ook geen onderscheid

gemaakt tussen denominaties; er zijn geseculari-

seerdé dominees en pastors en er zijn religieus

humanisten, Onverlet secularisatie wordt onze cul-

tuur nog steeds getekend door christelijke en

humanistische tradities, die wellicht meer op

elkaar hebben ingewerkt dan dat men geneigd is

toe te geven. Voor het beroepsprofiel van geeste-

lijk verzorgers komt dit neer op een perspectief-

wisseling: niet meer ambtelijk en ook

professioneel, maar professioneel en desgewenst

ambtelijk. Met zo'n professioneel profiel is het

minder gemakkelijk de geestelijke verzorging

terug te verwijzen naar haar verleden.
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Tot zover een korte samenvatting van de inleiding

die ik heb gehouden bij het genoemde symposi-

um. In dit nummer is een aantal bijdragen opge-

nomen, die gebaseerd zijn op de gehouden

inleidingen. Paul Schnabel, directeur van het Soci-

aal en Cultureel Planbureau, schetst een overzicht

van het onderzoek naar secularisatie in Neder-

land. Hij constateert een discrepatie tussen ener-

zijds de mate van ontkerkelijking in Nederland en

anderzijds de nog prominente.aanwezigheid van

de traditionele kerken en hun organisaties. Veertig

procent van de bevolking rekent zich niet meer tot

een kerkgenootschap en naar verwachting zal dat

percentage in 2020 zijn opgelopen tot 75%.

Internationaal gezien is de mate van ontkerkelij-

king in Nederland hoog, maar als gekeken wordt

naar kerkbezoek (kerksheid), dan neemt Neder-

land een middenpositie in. Meer in detail bezien

blijven de verschillen tussen N~derland en België

tamelijk klein, terwijl de Verenigde Staten toch

een geheel ander beeld laten zien.

De godsdienstsocioloog Meerten ter Borg gaat in

op het thema secularisatie en geestelijke verzor-

ging. In Trouw schreef hij eerder een artikel over

dit onderwerp in het kader van de bezuinigings-

plannen aangaande de geestelijke verzorging

binnen Justitie. Zijn centrale stelling is dat de gees-

telijke verzorging er goed aan doet haar kerkelijk

imago los te laten en zich te ontwikkelen als een

moderne professie. In zijn betoog gaat hij uit van

vier bijzondere kenmerken van geestelijke verzor-

ging: er wordt uitgegaan van een heilsleer, het

gaat om individuen, het draait om binding aan

een kerkelijke gemeenschap en om het optimalise-

ren van ontlogische geborgenheid. Door seculari-,

satie is het belang van een heilsleer sterk

afgenomen, het individualisme is steeds belangrij-

ker geworden, kerkelijke binding is steeds minder

aan de orde en het werken aan ontologische

gebondenheid is in hoge m~te impliciet gewor-

den. Het is zaak dat geestelijk verzorgers hier in

hun werk vanuit gaan.
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In secularisatie en islamitische geestelijke verzor-

ging bepleit Sajida Abdus Sattar een eigen ruimte

en een eigen tempo voor islamitische geestelijke

verzorging. Ze verzet zich tegen een te imperialis-

tische benadering van geestelijke verzorging van-

uit een westers perspectief. De islam heeft een

eigen visie op religie en deze dient gerespecteerd

te worden. Bij multiculturele geestelijke verzorging

dient hiermee rekening te worden gehouden.

Desanka Kempers belicht geestelijke verzorging

binnen justitie vanuit een humanistisch perspectief.

Ze wijst op de enorme levensbeschouwelijke pluri-

formiteit onder gedetineerden, waar je als geeste-

lijk verzorger soepel mee om moet kunnen gaan.

Niettemin kiezen gedetineerden nog vaak voor

eigen geestelijke verzorging. De binding van de

geestelijk verzorger aan een zendende instantie

vormt voor hen de uitdrukking van het feit dat

geestelijke verzorging van buiten komt. Ambtshal-

ve werken is dan ook nog steeds actueel.

De vlootpredikant Gerard van der Klis gaat in op

secularisatie bij de marine. In zijn werk herkent hij

de secularisatie en daar ziet hij ook vele positieve

kanten aan. Een geestelijk verzorger moet open

staan voor iedereen zonder missionair te zijn.

. Niettemin houdt bij vast aan de binding aan een

zendende instantie, omdat hij anders het werk

niet kan doen. Hij ziet zichzelf dan ook niet als

een individuele zingevingsadviseur, maar als een

kerkelijk functionaris.

Tot zover het symposium. Johan BOClwer,bijzon-

der hoogleraar vraagstukken van geestelijke ver-

zorging in zorginstellingen aan de Rijksuniversiteit

Groningen en geestelijk verzorger in het zieken-

huis Gelderse Vallei, gaat in op levensbeschouwe-

lijke diagnostiek. Het gaat hierbij om het zoeken

naar de essentie van het levensverhaal in de gees-

telijke zorgverlening. Mensen vertellen verhalen,

omdat ze niet anders kunnen en deze levensver-

halen zijn het materiaal waarmee geestelijk ver-

zorgers werken. Levensbeschouwelijke

diagnostiek moet de essentie van een individueel
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levensverhaal in beeld krijgen, waarbij de geeste-

lijke zorgverlener in dialoog met de hulpvrager

diens spirituele nood, behoefte of pijn in kaart

brengt. In het verlengde daarvan kan worden

bepaald welke krachtbronnen moeten worden

geactiveerd om het gestokte levensverhaal weer

op gang te brengen. Bouwer baseert zich hierbij

op de pastoraal psycholoog Gerkin. Hij gaat

ervan uit dat levensbeschouwelijke diagnostiek

van groot belang is voor de professionaliteit en

kwaliteit van geestelijke zorg. Dit artikel bouwt

voort op zijn oratie van 1998, die elders in dit

nummer uitgebreid wordt besproken door Jan

Hein Mooren.

Vervolgens twee artikelen gebaseerd op de inlei-

dingen die gehouden zijn tijdens het najaarssym-

posium van de Universiteit voor Humanistiek en

het Humanistisch Verbond op 27 november 1998
over methodiek in het humanistisch raadswerk. In

'Humanistisch raadswerk; van stagnatie naar

beweging' gaat Marjon Ragetlie in op de situatie

in het ziekenhuis. De kern van het werk van een

raadsvrouw omschrijft ze als het bijdragen aan het

behoud van menselijke waardigheid in het zicht

van de grenzen van het bestaan, en het vetrekpunt

hierbij is zingeving. Ze werkt dit uit aan de hand

van een viertal basisbehoeften aan zin, ontleend

aan R.F. Baumeisters boek The meaning of life

(New Vork 1991). Daarnaast is er een narratieve

lijn, waarbij het gaat om beweging of stagnatie.

Met een casus wordt dit nader toegelicht.

Ingrid Hensing gaat in op het geestelijk raads-

werk binnen justitie in een penitentiaire inrichting.

Na een schets van een aantal gevolgen van een

verblijf in een inrichting voor een gedetineerde,

wordt aan de hand van een casus met behulp van

(wederom) Baumeister, inzichtelijk gemaakt waar

dat raadswerk uit bestaat. Centrale uitgangspun-

ten zijn het uit de verf laten komen van de c1iënt(e)

en respect voor ruimte, ruimte voor het levensver-

haal van de gedetineerde. Dat is de kern van het

raadswerk in een inrichting die bij uitstek gericht

is op inperken van ruimte.
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Vanuit België rapporteert Ine Spitters vervolgens

over de morele consulent in Vlaanderen. Deze is

veelal werkzaam binnen een Centrum voor More-

le Dienstverlening (CMD), waarmee in 1983

gestart is. Deze centra vallen onder de verant-

woordelijkheid van de Unie van Vrijzinnige Ver-

enigingen en worden gefinancierd door het

Ministerie van Justitie. Binnen de centra wordt

gewerkt met het model van een Klavertje Vier, wat

staat voor onthaal en informatieverstrekking,

morele bijstand, vorming en beleiding en vrijzinni-

ge dienstverlening. Er wordt gewerkt vanuit een

holistische en contextgebonden mensvisie. Opmer-

kelijk is dat de centra deel uitmaken van de wel-

zijnssector en zich voor een deel bevinden op het

terrein van het maatschappelijk werk. Een interes-

sante kennismaking met een nabije praktijk die

toch heel anders is dan ';'e in Nederland gewend

zijn.

Ina Brouwer confronteert ons met het leven met lit-

tekens. Hoe gaan we daarmee om en hoe gaan

betrokkenen daarmee om?

In deze bijdrage wordt uitgegaan van existentieel-

biografische analyses, waarbij het erom gaat hoe

mensen ingrijpende gebeurtenissen die hun uiter-

lijk of innerlijk hebben verminkt, verwerkt hebben

of juist weggewerkt hebben. Dat wegwerken komt

nogal eens voor, omdat ingrijpende gebeurtenis-

sen geen plaats kunnen krilgen in een levensver-

haal. Het verwerken komt ten goede aan de

eigen levenskijk, maar eenvoudig is dat niet. Een

en ander wordt toegelicht met concrete voorbeel-

den.

Humanistisch studentenraadswerk is een minder

bekend werkveld. Marieke Borren interviewde

Willemien Fraaije, studentenraadsvrouw aan de

Technische Universiteit Eindhoven. Het humanis-

tisch studentenraadswerk neemt een nogal margi-

nale positie in, maar dat zegt weinig over het

potentiële belang ervan. Dit interview laat zien

hoe aan dit raadswerk vorm 'kan worden gege-

ven.
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In de praktijk van het humanistisch geestelijk werk

is rapportage een gevoelig onderwerp. Winfried

Tilanus heeft daar zo zijn eigen gedachten over.

Hij bepleit dossiervorming ter bescherming van de

cliënt. Zijn stelling is dat dossiervorming leidt tot

een meer symmetrische relatie tussen de cliënt en

de geestelijk verzorger. Er moet dan wel een aan-

tal regels in acht worden genomen.

Vervolgens is er een besprekingsartikel van Jan

Hein Mooren over de oratie van Johan Bouwer,

bijzonder hoogleraar in de vraagstukken van

geestelijke verzorging in zorginstellingen bij de

Rijksuniversiteit Groningen. Naast inst~mming

heeft Mooren met name kritiek op de door Bou-

wer bepleite therapeutische gerichtheid van een

geestelijk verzorger. Afsluitend zijn er dan nog

enkele boekbesprekingen.

En dan tot slot: dit is het laatste nummer van Prak-

tische Humanistiek. De fusiebesprekingen met

Rekenschap, waarover ik in het vorige nummer

rapporteerde, hebben tot een positief resultaat

geleid. Dit heeft zeker te maken met het feit dat

beide tijdschriften naar het zich liet aanzien naast

elkaar niet konden overleven. Belangrijker is wel.

licht dat de redactie van Praktische Humanistiek

inhoudelijk voordelen zag in een samengaan. De

formule wordt breder, gericht op humanisering

zowel in praktische als in theoretische zin, alsook

op de wisselwerking tussen beide. De titel van het

nieuwe tijdschrift is 'Humanistiek'. Het zal vier

keer per jaar verschijnen met een omvang van 96

bladzijden. Naar het zich. laat aanzien is uitge-

verij SWP bereid het tijdschrift uit te geven. Voor

de abonnees van Praktische Humanistiek loopt het

abonnement gewoon door.

Deze fusie heeft met zich meegebracht dat dit

nummer extra dik is, en dat is mooi meegenomen.

We hadden nog heel wat kopij liggen voor

volgende nummers van Praktische Humanistiek,

waardoor het nieuwe van een Nieuw Tijdschrift

gemakkelijk ondergesneeuwd kan raken. Een

gevolg hiervan is uiteraard dat de zorgvuldig op-

gebouwde voorraad voor een deel wordt opge-
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bruikt. De behoefte aan nieuwe kopij is dan ook

groot. Het eerste nummer van Humanistiek, dat

rond 1 april 2000 zal verschijnen, zal gaan over

het justitiële veld, waarvoor de nodige voorberei-

dingen al zijn getroffen. Het tweede nummer zal

gaan over 'levenskunst'. Bijdragen zijn van harte

welkom. Over volgende thema's wordt informatie

gegeven in het eerste nummer. Daarin wordt ook

ingegaan op de redactieformule. Nu kan al ge-

zegd worden dat bijdragen vanuit praktijken daar-

in zeker een belangrijke plaats zullen hebben.

De leden van de redactiecommissie van Praktische

Humanistiek zullen deel gaan uitmaken van de

redactieraad van Humanistiek, evenals een aantal

leden van de redactieraad van Rekenschap. De

leden van de redactieraad van Praktische Huma-

nistiek, die belast waren met het refereren van

wetenschappelijke bijdragen, alsmede een aantal

leden van de redactieraad van Rekenschap, zuI-

len worden opgenomen in een adviesraad of

raad van aanbeveling van Humanistiek. Daar-

naast wordt er een kernredactie gevormd voor de

dagelijkse gang van zaken. In de opzet wordt

ook uitgegaan van gastredacteuren voor thema-

nummers die dan per nummer aan de kernredac-

tie worden toegevoegd. Aan een en ander wordt

nog druk gewerkt en er zullen zich ongetwijfeld

overgangsproblemen voordoen. Niettemin een

wenkend perspectief met een gevarieerd en boei-

end tijdschrift.

Het is dan ook te betreuren dat we hierbij af-

scheid moeten nemen van de eindredacteur/

redactiesecretaris van Praktische Humanistiek,

Marco van Groenendaal. Hij heeft besloten zijn

functies neer te leggen om in de gelegenheid te

zijn af te studeren. Hij heeft zich met veel overga-

ve ingezet om Praktische Humanistiek te professio-

naliseren en dit met succes. Zijn werk was meer

dan eens een wat eenzaam avontuur en het in het

gareel houden van een redactiecommissie is vaak

geen eenvoudige aangelegenheid. Ik dank hem

hartelijk voor wat hij voor Praktische Humanistiek

gedaan heeft.
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Op de valreep voor een ieder de beste wensen

voor het nieuwe jaar in een nieuwe eeuwen een

nieuw millennium, met veel inspiratie en levens-

kunst.

Douwe van Houten
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Secularisatie in Nederland

Paul Schnabel

11 Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet al gerllime tijd onderzoek naar secularisatie in

Nederland. In sommige opzichten zijn de uitkomsten daarvan in lijn met die in andere lan-
den, maar er zijn ook afwijkingen. Paul Schnabel brengt een en ander nog eens in kaart.

Een langlopend proces, lang geleden
begonnen

Secularisatie en secularisering zijn woorden die
met een bijna vanzelfsprekend gemak gebruikt
worden, als de modernisering van de Neder-
landse samenleving en vooral de Jaren zestig' snel
gekarakteriseerd moeten worden. Dat suggereert
op zichzelf dat het gaat om verschijnselen die al

behoorlijk ver achter ons liggen en inmiddels wel
definitief geschiedenis zijn geworden. Zo wordt
er echter niet over gepraat, want zinnen als 'de
kerken kunnen de jongeren niet meer vasthou-
den', 'als ze ouder zijn, vinden ze de weg naar de
kerk wel weer terug' worden vooral in kerkelijke
kring nog uitgesproken alsof het om recente ont-
wikkelingen gaat. Dat is niet zo, het overgrote
deel van de jongeren van nu heeft nooit enige
kerkelijke binding gehad, de meerderheid van
ouders al evenmin en datzelfde geldt in wat min-
dere mate zelfs voor hun grootouders. Voor een
steeds groter deel van de bevolking zijn de figu-
ren uit de bijbel, de hoogtijdagen van de ker-
kelijke kalender en de rituelen van de religieuze
oefening even vreemd geworden als de verhalen
van de klassieke mythologie dat al heel lang voor
bijna iedereen zijn.
De discrepantie tussen de feiten en de beleving
heeft zeker te maken met de in veel opzichten
toch prominente aanwezigheid van de traditio-
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nele kerken en hun organisaties in de samenle-
ving. De niet-kerkelijken tonen zich niet in

georganiseerd verband als zodanig, voor een deel
zelfs letterlijk niet, omdat zij op het kerkelijke

hoogtepunt van de week - de zondagmorgen -
nog op één oor liggen. Radio en televisie zen-
den heel wat kerkdiensten uit, toch wordt de
misviering op televisie 's zondags door niet meer

dan 20.000 mensen gevolgd, nauwelijks meer
dan 0,1% van de bevolking. De Samen op Weg-
discussie, die binnen de hervormde en gerefor-
meerde kerkgenootschappen heftig gevoerd is,
wordt buiten de kerken nauwelijks waargeno-
men. Toch is het bij het begin van een nieuwe
eeuw een belangrijke stap op weg naar een over-
brugging van verschillen die deze eeuw ook poli-
tiek en maatschappelijk in belangrijke mate
hebben getekend.
Opvallend is wel dat kerkelijke gezagsdragers -
dominees, pastores, bisschoppen - nog altijd
sterk de aandacht trekken, als zij ethische of reli-
gieuze standpunten verkondigen, die niet als
politiek correct of zelfs als volstrekt abject
beschouwd worden. Misschien is het echter wel
bij uitstek het kenmerk van een in hoge mate
geseculariseerde samenleving, dat een gelovig
gehoor plaats gemaakt heeft voor een kritisch
publiek dat het eigen morele oordeel ontwik-
kelt en toetst in tegenspraak tot de traditionele
opvattingen zoals die binnen traditionele kerken
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nog bestaan. Waar de tegenspraak ontbreekt en

het oordeel over bijvoorbeeld morele zaken in

kerkelijk verband niet werkelijk afwijkt van wat

daarbuiten gebruikelijk is, blijft het profiel van
kerken en ambtsdragers opmerkelijk vaag.

De geleidelijke 'Entzauberung der
Welt'

Secularisatie is een begrip zonder tegenvoeter of
tegenstelling. In theorie zou het denkbaar zijn

dat begrippen als confessionalisatie of christiani-
satie die rol zouden kunnen vervullen, maar zelfs
tegenover secularisering zullen weinigen con-
fessionalisering of christiansiering als spiegelbeeld

zien staan. Dat wijst er in ieder geval op dat
secularisatie en secularisering op verschijnselen
wijzen die na de confessionalisering hun intre-
de doen. Een nieuwe belangstelling voor een
kerkelijk lidmaatschap, een terugkeer naar de
oude situatie, is dan reconfessionalisering of,
zoals het in wat minder strikte betekenis vaker
aangeduid wordt, een christelijk reveil. Daar is

in de twintigste eeuw eigenlijk geen sprake meer
van geweest, in ieder geval niet op grote schaal.
Aan het begin van de negentiende eeuw was de
hele Nederlandse bevolking nog kerkelijk, aan

het begin van deze eeuw gold dat nog altijd voor
97,5%, maar vooral in het laatste kwart van deze

eeuw is het proces van ontkerkelijking en secu-
larisering snel gegaan. Bij de laatste volkstelling
(1971) gaf nog net iets meer dan 75% van de
bevolking aan zich als lid van een kerkgenoot-
schap te beschouwen, inmiddels is dat percen-
tage vrijwel gehalveerd en de verwachting is dat
in 2020 zich nog 25% van de bevolking tot een
kerkgenootschap zal rekenen. Vooral bij de her-
vormden en de rooms-katholieken is het opzeg-
gen van de traditionele binding aan een kerk al
tientallen jaren aan de gang en in de jongere
leeftijdsgroepen bijna volledig, maar nu worden
ook in synodaal-gereformeerde kring dezelfde
verschijnselen zichtbaar. De vrijgemaakt gere-
formeerden en de gereformeerde gemeenten
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zijn daarentegen sterk gegroeid, maar omvat-

ten bij elkaar toch niet meer dan 2% van de

Nederlandse bevolking (De Hart 1999).
Ontkerkelijking en secularisering zijn niet het-

zelfde, maar terwijl secularisering niet met ont-

kerkelijking gepaard hoeft te gaan (op een heel
verschillende manier zijn de Verenigde Staten

en Scandinavië daar voorbeelden van), is ont-
kerkelijking zelf een belangrijke indicator voor

secularisering. Emil Durkheim zag een eeuw

geleden secularisering in sociologische zin als de
geleidelijke beperking van het gebied dat religi-
eus relevant wordt geacht. Max Weber legde het
accent meer op de 'Entzauberung der Welt', op

de rationalisering van het wereldbeeld. De Bel-
gische socioloog K. Dobbelaere (1981) heeft een

geslaagde poging gedaan de verschillende aspec-
ten van secularisering systematisch te ordenen.
Op het macroniveau van de samenleving ~ls
geheel ziet hij secularisering vooral tot uitdruk-
king komen in een proces van laïcisatie, van een
verzelfstandiging en verwereldlijking van de
belangrijkste maatschappelijke instituties met
tegelijkertijd de verwerving van een grote mate
van onafhankelijkheid door godsdienst en kerk.
De kerk wordt een eigen wereld, die nog maar
in beperkte mate rekening hoeft te houden met
de eisen van de wereld buiten de eigen muren.

Op het mesoniveau van de kerken zelf ziet Dob-
belaere echter toch ook een proces van aanpas-
sing van de leer en de kerk aan de moderne
samenleving en cultuur. Het is uiteraard de vraag
of dat wel voor alle kerken geldt, maar de vroe-
gere 'volks'kerken hebben het zeker geprobeerd

- en voor een belangrijk deel doen ze dat nog -
een eigen antwoord te vinden op de verande-
ringen in de samenleving en zeker ook op de
veranderende verwachtingen van de gelovigen.
Daarmee zijn we aangeland op het microniveau
van de individuele secularisatie, die Dobbelae-
re vooral tot uitdrukking ziet komen in een
afnemende religieuze betrokkenheid van het
individu. Hij constateert vooral een afname van
de referentie aan het bovennatuurlijke (Te Gro-
tenhuis 1999).
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Een bijzonder geval: Nederland

In Nederland zijn alle door Dobbelaere onder-

scheiden aspecten van secularisering in sterke
mate opgetreden en nog werkzaam. Van laïci-
satie is vrijwel volledig sprake: de directe invloed

van de kerken en hun vertegenwoordigers op
maatschappelijk, economisch, politiek of cul-
tureel vlak is zeer gering. Uiteraard kan de
invloed van kerkelijke opvattingen sterk door-
klinken in de standpunten van individuele bur-

gers, maar dat is toch iets anders. In de

Bondsrepubliek is de invloed van de kerken aan-
zienlijk groter dan hier, omdat bijvoorbeeld een

belangrijk deel van de welzijns- en zorgsector in
handen van de kerken is. Dat betekent dat het

zeer strikte standpunt van de katholieke kerk ten
aanzien van abortus grote beperkingen met zich
meebrengt voor de 'Beratungsstellen' met een
kerkelijke achtergrond of betrokkenheid. Inte-

ressant is natuurlijk vooral dat het conflict tus-
sen de maatschappelijke verwachting en de
kerkelijke leer nu tot grote spanningen tussen de
Duitse bisschoppen heeft geleid. Behoud van de

confessionele invloed op maatschappelijke orga-
nisaties en instituties in een zich seculariseren-
de wereld blijkt dus ook voor de kerk als
organisatie grote gevaren in te kunnen houden.
Anders gezegd, in het conflict tussen de bis-
schoppen wordt juist een tekort aan laïcisatie

voelbaar.
Op mesoniveau kampen de kerken met een
onoplosbaar probleem. Wie kiest voor niet-aan-
passing aan de eisen van de tijd - dat als 'waan
van de dag' beschouwt - z~ hoogstens nog over-
leven als (relatief) kleine groep, maar voor wie
zich wel aanpast, geldt eigenlijk hetzelfde. Aan-
passing maakt het onderscheid tussen kerk en
wereld kleiner en daarmee het lidmaatschap
steeds minder interessant, niet-aanpassing heeft
tot gevolg dat de meerderheid wegblijft of weg-
gaat, maar dat een minderheid zich juist gesterkt
zal weten in het geloof De volkskerk is al ver
op zijn retour, het beeld wordt steeds meer
bepaald door relatief kleine kerken met een
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actieve kring van overtuigde gelovigen. Onbe-
doeld en ongewild is juist de katholieke kerk in

Nederland op weg naar die situatie.

Het meest zichtbaar is de secularisatie tenslotte
op microniveau, al tientallen jaren in een sterk

verminderende kerksheid en zo mogelijk in een
. nog sterker dalende kerkelijkheid. Van de vol-
wassen katholieken ging in 1996 nog niet een-
derde regelmatig naar de kerk (een keer per

maand), bij de hervon11den is de verhouding wat
beter (maar veel mensen die uit oorspronkelijk
hervormde families stammen, beschouwen zich

inmiddels niet meer als lidmaat van de kerk),
terwijl bij de gereformeerden regelmatige kerk-

gang inderdaad regel blijkt te zijn (Verweij

1998).

Kerkelijk Kerks (18+) (1996)

Lk 32% 10%

nh 15% 6%

geL 8% 6%

overig 7% 4%

geen 40%

Hoewel Nederland honderden kerkgenoot-
schappen en religieuze organisaties telt, zijn de
meesten toch erg klein. In 1995 vormden de
buitenkerkelijken op zich de grootste groep (5,7
miljoen), gevolgd door de katholieken (5,5 mil-
joen), de hervormden (2,3 miljoen) en de gere-
formeerden (1,1 miljoen). De in grootte daarop
volgende groep wordt gevormd door de mos-
lims (0,6 miljoen). De groepen daarna zijn aan-
zienlijk veel kleiner, alleen de snelgroeiende
Pinkstergemeente springt er met 75.000 volge-
lingen nog uit. Alle anderen zijn minder dan half
zo groot (De Hart 1999). Hoewel de meeste
kerkgenootschappen hun aanhang hebben zijn
dalen in de afgelopen decennia, zijn er juist
onder de kleine kerken enkele sterke groeiers,
zowel aan de meer bevindelijke kant als aan de
zijde van de 'reborn christians'. Wie zich tot de
christelijke kerken aangetrokken voelt, blijkt
met name aangesproken te worden door een
sterk persoonlijke beleving, een persoonlijk
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gevoelde band met god en een voelbare geza-

menlijk beleefde spiritualiteit (Schnabel 1982).

De Evangelische Omroep is de belangrijkste
maatschappelijke expressie van dit type geloofs-
en godsbeleving.

Kleinheid is op zichzelf geen garantie voor een
trouwe aanhang: remonstranten, doopsgezinden
en luthersen hebben in Nederland hun aanhang
dramatisch zien verminderen. Ook de grote
kerkgenootschappen staan er in de meeste geval-

len niet goed voor. Jonge katholieken zijn er
nauwelijks meer en van de ooit zeer grote groep
priesters is het aandeel van de onder SO-jarigen

zeer gering. Van jonge aanwas is nauwelijks
meer sprake.

Bij het verdwijnen van het beeld van de toch
vooral negentiende en twintigste eeuwse volks-
kerk past wel dat de betrokkenheid van degenen
die blijven gemiddeld zeker groter is. Kerksheid
gaat steeds meer gepaard met actieve betrok-
kenheid, bij de kerk en de diensten zelf, maar
ook in maatschappelijk opzicht.

Nederland in internationale
vergelijking

Kerkelijk Kerks (1990)

België 68% 23%

Canada 74 27

Denemarken 92 3

Frankrijk 62 10

Groot-Britannië 58 13

Ierland 96 81

Italië 85 13

West-Duitsland 89 4

Zweden 82 4

Verenigde Staten 77 44

Nederland 51 21

Uit een internationale vergelijking blijkt dat
Nederland zich qua kerksheid - regelmatige
kerkgang en betrokkenheid bij de kerk - niet
bijzonder onderscheidt van de ons omringende
landen, maar dat de kerkelijkheid - het zich

74

rekenen tot een kerkgenootschap - op een lager

niveau ligt (Verweij 1998). In landen als

Denemarken en Zweden kan van kerksheid

nauwelijks nog gesproken worden, maar de
aanwezigheid van een staatskerk houdt het ker-

kelijkheidspercentage op een zeer hoog niveau.
In Nederland lijkt er eerder sprake van een zeke-
re 'rechtlijnigheid': wie niet kerks is, wijst ook
kerkelijke gebondenheid af. Het serieus nemen
van het lidmaatschap van een kerk zou kunnen

verklaren waarom in Nederland een lage graad
van kerkelijkheid samen gaat met een naar ver-

houding relatief hoge mate van kerksheid.
De Verenigde Staten zijn in alle opzichten een
uitzondering, omdat daar de bijzondere com-

binatie van een hoogmoderne en sterk seculie-
re samenleving enerzijds en een hoge mate van
kerksheid en kerkelijkheid anderzijds levensvat-
baar is gebleken. Dobbelaere dacht bij zijn aan-
passing van de kerk aan de samenleving (het

meso-niveau van zijn model) ook in de eerste
plaats aan de Amerikaanse samenleving. De kerk

is in de Amerikaanse samenleving op het plaat-
selijke niveau een belangrijk en vaak zelfs het
enige sociale bindmiddel. De Amerikaanse wijze
van geloofsbeleving is opvallend 'diesseitig' en
juist de vaak zeer vertrouwelijke en persoonlij-
ke omgang met god in het dagelijkse leven is
daar de uitdmkking van. RalfDahrendorf (1963)
heeft in zijn typering van de Amerikaanse
samenleving als 'die angewandte Aufklärung' -
de Verlichting in toegepaste vorm - gewezen op
de continuïteit van het samengaan van rationa-
lisme en piëtisme in de Verenigde Staten. In
Europa is deze achttiende-eeuwse stroming
nooit zo dominant geweest en door de ontwik-
kelingen, onder andere op politiek-ideologisch
vlak, ingehaald en op bijna dood spoor terecht
gekomen.
Hoe verschillend de situatie kan zijn, ook in het
geval dat het om hetzelfde kerkgenootschap
gaat, blijkt wel uit de cijfers voor Italië en Ier-
land. In beide landen is bijna de hele bevolking
katholiek, maar in Ierland is de kerksheid heel
hoog en in Italië zeer laag, lager nog dan in
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Nederland. Ook in Frankrijk is in oorsprong de

hele bevolking katholiek, maar een relatief groot
deel van de Fransen beschouwt zich toch ook in
formele zin niet meer als lid van de kerk. Kijken

we naar de kerksheid, dan zijn zowel in Frank-
rijk als Italië nog slechts zo'n zeven miljoen

inwoners als min of meer regelmatige kerkgan-
gers te beschouwen. In Nederland zou dat van

ongeveer één miljoen katholieken gezegd kun-
nen worden.

Geloven in god

Ook wanneer de traditionele kerken hun aan-
trekkelijkheid hebben verloren, blijven veel
mensen in een of andere vorm gelovig. Dat is

niet altijd een erg gearticuleerd geloof, maar ook
geheel buitenkerkelijk opgegroeide mensen
geven toch opvallend vaak aan wel in 'iets' te

geloven, soms noemen ze dat iets god of de
levenskracht of de wereldgeest. Soms ook over-

. heerst vooral het geloof dat de geschiedenis een
verborgen zin kent of dat er een leven na de
dood is. Uit een vergelijking tussen Nederland,
België en de Verenigde Staten blijkt dat het
geloof in een persoonlijke god in Nederland
inmiddels al minder verspreid is dan het geloof
in het bestaan van een geest oflevenskracht, een
vaag omschreven hogere kracht dus. In de Ver-
enigde Staten overheerst sterk het geloof in een
persoonlijke god en zijn er ook maar heel wei-
nig mensen die aangeven helemaal nergens in te
geloven. België lijkt opvallend en verrassend op
Nederland in het antwoordpatroon , zeker ook
wanneer we de beide landen met de Verenig-
de Staten vergelijken in de mate waarin men in
een aantal traditionele 'geloofsartikelen' gelooft

(Verweij 1998).
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Geloof in God

NL V.S. België
Pcrsoonlijke god 28% 69% 32%

Geest/Levenskracht 42 23 22

Weet niet 15 6 32

Geloof nergens in 15 2 15

Duivel en hel hebben in Nederland en België
duidelijk aan geloofwaardigheid ingeboet; ook

de verrijzenis uit de doden wordt door nog maar
een kleine minderheid als deel van het eigen
geloof beschouwd (waarschijnlijk zullen veel

respondenten al niet geweten hebben wat daar
precies mee bedoeld wordt). Met het begrip
zonde en de mogelijkheid van een leven na de

dood staat het wat beter, maar vergeleken met
de Verenigde Staten kan men toch ook hier niet

van een algemene aanvaarding spreken.

Geloof in NL V.S. België

god 65% 96% 69%

leven na de dood 46 78 44

duivel 18 70 19

hel IS 71 17

zonde 46 89 45

verrijzenis doden 30 73 32

Deze lijn zet zich door wanneer we kijken naar
de betekenis die men in de verschillende landen
toekent aan godsgeloof en religie. De functie van
religie, geloof of zelfs simpelweg overpeinzing
wordt wel erkend, maar veel mensen betrekken
het toch niet of nauwelijks op zichzelf Ook hier
valt weer op dat de Amerikanen er heel andere
opvattingen op na houden.

NL V.S. België

god heel belangrijk in

eigen leven 18% 59% 19%

religic als troost cn kracht 42 77 42

geloof, meditatie, overpeinzing 67 83 53

leven alleen zinvol omdat

god bestaat 26 61 27
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'Waar die andere god woont .. '

Wie de gegevens over de ledentallen van de
Nederlandse kerkgenootschappen bestudeert,
merkt al gauw dat de aanhang van de 'Ooster-
se religies' en de nieuwe religieuze bewegingen
in het algemeen erg klein is. De honderddui-
zenden moslims in ons land zijn hier naartoe
gekomen vanuit Marokko, Turkije, Suriname
en vluchtelingenlanden als Iran, Irak en Afgha-
nistall. De ongeveer honderdduizend hindoes en
boeddhisten zijn eveneens voor een belangrijk
deel migranten, vooral weer uit Suriname.
Andere oosterse religieuze bewegingen met
hoofdzakelijk Nederlandse volgelingen zijn mis-
schien wel opvallend op straat of in de media,
maar in aantallen stellen ze toch weinig voor.
Dat beeld is in de afgelopen twintig jaar ook niet
wezenlijk anders geworden (Becker e.a. 1997).
Dat neemt niet weg dat de belangstelling voor
het 'paraçulturele aanbod' (Schnabel 1982) heel
levendig is. Zo zijn er onder de jongvolwasse-
nen heel wat - bijna de helft van hen zelfs - die
in reïncarnatie geloven, meer dan de helft
gelooft zelfs in het bestaan van UFO's en meer
dan een derde in astrologie. Ook het boeddhis-
me is populair (30%). Het zijn zeker niet alleen
de buitenkerkelijken die gecharmeerd zijn van
dit paraculturele aanbod aan overtuigingen,
praktijken en leefstijlen. Ook trouwe leden van
de traditionele christelijke kerkgenootschappen
blijken niet zelden gevoelig voor dit type ver-
lokkingen. Weliswaar is daarvoor geen plaats in
de christelijke kosmologie, maar ook in de
levens van deze gelovigen is de secularisering al
zover voortgeschreden dat zij niet meer van-
zelfsprekend leven in en vanuit één allesover-
koepelend en in zichzelf logisch consistent
zingevingssysteem. Simpel gezegd, zin wordt
hen niet gegeven, maar door hen gepakt waar
ze Zll1 zIen.
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Tenslotte

De secularisatie is in Nederland nog geen vol-
tooid proces en zover zal het ook wel nooit
komen: de behoefte aan een kerkelijke binding
zal bij veel mensen blijven bestaan en de komst
van mensen uit andere culturen zal het beeld van
het Nederlandse religieuze leven ook wat doen
verschuiven in richtingen die niet onmiddellijk
op secularisering hoeven te duiden. Niettemin,
secularisering is de belangrijkste tendentie in de
tijd gezien en de kans dat wie eenmaal buiten-
kerkelijk is geworden of geboren, de weg naar
een geïnstitutionaliseerd kerkgenootschap zal
inslaan, is klein. Maar er zullen altijd mensen zijn
die juist daar zingeving op hun maat weten te
vinden.

Prif dr. Paul Schnabel is directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau te Den Haag.
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Secularisatie en geestelijke verzorging

Meerten ter Balg

11 Geestelijke verzorging is een geschenk van de kerk. Reeds in de tiende eeuw geeft de kerk

handboeken uit waarin staat op welke manier de gelovigen tijdens de biecht moeten worden
aangepakt. Geestelijke verzotging is dus aantoonbaar meer dan duizend jaar oud. Het is niet

overdreven geestelijke verzotging tot de oudste beroepetl die er bestaan, te rekenen. De Univer-

siteit voor Humanistiek bestaat tiCllj~ar, de geestelijke verzorging duizend.

Geestelijke verzorging had vier bijzondere ken-
merken die tot op de dag van vandaag een rol
spelen en die ook in onze discussies steeds weer

terugkomen.
Ten eerste: in de geestelijke verzorging worden
levensproblemen geplaatst in het licht van een
vrij ingewikkelde, religieuze en kosmologische

heilsleer.
Dat is heel bijzonder en dat speelt de geestelijke
verzorging vandaag de dag lelijk parten. De
mensen denken, om te beginnen, dat geestelij-
ke verzorging iets diepzinnigs is. Te diepzinnig
voor hen is. Het maakt kopschuw. Een gevolg
is verder, en dat hangt met die koudwatervrees
samen, dat mensen de neiging hebben om de
geestelijke verzorging maar mèt die kosmologi-
sche heilsleer bij het grof vuil te zetten. Met
andere woorden: geestelijke verzorging wordt
zeer sterk geïdentificeerd met de Christelijke
kerk en heeft dus veel te lijden van het secula-

risatieproces.
Het tweede kenmerk van de traditionele gees-
telijke verzorging is dat de levensproblemen
waarom het altijd gegaan is in de 'geestelijke ver-
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zorging, problemen zijn van het individu. Indi-
viduele levensproblemen, het heil van het indi-
vidu, de ziel van de individu. Daar ging het in

het Christendom altijd om. De geestelijke ver-
zorging was een middel om individuen te red-
den, en niet een groep of een natie. Daarmee
heeft de geestelijke verzorging de ziel en de psy-
che, en ons denken en praten daarover, voor een
belangrijk deel vorm gegeven. Het individualis-
me in deze zin is in belangrijke mate een
Christelijk uitvinding. Dit vinden we in onze
samenleving terug. Ook in de geestelijke ver-
zorging van vandaag staat het individu centraal
en dat is ook het geval bij de directe concurrent:
de geseculariseerde versie van de geestelijke ver-
zorging, de psychotherapie.

De volgende twee kenmerken waar ik op wil
wijzen, zijn functies die de geestelijke verzor-
ging van oudsher heeft gehad, functies voor

zowel de kerk en als de gelovigen.
De functie voor de kerk ligt voor de hand.
Geestelijke verzorging was een middel waarmee
de kerk individuen aan zich trachtte te binden.
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Dat was nodig, want de kerk had verder niet

zoveel aanknopingspunten om de volgelingen te

verwerven of vast te houden. Spectaculaire, sen-
sationele rituelen waarbij mensen geofferd wer-
den, of grandioze, wilde bacchanalen waarbij de
gelovigen volledig gedrogeerd uit hun dak gin-

gen en zo één konden worden met de godheid:
dat soort middelen was de kerk, door haar leer,
niet gegeven. In plaats daarvan moest ze het

doen met een veel subtieler en interessanter
middel: het bewerken van de menselijke ziel. Als
ik zeg dat het een subtiel middel was, dan zeg ik
niet dat het middel altijd even subtiel werd toe-

gepast. Het ontaardde vaak in pure chantage.
Talloos zijn de verhalen van de bekeerlingen die
op hun sterfbed hun vermogen aan de kerk
nalieten in ruil voor een plaatsje in de hemel.
Wat was, tenslotte, de functie van geestelijke
verzorging voor de gelovigen? Het was een

functie die het succes van de geestelijke verzor-
ging mede verklaart. De kerk had gelovigen
nodig, maar de gelovigen hadden ook iets nodig.
Laten we dat met een term van de Britse socio-
loog Giddens olttologische gebOlgel1heid noemen.
Mensen zijn ontologisch geborgen als ze het
gevoel hebben dat wat ze doen en wat hen over-
komt op de een of andere manier zin heeft of
zinnig is. De menselijke omgeving moet niet
absurd zijn, maar betekenisvol. Mensen hebben

het gevoel nodig dat ze hun omgeving begrij-
pen. Bij ontologische verlatenheid hebben de
mensen het gevoel dat ze zich niet staande kun-
nen houden. De werkelijkheid is een angst-
wekkende chaos. Deze totale desoriëntering
werkt verlammend. Daarom kunnen mensen
niet leven zonder ontologische geborgenheid,
en dat is het belangrijkste dat het geloof en de
kerk hen geeft. De kerk geeft hen een kader
waarin de zaken betekenis hebben, een zin. Niet
alleen aan de gewone dingen van alledag wordt
zo zin gegeven, maar ook aan de grote, uitein-
delijke dingen, de wereld, het leven, het lijden
en de dood. Dat is ook w.at geestelijke verzor-
gers doen: het herstellen, instandhouden en ver-
sterken van de ontologische geborgenheid. Zij
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doen dit in het bijzonder wanneer de alledaag-

se zingeving in een crisis dreigt te geraken of al
geraakt is.

Geestelijke verzorgers dragen dus bij aan de ont-
ologische geborgenheid, door de dingen zin te
geven. Daarmee voorzien ze in een behoefte die

algemeen menselijk is en van alle tijden. Indivi-
duen hebben voor hun overleven altijd een

kader nodig waarin de dingen een zodanige
plaats hebben, dat ze hanteerbaar lijken. Ze kie-

zen het meest plausibele kader dat hen aange-
boden wordt en daaraan ontlenen ze zin, dat
geeft hen ontologische geborgenheid. Als hen

slechts één kader wordt aangeboden, dan heb-
ben ze niets te kiezen, dan nemen ze dat ge-
woon.

De kerken hebben altijd een dergelijk kader
geboden. En als de kerk daarop ooit al een
monopolie bezeten heeft, dan is ze dat nu in
ieder geval kwijt. Dat heet secularisering.

Wat betekent het proces van secularisering voor
de geestelijke verzorging? Laten we de vier ken-

merken die ik zojuist heb genoemd, nog eens
nalopen. Door de secularisatie zijn deze vier

kenmerken gaan schuiven, sommige zijn belang-
rijker geworden, andere minder.
De heilsleer, het Christelijke dogma, is zijn mo-
nopoliepositie kwijt en wordt in zijn geheel
steeds minder als plausibel ervaren. Vanuit con-
currerende kaders wordt de heilsleer aangeval-
len en dat heeft zijn repercussies voor het vak
geestelijke verzorging: het zou niet meer nodig
zijn, een aflopende zaak.

Het il1dividualisme (tweede kenmerk) is steeds
belangrijker geworden. De individuele ziel werd
het aanknopingspunt om mensen te binden en
is langzamerhand uitgegroeid tot de maatstaf
voor alles. Nou ja, bijna alles. Het individuele
welbevinden, de beleving, het is alles. Bijna alles.
Wat zegt het soap-sterretje Katja Schuurman in
mijn lijfblad Rails? 'Ik wil niet meer vluchten in
een zoete droomwerkelijkheid. Dat geeft op den
duur alleen maar leegte. Nee, ik wil in contact
komen met mijn echte emoties.' Het primair
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gericht zijn op het individu is ook zeer ken-
merkend voor de geestelijke verzorging, en dat

heeft zijn invloed op het derde kenmerk.
Het derde kenmerk: het bindw varl gelovigelI aan
de kerk. Dat is tegenwoordig steeds minder aan

de orde. Mensen beslissen zelf waar ze bij wil-
len horen en hoelang. En eigenlijk wordt een

binding aan een instituut dat niet uit de over-
tuiging van het individu zelf voortkomt, een

beetje verdacht gevonden.
Aan het vierde en laatste kenmerk, het herstel-

len, bevestigen en versterken van de olltologische
geborgwheid door middel van zingeving, wordt
door de secularisatie steeds minder expliciet iets
gedaan. Maar zoals gezegd, de behoefte hieraan

is een constante. Als de geestelijke verzorgers het
niet doen, dan doen anderen het wel. Mensen

nemen de zingeving die hen aangeboden wordt.

Je zou een boeken vol kunnen schrijven over
wat dit betekent voor het dagelijks leven. Maar
wat betekent dit in instellingen waar geestelij-
ke verzorgers gewoonlijk werken, zoals zieken-
huizen of gevangenissen? In ziekenhuizen waar

de geestelijke verzorging te kort schiet, betekent
dit dat het wereldbeeld van de patiënten geme-
dicaliseerd raakt. In gevangenissen kan dit bete-
kenen dat het wereldbeeld van gedetineerden
verder gecriminaliseerd raakt.

Wanneer we nu kijken naar de praktijk van de
geestelijke verzorging, dan moeten we vaststel-
len dat ze in sterke mate is geseculariseerd. Er
is een sterke oriëntatie op het individu en men
doet zijn best de ontologische geborgenheid van
het individu te optimaliseren, in zijn termen en
niet in die van de zendende instantie. Deze secu-
larisering wordt in het veld veel te weinig naar
waarde geschat. Doordat zingeving nog altijd die
dogmatische zwaarte heeft en doordat ze nog
altijd geïdentificeerd worden met hun zenden-
de instantie, staat de positie van de geestelijke
verzorgers onder druk. Waartoe geestelijke ver-
zorging? De kerkelijken sterven immers uit.
Deze mis-interpretatie van de geestelijke ver-
zorging in een periode van secularisering, lijkt
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mij slecht voor de samenleving. Ze is wel begrij-
pelijk. Zowel bij de geestelijke verzorgers zelf

als bij de buitenwacht bestaat verwarring over
de vraag wat geestelijke verzorging zou kunnen
zijn. Door deze verwarring raakt het mogelijke

belang van de geestelijke verzorging onderge-

sneeuwd.
Toch is uit de beroepspraktijk af te leiden, wat

het belang van geestelijke verzorging in de mo-
derne tijd zou kunnen zijn. Laat ik een poging
wagen. Ik ben zo brutaal om tegenover de mis-

interpretatie een andere interpretatie te zetten
waarvan velen zullen zeggen: die is ook mis. Laat

ik daarbij meteen maar de strekking van mijn

betoog duidelijk maken.

Mijn centrale these luidt: Wat we ook van de

secularisering vinden, ze is voorlopig een feit en
ze biedt in ieder geval de ruimte om van gees-
telijke verzorging een moderne professie te

maken. Die ruimte is door vele geestelijke ver-
zorgers ook benut. Daardoor is geestelijke ver-
zorging, in een hogere mate dan velen zich

realiseren, een modern beroep. Het komt er nu
op aan van dit beroep de vruchten te plukken.
Ik ga weer terug naar de vier kenmerken. Wat
is de invloed daarvan op de beroepspraktijk van

de geestelijke verzorger?

1. Het plaatsen van levensproblemen 111 het
kader van een heilsleer. Die heilsleer staat niet
meer vast en kan naar believen worden vervan-
gen door ieder verhaal. Hoe geven mensen zin:
door hun eigen verhaal te vertellen en te ijken
aan standaardverhalen. Secularisering maakt dat
onze samenleving niet langer beschikt over een
dominant standaardverhaal. Dat verhaal is niet
weg, maar er zijn vele verhalen en verhaaltjes
bijgekomen, en men haalt ze overal vandaan.
Daarom zijn er zoveel praatprogramma's op de
TV; daarom zijn er soaps. Daarom is de uitspraak
van Katja Schuurman relevant. Deze verhalen
kunnen religieus zijn, maar het hoeft niet. Het
kan hier gaan om zwaarwichtige levensbe-
schouwingen, maar zingeving kan ook alledaags
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zijn. In ieder geval ligt hier een bijzondere des-
kundigheid van de geestelijke verzorger: het
door middel van verhalen perspectiefbieden aan
mensen. Om zijn werk goed te doen moet de
geestelijke verzorger vele verhalen kennen. Maar
hij moet vooral ook de mogelijkheden van de
verhalen kennen, en de werking ervan.

2. Het individualisme. Over het individualisme
heb ik al veel gezegd. Geestelijke verzorgers vol-
gen hun cliënten. Zo is het, en niet andersom.
Ook als de verhalen van de cliënten van een
ondraaglijke lichtheid zijn. Hoe licht deze ver-
halen ook mogen zijn, door ze uit te spreken en
door ze te gebruiken om levensproblemen in
een perspectief te plaatsen, verhogen mensen
hoe dan ook de waarde van een mensenleven.
Met deze verhalen verheffen mensen zich boven
de rest van de schepping, doordat ze hen in staat
stellen zich bewust te zijn, op hun eigen manier,
van het waartoe van het leven. In ieder indivi-
du wordt de schepping zich op een andere
manier, in andere bewoordingen, bewust van
zichzelf Deze veelvormigheid is een gevolg van
het individualisme. De geestelijke verzorgers
helpen bij de ontplooiing van deze veelvormig-
heid.
Of we nu voorstander zijn van het geven van
een godsdienstig of een niet-godsdienstig ant-
woord op uiteindelijke zingevingsvragen, over
één ding kunnen we het allemaal eens zijn: de
waarde van ieder mens is dat hij zich bewust kan
worden van de zin van de wereld en zijn leven.
Deze waarde alleen al lijkt mij overigens vol-
doende reden om de geestelijke verzorging te
stimuleren en uit te breiden. Immers, het zijn de
geestelijke verzorgers die helpen bij het articu-
leren van die verhalen.
Ik denk niet dat ik bij deze twee punten van
mijn beschrijving van de professionele geestelij-
ke verzorging zwaar ben afgeweken van het zelf-
be'eld van de meeste geestelijke verzorgers. Dat
ligt misschien anders bij het punt dat ik nu wil
bespreken.
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3. Het derde punt betreft weer de binding aan de
kerkelijke gemeenschap. Deze functie van geeste-
lijke verzorging lijkt er zo op het eerste gezicht
het meest bekaaid van af te komen. De profes-
sionele geestelijke verzorger is er uitdrukkelijk
niet op uit om zieltjes te winnen. Het mag, graag
zelfs, maar er wordt geen druk uitgeoefend.
Deze oplossing van de geestelijke verzorgers
voor het probleem dat de secularisering hen stelt,
is mij te vrijblijvend. Het wegvallen van de kerk
betekent niet dat men zich in zijn werk niet
meer hoeft te richten op enig samenlevingsver-
band. Maar dat doen veel geestelijke verzorgers
wel. Met een beroep op de vrijplaatsfunctie
reduceren zij geestelijke verzorging tot een
intiem onderonsje. Dit lijkt mij een te ver door-
geschoten individualisme. Ik zou willen pleiten
voor een terugkoppel-functie van de geestelijke
verzorging. Zonder hun beroepsgeheim geweld
aan te doen moeten geestelijke verzorgers de
sociale omgeving van individuen duidelijk
maken, of zij zinvol bezig zijn. Niet alleen een
patiënt die een therapie moet ondergaan, heeft
een zingevingsprobleem, ook de arts die een
therapie toedient, heeft een zingevingsprobleem.
En deze beide zingevingsproblemen zijn op
elkaar betrokken. Het expliciteren en op elkaar
betrekken van deze zingevingsproblemen
gebeurt veel te weinig. Het gevolg is, helaas, dat
veel zingevingsproblemen vertaald worden naar
iets waarvoor de instelling technische oplossin-
gen in huis heeft.
Laat ik als voorbeeld het ziekenhuis nemen: Een
aantal jaren geleden las ik in de krant een inter-
view met een oncoloog die zijn patiënten nut-
teloze chemotherapieën gaf, omdat het misdadig
zou zijn mensen hun hoop op genezing af te
nemen. Uit een zeer recent verdedigd proef-
schrift lijkt naar voren te komen dat dit op som-
mige afdelingen de normale praktijk is. Het gaat
hier om slechts één voorbeeld van medicalise-
ring van een dwingend zingevingsprobleem.
Hier moeten betere oplossingen denkbaar zijn.
Het lijkt mij de taak van geestelijke verzorgers
om dit zingevingsprobleem terug te brengen tot
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wat het is. Het tot klaarheid brengen van dit zin-
gevingsprobleem is geen kleinigheid. Immers,
ook de medici hebben hier een probleem. Aan
de ene kant
hebben ze de zin van hun handelen vaak geme-
dicaliseerd. Aan de andere kant is het opvallend
dat oncologen nogal eens ontkennend ant-
woorden op de vraag, of ze de behandelingen
die ze toepassen ook zelf zouden willen onder-
gaan. Hier ligt een levensgroot communicatie-
en zingevingsprobleem. De zinervaringen van
de patiënten zouden via de geestelijke verzor-
gers die dit soort ervaringen kunnen begrijpen,
teruggekoppeld moeten worden naar de medi-
sche staf
Wanneer men zingevingsaspecten van allerlei
medische ingrepen op een vakkundige manier
door professionele geestelijke verzorgers zou
laten behandelen, zou dat wellicht kunnen lei-
den tot een beperking van veel medische ellen-
de. Ik ben daarom ook van mening dat
geestelijke verzorgers deel moeten gaan uitma-
ken van de staf Dat zou de humaniteit van zorg-
instellingen kunnen vergroten. Dat geldt mijns
inziens evenzeer voor gevangenissen en voor het
leger. Waar het om de terugkoppeling van zin-
vragen gaat, zou ik verder willen gaan. Ik vind
dat er ook in het bedrijfsleven, bij de perso-
neelsafdeling, geestelijke verzorgers moeten
worden benoemd.
Moderne, professionele, door de geseculariseer-
de wol geverfde, geestelijke verzorging zou door
deze terugkoppeling de humaniteit van allerlei
instellingen kunnen vergroten, en daarmee de
kwaliteit van de samenleving en dus, om het
maar eens modieus te zeggen, het sociale kapi-
taal.

4. Voor het vierde kenmerk dat ik heb ge-
noemd, heb ik niet veel woorden meer nodig.
Het betreft het optimaliseren van de ontologische
geborgenheid. Dat betreft een behoefte die van alle
tijden is. Het betreft ook het bestaansrecht van
de geestelijke verzorger. Hier ligt de taak waar-
voor hij is opgeleid. Nu heb ik al verschillende
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malen benadrukt dat mensen wel zorgen voor
hun ontologische geborgenheid, bijvoorbeeld
door van een zingevingsprobleem een technisch
probleem te maken. Het belang van de geeste-
lijke verzorging is dat ze zingevingsproblemen
als zingevingsproblemen kunnen oplossen, en
niet als iets anders.
Dit is de bijdrage die verzorgers leveren, of zou-
den kunnen leveren. Zij hebben zeer flexibel
gereageerd op de secularisering. Dat kunnen zij
ondanks, en ten dele ook dankzij, de manier
waarop ze hun werk doen, en doordat ze van
hun roeping een beroep hebben gemaakt in de
moderne zin van het woord. Het wordt nu tijd
dat de waarde van deze professie wordt ingezien
door de beleidsmakers.

Dr. Meerten ter Borg studeerde sociologie en filosqfie
aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde
op een proifschrifr over nihilisme. Hij doceert nu
'Sociologie van godsdienst en levensbeschouwing' aan
de Universiteit Leiden.
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Secularisatie en islamitische
geestelijke verzorging

Sajidah Abdus Sattar

bI dit artikel ga ik in op de positie van de Islam in de Nederlandse samenleving en op daar-

mee samwhangwde aspectw van islamitische geestelijke verzorging.

Moslims in Nederland

Hoewel weinigen dit beseffen, heeft Nederland

feitelijk een lange traditie wat betreft de aanwe-
zigheid van moslims binnen het koninkrijk.
Indonesië, het vroegere Nederlands-Indië, is

immers numeriek het grootste moslimland ter
wereld. Maar slechts een minuscuul klein per-
centage 'Indische' moslims heeft ooit voet op de
Nederlandse klei gezet. Een belangrijker toe-
stroom van moslims naar dit land ontstond pas
in de post-koloniale tijd, in de jaren zestig, als
gevolg van een tekort aan arbeidskrachten voor
de Nederlandse industrie. Sindsdien zijn mos-
lims, uit met name Turkije en Marokko, in aan-
zienlijke getale als arbeidsmigranten hierheen
gekomen. Onder meer als gevolg van voort-
schrijdende gezinshereniging en inburgering in
de Nederlandse samenleving werd langzamer-
hand duidelijk dat de overgrote meerderheid van
deze moslim-migranten niet van plan was terug
te keren naar hun land van herkomst, maar per-
manent deel zouden blijven uitmaken van de
Nederlandse samenleving. Naast deze bijna
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600.000 zielen tellende groep Turken en Ma-
rokkanen zijn er nog tal van kleinere gemeen-
schappen van moslims in Nederland, bestaande

uit immigranten, vluchtelingen en hier tijdelijk
verblijvende buitenlanders van minstens twintig
verschillende nationaliteiten. Tenslotte is er een
steeds toenemend aantal moslims van autochto-
ne origine dat zich echter moeilijk numeriek in

kaart laat brengen. Schattingen variëren van krap
duizend tot enkele duizenden Nederlanders.

Paradigma's van 'godsdienst' en
'geloof'

Het is duidelijk dat een grote meerderheid van
de volwassen moslims in Nederland een tradi-
tionele achtergrond heeft. Dat houdt ondenneer
in dat er wat betreft religieuze paradigma's ver-
schillen bestaan tussen de Nederlandse gastge-
meenschap en de moslims die in veel gevallen
een traditionele instelling hebben meegebracht.
Voor hen is de Islam niet alleen - of niet zo-
zeer - een kwestie van 'geloof', dat wil zeggen:
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een privé-overtuiging wat betreft zingeving,

maar ook - of vooral - een godsdienst, ethiek ell

leefwijze ill brede zin. Dit onderscheid heeft een

aantal belangrijke consequenties. De beleving
van de godsdienst door moslims blijft niet
beperkt tot het privé-domein van iemands per-

soonlijke levensovertuiging of de rituele en litur-
gische inbedding van geloof en spiritualiteit,

maar betreft ook de psycho-sociale identiteit,
dagelijkse leefgewoonten en modellen voor

maatschappelijke verhoudingen.

Het besef van moslim-idelltiteit is slechts ten dele
afhankelijk van innerlijk geloof of een religieu-
ze instelling, zoals blijkt uit de vele interne dis-
cussies in de loop van de eeuwen over de vraag

wie er beschouwd kan worden als moslim. Een
in brede kringen geaccepteerde oplossing is dat
een ieder die zich 'moslim' noemt door anderen

als zodanig dient te worden geaccepteerd, omdat
concrete maatstaven voor gelovigheid niet
bestaan en het meten van gehoorzaamheid aan

de religieuze wetgeving (sjari'a) te indringend is
en niet praktisch haalbaar.

De islamitische leljgewoollten berusten voor het
merendeel op voorschriften die gegeven zijn in
de Koran en de overleveringen (Hadieth). In de
dagelijkse praktijk tellen bovendien de gebrui-
ken en maatstaven van de betreffende regiona-
le cultuur en de stroming en wetschool van de
Islam die wordt aangehangen. Deze gegevens
veroorzaken ondanks het steeds toegepaste eti-
ket 'Islam' of 'Islamitisch' in de praktijk nogal
wat diversiteit. Toch zijn er tamelijk algemeen
toegepaste en duidelijke regels die zeer relevant
zijn voor het dagelijks leven, zoals de spijswet-
ten, kledingvoorschriften en de regels voor ritu-
ele reinheid.
Eigenlijk zou verwacht mogen worden dat
Nederlanders al bekend waren met het concept
van de alomvattende religie, want ook het hier
reeds lang aanwezige Jodendom kent een eigen
religieuze - en zelfs etnische - identiteit, leef-
gewoonten en een eigen visie op de maatschap-
pij. Toch blijkt dat juist de Islam als v~eemd en

in zekere mate bedreigend wordt ervaren door
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een belangrijk deel van de Nederlandse bevol-

king. Dit blijkt onder andere uit populair verzet

(soms door vernielingen of brandstichting) tegen
islamitische instellingen, landelijk en plaatselijk
beleid dat grondwettelijke rechten beperkt of
tracht te modificeren (uit angst voor een nieu-

we 'zuil') , en de veelal eenzijdig negatieve
berichtgeving in de media. Moslims krijgen
hierdoor de stellige indruk dat, al wordt hun

aanwezigheid als mens hier getolereerd, hun

godsdienst en cultuur eigenlijk ongewenst zijn.
Vandaar dat opmerkingen .over integratie en

acculturatie vaak als heel negatief worden ver-
staan.

Islam, maatschappij en staat

Een steeds terugkerend argument van Neder-

landse zijde om de morele en culturele waarden
van de moslims te laten opgaan in het algemene
seculiere bestel in dit land, is de veronderstelling

dat de Islam als zodanig geen scheiding kent tus-
sen 'kerk' en staat. Omdat dit een belangrijk
punt is in de discussie over de wenselijkheid van
eigen Islamitische voorzieningen, acht ik enige
toelichting noodzakelijk.
Terugkijkend op de geschiedenis, met een blik
op de uitgestrektheid en diversiteit van de
betreffende cultuurgebieden, wordt duidelijk dat
de islam als 'godsdienst, ethiek en leefwijze' con-
sequenties heeft gehad voor de inrichting van de
samenleving. Er bestaat in theorie een herken-
baar patroon voor een 'Islamitische samenle-
ving', zij het dat het tOt nu toe in vele graden en
varianten van imperfectie is uitgevoerd. Enkele
flagrante missers zijn algemeen bekend van krant
en journaal en hebben tot de wijd verbreide
opvatting geleid, dat de Islam blijkbaar geen
onderscheid toelaat tussen religie en staat. Tegen
de achtergrond van de Europees-christelijke
geschiedenis suggereert dat een problematische
verstrengeling van religieus leergezag en poli-
tieke macht, resulterend in manipulatie, onder-
drukking en inbreuk op gewetensvrijheid. Maar
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de voorgeschiedenis van de moslimwereld ver-

schilt van die van Europa, en de Islam is op
belangrijke punten anders dan het Christendom.

Daarom is de genoemde stelling veel te eenzij-
dig. Weliswaar heerst er in landen als Saoedi-
Arabië, Iran en Marokko een bewind dat de
Islam gebruikt - of misbruikt - ten bate van de
eigen politieke macht, maar dan gaat het om

plaatselijke en veelal tijdelijk bestaande machts-
structuren die weinig of geen invloed hebben in

andere moslimgebieden.

Het onderscheid tussen enerzijds een structurele
verwevenheid van kerkelijke en staatsrechtelij-
ke macht en anderzijds variërende verhoudin-

gen tussen religie en staat als gevolg van tijdelijke
omstandigheden wordt herkenbaar door het
evalueren van verregaande institutionalisering
tegenover de waarneembaarheid van variatie in
culturele beleving. In tegenstelling tot het geves-

tigde kerkelijke Christendom in Nederland is de
Islam geen gesloten kerkgenootschap (en kent
bijvoorbeeld geen algemeen geldend toetre-
dingsritueel); er is geenlidmaatschapsregistratie,
geen priesterschap of 'kerkelijke' hiërarchie en
ook geen centraal leergezag vergelijkbaar met
het pausdom of een gezaghebbend overkoepe-
lend orgaan als de Wereldraad van Kerken.
Daarentegen heeft de Islam in een vroeg stadi-
um zowel een gematigd rationalisme als de spe-
culatieve filosofie geïncorporeerd en daarmee
een verzoening bereikt tussen de ratio en het
geloof in een metafYsische werkelijkheid. Van-
daar dat een breed aanvaarde modus vivendi kon
worden ontwikkeld tussen de op de Koran
gebaseerde wet en doctrine, rationele theologie,
praktische wetenschappen en mystieke beleving.
Bovendien is de oorspronkelijke culturele diver-
siteit binnen het moslimterritorium, ook na
veertienhonderd jaar, grotendeels in tact ge-
bleven, met als gevolg een opvallend grote
variabiliteit in de culturele invulling van de Isla-
mitische principes met betrekking tot de prak-
tijk van het dagelijks leven.
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Islamitische geestelijke verzorging
binnen een seculier bestel

In diverse moslimlanden bestaat geïnstitutiona-

liseerde geestelijke verzorging niet of nauwelijks.
De reden is dat de traditionele moslim-maat-

schappij in deze een grotere waarde toekent aan
het netwerk van familie en vrienden dan aan een

geprofessionaliseerd orgaan voor geestelijke ver-
zorging. Hoewel de taakomschrijving van voor-
gangers in de moskee, de imams, van streek tot

streek nogal kan verschillen, zijn zij toch voor-

namelijk liturgisch functionaris en godsdienstle-

raar. Zij houden zich slechts bij uitzondering
bezig met de persoonlijke problemen van de

moskeegangers. Aan de reële behoefte aan per-
soonlijk advies of geestelijke steun wordt vol-
daan door familieleden of door spiritueel
begaafde personen uit de kringen van de soefi's.
In Nederland zijn de moslims als gemeenschap

echter genoodzaakt zich in te passen in het hier
reeds bestaande bestel en zich aan te passen aan
de mogelijkheden die in dit land bestaan. Dat

wil echter nog niet zeggen dat zij de karakte-
ristieken van hun eigen religieuze en culturele
ontwikkelingsprocessen ook moeten - of kun-
nen - veranderen. De in Nederland wijd ver-
breide veronderstelling dat de verworvenheden
van het 'verlichte' Westen in alle opzichten als
model dienen te worden genomen, en zelfs de
enig wenselijke weg van ontwikkeling zijn,
wordt niet algemeen gedeeld. Deze veronder-

stelling gaat immers voorbij aan de diversiteit
van behoeften en mogelijkheden als gevolg van
het verschil in voorgeschiedenissen en sluit de

ogen voor negatieve aspecten van de moderne
Westerse cultuur waarvan andere gemeen-
schappen zich liever gevrijwaard houden. Men
wil toch meestal liever eigen fouten maken dan
de fouten van anderen kopiëren.

Wat betreft de moslims in Nederland en hun
behoefte aan geestelijke verzorging, geeft men
er vooralsnog de voorkeur aan de traditionele
waarden van de Islam, zoals ingebed in de diver-
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se landen van herkomst, te bewaren. Het pro-
bleem daarbij is dat het familienetwerk waarop
men gewend was te steunen, hier incompleet of
afwezig is. Deze lacune wordt geleidelijk aan
steeds meer opgevuld door een aantal van de
moskeeën en moskeebesturen die inspelen op de
van hen verwachte taakverbreding, en door de
inmiddels steeds vaker gebruikte Nederlandse
professionele medische en maatschappelijke
hulpverleners.
Dat veel moslims traditionele waarden wensen
te bewaren, wil niet zeggen dat er geen ont-
wikkelingen plaatsvinden. Vooral de jongere
generatie die in Nederland is opgegroeid, wenst
wel degelijk veranderingen. Maar zolang er in
dit land nog betrekkelijk weinig expertise op het
gebied van de Islam voor handen is en de maat-
schappelijke positie van moslillis zeer kwetsbaar
blijft, zal de neiging tot behoudendheid voort-
duren. Ook zal de moslimgemeenschap nog
geruime tijd verdeeld blijven langs etnische lij-
nen en naar spreektaal, een gegeven dat het
breed en landelijk organiseren van islamitische
voorzieningen bemoeilijkt.

Conclusies en verwachtingen

• Er bestaan belangrijke paradigmatische ver-
schillen tussen de in Nederland gangbare
visie op godsdienst en de traditionele visie
daarop vanuit de Islam.

• Secularisatie volgens Nederlands model is
niet in alle opzichten gemakkelijk in te pas-
sen in de belevingswereld van geïmmigreer-
de moslims. Verschil in verwachting ten
aanzien van maatschappelijke en culturele
ontwikkelingen hangt samen met de onder-
scheiden voorgeschiedenissen en al of niet
dominante maatschappelijke positie lil

Nederland.
• Verder kan worden geconstateerd dat de

samenstelling en de dynamiek van de mos-
limgemeenschap voor een belangrijk deel
worden bepaald door diversiteit in taal en
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etniciteit, alsook door de maatschappelijk
kwetsbare positie van moslims in dit land.

• Voor de geestelijke verzorging betekent dit
onder andere dat voorlopig een traditionele
invulling en een cultuur-eigen presentatie
gewenst blijven, ook al speelt de Neder-
landse professionele hulpverlening al jaren
lang een belangrijke rol.

• De huidige ontwikkelingen lijken te wijzen
op een traject langs twee sporeIl. Enerzijds
raken moslims steeds beter vertrouwd met
de Nederlandse structuren voor geestelijke
hulpverlening. Anderzijds kan worden ver-
wacht dat beter opgeleide jonge moslims
efficiënte en passende structuren zullen
ontwikkelen die de door hun generatie
gewenste mengeling van traditiebehoud en
aanpassing zullen verwezenlijken. Hiertoe
zou ook de opleiding en uitzending van
goed inpasbare Islamitische geestelijk ver-
zorgers kunnen behoren.

Sajidah Abdlls Sattar is publiciste en voormalig secre-
taris van de Nederlandse Moslimraad.
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Secularisatie in het raadswerk
bij Justitie

Desanka Kempers

11 Als ik vanuit mijn werk als humat1istisch raadsvrouw in eell Huis vall Bewarillg Iladellk over

sewlarisatie, zie ik allereerst de betrekkelijkheid van hetJetlOmeell. In de smeltkroes vall wltu-

reil, gelovell ell Ilationaliteiten die ik in de bajes aantrif, blijkt bijvoorbeeld het niet-geloven
veel minder vanzelfsprekend dan het voor mij altijd is geweest.

Maar onmiddellijk doemt hier de vraag op: wat is
nog 'gelovig' of 'niet-gelovig'? Als ik kijk naar de
gedetineerden die contact zoeken met de huma-

nistische geestelijke verzorging, zijn dat uiteraard
in de eerste plaats ongelovigen - zij die niets van
kerk of geloof moeten weten en daar dikwijls heel
stellig in zijn. Maar ook zijn er mensen die vage-
lijk een van de bestaande religies aanhangen, maar
daaraan een zodanig eigen invulling geven dat ze
toch bij mij komen. Of tweede en derde gene-
ratie moslims die de gebedsdiensten van de imam
bezoeken, maar over hun persoonlijk leven liever

met een niet-gelovige geestelijk verzorger praten.
Of mensen die zeggen wel te geloven, maar niet
in God. Of mensen die niet geloven, maar wel
'weten dat er iets is'. Of tenslotte de enkeling die

mij toevertrouwt dat hij weliswaar bij mij komt,
maar eigenlijk aanhanger van de Satanskerk is -
maar ja, die is nu eenmaal niet vertegenwoordigd
in de bajes.
Deze bonte mengeling van geloofscreaties en
seculiere levensovertuigingen zal niemand echt
verbazen. Ze bevestigt het beeld van de postmo-
derne cultuur waarin mensen in toenemende mate
hun eigen levensfilosofie bijeensprokkelen, eclec-
tisch graaiend in de grote grabbelton waarin
geloof, bijgeloof, filosofie en New-Age-wijshe-
den vrolijk door elkaar krioelen.
Als hedendaagse geestelijke verzorger word je
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geacht je enigszins soepel te kunnen bewegen in
deze levensbeschouwelijke pluriformiteit, met een

scherp oog en oor voor de onderliggende exis-
tentiële vragen van de gesprekspartner. De be-
staanscontext van de gedetineerde vormt het

uitgangspunt, en de geestelijk verzorger zal zijn
eigen geloof of levensovertuiging voornamelijk
inbrengen als hij het gevoel heeft dat dit voor de
ander een zinvol aanknopingspunt biedt. In ande-

re gevallen zoekt hij samen met de gedetineerde
naar aanknopingspunten die voor hem beteke-
nisvol kunnen zijn.

Met deze op individuele leest geschoeide bena-
dering is de bestaande geestelijke verzorging in
staat gebleken zich redelijk aan te passen aan de
multi-culturele en multi-religieuze realiteit bin-
nen de bajes. Maar diezelfde levensbeschouwelij-
ke flexibiliteit van de huidige geestelijken blijkt
tegelijkertijd vragen op te roepen met betrekking
tot het beroepsprofiel.
Verwonderlijk is dat niet. De tijd dat dominee en
pater, stevig in het zadel als morele gezagdragers
in naam van de kerken, de ontspoorde zielen
achter de tralies aan een zedelijke massage onder-
wierpen, lijkt voorgoed voorbij. De levensbe-
schouwelijke grondslag van waaruit geestelijke
verzorging geboden wordt, staat minder op de
voorgrond en is daarmee minder herkenbaar. Voor
sommigen leidt dit tot de vraag of geestelijke ver-
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zorging zich inmiddels niet heeft losgezongen van
de zendende instanties en daam1ee van haar deno-

minatieve structuur. Zijn geestelijk verzorgers niet

primair zingevingsprofessionals geworden, bege-
leiders op het gebied van zingeving en moraliteit?
Als ik kijk naar de behoefte aan en betekenis van

geestelijke verzorging in een penitentiaire inrich-
ting, lijkt me dit een wat voorbarige suggestie.

Alle individualisering en secularisering ten spijt
kiezen gedetineerden doorgaans nog steeds heel
bewust voor 'de eigen' geestelijke verzorging.

Niet voor niets worden in steeds meer inrichtin-
gen imams aangesteld.

Ook is het niet zo dat geestelijke verzorging alleen
bestaat uit het begeleiden van individuele gedeti-
neerden. Kerkdiensten, gebedsdiensten, bezin-

ningsbijeenkomsten en gespreksgroepen vormen

een belangrijk onderdeel van het werk en geven
de gedetineerde de mogelijkheid zijn ervaringen
te plaatsen binnen een religieuze of levensbe-
schouwelijke context.
Daarbij heb ik soms de indruk dat de levensbe-
schouwelijke of religieuze inhouden achter de tra-
lies een grotere rol spelen dan buiten, hetgeen niet
verwonderlijk is. Gevangenschap zet het geeste-
lijk leven immers zwaar onder druk. Sommigen
zoeken in deze situatie steun in het geloof dat ze
van huis uit hebben meegekregen, anderen zoe-
ken juist een eigen weg. De relatieflange duur dat
men in een bajes verblijft (van enkele weken tot
vele jaren), maakt bovendien dat hier sprake kan
zijn van een langdurig en intensief proces. Dege-
nen die hierbij begeleiding zoeken, doen dit
meestal óók op inhoudelijke gronden.
In die begeleiding valt verder op dat de geeste-
lijk verzorger vooral wordt gezien als iemand die
van buiten komt, vanuit de zendende instantie.
Iemand die, binnen het vijandige systeem dat jus-
titie voor de gedetineerde is, een vrijplaats creëert
waarbinnen waarden als 'humaniteit', 'solidariteit'
of 'vertrouwen' centraal staan.
Aldus lijkt, vanuit de praktijk bezien, de binding
van geestelijk verzorgers aan de zendende instan-
tie nog wel degelijk inhoudelijke betekenis te
hebben. Het feit dat binnen de begeleiding de
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existentiële context van de gedetineerde veelal het
uitgangspunt is, doet hieraan niets af.

Op grond van deze ervaring zie ik de huidige vra-
gen rond de profilering van de geestelijke ver-

zorging niet als uiting van een praktisch probleem,
maar eerder als signaal van een imago-probleem.

Een imago-probleem dat ontstaat op het moment
dat de geestelijke traditie van waaruit men werkt
in de praktijk nog betekenisvol is, maar maat-
schappelijk haar vanzelfsprekende aanzien lijkt te

verliezen. Kerken lopen leeg, het ledenbestand
van het Humanistisch Verbond wordt er ook niet
groter op, en in de praktijk van de geestelijke ver-

zorging vormt de zingevingscontext van de gede-
tineerde het uitgangspunt: is het gek dat de

denominatieve structuur van de geestelijke ver-

zorging de schijn tegen heeft?
Om uit dit imago-probleem te komen moeten
geestelijk verzorgers dus opnieuw duidelijk maken
op welke manier zij 'geestelijken' zijn. Uiteraard

zijn ze ook professionele begeleiders op het gebied
van zingeving, hanteren ze professionele gespreks-
technieken en functioneren ze als staffunctionaris

binnen de inrichting, maar tegelijkertijd, ofliever
gezegd primair, zijn ze iets anders dan dat. En dat
andere zit voor een belangrijk deel in datgene wat
je van buiten, vanuit de eigen levensbeschouwe-
lijke traditie, meeneemt in het werk. Dit levens-
beschouwelijke aspect laat zich in het licht van de
individualisering nog maar moeilijk articuleren.
Me hiervan terdege bewust zijnde, wil ik hier-
toe toch een bescheiden aanzet geven.
Om te beginnen is de levensbeschouwing de bron
van de geestelijk verzorger, zijn inhoudelijke
bagage. Deze bagage wordt meestal niet (meer)
expliciet uitgedragen, voor zover dat al mogelijk
is. Voor het humanisme bijvoorbeeld geldt dat
deze traditie, in feite een gedachtegoed dat langs
vele vertakkingen door een eeuwenlange filoso-
fische traditie loopt, zich niet in een paar pak-
kende slagzinnen laat vatten.
Eerder dan door mij te worden uitgedragen,
voedt dit gedachtegoed mijn inzichten over het
menselijk leven. Het betreft inzichten die mijn
houding ten aanzien van criminaliteit en de gede-
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tineerde bepalen, en die deels voorafgaan aan het

werk. Zo is er om te beginnen simpelweg het
bewustzijn van de complexiteit van het leven,

laconiek onder woorden gebracht door de
Renaissance-humanist Petrarea: 'Niets is zo moei-

lijk als leven, en vooral lang leven. Elk uur, elk

ogenblik brengt iets nieuws, en bij elke stap kun
je uitglijden, met iets in botsing komen en op pro-
blemen stuiten, dingen die je pijn bezorgen maar
die je moeilijk kunt ontwijken.' 1

Het is een inzicht dat blijk geeft van diepgewor-
telde solidariteit met mensen die op de één of
andere manier zijn uitgegleden op het glibberige
pad dat het leven soms is. Wie ervan uitgaat dat
het leven nu eenmaal moeilijk is, heft niet zo snel

de beschuldigende vinger. Beschuldigingen en
veroordelingen kunnen hun nut hebben in de

rechtszaal, in de spreekkamer van de geestelijk
verzorger komt het er eerder op aan de onvol-
maaktheid van de mens te aanvaarden. Binnen die
onvolmaaktheid kunnen we overigens nog wel
een en ander bereiken: leren om verantwoorde-

lijkheid te dragen voor de eigen daden of om pech
en tegenslag op een fatsoenlijke manier het hoofd
te bieden in plaats van de lagere driften de vrije
loop te laten. Maar toch: de kans op een uitglij-
der blijft in ieder leven aanwezig.
Vanuit dit uitgangspunt creëer ik in het contact

primair openheid, een ruimte waarin de gedeti-
neerde zijn verhaal kan doen. Dit klinkt simpel,
vanzelfsprekend bijna, maar binnen de context
van justitie is het dat allerminst. Wie gedetineerd
raakt, komt terecht in een angstwekkend systeem
van observaties en rapportages, van be- en ver-
oordelingen. Hij lijkt nog slechts te bestaan als
verdachte, veroordeelde, misdadiger, gestoorde of
verslaafde. In de talrijke dossiers én in de percep-
tie van het meeste justitiepersoneel is hij voor-
namelijk het verlengstuk van zijn delict. Hoe de
gedetineerde zelf tegen zijn situatie aankijkt, lijkt
al gauw van minder gewicht dan de lengte van
zijn strafblad, zijn reputatie binnen de criminele
wereld of zijn langjarige staat van dienst als straat-
junk. In zo'n situatie, waarin het eigen verhaal
voortdurend dreigt te bezwijken onder het mach-
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tige gewicht van het justitieel vertoog, lijkt het

niet overdreven om nadrukkelijk een ruimte te

creëren waarin dit verhaal zich kan articuleren.
De mens die ik binnen deze gecreëerde ruimte

ontmoet, is dus geen aanhangsel van zijn justitie-

dossier, maar een mens van vlees en bloed. Een
mens met een eigen levensgeschiedenis die, om
mij onbekende redenen, achter de tralies is beland.

Misschien een grote crimineel, misschien een
nette burger waarbij wat is misgegaan, misschien
iemand waarop geen enkel etiket te plakken valt.
Misschien is het iemand die met een gruwelijk
delict de algemene normen en waarden (ook de

mijne) heeft geschokt, of juist iemand die ten
onrechte is opgepakt en wiens vertrouwen in de
rechtsstaat onherstelbaar is beschadigd.
Me bewust van de vele wegen die naar de poort
van de bajes kunnen leiden, kan ik gedetineerden

niet op voorhand zien als levensbeschouwelijk
verdwaalde indidividuen met een gemankeerd
nomlen en waardenstelseI, ronddobberend in een
als zinloos beleefd bestaan waarin het makkelijk

afdrijven is richting criminaliteit. Immers, ook bij
een doorgewinterde crimineel hoeft er niet direct

sprake te zijn van zingevingsproblematiek. Er zijn
nu eenmaal mensen die, binnen een als zinvol
beleefd bestaan, kiezen voor criminaliteit - met
gevangenisstraf als een ingecalculeerd, risico dat
kennelijk opweegt tegen het vele geld dat zo snel
en gemakkelijk verdiend wordt.
Daarmee is uiteraard niet gezegd dat in de bege-
leiding zingeving en normatieve reflectie niet aan
de orde komen. Integendeel, dit gebeurt op vele
manieren: in de verwerking van een gruwelijk
delict waarmee men in het reine moet zien te
komen, bij het stuklopen van de relatie tijdens
detentie, bij het zoeken naar een rode draad in de
levensloop of bij het ontwerpen van een toe-
komstperspectief.
Maar de levensbeschouwelijke dimensie binnen
de geestelijke verzorging omvat voor mij veel
meer dan het professioneel inspelen op problemen
met betrekking tot zingeving of normen en waar-
den. Primair zie ik het als mijn taak in te spelen
op geestelijke behoeften van mijn gesprekspart-
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ners, behoeften die niet altijd uit een probleem

hoeven voort te komen. Het zijn behoeften die
zich laten omschrijven als 'niet gericht op veran-

dering van de concrete wereld, maar op het

scheppen van geestelijke rijkdom en het stichten
van een psychisch-geestelijk evenwicht. Een der-

gelijk evenwicht dient steeds weer op alle onge-
rief en problemen van het leven veroverd te
worden.' 2

Dat het bereiken van psychisch-geestelijk even-
wicht in de bajes zo ongeveer een dagtaak is, laat
zich raden. Het bestaan achter de tralies kenmerkt

zich door een lamlendig gevoel van verveling,
leegte en afwezigheid van dierbaren, dit alles

gecombineerd met de immer voelbare aanwezig-
heid van 'het systeem' in de vorm van bewakers,
rinkelende sleutelbossen, camera's en strakke dag-

roosters. Om hierbinnen psychisch-geestelijk in
balans te blijven, zeker als daarbij nog zorgen over
gezin, een enerverende rechtszaak of schuldge-
voelens over het delict meespelen, is een menta-
le krachttoer waarbij enige ondersteuning vaak
meer dan welkom is.
Het is deze, tegen hulpverlening aanleunende,
kant van de geestelijke verzorging die doorgaans
het meest in het oog springt. Verwonderlijk is dat
niet voor wie zich realiseert hoe zwart en diep het
gat is waarboven het smalle koord van het psy-
chisch-geestelijk evenwicht gespannen is. Maar,
en daarmee kom ik op de andere tak van de gees-
telijke behoeften, het vaak moeizaam bereikte
psychisch-geestelijk evenwicht blijkt buitenge-
woon labiel als het niet gedragen wordt door een
ervaring van 'geestelijke rijkdom'.
Het scheppen van deze rijkdom zie ik daarmee als
een fundamentele behoefte. En vo~r zover ik daar
soI11seen rol in kan spelen, ligt daarin voor mij het
meest wezenlijke aspect van het geestelijk raads-
werk. Het meest kenmerkende aspect ook, waar-
in geestelijke verzorging zich het duidelijkst
onderscheidt van andere vormen van hulpverle-
nmg.
Het betreft simpelweg de ervaring dat het leven
veel te bieden heeft - maar je moet het er wel zelf
uithalen. Sommigen ontdekken dit in het contact
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met de geestelijke verzorging, anderen hadden dat
al ontdekt maar komen bij mij voor gesprekken

waarin ze hun geestelijke bronnen levend trach-

ten te houden. Daarvoor is immers voeding nodig
en die is in een penitentiaire inrichting schaars.
Geen wonder dus dat meI) hiervoor bij de gees-

telijk verzorger terechtkomt, iemand waarbij men
in ieder geval vanuit de levensbeschouwelijke tra-
ditie een doorleefd besef van deze rijkdom mag
verwachten, evenals de vaardigheid om deze rijk-

dom in het contact voelbaar te maken voor de

ander.
Dit meest wezenlijke aspect van de geestelijke ver-
zorging, de zorg om de geestelijke rijkdom, is
tevens het meest vreugdevolle: de verkenning van

het rijkgeschakeerde geestelijk leven leidt dikwijls
tot inzicht in de eigen mogelijkheden om hiermee
wat te spelen, het leven te verdiepen of het juist

met een knipoog te bekijken. Het zijn deze erva-
ringen die maken dat de grauwe realiteit van alle-
dag opeens kleur krijgt en die onthullen dat in
ieder mens een potentiële levenskunstenaar schuilt.
Mijn eigen ervaring van geestelijke rijkdom staat

bij dit alles inhoudelijk niet op de voorgrond. Het
gaat er immers om dat de ander hierin zijn eigen
weg vindt. Maar uit het bovenstaande zal hope-
lijk duidelijk zijn geworden, hoezeer de levens-
beschouwelijke achtergrond in mijn werk
meespeelt, zowel vanuit de beleving van de gede-
tineerde als in de manier waarop ik het werk
vorm en inhoud geef. Het feit dat ik 'van bui-
ten' - namens de zendende instantie - in de
inrichting werk, is in mijn ervaring allerminst
verworden tot een verouderde formaliteit.

Desanka Kempers is humanistisch geestelijk verzorger
in een Huis van Bewaring.

Noten

1. Francesco Petrarca (1998), Brieven, Athenaeum-Polak,

Amsterdam, p. 207.

2.. Henk Vos, 'De hedonistische verleiding' in: Rekel/-

schap, september 1998, p.143.
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Secularisatie bij de marine

Gerard van der Klis

11 Mijn cotltext als geestelijk verzorger is de krijgsmacht, in het bijzonder de Koninklijke mari-

ne. Daar ben ik sinds 1977 vlootpredikant, vanuit de Dienst Protestantse Geestelijke Ver-

zorging. Met deze achtergrond ga ik in op het thema SeCl/larisatie en Geestelijke Verzorging.

Geestelijke verzorging bij krijgsmacht en marine
kent vele en gevarieerde omstandigheden, in
Nederland, bij uitzendingen, op zee - en ook,
zoals op dit moment, bij de dramatische gebeur-
tenissen op de Balkan. Daar zijn meerdere gees-
telijk verzorgers aanwezig - bij de grotere
eenheden met twee of drie, van verschillende
denominaties; bij de kleinere eenheden aan land
of op zee steeds één collega, rooms-katholiek of
humanistisch of protestants.

Voor mij als marine geestelijk verzorger (GV -er)
blijft de 'basale' situatie vooral een marineschip:

voor lange periodes (tot een half jaar per reis)
maak je deel uit van een scheepssamenleving van
160 à 250 mensen. Met hen trek je op, zowel
individueel (micro) als structureel (meso). Wél lid
van de bemanning - en dus deze volcontinue
werk- én leefwereld met elkaar delend - echter
zonder zelf militair te zijn. Want als geestelijk ver-
zorgers zijn we er op verzoek van de overheid,
maar 'uitgezonden' door onze 'zendende instan-
ties' (in mijn geval de Nederlandse Hervormde
Kerk) ten dienste van de mensen in de krijgs-
macht. Dit gegeven maakt mij tot een 'vrccmde
bekende': bckend, omdat ik hct leven aan boord
mct de bemanning deel; vreemd, omdat ik - in
zekere zin - niet van de Defensie-organisatie ben
en niet in de hiërarchische lijn sta. En juist dat
dubbele, schijnbaar tegcnstrijdige gcgeven brengt
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met zich mee dat ik voor mcnsen een 'vrijplaats'
kan bieden, waar ze in vertrouwen en zonder risi-
co's met betrekking tot hun positie en werk kun-
nen spreken over wat hcn bczig houdt.
Een extra aspect: aan boord van 'mijn' schip ben
ik de enige geestelijk verzorger. De bemanning
moet het dus doen met ecn protestantse GV-er.
Op andere schepen varen humanistische of
rooms-katholieke GV-ers mee. Voor mij (en

natuurlijk ook voor mijn collega's) betekent dat
enerzijds dat ik de couleur en de klank van mijn
traditie niet hoef te verloochenen, maar anderzijds
dat er van mij verwacht mag worden dat ik een
open oor en hart heb voor alle mcde-opvarenden,
van welke levensovertuiging ook - en dat ik ook
hun praatpaal en vertrouwensman kan zijn, zon-
der er (eventueel geheime) missionaire agenda's
op na te houden. Vanuit deze ervaring en
(basis)context geefik mijn bijdrage aan de gedach-
tewisseling over het thema SeClllarisatieen Geeste-
lijke Verzorging.

De statistische gegevens met betrekking tot dit
onderwerp zijn mij bekend. Ook bij de marine en
aan boord van mijn schip zijn secularisatie en ont-
kerkelijking scherp zichtbaar geworden. Ik ben al
blij met vijftien kerkgangers in mijn zondagse vie-
nngen.

Tegelijk ben ik steeds opnieuw verrast met het
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krediet dat ik als geestelijk verzorger bij de men-

sen heb. Ik kan verder gaan op het vertrouwen
dat de gezamenlijke geestelijke verzorging (GV)

in de loop van vele jaren bij de mensen van de
marine heeft opgebouwd. Men stelt het op prijs

dat ik met hen mee ga. Waarbij men echt wel
weet dat ik dominee ben ...

Ik behoor trouwens bij diegenen die het begrip
'secularisatie' niet (slechts) negatief duiden - in de

zin van ontkerkelijking en verlies van de functie

van geloven. Secularisatie heeft voor mij vooral
ook een positieve en uitdagende klank. Het duidt

op emancipatie van mensen, ook van mijzelf.
Kerkmensen gaan vanda~g de dag anders met het
instituut Kerk om dan voorheen. Ze staan er vrij-
er, onafhankelijker .en kritischer tegenover. Ik
ervaar het als een uitdaging om in een geseculari-
seerde en geëmancipeerde samenleving als de
onze vanuit mijn protestants-christelijke traditie
een bijdrage te leveren aan het zoeken naar zin-
geving en levensoriëntatie. Zingevingsvragen

horen tot de meest fundamentele en existentiële
"van elk mens. Ik meen dat nog altijd ook vanuit
mijn traditie waardevolle antwoorden te geven

zIJn.
Daarop voortbordurend sluit ik me graag aan bij
Meerten ter Borg als hij ervoor pleit om, juist
gegeven de secularisatie, te werken aan een
moderne geestelijke verzorging.
Moderne geestelijke verzorging beseft mijns
inziens dat ook moderne, geëmancipeerde en
geseculariseerde mensen bezig zijn met zinge-
vings-, levensoriëntatie- en geloofsvragen en dat
zij behoefte (kunnen) hebben aan advisering en
begeleiding daarin. Tegelijkertijd beseft moderne
geestelijke verzorging dat levensbeschouwing per
definitie pluriform is en dat dus ook het GV-aan-
bod veelkleurig en gevarieerd moet zijn. En wat
betreft de moderne geestelijk verzorger zelf: bij
haar/zijn professionaliteit hoort dat zij/hij dat
weet en twee dingen gelijktijdig kan:
• zelf een goed vertegenwoordiger zijn van een

van de zingevingstradities in dit gevarieerde
aanbod; en
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• open staan en een klankbord kunnen zijn, ook

voor gesprekspartners die niet in haar/zijn tra-

ditie staan (zonder missionair te zijn!).

Geestelijk verzorgers van de diverse denominaties
dienen onderling elkaar niet te beconcurreren,

maar veeleer elkaar coöperatief aan te vullen, want
allen maken deel uit van een (gezamenlijk) GV-
aanbod, dat slechts in veelkleurigheid kan bestaan.
Wat me verder aanspreekt bij Ter Borg is dat hij

ervoor pleit geestelijke verzorging niet slechts op
individueel niveau (micro) te praktiseren, maar
ook op meso-/structureel niveau. 'Systeembege-

leiding' en 'organisatie-oriëntatie' hoort er ook
bij - ten dienste van de humaniteit in de organi-

satie. Binnen de geestelijke verzorging bij de
krijgsmacht is dat al jaren vanzelfsprekend.

Waar ik uit de pas ga lopen bij Ter Borg is wan-
neer hij stelt dat de Kerken als zendende instan-
ties inmiddels veel meer een lastige en remmende
factor voor (moderne) geestelijke verzorging zijn
geworden dan een ondersteunende. Als ik Ter

Borg goed begrijp, pleit hij voor een geestelijke
verzorging, waar geen binding met een zenden-
de instantie/c.q. kerk meer is. Een moderne gees-
telijk verzorger heeft dat 'gezonden-zijn' niet
meer nodig - sterker, de binding aan een zen-
dende instantie belemmert hem om echt vrij
beschikbaar voor zijn cliënt te zijn. Hij moet aan
zijn professionaliteit voldoende hebben om de
klanken van de (oude) tradities te verstaan en
bespreekbaar te maken. Voor de goede orde: ik
citeer Ter Borg hier niet - het is een weergave van
wat ik meen in deze uit zijn verhaal op te kunnen
maken ...
Ik blijf een binding aan een (in dit geval mijn)
zendende instantie toch een wezenlijk gegeven
vinden. Om verschillende redenen: het is mede
bepalend voor de vrije positie van de GV -er en
van daaruit voor zijn 'vrijplaats' -functie ten
behoeve van de cliënt. Ik kan als GV -er bij de
marine juist vrij voor mensen zijn, omdat ik niet
'van de marine' ben en niet tot de (lijn)organisa-
tie behoor, maar elders verantwoording moet
afleggen voor (de inhoud van) mijn werk - in
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mijn geval de Kerk. Maar ook anderszins ervaar

ik het voor mijzelf als wezenlijk dat ik door mijn

Kerk gezonden ben. Als vlootpredikant kan ik
slechts functioneren, doordat ik zelf in de tradi-
tie van de Protestantse kerk sta. Ook het ambte-
lijke in die binding ervaar ik als essentieel. In die

zin heb ik geen andere positie dan een gemeen-
tepredikant. Het gaat om meer dan enkel een pro-
fessioneel vakman te zijn die 'voor zichzelf werkt'

en slechts aan zichzelf verantwoording schuldig is.
Hoe zou ik vertegenwoordiger van een van de
grote zingevingstradities kunnen zijn, als ik zelf

van die traditie (en dus gemeenschap/'gemeente')
geen participerend lid ben?
Zingevings-councellor kunje mijns inziens alleen
goed zijn als je zelf met engagement in een van de
tradities staat en de 'feeling' daarmee behoudt.

In mijn eigen praktijk als geestelijk verzorger
merk ik regelmatig dat mensen mij beschouwen
(en aanspreken) als vertegenwoordiger van de
Kerk en de kerkelijk-protestantse traditie: ik ben
voor hen meer dan enkel een individuele zinge-
vingsadviseur. Om een paar van zulke momenten
te noemen: Ik ben voor gelovige, kerkelijk-geo-
riënteerde opvarenden (op ons schip, lang en ver
van huis ... ) de vervanger van hun eigen gemeen-
tepredikant of parochiepastor, zowel liturgisch als
pastoraal. In die zin heb ik voor hen een eigen,
meer binnenkerkelijke, ambtelijke positie. Maar
ook niet (meer) kerkelijk-georiënteerde opva-
renden spreken mij vaak aan op mijn kerkelijk

functionaris-zijn: ik merk het soms in een kritisch-
afwijzende zin: 'Met de Kerk wil ik niets meer
te maken hebben - en met jou dus ook niet!'

Ik besef dat dit voorbeeld ~r evenzeer een iIlus-
tratie van zou kunnen zijn dat mijn kerkelijke
zending hier dus belemmerend werkt. Niettemin
blijf ik zelfs in dit voorbeeld van mening dat het
voor mijn gesprekspartner een functie heeft: de
Kerk heeft inderdaad veel mensen teleurgesteld
en van zich vervreemd, en zij hebben reden en
recht om kwaad op de Kerk te zijn. Waarom zou
het dan zonder nut zijn hun boosheid en teleur-
steIling aan mij als (in hun ogen - en terecht!)
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representant van de Kerk te uiten? Sterker, het

behoort tot mijn professionele attitude en vaar-

digheid om juist dan in zuiverheid en zorgvul-

digheid te bezien, of ik toch een paar stappen met
die ander kan oplopen - juist in zijn boosheid en

teleursteIling. Dat is meermalen ook zo gegaan ...
Een enkele keer maak ik een gesprek mee in een
(wat ik wil aanduiden als:) plaatsvervangende uit-
praat-sfeer. Dan doel ik op gesprekken over wat
de Kerk (via het instituut, of via ambtsdragers, of

via het ouderlijk huis) mensen heeft aangedaan -

en dat ze dan bewust met mij daarover wiIlen pra-
ten, soms na vele jaren. In mij hopen zij eindelijk
een (eerste) met echte aandacht luisterend oor
vanuit die Kerk zelf te ontmoeten. Ik herinner me
in dit verband ontroerende momenten, waarbij ik

soms tot plaatsvervangende schuldbelijdenis kwam
en dus wel op een heel speciale manier de verte-
genwoordiger van de Kerk was.
Maar er zijn ook vrolijker momenten, bijvoor-
beeld in een 'hernieuwde kennismakingssfeer':
'Aan de Kerk heb ik geen goede herinneringen.

Maar ik merk aan jou dat dat ook heel anders kan
zijn.' Ofbij 'nieuwe nieuwsgierigheid': 'Wat is
dat eigenlijk: kerk, dominee, gelooL?' En ook:
ik als vertegenwoordiger van een van de 'alterna-
tieven': 'Wat zou jij vanuit jouw traditie mij ter
assistentie kunnen bieden bij mijn zoeken naar
zingeving en levensoriëntatie ... ?'

Al met al sta ik er niet voor mezelf, maar als repre-
sentant van mijn Kerk en traditie, maar zonder

verplicht te zijn de traditionele dO/:,TJ11a'sen 'one-
liners' daarvan in steIling te brengen. Ik zie mezelf
als een open gesprekspartner, zonder missionaire
agenda's vooraf, maar tegelijk besef ik dat ik in
mijn hele doen en laten en luisteren mijn tradi-
tie wel zal meedragen en doen mee klinken - en
dat is juist een deel van mijn 'aanbod' als geeste-
lijk verzorger aan boord van mijn marineschip.

Gerard van der Klis is vlootpredikant.
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Levensverhaal en
levensbeschouwelijke diagnostiek

Zoeken naar de essentie van het levensverhaal in

de geestelijke zorgverlening

Johan Bouwer

11 In de geestelijke begeleiding varl mensen is het materiaal waarmee geestelijk zorgverleners wer-
ken het levensverhaal van de gesprekspartner. Om de essentie van het individuele levensver-

haal in beeld te krijgen moet de hulpverlener mijns inziens aan levensbeschouwelijke
diagnostiek doen. Want levensbescllOlllvelijke diagnostiek is een noodzakelijk item bij het
spreken over professionaliteit eII kwaliteit van zorg. In dit artikel worden de inzichten van de

pastoraal-psycholoog Charles Gerkin met betrekking tot het lezen van het levend menselijk
document aan de orde gesteld. Niet alleen kan de geestelijk zorgverlener daarmee achterhalen

wat de geestelijke nood, pijn of behoifte van de gesprekspartner is, maar ook vaststellen welke
krachtbronnen zouden moeten worden geactiveerd of gereactiveerd ten einde het gestokte levens-

verhaal weer op gang te brengen.

Inleiding

Mensen vertellen verhalen omdat ze niet anders
kunnen. Iedere stam, ieder volk, had zijn eigen
verhalen over het ontstaan van de natuur en de
mensheid en over de manier waarop de goden
het menselijk bestaan bestierden. 1 Men hecht
nu blijkbaar eenmaal aan de waarde en het
belang van verhalen. En anders dan door mid-
del van het verhaal (in brede zin) is ons weinig
aan cultuur overgeleverd. Maar verhalen zoals
verteld door mensen binnen de hulpverlening,
zijn van een andere orde dan bijvoorbeeld
binnen de mythologie, film, wetenschap oflite-
ratuur. Men heeft in de psycho-sociale hulp-
verlening in het algemeen en in geestelijke
begeleiding in het bijzonder te maken met
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het verhaal waarin het 'zelf van de mens de
hoofdrol speelt. En steeds beweegt het zelf zich
daarin in de context van de vaak urgente levens-
vragen: wie ben ik, wie is de ander, wat is tijd,
wat is de natuur, waarom handelen mensen zo
en waarom bestaat al dat lijden? De (hulpvra-
gende) verteller ontleent zijn verhaal aan de
eigen ervaring en hij maakt het - in het vertel-
len - weer tot een ervaring voor degenen die
luistercn naar zijn geschiedenis. 2 Alle gevoelens,
emoties, verlangens en begeertcn kunnen in het
verhaal aan dc orde komen. Oo~ de ervaring
van het Hogere, het Transcendentc of - zo men
wil - 'God'. Met andere woorden, in datgene
wat boven het menselijke bestaan uitwijst of
misschien in datgene wat de diepste grond van
de menselijke ervaring uitmaakt, zetelt de bron
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van de menselijke zingeving. De coördinaten
van hoop en wanhoop, existentiële angst en

levensgeluk, de levensgerichtheid of de rode
draad die door het leven geweven is, vinden hun
oorsprong daar.

De vraag is nu: hoe gaat de geestelijk zorgver-
lener of psycho-sociaal werkende om met de
levensverhalen waarmee hij of zij in de hulp-
verlening te maken krijgt? En hoe krijgt deze de
essentie van het individuele levensverhaal in

beeld? Het zijn voor de hulpverlening belang-
rijke vragen, immers hoe vaak bevat het verhaal
van de ander geen 'gaten' of bestaat het uit losse
- soms zelfs onsamenhangende - fragmenten?
Het verhaal kan gestagneerd zijn en het verle-
den of de toekomst erin gesloten. De dynamiek
kan uit het verhaal verdwenen zijn. Soms zijn
mensen verward en weten ze niet hoe ze een lijn
in hun levensverhaal moeten aanbrengen. Het is
dan mijns inziens de taak van de geestelijk zorg-
verlener om een gestokt levensverhaal te helpen
weer op gang te brengen.

Bij het trachten de vraag naar de wijze waarop
de geestelijk zorgverlener de essentie van het
levensverhaal in beeld kan krijgen, te beant-
woorden, wordt door mij de volgende weg
bewandeld. Eerst vindt er een korte reflectie
plaats over het begrip 'levensbeschouwelijke dia-
gnostiek'. Want de vraag naar het achterhalen
van de essentie van het levensverhaal veronder-
stelt een proces van actief en aandachtig luiste-
ren - door mij met levensbeschouwelijke
diagnostiek aangeduid. Vervolgens komen sum-
mier enkele formele kenmerken of elementen
waaruit een levensverhaal is opgebouwd aan de
orde. Daarna volgt een oriëntatie op de inter-
pretatie van een levensverhaal. Hierin wordt de
vraag beantwoord waarop de geestelijk zorg-
verlener moet letten wanneer hij of zij het
levensverhaal van de gesprekspartner wil lezen.
De theorie van de Amerikaanse pastoraal-psy-
choloog Charles Gerkin functioneert daarbij als
hulpmiddel. Dit artikel wordt besloten met
enkele conclusies.
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Wat is levensbeschouwelijke
diagnostiek?

Het begrip 'diagnose' refereert aan een situatie
waarin er sprake is van' onderscheiden' of van

'onderscheid maken'. Men wil de dingen, met

het oog op het juiste handelen, kennen zoals ze
werkelijk zijn. 3 In de medische context heeft de

teml 'diagnose' een dubbele betekenis. Enerzijds
betekent het 'een proces van vaststelling, onder-

scheiding en omschrijving van stoornissen
(symptomen, syndromen, ziekten), anderzijds
betekent het ook een eindresultaat of de con-
clusie van dit proces'. 4 Om onderscheid te
maken met het medische model is men in met
name de psychologie de term asseSSlnellt gaan
gebruiken. Men wilde de associatie met ziekte
en syndromen vennijden. Hoewel het accent bij
assessment vooral op het proces ligt dat tot de
diagnose leidt (metingen en observatie van feno-
menen), beoogt men met deze termen door-
gaans hetzelfde en gebruikt men ze in de regel
min of meer als synoniemen. 5 Wel wordt veel-

al een onderscheid gemaakt tussen de begrippen
asseSSlllellt enerzijds en triage of screellillg ander-
zijds. Het laatste verwijst dan naar de methoden
die gebruikt worden om vast te stellen bij welke
personen diagnostiek geïndiceerd is.
Het diagnostische proces bestaat ruwweg uit drie
gedeelten: 1) het verzamelen, selecteren en
ordenen van gegevens, 2) het interpreteren van
die gegevens en 3) het benoemen van het pro-
bleem. Diagnostiek is daarmee een hermeneu-
tisch-analytisch proces: er vindt een interpretatie
plaats van gegevens, gerelateerd aan bepaalde
'symptomen', met het oog op een interventie
(therapie ofbehandeling). Het zal duidelijk zijn
dat deze definitie ook van toepassing kan zijn op
andere wetenschappen, zoals ethiek, sociologie,
rechtsgeleerdheid en zeker ook op de geestelij-
ke zorgverlening. 6 Over het laatste straks meer.
Toch is het zo dat men in het kader van de gees-
telijke gezondheidszorg bedenkingen heeft op
het punt van de diagnostiek. Met name ten aan-
zien van de DSM-taxonomie zijn er serieuze
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bezwaren gerezen. Dit omdat het gebruik van

classificaties en categorieën het gevaar van eti-
kettering en stigmatisering in zich draagt. 7 Hilt-

ner, een Amerikaans pastoraal-theoloog, geeft
aan dat diagnostiek in de medische context fei-

telijk zeer probleem-georiënteerd is: de diagno-
se wordt immers pas relevant wanneer er sprake
is van ziekte of pijn. 8 Deze aanwending van de

diagnostiek was zeker van invloed op de weer-

standen die geestelijk zorgverleners ten aanzien
van dit punt koesteren. Zo was bij de eerste

pogingen om tot een spirituele of levensbe-

schouwelijke diagnostiek te komen de neerslag
ervan zo legalistisch en behaviouristisch, dat de
weerstand binnen de geestelijke zorgverlening
bijna universeel was. 9

De Nederlands-Amerikaanse psycholoog Paul
Pruyser is een andere mening toegedaan. Hij

argumenteert met klem dat geestelijk zorgver-
leners hun anti-diagnostische gevoelens opzij
moeten durven zetten, omdat het rogeriaanse

motto: 'therapie is diagnose' ook andersom be-
keken kan worden. 'Diagnose is therapie' houdt
dan in dat een 'evaluatie op zichzelf een gene-

zend effect heeft, al was het alleen omdat het
probleem van de cliënt of patiënt er tastbaarder
door wordt.' 10 Het feit dat mensen zich in hun
nood tot een geestelijk zorgverlener wenden,
is in de visie van Pruyser een indicatie dat zij een
levensbeschouwelijke of theologische respons
verwachten. En een levensbeschouwelijke
respons impliceert op zijn beurt dan weer dat er
een levensbeschouwelijke diagnose aan vooraf is
gegaan.

Toegepast op de geestelijke zorgverlening, zou
de vraag: 'wat is levensbeschouwelijke diagnos-
tiek en wat houdt deze in?' als volgt beantwoord
kunnen worden. Levensbeschouwelijke dia-
gnostiek in de context van de geestelijke zorg-
verlening is een taxatie die een geestelijk
zorgverlener in de dialoog met een hulpvrager
maakt van diens spirituele nood, behoefte of
pijn. Een taxatie wel te verstaan met het oog op
de leniging of verwerking van die nood. De
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geestelijk zorgverlener tracht te komen tot een
accurate 'lezing' van wat 'heilig' is in het 'levend
menselijke document'. Dit met als doel 'het hei-

lige' in casu als bron voor de verwerking van de
nood te activeren of reactiveren. 11 Ongeacht

het interpretatieve kader van de geestelijk zorg-
verlener is de primordiale gerichtheid in de

levensbeschouwelijke diagnostiek dus de inner-
lijke betekeniswereld van de cliënt en diens

respons op de diverse ervaringen in het leven die
(hernieuwde) betekenisgeving behoeven. 12 De

spirituele oflevensbeschouwelijke dimensie van

de hulpvrager is gerelateerd aan de behoefte om
zin in het leven te ervaren. Vanuit deze dimensie
reageert men op het 'heilige'. 13 Levensbe-

schouwelijke diagnostiek is daarmee hermeneu-
tisch van aard: begrijpen of verstaan blijft centraal

staan in deze zoekend-interpretatieve activiteit.
Het kent geen taxonomie zoals bij het psychia-
trische DSM het geval is. En van stigmatisering

en etikettering is derhalve geen sprake. Binnen
deze optiek probeert men de ervaringen rond
ziekte, pijn, dood of invaliditeit te interpreteren

in het licht van het geloofs- en referentiekader
van de ander. Dit teneinde hem of haar te hel-
pen de crisis te overwinnen en het levensverhaal
weer op gang te brengen. Gecontrasteerd met
de eerder geponeerde visie op het diagnostische
proces in het algemeen, kan nu gesteld worden
dat de zogenaamde 'symptomen' in de context
van de levensbeschouwelijke diagnostiek gezien
moeten worden als breuklijnen of patronen in
het verhaal van de ander die als geestelijke nood,
pijn of behoefte kunnen worden aangemerkt.

. Het doel van levensbeschouwelijke diagnostiek
als hierboven geschetst is dus om doeltreffen-
der geestelijke zorg aan de patiënt, cliënt of
bewoner te verlenen, alsook om de hulpvrager
te helpen zichzelf te zien in de constellatie van
relaties waarin hij of zij zich bevindt. Het laat-
ste inclusief de relatie met het eigen zingevings-
systeem. De intentie van levensbeschouwelijke
diagnostiek is daarmee mede gelegen in de hoop
dat de hulpvrager beter zicht krijgt op de aard
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van zijn of haar nood. Concreter gesteld: door

de diagnostische kennis faciliteert men een rela-

tie met de gesprekspartner; het biedt de geeste-
lijk zorgverlener een dialogisch kader om te
delen in het verhaal van de cliënt en zijn of haar

gevoelens eromheen. In dat dialogische proces
behoedt de geestelijk zorgverlener zich voor het
hanteren van een vooraf geformuleerd verkla-
ringsprincipe waarmee het verhaal van de
gesprekspartner 'van buiten af benaderd wordt.

De geestelijk zorgverlener gaat als het ware met
de gesprekspartner op reis en laat zich leiden
door de laatste. Het verhaal wordt 'van binnen
uit gelezen'. De diagnostische kennis draagt
ertoe bij dat de gesprekspartner (cliënt) zich
zijn/haar verhaal 'eigen' maakt, het 'probleem'
of de crisis van binnen en van buiten 'ziet' en
ontdekt wat in de (beleving of interpretatie van
de) eigen levenssituatie al dan niet veranderd kan
worden. De diagnostiek heeft daarmee een
belangrijke taak, namelijk:
a) het verkrijgen van betrouwbare informatie;
b) de herkenning van patronen in die informa-

tie, die van nut kunnen zijn in het interpre-
tatieproces; en

c) het ondernemen van acties op grond van de
geïdentificeerde patronen. 14

Voor de herkenning van patronen in het levens-
verhaal van de ander is het belangrijk kennis te

nemen van de kenmerken van het verhaal of de
elementen waaruit een verhaal is opgebouwd.

Algemene kenmerken van het verhaal

Er kunnen in navolging van de visie van Van der
Ven ruwweg zes algemene of formele kenmer-
ken van een levensverhaal worden onderschei-
den binnen de levensbeschouwelijke begeleiding.
1) Het gaat in het verhaal over de belangrijkste

praktijken in het leven. Men denke aan de
relaties met ouders en partners, de werk-
kring, het maatschappelijke leven en de
idealen die men nastreeft. Het gaat hier vaak
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over het thema: lukken en mislukken. Be-

langrijke vragen zijn dan: waar is het goed

gegaan of waar is er een breuk in het verhaal

geslagen?
2) In levensbeschouwelijk begeleiding ligt de

tragiek van het levensverhaal vaak besloten
in de relatie tussen gelukt-zijn en mislukt-
zijn. De ervaring van het eerste bepaalt daar-

bij veelal de betekenisgeving van het tweede.
Het gaat hier met andere woorden 'over de

aporieën waarmee we zo goed en zo k~aad

als het gaat proberen om te gaan: de aporieën
van autonomie en homonomie, zelfzorg en
zorg voor de ander, beantwoorde en niet-
beantwoorde liefde, schuld en vergeving,
verzet en overgave, roeping en lot.' 15

3) In het verhaal vindt er een 'nabootsing' plaats
van het eigen handelen door de verteller.
Het is geen objectieve beschrijving van fei-
ten en ervaringen, maar een subjectieve her-

vertelling - een herinterpretatie mede
gekleurd door de vele woordeloze dialogen
die men in de stilte voert over de tragiek van

het leven. Een verhaal is daarmee vrijwel
altijd een zekere combinatie van feit en fic-
tie.

4) De hoofdpersoon in het verhaal is zowel
actief als passief aanwezig. Immers in het ver-
haal gaat het niet alleen over het 'ik' zoals dit
door de verteller (nu) wordt neergezet, maar
ook over het 'ik' zoals dit onder invloed van
de medespelers in het verhaal (toen) naar
voren wordt gebracht in het 'nu' van de
begeleiding: het 'ik' wordt ook verteld in de
verhalen die anderen over mij vertellen.

5) Een belangrijke en gecompliceerde compo-
nent van het verhaal is de tijd. Je zou zeggen
dat het verhaal altijd naar het verleden ver-
wijst. Maar omdat het tijdens het vertellen
herbeleefd wordt, is dat verhaal uit het ver-
leden niet gesloten. Het is niet af. Het is
pijnlijk open en grijpt naar voren, naar de
toekomst. De verwachtingen, hoop en wen-
sen met betrekking tot de toekomst staan in
het teken van het verleden. Daarom wordt
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het verhaal ook altijd door de toekomst
bepaald.

6) Het laatste kenmerk van een verhaal is de
plot. Dit structureert het verhaal en geeft er
samenhang aan. Alle loshangende flarden van
het verhaal draaien uiteindelijk om een

thema dat gezien kan worden als de de kiem
waarin de voorlopige oplossing van het

drama in het levensverhaal besloten ligt. De
plot wordt de facto aan herziening onder-

worpen, omdat het verhaal open is: het is
niet af op het moment dat het verhaal ver-
teld wordt. 16

Hoe krijgt de geestelijk zorgverlener de essentie

van het verhaal boven water, gegeven de ken-
merken ervan? Ter oriëntatie op deze vraag wil
ik een overzicht geven van de theorie van Char-
les Gerkin met betrekking tot het lezen van het

levende menselijke document. Belangrijke
onderdelen hierin zijn de vooronderstellingen
waarop de theorie berust, het tijdskader waarin
de gesprekspartner verkeert, specifieke kenmer-
ken van het verhaal die als interpretatiekader
worden gebruikt en aspecten van het proces van
interpretatie.

Gerkin en het levende menselijke
document

Gerkins carrière begon als predikant in de Ver-
enigde Methodisten Kerk in de Verenigde Sta-
ten, waarna hij een tijdlang werkte als
ziekenhuispastor. Vervolgens werd hij benoemd
tot hoogleraar in de pastorale psychologie aan de
Candler School of Theology van de Emory
Universiteit in Atlanta. Onlangs heeft hij die
laatste functie neergelegd. In zijn werk, door
hemzelf getypeerd als een hermeneutische theo-
rie voor de praktische theologie, heeft hij zich
met name beziggehouden met de vraag naar de
interpretatie van het levende menselijke docu-
ment, geïnspireerd door de grotere herme-
neutische traditie van de tekstinterpretatie. 17
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Hermeneutiek wil zeggen: de theorie van de
interpretatie, van het verstaan. Hoewel in zijn
werk reflectie op een model voor levensbe-

schouwelijke diagnostiek niet aan de orde komt,
biedt het desalniettemin belangrijke inzichten in
het 'lezen' van de gesprekspartner in de context

van zijn of haar levensverhaal.
Gerkin ging bij diverse filosofen, theologen en

psychologen te rade voor de onderbouwing van
zijn hermeneutische theorie. 18 De invloed van

Gadamer, Ricoeur, Tracy en Kohut is in zijn

werk het meest zichtbaar. Ik vat in het onder-
staande de belangrijkste inzichten kort samen.

Aan Gadamer ontleent hij zijn inzichten over
het verstaansprobleem als een dialogisch proces
waarin men hoopt te komen tot een 'fusie van
verstaanshorizonnen' van zin en betekenis.

Belangrijk daarbij is het zich realiseren van het
feit dat iedere gesprekspartner in dat dialogische
proces zijn of haar eigen vooronderstellingen
meeneemt. 19

Ricoeur reikte Gerkin ideeën aan over de nar-
rativiteit in pastoraat en theologie, door te
verwijzen naar het 'talige' karakter van de wer-
kelijkheid. In Ricoeurs visie ontsluit de mens
zijn of haar werkelijkheid door middel van
de taal van de zingeving. In die taal komt
immers de interpretatie van symbolen en sym-
bolische handelingen, die de menselijke begeer-
te relateert aan de cultuur waarin hij of zij leeft,
aan de orde. 20

Verder integreert Gerkin Tracy's herinterpreta-
tie van Tillichs correlatie-criterium in de theo-
logie in zijn werk. Tillichs correlatie-criterium
houdt in dat de menselijke dispositie de 'vraag'
veronderstelt die de theologie moet 'beant-
woorden'. De psychologie beschrijft dus voor Til-
lich alleen maar het probleem. De theologie, als
de taal van de geloofstraditie, moet dat probleem
beantwoorden. Tracy herinterpreteert dit stand-
punt en stelt dat alle talen zowel manieren van
vragen en van analyseren van problemen ver-
onderstellen, alsook manieren om die proble-
men op te lossen. Zowel het taal veld van de
theologie als de psychologie, bijvoorbeeld, heb-
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ben hun eigen 'vraag-antwoord' - correlatie. Dit

houdt voor Gerkin in dat er een wederzijdse kri-

tische correlatie tussen theologie en psychologie
bestaat die zowel getrouw moet zijn aan de her-
interpretatie van de klassieke teksten van de
theologische traditie als aan de interpretatie van
contemporaine psychologische inzichten. 21

Want ook psychologische inzichten zijn resul-
taat van een proces van interpretatie en moe-
ten op hun beurt weer in nieuwe contexten
geherinterpreteerd worden.

Voor zijn psychologische oriëntatie steunt Ger-
kin met name op de psychoanalytische object-
relaties theorie van Kohut. 'Object-relaties' wil
zeggen een persoon of ander 'object' met wie
iemand een significante relatie ontwikkelt. Op
basis van zijn theorie poneert Kohut de notie dat
het 'zelf een 'narratief of 'verhaal van het zelf
ontwikkelt dat ten diepste verbonden is met de

grotere verhalen van de sociale en culturele con-
text waarin het individu geboren is.

Vooronderstellingen

Voor het nadenken over Gerkins betekenis voor
de levensbeschouwelijke diagnostiek is het van
belang ons te oriënteren op wat hij zegt over de

narratieve structuur van de menselijke ervaring
en de interpretatie daarvan door de geestelijk
zorgverlener. De volgende vooronderstellingen
zijn in Gerkins theorie te identificeren.
a) Er bestaat een nauw verband tussen geloof

of levensbeschouwing en taal. De mens
drukt in de alledaagse taal, met behulp waar-
van hij of zij met anderen communiceert, uit
wat hij of zij ten diepste voor waar aanneemt
over de wereld. Dit is de inhoud van de
levensbeschouwing en vormt als zodanig de
betekeniswereld van de mens.

b) Bijna alle taalvelden zijn gefundeerd in een
verhaal of 'narratief die de wereld van de
mens met de tijd verbindt. Om aan het leven
zin te geven construeert de mens verhalen
over zichzelf en anderen, alsook over het
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persoonlijke en sociale heden, verleden en

toekomst.
c) Er is een nauwe relatie tussen levensbe-

schouwing en interpretatie van de mense-
lijke ervaring. De interpretatie van de

(persoonlijke) ervaring drukt uit wat men
over het leven gelooft. Dit geloven is meer

dan slechts een stel proposities met betrek-
king tot God en wereld. Het is eigenlijk een
manier van 'zien' en daannee 'zijn', in over-

eenstemming met hoe men de wereld

ervaart.
d) Er bestaat een nauwe interactie tussen de

drie-eenheid: interpretatie, gevoel en gedrag.
Het 'zien' van de wereld en het gevoel dat

dit oproept komen tot uitdrukking in het
gedrag van de mens. De diverse wijzen van
'zien' en het gevoel worden wederom beïn-

vloed door (de effecten van) het handelen. 22

Geestelijk zorgverleners zijn bij uitstek luiste-
raars en interpreten van menselijke verhalen. In
het kader van de intramurale gezondheidszorg

zullen zij bijvoorbeeld gevoelig moeten zijn
voor signalen van breekpunten in het levens-
verhaal van de hulpvrager. Want pas wanneer
het 'schrijven' van het levensverhaal geblokkeerd
wordt, bijvoorbeeld door een crisis of ziekte,
komen de breekpunten in de vorm van bete-
kenisvragen naar voren. 23 De narratieve lijn
tussen verleden, heden en toekomst wordt ge-
deeltelijk of geheel afgesneden. Op die breek-
punten worstelen mensen vaak met emoties als
teleurstelling, schuldgevoelens, woede, haat,
angst of verdriet ten aanzien van wat hen is over-
komen. Het is dan de taak van de geestelijk
zorgverlener om een diagnose te stellen ten aan-
zien van de crisis waarin de gesprekspartner is
geraakt, en door middel van interventie nieuwe
mogelijkheden van betekenis te bieden. Voor
Gerkin is geestelijke zorgverlening een proces
waarin de '[ ..J menselijke ervaring op christe-
lijke wijze geïnterpreteerd en geherinterpreteerd
wordt in dialoog met hedendaagse psychologi-
sche wijzen van interpretatie'. 24 In een multi-
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culturele context zal men in plaats van een expli-

ciet christelijk interpretatiekader te veronder-

stellen, liever spreken over een interpretatie en
herinterpretatie van de menselijke ervaring in

het kader van de levensbeschouwing van de
gesprekspartner. In het lezen van het levensver-

haal van de gesprekspartnçr is in Gerkins optiek
een aantal generieke kenmerken van belang, die

evenwel in ieder individueel levensverhaal unie-
ke verschijningsvormen aannemen. Deze ken-

merken zijn: 1) het persoonlijke tijdskader
waarin de gesprekspartner zich bevindt, 2) de
specifieke kenmerken van het verhaal als hulp-

middel en 3) aspecten van het proces van hulp-
verlening. In het nu volgende zal ik deze drie
kenmerken toelichten.

Het tijdskader val1 de gesprekspartner
Gerkin identificeert bij het beschrijven van de
historische context waarin de ervaring van het
individu zich beweegt" drie niveaus van tijd. 25

Deze zijn de tijd van de levenscyclus, de histo-
rische en socio-culturele tijd en de eschato'lo-
gische tijd.

Gerkins visie op de tijd van de levenscyclus gaat uit
van een relatie tussen de persoonlijke - in de tijd
geplaatste - visie op het zelf en de persoonlijke
relaties met (de objecten in) de omringende
wereld. Tussen geboorte en dood in is het tegell-
waardige zelf van de mens en zijn object-relaties
ingebed in de veranderende interpretaties van
het historische zelf en zijn object-relaties enerzijds,
en de' veranderende interpretaties van het toe-
komstige zelf en zijn object-relaties anderzijds. Op
dit eerste niveau van de levenscyclus wordt het
accent geplaatst op de functie voor het indivi-
du van herinnering (terugkijken op het verle-
den) en anticipatie (vooruitzien naar de
toekomst). Het kader waarbinnen deze oriënta-
tie plaatsvindt is de unieke constellatie van rela-
ties waarin de mens zich bevindt. Belangrijk
hierbij is de vraag op welke wijze verandering
in die relaties het zelfbeeld van de gesprekspart-
ner beïnvloedt.
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Over de historische eIl socio-wltt/rele tijd zegt Ger-
kin dat de huidige historische situatie van de

mens is gesitueerd tussen de geboorte van de
mensheid en het einde van de geschiedenis. Het

gaat hier vooral over de wijze waarop de
gesprekspartner de eigen geschiedenis interpre-
teert en hoe hij of zij de toekomst ziet. Op dit

tweede niveau ligt het accent op de beweging
van het menselijke zelf tussen traditie en inno-
vatie, ofwel tussen traditie en vernieuwing.

Belangrijk is hierbij de vraag (met name in tij-
den van existentiële crisis) in hoeverre het ver-
leden een kwelling is voor de gesprekspartner en
in hoeverre de toekomst een bevrijding.

Het niveau van de eschatologische tijd betrekt Ger-
kin tenslotte op de levensbeschouwelijke hoop.

Ten aanzien van de christelijke gelovige houdt
dit bijvoorbeeld in dat deze ~ich bevindt tussen
de scheppingsbelofte en de vervulling van de
belofte in het Rijk van God, anders gezegd: tus-
sen 'het alreeds' en 'het nog-niet'. Belangrijk is

hier de vraag naar de hoop van waaruit de mens
leeft, waarmee dit derde niveau dus expliciet
gericht is op de mogelijkheden die er schuilgaan
in de levensbeschouwing van de gesprekspart-
ner.

Welnu, de interpretatie van het menselijke
levensverhaal vindt gelijktijdig plaats op alle
drie genoemde niveaus. 26 Dit houdt in dat de
levensbeschouwelijke diagnostiek, formeel ge-
zien, plaatsvindt in de interpretatie van de
dialectische relatie tussen het zelf (ego), de socio-
culturele context en het geloofs-, C.q. levensbe-
schouwelijke kader. ~ij het analyseren of
doorgronden van het levensverhaal van de
gesprekspartner kan de geestelijk zorgverlener
gebruik maken van een viertal generieke ken-
merken, te weten: de setting, de plot, het karak-
ter en de too'n van het vertelde verhaal. 27 Deze

vier hulpmiddelen vormen de constante factor
in de veelal grote hoeveelheid informatie die de
geestelijk zorgverlener te horen krijgt. Daarmee
kan de hoofdlijn of de essentie van het verhaal
geïdentificeerd worden.
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Specifieke kenmerken van het verhaal
Onder de setting van het verhaal worden a) de
sociaal-maatschappelijke en economische be-
paaldheden, b) de grenzen van tijd en plaats, c)
de mensen die in het verhaal een belangrijke rol
spelen en d) het waarden- en normensysteem
bedoeld. Wanneer bepaalde onderdelen van de

setting in het begeleidingsgesprek telkens weer
naar voren komen, zou dat een essentieel raak-
vlak met betrekking tot een breuk in het levens-

verhaal kunnen impliceren.
De plot verwijst naar een doorlopende lijn in het
verhaal: veelal met een min of meer problema-
tisch einde. Dit kwam eerder ter sprake bij de

uiteenzetting van de algemene kenmerken van
het verhaal. De plot reflecteert de veranderende
interpretaties van de ervaringsgeschiedenis van
het zelf De mens in crisis voelt zich vaak gecon-
fronteerd met twee (of soms meer) tegenstrij-
dige plots; bij het stellen van de zinvraag blijkt
het niet zelden onmogelijk hiermee zinvol te
leven. Wanneer iemand de lijn van zijn ofhaar

levensverhaal kwijt raakt, raakt hij of zij daarmee
ook zichzelf kwijt.
Het karakter als verhaalselement duidt op de
wijze waarop de mens zichzelf en de ander
karakteriseert. Daarin komt het zelfbeeld van het

individu en het beeld dat hij of zij heeft van de
andere figuranten in het verhaal, inclusief het

Hogere of God, aan de orde. Gerkin waar-
schuwt dat dit element het meest moeilijk te
begrijpen is, omdat er een component van sub-
jectieve waardering in opgesloten ligt. 28 Tege-
lijkertijd zal de geestelijk zorgverlener die zich
niet schuldign1aakt aan diagnostisch etiketteren,
ontdekken dat dit aspect het meest fascineren-
de van het levensverhaal van de cliënt is. De ana-
logieën en patronen in de diverse relaties maken
dit een boeiend gegeven.
Het vierde element dat aan de orde wordt
gesteld en dat door Gerkin als een belangrijke
factor in het diagnostische proces wordt aange-
merkt, is de toon. 29 De toon heeft te maken met
de emotionele en intellectuele 'sfeer' van een
verhaal. Sommige verhalen worden verteld in

lÓO

woede, andere in schaamte. Verandering in toon

die een negatieve kant opgaat, kan - in de optiek
van Gerkin - de mogelijkheid van destructieve
veranderingen inhouden in het leven van de

verteller, hetgeen kan duiden op een breuk in
de dynamiek van het individuele zingevingssys-
teem. Belangrijk is ook te luisteren naar de waar-

dering die verschillende gebeurtenissen krijgen
in het verhaal, en te letten op de taal waarin en

de houding waarmee dit wordt gedaan.

Aspecten van het proces van interpretatie
Ten slotte wordt een uiteenzetting gegeven van
een zesvoudige typologie die het proces van
interpretatie beschrijft. 30 Gerkin gaat namelijk

uit van de vooronderstelling dat deze zes indi-
catoren in ieder contact tussen geestelijk zorg-
verlener en cliënt, patiënt of bewoner aanwezig
zijn. En omdat de 'zaak' van ieder levensbe-
schouwelijk hulpverleningsgesprek de primaire
gerichtheid van de zingeving is, is het van belang
dat de geestelijk zorgverlener gevoelig zal zijn
voor het optreden en functioneren van deze
aspecten in het verhaal van de gesprekspartner.
De zes indicatoren van Gerkin worden hieron-

der opgesomd.
a) Aspecten van persoon-zijn en levenscyclus:

de geestelijk zorgverlener moet proberen de
wijze waarop de gesprekspartner met de
spanning van de huidige situatie omgaat
(wping) vast te stellen. Zaken als zelf-accep-
tatie en zelf-miskenning, zelfVertrouwen en
onzekerheid, narcisme en afuankelijkheid
van anderen zijn hier van belang.

b) Aspecten van relationele verantwoordelijk-
heid en interpersoonlijk conflict: de geeste-
lijk zorgverlener oriënteert zich hier op de
wijze waarop de cliënt omgaat met de rela-
tie tussen enerzijds de wijze waarop de
gesprekspartner het begrip 'verantwoorde-
lijkheid' definieert en anderzijds welke psy-
chologische structuur van menselijke relaties
in het verhaal zichtbaar wordt. 31 Daarmee
wordt de centrale vraag, 'Waar staat de per-
soon tussen de polariteiten totale verplich-
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ting en autonomie als het gaat om de rela-

tie met anderen?', geponeerd.
c) Aspecten van keuze en levensstijl: daarbij is

het luisteren naar de keuzes die de gespreks-
partner heeft gemaakt ten aanzien van het

pluralistische waardenpatroon in de samen-

leving belangrijk.
d) Aspecten van roeping (de bereidheid een

positieve bijdrage te leveren aan de werke-
lijkheid) en arbeid in de wereld: er is vaak
een spanning tussen de mogelijkheden om

arbeid te verrichten en de betekenis van

arbeid.
e) Aspecten van corporatieve verantwoorde-

lijkheid, sociale rechtvaardigheid, vrede en
de toekomst van de mensheid. Ook aan het

ziekbed bijvoorbeeld, kunnen deze zaken
van eminent belang zijn in het zingevings-
proces van de patiënt. Bij sommigen worden
de breuklijnen (stressoren) in het levensver-
haal op deze punten zichtbaar en worden de
puur op zichzelf-gerichte vragen naar de

achtergrond verschoven.
£) Aspecten van waarheid en de ultieme zin-

volheid van het menselijk bestaan. Dit zijn
ingrediënten van de ene grote vraag naar de
zin en betekenis van alles wat is. Ze wor-
den in toenemende mate actueel in tijden
van aanvechting, lijden en dood.

Conclusie

Mensen vertellen verhalen omdat ze niet anders
kunnen. In de geestelijke begeleiding is het
levensverhaal van de ander het materiaal waar-
mee geestelijk zorgverleners werken. Om de
essentie van het individuele levensverhaal in
beeld te krijgen moet de hulpverlener aan
levensbeschouwelijke diagnostiek doen. Immers,
om de gesprekspartner goed te kunnen begelei-
den is het belangrijk te achterhalen waar de
breekpunten in het verhaal zich bevinden of
waar het verhaal op is vastgelopen. De' geeste-
lijke nood, pijn of behoef te moetzichtbaar wor-

Praktische HlImanistiek Ilr.2, ge jaargang december 1999

den gemaakt. Tegelijkertijd kan de geestelijk
zorgverlener vaststellen waar de krachtbronnen

van de gesprekspartner zitten. Dit met als doel
deze te activeren of te heractiveren, om zodoen-

de het verhaal weer op gang te brengen.
Ten aanzien van de interpretatie van het levens-
verhaal zijn de inzichten van Gerkin als leidraad

gekozen. Volgens hem moet de geestelijk ver-
zorger een narratief onderzoek doen naar de
mogelijkheden van een herinterpretatie van de
levensstrijd in het verhaal van de gesprekspart-
ner: een herinterpretatie die hem of haar nieu-

we richting in het leven kan geven. De geestelijk
zorgverlener oriënteert zich op de persoonlijk-

psychologische, sociale en ideologisch-levens-
beschouwelijke context waarin het verhaal

wordt verteld. Hulpmiddelen daarbij zijn zowel
de tijdskaders waarin de verteller zich bevindt,
alsook de setting, de plot, het karakter en de
toon van het verhaal. Het aantrekkelijke van

Gerkins benadering is dat het gevaar van stig-
matisering en pathologisering van de gespreks-
partner geëlimineerd wordt. Immers, in de
levensbeschouwelijke diagnostiek gaat het niet

om de gerichtheid op een kwaal, stoornis, on-
deugd of afwijking, maar om het vaststellen van
de plaats waarin iemand zich in zijn eigen ver-
haal bevindt en van de manier waarop die per-
soon bezig is (weer) iets of iemand te worden.
Gerkins werk biedt waardevolle motieven voor
de bezinning op de levensbeschouwelijke dia-
gnostiek in het algemeen, en voor de ontwik-
keling van een diagnostisch instrumentarium in
het bijzonder. Er zij daarbij opgemerkt dat het
uitgangspunt voor de geestelijke begeleiding van
mensen het levensbeschouwelijke kader van de
gesprekspartner moet zijn en niet dat van de

hulpverlener.
De oriëntatie op diagnostiek in de hulpverlening
is van groot belang voor het denken over pro-
fessionaliteit en kwaliteit van geestelijke zorg.
Want de praktijk leert dat de geestelijk zorgver-
lener die aan levensbeschouwelijke diagnostiek
doet in de gespreksvoering veel alerter wordt en
een ruimere blik krijgt op wat de gesprekspart-
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ner 'nodig' heeft. Voorts worden de mogelijk-

heden van de geestelijk zorgverlener om de zorg
tussen de diverse disciplines, in het ziekenhuis
bijvoorbeeld, op elkaar af te stemmen vergroot

door de ontwikkeling van een zorgplan op basis
van levensbeschouwelijke diagnostiek en het
ventileren daarvan in de patiëntenbespreking.
Het biedt tevens handvatten iets van het ongrijp-
bare van de geestelijke zorgverlening zichtbaar
te maken aan het medisch personeel en het
management binnen de organisatie.

Onwetenschappelijk naschrift

Er zijn diverse modellen voor levensbeschou-
welijke diagnostiek te vinden in met name het
Amerikaanse taalgebied. (Zie het boek van de
auteur onder noot 3 genoemd.) De auteur werkt
zelf in de praktijk van de geestelijke begeleiding
met een diagnostisch model waarbij gezocht
wordt naar 'support' -systemen, inspiratiebron-
nen, stressoren en de context waarbinnen deze
kunnen worden gesitueerd, en mogelijke inter-
venties. Deze parameters maken onderdeel uit

van een geautomatiseerd registratiesysteem. Met
dit artikel heeft hij een stimulans willen geven
aan het denken over deze materie en het imple-

menteren van modellen in de praktijk van de
geestelijke begeleiding. Volgens hem biedt
Gerkins theorie tegen de achtergrond van de
Europese hermeneutisch-narratieve traditie veel

mogelijkheden. Het ligt aan geestelijk zorgver-
leners om het bovengenoemde te 'vertalen' in
een diagnostisch instrument dat bij hen en hun
context past. Dez'e wetenschap staat in Europa
nog in de kinderschoenen. Voortgaande bezin-
ning is daarom gewenst - met name op het
gebied van Europese theorievonning. Zaken als
contextualiteit en culturaliteit, seksedifferentia-
tie en diagnostiek, ethiek en diagnostiek, en het
samenspel van functionaliteit en substantialiteit
verdienen verdere reflectie.
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Humanistisch raadswerk:
van stagnatie naar beweging

Maljon Ragetlie

11 Dit artikel is de bewerkte versie van de inleiding die is gehouden tijdens de najaarsconferentie
van het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek op 27 november 1998.
Het thema van de najaarscoriferentie was 'methodiek in het humanistisch raadswerk', naar

aanleiding van het boek 'Bakens in de Stroom' (red.J.H.M. Mooren, Uitgeverij SWP,
Utrecht, 1999).

De betekenis Vall het geleefde leven
In zijn boek Hoe wij doodgaan vertelt de chirurg
Sherwin B. Nuland aan de hand van concrete
voorbeelden uit zijn praktijk over mensen die
doodgaan, waar ze aan dood gaan en over de
wijze waarop ze sterven. Het is een boek met
feitelijke informatie, dat evenwel doortrokken
is van het inzicht dat de waardigheid waarmee
we willen sterven gezocht moet worden in ons
geleefde leven: 'De grootste waardigheid die de
dood biedt, is de waardigheid van het leven dat
eraan voorafis gegaan. Dit is een voml van hoop
die voor ons allemaal is weggelegd en die het
meest blijvend is. Onze hoop is te vinden in de
betekenis die ons leven gehad heeft'. Ik haal dit
citaat aan, omdat het voor mij enkele essenties
weergeeft van mijn werk als humanistisch raads-
vrouw in een ziekenhuis: bijdragen aan behoud
van de menselijke waardigheid in het zicht van
de grenzen van het bestaan, door aandacht voor
de zin die mensen aan hun actuele situatie en aan
hun leven in ruimere zin geven. Met name het
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laatste deel van het citaat, 'onze hoop is te vin-
den in de betekenis dil.: ons leven gehad heeft',
spreekt mij als humanist in het bijzonder aan. In
deze inleiding gaat het mij erom te verduide-

lijken welke bijdrage ik als raadsvrouw heb in
het versterken van die hoop.

Zingeving
Ik wil iets over mijn manier van werken ver-
tellen aan de hand van het levensverhaal van een
cliënt. Bij de beschrijving van de casus wil ik met
name methodische aspecten van het humanis-
tisch geestelijk werk (HGW) naar voren laten
komen. Mijn vertrekpunt is zingeving: het gege-
ven dat mensen zich in hun leefwereld oriën-
teren en hun bestaan richting geven. Wat het
proces van zingeving inhoudt, kan worden ver-
duidelijkt door te rade te gaan bij de sociaal-psy-
choloog Baumeister. Deze stelt in zijn boek
Meanings of Lift dat het bij de behoefte aan zin
gaat om de vervulling van een viertal deel be-
hoef ten. Als eerste noemt hij de behoefte aan
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vervulling: de realisering van doelen en levens-

perspectieven. Ten tweede hebben mensen

behoefte aan rechtvaardiging van hun doen en
laten. Daarbij gaat het om het beschikken over

waarden die richtinggevend zijn voor het han-
delen. Ten derde streven mensen naar een ge-

voel van eigenwaarde, dus naar positieve
zelfbeelden en mensbeelden. En ten vierde heb-

ben mensen behoefte aan een zekere mate van
controle, aan de ervaring enige greep te hebben
op hun bestaan en lotgevallell. Met deze vier

aspecten van zingeving in gedachten geefik tij-
dens begeleidingsgesprekken mijn interventies

richting.

Beweging en stagnatie
Behalve langs de lijn van zingeving kijk en luis-
ter ik nog op een andere manier naar mensen.

Tijdens de processen waarin mensen al verha-
lend over zichzelf vertellen, let ik erop of er
sprake is van beweging of van stagnatie. Een
ziekte brengt altijd lijden met zich mee en dat

heeft gevolgen voor de manier waarop mensen
tegen zichzelf en het leven aankijken. In veel
gevallen gaat dat gepaard met stagnatie in het
proces van zingeving: verlies van perspectief op
verandering of onvermogen om het geleefde
leven positieve betekenis te geven en je van
daaruit met de feitelijke situatie te verzoenen.
Perspectief op verandering kan bijvoorbeeld ver-
dwijnen als iemand langere tijd met ernstige
klachten in het ziekenhuis ligt en er geen diag-
nose gesteld kan worden. Door het niet weten
waar ze aan toe zijn worden mensen dikwijls
angstig en onzeker. Maar ook als ze het wel we-
ten, maar de uitkomst negatief is, staan patiën-
ten voor de opgave zich tot dat gegeven te
verhouden. Dan is het belangrijk steun te bie-
den, bijvoorbeeld door te erkennen hoe moei-
lijk het is om met onzekerheid om te gaan; of
door mensen de gelegenheid te geven hun emo-
ties te uiten, woorden te geven aan hun bele-

vmg.
Door het bieden van steun help ik mensen tot
aanvaarding van hun situatie te komen. Dat is
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een eerste stap in het weer op gang helpen van

het proces van zingeving. Aanvaarding is een
veelomvattende term. Hier bedoel iK het als:
onder ogen zien watje overkomt. Om zover te

kunnen komen, moet er een stap gezet worden:
de stap van de beleving van een situatie naar de
beschouwing daarvan. Bij stagnatie blijven men-

sen dikwijls in bepaalde emotionele reacties of
ideeën steken. Door het stellen van vragen pro-
beer ik een beschouwelijk gesprek in gang te
zetten waarin emoties, elementen uit levensver-
halen en de situatie waarin iemand zit, bespro-

ken en op elkaar betrokken kunnen worden. In
het eerder genoemde voorbeeld waarin iemand
onzeker is over het ontbreken van een diagno-

se, stuur ik aan op een gesprek waarbij de ander
zijn of haar visie op leven en menszijn weergeeft.

Dit kan openingen geven voor de constatering
dat leven met onzekerheid onlosmakelijk bij

mens-zijn hoort.
Het heen en weer schakelen tussen stagnatie en
beweging is een voortdurend proces. Mensen
zijn hier steeds mee bezig. Als het leven zijn gan-
getje gaat, niets de dagelijkse dingen verstoort,
verloopt het proces van zingeving min of meer
vanzelfsprekend. Bij een crisis, zoals een zie-
kenhuisopname, is de kans op stagnatie groter.
Waar iemand in staat is zichzelf te beschouwen,
is over het algemeen ook sprake van beweging.

SinIOn
Hoe het bevorderen van beweging tussen bele-
ven en beschouwen in zijn werk kan gaan en
welke betekenis de vier aspecten van zingeving
daarbij hebben, is te illustreren aan de hand van
een casus uit mijn ziekenhuispraktijk. Het gaat
om Simon, een vriendelijke, enigszins schuch-
tere man van 45 jaar. Dat schuchtere verdwijnt
in de loop van de tijd steeds meer. Mijn eerste
afspraak met hem vindt plaats op de interne afde-
ling van het ziekenhuis waar hij op dat moment
een chemokuur ondergaat. Hij weet dan sinds
twee maanden dat hij een niet te opereren
tumor aan zijn alvleesklier heeft. Over een
periode van ongeveer zes maanden heb ik ver-
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schillende gesprekken met hem. In de loop van

die zes maanden gaat zijn gezondheid steeds ver-
der achteruit.
Simon vertelt mij verhalen, vaak van de hak op

de tak. Af en toe is hij bang dat hij zijn emoties
niet de baas kan blijven en wil dan zijn hart
luchten. Hij vertelt hoe de bodem onder zijn

bestaan wegsloeg toen hij hoorde dat zijn tumor
niet te genezen was. Hoe verder te leven met
die wetenschap lijkt hem een onmogelijke klus,
hoe vecht je tegen zoiets, is de vraag die hij zich-
zelf stelt. Aanvankelijk gaan onze gesprekken
over de hoop die hij heeft zijn leven te rekken.
Hij wil er alles voor doen. Het maakt hem niet
uit, hoe ziek hij daarvan wordt. Zolang hij kan,
wil hij gewoon doorleven. Dat lukt hem gerui-
me tijd. Zo probeert hij bijvoorbeeld nieuwe
hobby's uit als hij andere op moet geven.
Simon verhaalt op een bewogen manier over
zijn leven. Over wat belangrijk was en nog is,
over wat mislukte en over wat hij geleerd heeft.
Regelmatig praat hij over zijn eerste huwelijk
en de zorgen over zijn elfjarige dochter, die hij
weer aan haar moeder over moet laten als hij er
niet meer is. Zijn ex-vrouw is volgens hem psy-
chiatrisch patiënt, die de opvoeding van zijn
dochter eigenlijk niet aankan. Simon vertelt ook
over zijn nieuwe liefde en de wereld die daar-

mee voor hem is opengegaan. We praten over
afscheid nemen van datgene wat van betekenis
voor hem is. Dit gaat samen met het veranderen
van zijn instelling om koste wat kost door te wil-
len leven. Naarmate hij zieker en zwakker
wordt, gaat hij daar anders over denken en
vraagt hij zich af hoe ver hij nog wil gaan.
Tijdens het laatste gesprek dat ik met Simon heb,
overweegt hij of hij zal stoppen met de zware,
experimentele chemokuur waar hij mee bezig
is. Hij is dan inmiddels zo moe, dat hij soms de
kracht niet heeft om een dop van een fles te
draaien. Uiteindelijk besluit hij dat het zo geen
leven meer is. Tot zover een eerste kennisma-
king met Simon.
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Ze lfrefl eeti e
Een manier om het proces te beschrijven waar-
in Simon verwikkeld is, is het op te vatten als

een zoektocht, een ontdekkingsreis. In zijn con-
frontatie met ziekte en eindigheid ervaart Simon
gevoelens van angst en verdriet. Het gebeurt niet

zelden dat mensen in deze gevoelens blijven ste-
ken, omdat ze de ervaringen willen verzachten

of geheel vermijden. Bij Simon gaat het anders.
Hij blijkt in staat om vanuit een ander perspec-
tief naar zijn leven te kijken.

Zijn gevoelens van angst en verdriet worden niet
vertaald in somberheid en uitzichtloosheid, maar
zijn wisselende reacties in het proces waarmee

hij vorm geeft aan zijn leven. Bij Simon is met
andere woorden sprake van beweging, dat wil
zeggen: van wisselende stemmingen en veran-
derende perspectieven. Kenmerkend en waar-

schijnlijk doorslaggevend is, dat voor Simon zijn
situatie en gevoelens een startpunt zijn voor zelf-
reflectie in plaats van een signaal voor afsluiting.
Als mensen vastzitten in een bepaalde situatie, is
er veelal sprake van een vast patroon in de wijze
waarop ze op zichzelf en die situatie reageren.
Verandering van zo'n vast patroon kan tot stand
komen door middel van een vom1 van beschou-
welijke activiteit waarbij men tot andere
gezichtspunten tracht te komen. Als dat lukt is
er sprake van beweging en van nieuwe samen-
hang tussen emoties, gebeurtenissen en gewoon-
tes.

Als raadsvrouw heb ik bijzondere aandacht voor
dit proces bij patiënten. Mensen hoeven niet
altijd op eigen kracht die bewegingen te kunnen
maken. Beweging is dus geen voorwaarde voor

de begeleiding, maar mijn werk bestaat er wel
uit zulke processen mogelijk te maken en te
ondersteunen. Daarbij let ik met name op de
vier aspecten van zingeving die al eerder
genoemd werden. Anders gezegd, zelfreflectie
staat in het licht van deze vier aspecten.
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Samwhang
Als we de vier categorieën van zingeving op
Simon betrekken, zien we het volgende beeld.

Voor Simon is zijn levensgevoel belangrijker dan
zijn werk. Zijn werkzaamheden zijn voor hem
wel belangrijk, maar werk is niet het belang-

rijkste element in zijn levensperspectieven. Al
een halfjaar geleden was hij, door de problemen
die voortvloeiden uit zijn scheiding, met zijn

baan gestopt. De problemen van zijn dochter
met haar moeder deden hem, toen hij over-
spannen raakte, definitief kiezen voor een zor-
gende vaderrol. Voor hem is belangrijker dat hij

zich betrokken voelt op zijn omgeving, dat het
goed gaat met de mensen die belangrijk voor

hem zijn, en dat hij ervaart dat ze betrokken zijn
op hem. Daardoor heeft hij eigenlijk steeds een
perspectief, in de vervulling van zijn levensge-

voel, een perspectief dat wel steeds andere gestal-
ten aanneemt. Die veranderingen brengt hij tot
stand door in de wisselende en voor hem ver-
. slechterende condities telkens opnieuw naar

zichzelf te kijken, naar zijn reacties en moge-
lijkheden. In dat kader past dat hij nog steeds van
alles met zijn vriendin wil meemaken. En hij
heeft zich voorgenomen zo lang mogelijk en
naar vermogen voor zijn dochter te zorgen,
onder andere door voor haar voorzieningen te
treffen voor na zijn dood.
Dat ontwikkelen en onderhouden van perspec-
tief is niet iets wat alleen met het oog op de toe-
komst plaatsvindt. Simon vertelt over zijn leven
tot dan toe, onder meer over de relatie met zijn
ex-vrouwen over de scheiding. Die scheiding
heeft nieuwe deuren voor hem geopend. Dat
maakt dat hij die stap voor zichzelf kan verant-
woorden. In de relatie met zijn vrouw voelde
hij zich vaak gekleineerd en kort gehouden.
Daardoor werd zijn gevoel van eigenwaarde
steeds kleiner. Op een zeker moment besloot hij
dat het genoeg was geweest. Hij wilde een beter
leven voor zichzelf. Hier blijkt dat het ontwik-
kelen van perspectief (ook retrospectie£) nauw
samenhangt met de andere aspecten van zinge-
ving: eigenwaarde en rechtvaardiging van

Praktische HJlmanistiek IIr.2, ge jaargatt~ december 1999

gemaakte keuzen. Door zijn besluit om te schei-
den nam Simon bovendien zijn lot weer in
eigen handen. Dat stelde hem in staat nieuwe

dingen te gaan doen, nog weer andere doelen te
realiseren: in de relatiesfeer ontdekte hij nieuwe
mogelijkheden en werden andere waarden van

belang. Simon beschrijft dat hij met zijn nieuwe
vriendin een ander mens is geworden en dat hij

helemaal is opgebloeid. Ik constateer telkens
opnieuw dat veranderingen bij een van de vier
aspecten van zingeving direct samenhangen met
veranderingen bij de andere aspecten.

Het is mijn werk om tijdens gesprekken binnen
elk van die categorieën naar nieuwe openingen
te zoeken en verbanden te leggen tussen de vier

eerder genoemde categorieën. Die openingen
komt de raadsvrouw of -man op het spoor door

goed te luisteren naar wat mensen daar zelf over
aangeven. De nadruk op samenhang is niet wil-
lekeurig, ze is essentieel in begeleiding die is
gericht op zingeving. Van Praag maakt het

begrip zin duidelijk door er het begrip zinloos
tegenover te stellen. Het zinloze noemt hij het
onsamenhangende en daardoor betekenisloze,
ofwel het absurde. Zin kan dan opgevat worden
als samenhang en ordening. Er is sprake van zin-
geving, als mensen beschikken over het vermo-
gen samenhang te brengen in hun afzonderlijke
ervaringen. De categorieën van Baumeister hel-
pen raadslieden bij het in beeld brengen van dat-
gene wat zin gevend is voor de cliënt en waar
sprake is van gebrek aan samenhang, van gebro-
kenheid en van verwarring.

Verzoening
In de gesprekken komt regelmatig het thema
'verloren jaren' aan de orde: Simon beschouwt
de tijd met zijn ex-vrouw als een periode van
mislukking. Het verschil met de tijd erna is
groot. In het licht van de naderende dood zou
men verwachten dat zijn ziekte Simon verbit-
terd zou doen zijn: nu heeft hij nieuwe moge-
lijkheden, maar gooit zijn lijf roet in het eten.
Die momenten kent Simon ook wel. Maar door
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het uitspreken van zijn gedachten en gevoelens

en door de ordening die ontstaat, komt SinlOn
tot een herwaardering: zijn moeilijke huwelijk

is een leertijd geweest. En hij blijkt heel tevre-
den dat hij de stap heeft genomen die hem in
staat stelde zijn leven echt meer inhoud en rich-
ting te geven. Dat vervult hem met tevreden-

heid over zichzelf en blijkt hem in staat te stellen
zich gaandeweg met zijn lot te verzoenen. Een
belangrijke zorg verdwijnt niet helemaal: zijn
dochter zal uiteindelijk bij haar moeder gaan
wonen. Maar naar vermogen heeft hij voor haar
gezorgd: hij is gerustgesteld, omdat zijn broer,
waar hij veel vertrouwen in heeft, als voogd zal
optreden en desgewenst maatregelen ten gunste

van zijn dochter zal nemen. Ook daardoor kan
hij zijn eigen lot beter accepteren en de wens
om nog verder voor haar te zorgen loslaten. Zijn
lichaam noodzaakt hem daar ook toe: aan het

einde kan hij bijna niets meer. Dat doet hem
besluiten naar huis te gaan en met de behande-

ling (chemokuur) te stoppen. Als ik enkele
dagen later contact met hem probeer op te
nemen, blijkt hij al gestorven. In het laatste

gesprek bleek hij daar klaar voor.

Marjoll Ragetlie Îs als /llIl1lallÎstÎsch raadsvrouw ver-

bOlldell aall het ZI/ÎderzeezÎekell/lIIÎs te Lelystad.
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Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die
ervan uitgaat, dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven
aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in
inrichtingen van justitie en in het leger.
Alhoewel menigeen van humanistisch raadswerk gehoord heeft, ontbreekt
het nogal eens aan een duidelijk beeld van de aard en inhoud van dit beroep.
Bakens in de stroom maakt dit werk van binnenuit zichtbaar. Het boek bevat

uitvoerige beschrijvingen van casuïstiek door raadslieden, die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en
de ouderenzorg. Daarmee is deze publicatie geschikt voor ieder, die zich een beeld wil vormen van huma.
nistische geestelijke verzorging. De casuïstiek laat zowel de ups. en downs van cliënten zien in hun wor-
steling met bestaansvragen, als de zoekrichting en de ambivalenties van de raadslieden in het begeleiden
van dat proces.
Bakens in de stroom beoogt een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de humanistische gees-
telijke verzorging. De praktijkgevallen zijn geschreven vanuit de optiek dat zingeving een onontkoom.
baar proces is en dat een bevredigende zinervaring van belang is voor het persoonlijk welbevinden van
individuen. Het boek bevat een aanzet tot een methodiek, die voor deskundige geestelijke begeleiding een
aantal handvallen biedt.
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Geestelijk werk in de penitentiaire
inrichting: een verhaal over verf,
ruimte en een bril in een grimmige

•omgevIng

Ingrid He/Hing

11 In deze bijdrage wil ik proberen duidelijk te maken waar ik in mijn werk mee bezig ben. Wat

is mijn bijdrage aan de manier waarop menselI hun bestaan elI lotgevallen betekenis geven. Ik
zal iets zeggen over het specifieke van mijn werkplek dat onvermijdelijk leidt tot bepaalde vra-
gen van gedetineerden eIJ de manier waarop ik daar op in ga. Ook bespreek ik hoe de gericht-

heid en de visie op zingevilIg handvatten krmneIJ bieden voor het formuleren van -
methodische? - uitgallgspulltell elI inzichtelI. Ik zal dit doen door een praktijkverhaal te bekij-

ken met behulp vall eell zillgevillgsmodel van Roy Baumeister, eell Amerikaanse sociaal-psy-

choloog.

Inleiding

Sinds maart 1995 werk ik als humanistisch gees-
telijk werker in P.l. Zwolle. Deze inrichting
bestaat uit een nieuw gebouw waarin zijn
ondergebracht een HvB voor mannen, ecn HvB
voor vrouwen en een gevangenis voor 30 lang-
gestrafte vrouwen. Daarnaast is er een oud
gebouw voor 62 mannelijke vreemdelingcn. In

totaal zijn er 288 cellen.
Het grootste deel van mijn tijd breng ik door bij
de vrouwen in het HvB en in de gevangenis in

de nieuwe inrichting.
Mijn werkruimte bevindt zich op de eerste ver-
dieping van een vleugel Huis van Bewaring-cel-
len. Dit is een lange gang mct 38 cellen, waarvan
er één niet voorzien is van een natte hoek: mijn

kamer.
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Naar deze kamer kan ik alleen vrouwen mee-
nemen die hun cel op die gang hebben, alle
anderen die contact met mij willen, bezoek ik

op hun cel.

Samen met twec katholieke cn een protestante
collega en een niet tot het team behorende
imam verzorgen wij het CV aanbod in de

inrichting.
Wij werken om praktische redenen territoriaal,
dat wil zeggen we hebben het aantal gangen
over de vier teamleden verdeeld en afgesproken
dat voor de hem of haar toebedeelde gangen de
bewuste CV-er aanspreekpersoon is voor gede-
tineerden en personeel. Ook woont hij of zij de
gedctineerdenbesprekingen bij van die afdeling.
Het verzoek van een gedetineerde om CV van
zijn voorkeur wordt altijd gehonoreerd.
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GV en de P.1. (de institutionele
context)

Het werken in een totaal-instituut bren&t zowel
voor de Gv-er als voor de gedetineerde proble-
men met zich mee.

De organisatorische ophanging van de GV, het
verschil tussen het doel van de P.l. en het doel
van de GV, het werken met mensen op veel
verschillende niveaus en met veel verschillende
bevoegdheden maken het een ingewikkelde
werkplek, waar grote alertheid vereist is: 'met
wie praat ik nu, wat kom ik hier doen, wat wil-
len zij van mij en wat wil ik van hen?'

Duidelijk is dat de GW -er er niet is om de doel-
einden van de organisatie te bevorderen (ook
niet om ze tegen te werken), maar voor de
gedetineerden die - niet uit eigen keuze - met
die organisatie te maken hebben.

Voor de gedetineerden heeft het verblijft in de
inrichting nog ingrijpender gevolgen:
• Het plotseling uitje eigen omgeving gehaald

worden en in een cel belanden is schokkend
en maakt onzeker. Deze crisisachtige erva-
ringen gelden vooral voor HvB-gedetineer-
den.

• Een leefklimaat waarin beheersing van alle
bewegingen en controle voorop staat, maakt
machteloos en leidt tot verzet, onverzoen-
lijkheid, vervreemding, maar ook verveling
en moedeloosheid.

• Het afgesneden zijn van de eigen leefwereld
maakt veel gedetineerden eenzaam.

• Lange straffen, of straffen gecombineerd met
TBS waardoor veel gedetineerden lang moe-
ten wachten, leiden tot gevoelens van uit-
zichtloosheid, zinloosheid, gelatenheid en
verbittering. Ook angst voor terugkeer in de
maatschappij kan een rol spelen.

• Bijna alles wat een gedetineerde doet of zegt,
is zichtbaar of hoorbaa.r voor anderen; er is
letterlijk gebrek aan ruimte, men zit op
elkaars lip.
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Hoe ga ik als humanistische geestelijk werker nu
om met vragen en noden van de mensen met

wie ik in de Penitentiaire Inrichting in gesprek
ben? Aan de hand van het verhaal van Anna, die
weet dat ik haar verhaal hiervoor gebruik, zal ik
dat laten zien.

Dit verhaal heb ik bekeken met behulp van de
zingevingsbril van Baumeister. Deze bril bekijkt
en ordent zingeving door vier begrippen, name-
lijk levensperspectief, rechtvaardiging van eigen

handelen, greep op het leven en eigenwaarde, te
zien als basisvoorwaarden voor zin.

Het contact met A/ma
Anna is een vrouw van 24 jaar, van Röemeen-
se afkomst, veroordeeld voor een levensdelict.
Ze moet nog één jaar en heeft er al vier opzit-
ten. Anderhalf jaar geleden ben ik met haar in
contact gekomen, nadat zij vanuit een andere
inrichting overgeplaatst werd.

In het kennismakingsgesprek vertelde Anna dat
zij grote behoefte had aan de gesprekken met de
humanist. Zij is katholiek opgegroeid, maar
heeft ondervonden datje met een humanist echt
over jezelf kan praten. Ze heeft zich in korte tijd
de Nederlandse taal eigen gemaakt, en iedere
week hebben wij een gesprek. Zij moet hier
overigens zelf voor betalen: ze werkt hele dagen,
de uren die zij mist door onze gesprekken wor-
den in mindering gebracht op haar loon. De
gesprekken vinden plaats in haar cel, die schoon
is, gezellig, en altijd staat de thee klaar. Er vallen
vaak stiltes, regelmatig luisteren we naar muziek
die haar aanspreekt.

In onze gesprekken zijn een paar hoofdthema's
te onderscheiden.

Ten eerste Amw's relatie met anderen:
Haar gescheiden ouders, de vader met wie ze
een hele bijzondere, innige relatie heeft maar die
haar niet heeft kunnen behoeden voor een
afschuwelijk trauma in haar puberteit. Hij heeft
haar in de vier jaar dat zij vast zit één keer kun-
nen bezoeken. Met haar moeder heeft ze een
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moeizame relatie. Ze vraagt zich regelmatig af,

of ze wel werkelijk om haar, Anna, geeft. Beide

ouders verblijven in Roemenië onder niet erg
rooskleurige economische omstandigheden.
Ook de relatie met haar pleegmoeder, iemand

die ze tijdens detentie heeft leren kennen en die
als vrijwilliger gedetineerden bezoekt, wordt
vaak door Anna naar voren gebracht. Er is een

hechte relatie tussen beide vrouwen ontstaan,
zeer regelmatig komt de pleegmoeder op

bezoek.

Een tweede gespreksondenverp is het leven in deze
P.J.:
De regels, de mede-gedetineerden, het perso-

neel, haar opstelling naar anderen en naar haar
detentie. Hoe blijf je jezelf en hoe kan je er voor
zorgen in dit systeem niet beschadigd te raken,
je eigen waarden en normen hoog te houden.
Het derde thema is haar lichamelijke gezond-

heid:
Al jaren schort er een en ander aan. Met name

de laatste maanden vormde dit een belangrijk
thema in onze gesprekken. Regelmatige zie-

kenhuisbezoeken, een operatie, direct gevolgd
door een spoedingreep waarbij zowel in het zie-
kenhuis als in de P.l. nogal wat is mis gegaan,
maakten veel los.

Voor ik nu concreet maak wat er in de gesprek-
ken met Anna gebeurt, wil ik twee voor mij
essentiële uitgangspunten noemen; dit zijn uit
de verflaten komen en respect voor ruimte.

Intermezzo verf en ruimte

Verf
Mijn doel is de persoon en zijn verhaal zien,
zichtbaar maken, uit de verflaten komen. Geza-
menlijk kunnen we dan kijken hoe dat er uit
ziet. Eventuele samenhang zien.
Hoe kan iemand uit de verfkomen, wat doe ik
daarvoor?
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• Ik probeer mij onbevangen (door sommigen
naïef genoemd), open op te stellen (ik lees

dossiers en andere informatie over gedeti-
neerden niet, hooguit later maar altijd in
overleg met de gedetineerde); ik ben voor-
al gericht op het aangaan van een relatie en

niet op een daarbuiten liggend, vooropgezet
doel.

• Ik streef ernaar mijn gesprekspartner en diens
keuzen te begrijpen en te respecteren, van-
uit de gedachte dat daardoor nuancering en

ruimte kan ontstaan.

Ruimte
Dat brengt me op een tweede uitgangspunt,

namelijk ruimte. Om goed uit de verf te komen
is ruimte nodig, ruimte om het gesprek in te
hebben en de gedetineerde en mij de gelegen-
heid te geven te zeggen en te horen wat er

speelt.
Hoe verschaf ik ruimte? Door het verhaal als

vertrekpunt te nemen, uitgaand van hoe iemand
nu is. Door niet gericht te zijn op een diagno-
se of 'iets' achter het verhaal. Wat verteld wordt,

daar doe ik het mee: niet alles is tot uitdrukking
te brengen, er moet ruimte blijven om niet alles
te hoeven zeggen; niet alles kali gezegd worden.
Dit is de geestelijke ruimte, die ik niet zie als
leegte of vacuüm, maar als de plek waar het
werk zich afspeelt.
Maar ook in praktische zin moet ruimte gescha-
pen ofzcIfs veroverd worden. In de P.l. wordt
ieders ruimte bijna constant ongevraagd betre-
den: voor eten, voor bezoek van familie of
advocaat, voor alarm of ter controle - voortdu-
. rend wordt er bewaakt en bekeken. Er moet let-
terlijk werkruimte veroverd worden, ook moet
voor het G V-werk ruimte bevochten worden in
het soms heel strakke dagprogramma. Dit
bevechten van ruimte om het werk te kunnen
doen heeft soms grimmige trekjes. Zeker wan-
neer de vrijplaatsfunctie in de P.l. onder vuur
ligt. De vrijplaats is min of meer een garantie
voor ruimte, namelijk door het wettelijk gere-
geld ambtsgeheim, de zwijgplicht en het ver-
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schoningsrecht. Binnen deze organisatie waar elk

handelen gevolgen kan hebben, is de GV -ruim-
te vaak de enige plek waar werkelijk vrijuit
gesproken kan worden. Ed van Hoorn, Hoofd

Humanistische Geestelijke Verzorging bij Justi-
tie, noemt dit wel het muizengaa~e in de P.1.
Met de bedoeling mensen uit de verf te laten
komen, met respect voor de door de cliënt en
mij te vullen ruimte begin ik aan het gesprek.

Intermezzo zingeving en methodiek

Maar voor ik toekom aan het bekijken van het
contact met Anna met behulp van Baumeisters
zingevingsmodel wil ik de betekenis van twee
in dit verband gebruikte termen toelichten. Ik
bedoel de begrippen zingeving en methodiek.

Zi ngevi ng
Zingeving zie ik als het toekennen van beteke-
nis aan feiten, situaties en gebeurtenissen, het tot

een oordeel komen over wat er gebeurt. Dit
oordeel levert wanneer de zingeving (geheel of
gedeeltelijk) lukt, een ervaring van verbonden-
heid, samenhang en welbevinden, kortom: zin.
Zingeving is geen luxe: het is een basale activi-
teit die de mens helpt voort te bestaan, om te
overleven: we moeten ons verhouden met de
wereld om ons heen; ieder mens is hier op zijn
of haar manier voortdurend mee bezig.

Methodiek
In het HGW IS methodiek een ingewikkeld
begrip.

Het lijkt alsof humanistische uitganb'Spunten als
openheid, gelijkwaardigheid en authenticiteit
zich niet laten verenigen met het begrip metho-
diek.
Ik voel veel voor de uitspraak dat ons werk niet
in overeenstemming te brengen is met het
keurslijf van een strikt uit te voeren werkwij-
ze, daar doen we mensen te kort mee. Aan de
andere kant zie ik een bepaalde lijn in mijn con-
tact met cliënten, steeds terugkerende manieren
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van doen, waarn1ee ik probeer mensen tot hun

recht te laten komen. Ik geloof dat ik die
methoden zou kunnen noemen, maar ik ben er
niet zeker van. En als ik het al zeg, heb ik het
dan over de vorm of de inhoud?

Terug naar Anna

De bril van Baumeister op het verhaal van
Anna
De al eerder aangehaalde Baumeister stelt dat

zingeving ervaren kan worden, wanneer wij in
staat zijn:
• een levensperspectief voor ogen te hebben;
• ons doen en laten te rechtvaardigen;
• het idee hebben greep op ons leven te heb-

ben;

• en wanneer wij een gevoel van eigenwaar-
de ontwikkeld hebben.

Deze vier begrippen kunnen niet van elkaar
gescheiden worden, wel onderscheiden. Het is

een bril om naar het proces van zingeving te kij-
ken. Ik heb dit zingevingsmodel gebruikt als
ordeningsprincipe voor mijn gesprekken met
gedetineerden. Dit leidde tot een - achteraf pas
zichtbare - kijk op bijvoorbeeld mijn contact
met Anna.

Behoefte aan levensperspectiej
Aanleiding voor Anna's vertrek uit Roemenië
waren armoede en het vooruitzicht het in het

Westen beter te krijgen. Ook speelde mee het
teleurgesteld zijn in haar familie. Door haar straf-
blad en door het feit dat ze ongewenst vreem-
deling wordt, kan ze de eerstvolgende tien jaar
niet meer in Nederland komen. Het vooruit-
zicht in Nederland een toekomst op te kunnen
bouwen is weggevallen.
Toch praten we veel over haar wensen en
mogelijkheden voor de toekomst. Verschillen-
de scenario's. passeren de revue. Ik tracht daarbij
verbanden te leggen tussen deze scenario's en te
wijzen op de zich soms herhalende patronen.
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Bijvoorbeeld het met een alles of niets houding
volgen van bepaalde personen die voor haar op
dat rnoment belangrijk zijn.

Na verloop van tijd wordt duidelijk dat dit let-
terlijk fantasie-scenario's zijn: er kunnen er
meerdere naast elkaar bestaan en wanneer de

belangrijke persoon wat naar de achtergrond
verdwijnt, verdwijnt ook het toekomstbeeld dat
met hem of haar samenhing. Dan blijkt dat er

aan levensperspectief eigenlijk maar één beeld
overblijft: terug naar Roemenië, werken, geld

verdienen en proberen er met haar vader het
beste van te maken.

Pratend over levensperspectiefblijkt de werke-
lijkheid dit perspectief te vernauwen. Dan wordt
duidelijk wat ze daardoor verliest en wat ze
eigenlijk (en misschien niet) had. Wat ze ver-
volgens ziet als mogelijkheid in de toekomst
geeft haar een duidelijker gerichtheid, zelfs een

soort meetlat waarmee ze af kan wegen waar
energie in te steken en waarin niet.
Wanneer we over haar moeder praten, komt
steeds duidelijker naar voren dat Anna's behoef-

te aan een liefdevolle, naar haar reikende moe-
der niet bevredigd wordt in het contact zoals
ze dat nu heeft. Anna wordt heen en weer
geslingerd tussen het zich aanbieden aan haar
moeder en de neiging het contact definitief te
verbreken. Ze vindt echter dat zoiets niet schrif-
telijk of telefonisch kan: ze moet wachten tot ze
oog in oog staat met haar moeder, dus tot na
haar detentie.

Mijn inbreng was het verduidelijken van deze
twee behoeften (contact - verbreken contact),
het omgaan met de uiteindelijke keuze, haar
eigen waarden en normen met betrekking tot
hoe dit praktisch uitgevoerd moet worden. Maar
ook het meeleven wanneer er weer geen reac-
tie op Anna's brief was gekomen.

Behoefte aan rechtvaardiging (op basis van
waarden en normen) of behoefte aan zelj-
waarde (zeljrespect)
Het ervaren dat wat ze doet of gedaan heeft
goed en juist was en dat ze het recht had zo te
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handelen, werd onderwerp van onze gesprek-
ken bij het kijken naar hoe het inrichtingsper-
soneel met Anna omging.
Door een samenloop van omstandigheden heeft
ze een aantal gebeurtenissen als vernederend
ervaren, ze heeft zich zeer onheus bejegend

gevoeld. Steeds weer koos ze er voor niet direct
vanuit boosheid of wraakgevoelens te reageren:
ze wilde vriendelijk en beleefd blijven, niet

dwingend of manipulerend. Zij streefde er naar
niet de benadering te kopiëren die haar soms ten
deel viel: behandeld worden als een ding, een

gedetineerde zonder eigen achtergrond of per-
soonlijkheid, voor wie men geen respect hoeft
op te brengen. Razend kan zij worden wanneer

men haar slechts bij haar achternaam aanspreekt.
In het begin reageerde ze daar wat gelaten op,
tegenwoordig stelt ze de PIW -er voor daar
'mevrouw' van te maken. Ze heeft er voldoe-
ning van rustig te kunnen blijven, 'erboven te
blijven staan'.

Wanneer wij hierover praten, gaat mijn aan-
dacht uit naar de gronden voor dit gedrag. Ik stel
haar voor daar naar te kijken, zodat ze haar
gedachten hierover kan uiten en zich misschien
bewust wordt van iets wat voor haar van fun-
damenteel belang is.
Dit ervaren - te handelen in overeenstemming
met je waarden en normen - sterkt haar, on-
danks alle beperkende omstandigheden van de
detentie. Ze herkent haar houding il) vroegere
situaties.

Als een verklaring voor haar opstelling vertelt
Anna over haar teleurgesteld zijn in mensen.
Steeds heeft zij mensen vertrouwd, steeds werd
ze teleurgesteld. Dat mag niet meer gebeuren,
nooit meer mag een ander mens haar zo beze-
ren, zijzelf zal vanaf nu altijd zorgen dat ze niet
meer beschadigd kan worden.
Maar niet meer gekwetst kunnen worden kan ook
betekenen het niet meer voelen van de f~ne din-
gen. Dit punt bereiken we regelmatig in onze
gesprekken: de vanuit haar achtergrond begrijpe-
lijke wens niet meer gekwetst te worden naast het
inzicht dat dit onvermijdelijk bij het leven hoort.
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Competent zijn, greep op eigen leven
hebben
Anna zegt in de P.I. greep op haa.r eigen leven
te hebben. We praten daar veel over. In haar cel
zegt ze vrij te zijn, denkt veel, schrijft en leest.
De inrichting heeft daar geen vat op haar. We
onderzoeken hoe dat kan, waar ze dat vandaan
haalt. Dan vertelt ze over haar kindertijd, het

vele alleen zijn en zich daar wel bij voelen en
niet alleen als vlucht uit de ruziënde familie. De
traumatische ervaring uit haar pubertijd is het

vreselijkste dat haar overkomen is, niets zal haar
nog zo kunnen raken, omdat niets meer zo erg
kan zijn, en dat geeft haar het gevoel veel aan te
kunnen. Regelmatig praten we over muziek en
poëzie, een bevestiging van de buiten haar cel
nauwelijks zichtbare andere kant van haar.

Aantasting zingevingSltlogelijkheden
Ernstige gebeurtenissen op medisch gebied ver-
oorzaakten een verstoring van het leven van
Anna. Door onzorgvuldig handelen van ver-

schillende diensten in de inrichting en door het
optreden van een ziekenhuisarts werd een toch
al ingrijpende operatie een ontluisterende
gebeurtenis die haar - en ook mij - zeer schok-

te.
• Haar overtuiging dat ze door haar eigen

houding min of meer kon rekenen op een
soortgelijke benadering door anderen, werd

ontkracht.
• Haar idee capabel te zijn en partij te zijn in

deze moeilijke detentie-situatie, er toch wat
van te kunnen maken, bleek niet te kloppen;
er overkwamen haar dingen die ze niet voor

mogelijk had gehouden.
• De ervaring behandeld te zijn als een voor-

werp, niet serieus genomen te zijn, niet als
persoon gezien te zijn, vernederde, kwetste
haar zeer, bezorgde verdriet en ontreddering.

In deze periode verschoof het accent van mijn
begeleiding van vooral haar verhaal en belevin-
gen volgend en daarbinnen zoekend naar uit-
gangspunten, naar met haar en een enkele keer
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namens haar daadwerkelijk handelen. Dit na

overleg met en toestemming van Anna.
In een poging te onderzoeken of de ernstig ver-
stoorde verstandhouding tussen Anna en de
Medische Dienst van de P.I. en tussen haar en

de arts in het ziekenhuis verbeterd zou kunnen
worden, zijn een aantal gesprekken gevoerd

waarbij ik haar begeleidde.
Ik waakte er zorgvuldig voor dat de regie van de
gesprekken zoveel mogelijk in Anna's handen

lag. Zij bepaalde wanneer en waar de gesprek-
ken plaatsvonden, wat zij in ieder geval wilde
zeggen en wat niet en wat mijn rol daarbij zou

zIJn.
Die bestond eruit dat ik actief ruimte organi-
seerde waarin Anna als persoon weer zichtbaar
en hoorbaar zou worden. En dit met name door

haar eigen toedoen.
Naast dit meer handelend optreden heb ik haar
waar mogelijk bijgestaan. Steeds nagaan of wat
er gebeurde in overeenstemming was met wat

zij wilde, haar begeleiden bij het nemen van
beslissingen. Maar ook stilstaan bij de ernst van
de aandoening, de pijn, de onzekerheid.

Met Anna terugkijkend vertelt ze dat de aan-
gerichte schade door deze ervaring niet zomaar

weg is. Ze is snel geïrriteerd en verdraagt de
inrichtingsregels minder gemakkelijk dan voor
deze ervaring. Ook denkt ze na over overplaat-
sing. Het geeft haar voldoening dat zowel de arts
van het ziekenhuis als verpleegkundigen van de
Medische Dienst van de P.I. aan haar hun excu-
ses hebben aangeboden, erkend hebben dat er

fouten zijn gemaakt en uitgebreid (in ieder geval
voor PI-begrippen) de tijd hebben genomen
haar klachten aan te horen.

Conclusie.

Deze nog vrij recente gebeurtenis heeft mij heel
duidelijk gemaakt dat zingeving waar het mijn
inbreng betreft op verschillende manieren vorm

kan krijgen:
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• door betrouwbaar te zijn, ruimte te bieden

waardoor iemand uit de verf kan komen
wanneer zij dat wil;

• door daar waar sprake is van onheuse, inhu-
mane bejegening, op te treden als belangen-
behartiger met en namens rhijn cliënt;

• daarbij kan het bruikbaar zijn naar het werk

te kijken met behulp van een zingevings-
model zoals dat van Baumeister. Mij heeft
dat een gerichter luisteren en vragen opge-

leverd. Het zijn geen nieuwe begrippen,
maar wel verrassend vind ik hun onderlin-
ge samenhang en directe relatie met zinge-
vmg.

Tot slot

Ik denk dat het in de GW -gesprekken uitein-
delijk steeds neerkomt op .zingeving, in het
klein, in het groot. Gebeurtenissen en ontwik-
kelingen (soms diep ingrijpende) dwingen tot

het steeds weer opnieuw bepalen van de ver-
houding ten opzichte van het bestaan.

In die GW-gesprekken kan het er expliciet over
gaan, over zin en zingeving, maar het kan ook
ontstaan door het ervaren van trouw, gezelschap
en dat er iemand voor je opkomt.
In de contacten met gedetineerden heb ik
nadrukkelijk mijn inbreng; mijn kijk op zinge-
ving, op leven, mijn humanistische levensbe-
schouwing beïnvloeden het gesprek. Zowel in
de vorm als in de inhoud is het humanistische
terug te vinden. Verbondenheid, zorg voor, uni-
citeit, authenticiteit en kwaliteit van leven,
gelijkwaardigheid en autonomie zijn daarin her-
kenbare waarden.

Voor mij is het verband tussen mijn humanis-
tische visie en mijn manier van werken zo groot
dat ik ze niet altijd uit elkaar kan houden, het
een vloeit logisch voort uit het ander. Deze visie
is de basis voor mijn houding en werkwijze in
de inrichting: vanuit respect voor ieders ruimte,
contact leggen, zelfs in een instituut dat bestaat
om ruimte in te perken.
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Ik eindig met een uitspraak van de Spaanse
beeldhouwer Eduardo Chillida: 'De ruimte is

het meest vol van leven van alles wat ons
omringt. Zij is als een geest.'

Ingrid He/Hing is humanistisch geestelijk werker in de
Penitentiaire Inrichtingen te Zwolle.
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De morele consulent in Vlaanderen

Bericht uit België - Inhoudelijke en organisatorische positie

file Spitters

11De h/lmallistische organisaties en instituten in Nederland blinken niet /lit in samenwerking en

doelgerichtheid om het gedachtegoed gezametllijk 'gezicht' te geven. In België is de situatie al
niet veel anders. De niet-colifessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen staan momenteel
op het punt om van de overheid aanzietllijke bijkomende middelen te krijgen. In de literatuur

vindt men over de besteding daarvan tegenstrijdige visies elI - humanisten eigen - afwijkende

meningen van personen. Een rapportage.

De humanisten in Vlaanderen benadrukken

graag hun vrijzinnige gedachtegang. De bena-
ming 'humanist' hoort men er niet vaak uit-
spreken. De zich vrijzinnig noemenden doen
hun uiterste best om het begrip vrijzinnigheid te
onderbouwen. Sterker voelbaar dan in Neder-
land gaat het de vrijzinnig-humanistische orga-
nisaties er vooral om de discriminatie tussen
gelovigen en ongelovigen die vandaag de dag
nog altijd bestaat in België, te bestrijden. Het
gewicht van het katholieke confessionalisme is
maatschappelijk nog altijd voelbaar. Toch wordt
er flink aan de weg der vrijzinnigen getimmerd.
Reeds in het begin van 1983 werd gestart
met vijf Centra voor Morele Dienstverlening
(CMD). De naamgeving voor de centra is samen
met het begrip 'morele consulent' ontleend aan
parlementaire stukken.
De morele consulenten - in Nederland geeste-
lijk raadslieden of geestelijk verzorgers genoemd
- werden vanaf die tijd door de Unie Vrijzin-
nige Verenigingen aangesteld en opereren in de
Centra voor Morele Dienstverlening. De UVV
is het overkoepelend orgaan voor 38 lidorgani-
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saties van verschillende politieke en maatschap-

pelijke signatuur, zoals onder andere het
liberale Willemsfonds en het socialistische Ver-
meylenfonds. Naast de CMD .werkt er in de zie-
kenhuizen en andere zorginstellingen een aantal
consulenten wier salarissen worden betaald door

de Openbare Centra voor Maatschappelijk Wel-
zijn (OCMW). Bij justitie wordt morele bijstand
verzorgd door de Stichting Morele Bijstand.
De taakomschrijving van de morele consulent
was destijds nog summier. Dat kon ook niet
anders. Gratis morele bijstand of geestelijke ver-
zorging voor de bevolking in het algemeen en
niet voor bepaalde doelgroepen, zoals bijvoor-
beeld de militairen of de gedetineerden, was in
die tijd een experimentele primeur in België.
Een praktisch humanisme ontwikkelen was
vanaf het begin het overkoepelende doel om de
secularisering van de maatschappij te bewerk-
stelligen. Een praktisch humanisme dat alterna-
tieven kon ontwikkelen voor confessionele
gebruiken, teneinde een algemeen moreel wel-
zijn na te streven en de vrijblijvende emanci-
patorische ontwikkeling van het individu te
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stimuleren. Een hele mond vol. Met die.

opdracht zochten de Centra voor Morele
Dienstverlening met vallen en opstaan hun orga-

nisatorische, inhoudelijke en geografische weg.

Het wettelijke kader

De Unie van Vrijzinnige Verenigingen (UVV)
van waaruit ook de overkoepelende werkzaam-

heden worden geregeld en ondersteund, wordt
gefinancierd door het ministerie van Justitie. In
1981 heeft het ministerie de Centraal Vrijzinni-

ge Raad een subsidie toegekend om de leken-
werking uit te bouwen. De UVV heeft 50% van
die gelden kunnen besteden aan de Centra voor

Morele Dienstverlening. De andere helft is voor
de Franse gewesten. De Franstalige Centre d' Ac-
tion Laïque kozen voor een sociaal-culturele
invulling van de 'assistance morale' . De ver-
schillende opties waren dus het gevolg van het
onderscheid tussen de politieke keuzen van de

Vlaamse en Franse gemeenschap. Vanuit de
Vlaamse politieke situatie heeft de Unie van
Vrijzinnige Verenigingen nooit aanspraak kun-
nen maken op andere gelden dan de genoem-
de 50% van de subsidie die toegekend waren aan
de Centrale Vrijzinnige Raad. Een regelmatige
toestroom van subsidie heeft nooit plaatsgevon-
den. Zelfs in 1996 werden er daarvoor nog fun-
damentele bezwaren geopperd door het
R.ekenhof, als zou het gaan om 'verdoken'
financiering. De UVV zal samen met de li-
dorgansaties blijven streven naar een betere
financiële regeling in het kader van de gelijkbe-
rechtiging. De Centrale Vrijzinnige Raad
opteert voor een verdere uitbouw van de more-
le dienstverlening in de vorm van uitbreiding
van het aantal (momenteel dertien) Centra voor
Morele Dienstverlening. De federale overheid
zou de salariëring hiervan moeten betalen, de
provincies de operationele kosten.
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Enquête

De achterliggende jaren moesten de morele con-

sulenten in het grijze veld van welzijnswerk en
geestelijke zorg hun positie bepalen, terwijl er
intern zelden unanimiteit bestond over de in te

vullen projecten. Vanaf het begin was in de
Centra voor Morele Diensten morele bijstand
de hoofdopdracht. Maar in de praktijk van alle-
dag liep het allemaal anders dan verwacht.
Omdat men behoefte had aan een omkadering
van de werkzaamheden werd het 'Klavertje
Vier' geïntroduceerd. Het Klavertje Vier staat

voor de vier werkvelden van dienstverlening
zoals die nu worden aangeboden in d~ centra, te

weten: onthaal en informatieverstrekking, more-
le bijstand verlenen; vorming en begeleiding

bieden en vrijzinnige dienstverlening verzorgen.
In 1989 heeft de Unie van Vrijzinnige Vereni-
gingen in België onder haar personeelsleden en
haar Raad van Beheer een enquête gehouden
over een aantal vragen en problemen rond
morele dienstverlening en de profilering van de

morele consulenten. De bevindingen van deze
enquête zijn in het Moreel Beraad 1998, een
verslag van de Unie Vrijzinnige Verenigingen,
weergegeven. Als voorbereidend werk voor het
te houden morele beraad zijn via open vragen
de belangrijkste aspecten van de morele dienst-
verlening als geheel onderzocht. Natuurlijk is er
veel overlap tussen de vier klaverblaadjes. Vele
respondenten menen echter wel dat de morele
bijstand op de eerste plaats dient te komen.
Opgesplitst zien we dat de vier werkvelden allen
belangrijke taken in te vullen hebben.

Onthaal elI informatieverstrekking
De assistent-moreel consulent zorgt voor wat
Vlamingen 'onthaal' noemen. Tijdens dit ont-
vangst- of intakegesprek luistert de assistent naar
de vraag van de cliënt en beoordeelt, of zij/hij
zelf de vraag kan beantwoorden of dat de cliënt
moet worden doorgestuurd naar de morele con-
sulent. Voor crisisopvang is dit intakegesprek dus
van cruciaal belang. Voor algemene informatie-
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verstrekking is er een documentatiecentrum en

een bibliotheek in elk centrum aanwezig.

Morele bijstand
Morele bijstand wordt uitsluitend door morele
consulenten verleend. Morele bijstand wordt

gezien als een 'nulde-' en eerste lijnscounselling.
De begeleiding geschiedt zowel telefonisch, als

in de centra zelf en via instellingen en huisbe-
zoeken. Voornamelijk gaat het om zingevings,
existentiële of levensbeschouwelijke vragen,
waarbij men op een methodiek steunt die erin
bestaat het vermogen tot zingeving, levens-
oriëntatie en zelfbetekenis en -bestemming van
de cliënt zoveel mogelijk te activeren. Zelfont-
plooiing en zelfbeschikking worden aangemoe-
digd om het 'goedgevoelen' van de cliënt te
verbeteren. Kwaliteitscriteria hierbij zijn laag-
drempelige hulp, hulp op maat van de cliënt in
ruimte en tijd en methode, discretie en een snel-
le en efficiënte aanpak.
Naast de eerstelijns hulpverlening heeft de more-
le consulent tevens de taak de aandacht voor
existentiële vragen in het brede welzijnsland-
schap ingang te doen vinden. Mensen die met
existentiële vragen worstelen zullen daardoor
hun problemen sneller herkennen en identifice-
ren en willen daardoor wellicht sneller naar de
bevoegde consulenten worden doorverwezen.

Vorming en begeleiding
Voor de vorming en begeleiding en de alsmaar
grotere vraag naar begeleidend sprekers bij uit-
vaarten (en in mindere mate bij andere typen
vieringen) steunen de centra wegens chronisch
geldgebrek grotendeels op vrijwilligers. Er is
derhalve dan ook een voortdurend tekort aan
vrijwilligers. Via onderhandelingen met en lob-
byen bij de bevoegde overheden en instellingen
wordt uiteraard nadrukkelijk geijverd voor de
professionalisering en statuutverbetering van het
consulentenkader in ziekenhuizen en Openba-
re Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW).
De Unie Vrijzinnige Verenigingen heeft er tot
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nu toe een erekwestie van gemaakt om voor

haar personeel v~n de Centra voor Morele
Dienstverlening voor een groot vormingsaan-

bod te zorgen. Daardoor zijn heel wat morele
consulenten specialisten geworden in materies
en dossiers. Een aantal ervaren moreel consu-
lenten verzorgt introductiesessies van vier
modules voor nieuw aangeworven vrijwilligers.

De verzorging van vrijzinnige dienst-
verlening
Om het beoogde bewustmakingsproces in eigen
geledingen en de maatschappij te doen voltrek-
ken, worden tal van activiteiten aangeboden
vanuit de centra, zoals belangenbehartiging,
representatie, het verzorgen van humanistisch

georiënteerde plechtigheden, het aanreiken van
ontmoetingsplaatsen en het verzorgen van publi-
caties enzovoort.
Kwaliteitsbewaking wordt ingevuld door een
streven naar minder versnipperde werkwijzen en
vormingsmomenten voor het personeel en de
vrijwilligers, met daarbij zelfs inforIpatiesessies
voor begrafenisondernemers en crematorium-
medewerkers.

Overlap komt voor in elk afzonderlijk onder-
deel van dienstverlening. Zo lopen morele bij-
stand en dienstverlening voor de uitvaarten door
elkaar. Evenals bijvoorbeeld informatie op scho-
len voor het vak zedenleer (in Nederland maat- .
schappijleer) .

Centra voor Morele Dienstverlening
als infrastructuur

Naast de spreiding voor morele diensten in den
lande is er het streven naar een infrastructureel
ideaalbeeld van de snelle bereikbaarheid. Zoals
gezegd kan humanistisch Vlaanderen momen-
teel trots zijn op maar liefst dertien lokaties die
hun rol als opponent van het caritas-gebeuren
van de zuilen en de katalysatorrol van het secu-
lariseringsproces naar geografische behoeften
invullen. Men spreekt over servicepunten waar-

Praktische Humanistiek nr.2, gejaargmlg december 1999



uit de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed

gebeurt en waar de verbinding tussen de basis en

de georganiseerde vrijzinnigheid tot stand komt.
Toch is men niet onverdeeld tevreden over de

werking van de Centra voor Morele Dienstver-
lening. Een respondent zegt: 'De huidige rol van
de CMD beperkt zich soms ongewild tot het
sporadisch verlenen van steun aan toevallige

cliënten.' Het procentuele beeld van de verde-
ling der werkzaamheden over de vier klavertjes
in 1997 is als volgt: informatie en onthaal

10,29%; vorming en begeleiding 14,74%; more-
le bijstand 24,53%; morele vrijzinnige dienst-
verlening vanuit de Centra 50,43%. Met name

in de stad Antwerpen scoort de morele dienst-
verlening hoog. Per jaar komen er ongeveer 275
aanvragen voor uitvaartbegeleiding binnen.
Morele consulenten verzorgen ongeveer 225
maal per jaar afscheidsplechtigheden in het cre-
matorium.

Cliënten

Een moreel consulente geeft in het UVV -rap-
port een goed en vrij compleet beeld van haar
definitie van de cliënt. 'Cliënten zijn - ruim
gedefinieerd - mensen die het leven ten gevol-
ge van allerlei omstandigheden niet meer alleen
aankunnen en nood hebben aan iemand die naar
hen luistert, die betrokkenheid toont bij de pro-
blemen waam1ee ze worden geconfronteerd, die
er voor hen is, en die om die reden beroep doen
op het centrum voor morele dienstverlening.'l
Werkend vanuit een 'holistische en contextge-
bonden ' mensvisie, gaat de morele consulent
ervan uit dat waarden een belangrijke invloed
hebben op iemands zijn. In een persoon hui-
zen vier dimensies: de lichamelijke, de sociaal-
relationele, de intrapsychische-emotionele en de
existentiële dimensie. Volgens deze moreel con-
sulent vormen deze dimensies samen een
'gestalt' , dat wil zeggen dat het geheel van het
menselijk bestaan meer is dan de som der delen.
De verschillende dimensies beïnvloeden elkaar.
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Wanneer iemand in één van de dimensies ge-

troffen wordt, kan dit gevolgen hebben voor de
andere levensaspecten. De laatste dimensie

wordt verzorgd door de geestelijk verzorger c.q.
moreel consulent.
Breuk- of verlieservaringen van allerlei aard,

dilemma's, conflicten, crisissen, kunnen symp-
tomen tonen op alle dimensies van het bestaan.
Wanneer er echter ook sprake is van grote
vraagtekens rondom de belangrijkste waarden

waarmee men leeft, is er sprake van existentië-
le vragen rond de eigen identiteitsbeleving en is

er sprake van 'de pijn van het zijn'. Deze pijn
kan in alle gradaties voorkomen. De betekenis

ervan wordt bepaald door de ervaring voor de
betrokken persoon. De ultieme expressie van de

existentiële problematiek kan tot uiting komen
in de uiteindelijke wens om te sterven.

Methode

De gehanteerde methode van de consulent
spreekt aan: 'Waardenverheldering en hiërar-
chisering staan centraal. Moreel consulenten
proberen te focussen op onderliggende zinge:"
vingssystemen, deze naar boven te halen en te
verhelderen in de gesprekken die zij hebben met
hun cliënten. Het is een (heuristische) metho-
de die kan leiden naar antwoorden op tal van
problemen waar mensen mee worstelen. De
methode wordt bovendien gekarakteriseerd
door een emancipatorische aanpak waarbij de
vrijzinnig-humanistische waarden van waaruit
we werken centraal worden gesteld, namelijk
(morele) autonomie van de cliënt, maximale
zelfbepaling, verbondenheid, verantwoordelijk-
heid. Erkenning, onvoorwaardelijke acceptatie
van de cliënt, authenticiteit, betrokkenheid en
empathie zijn hierbij fundamentele attitudes. De
persoonlijke beleving van de cliënt staat centraal.
Morele begeleiding focust op vragen die dikwijls
verborgen zijn en ook altijd ergens mee ver-
bonden zijn. Hierover kan en mag gepraat wor-
den met de consulent. Dit kan veel tijd vragen.

119



Er zijn geen 'instant' -oplossingen voor zinge-

vingsproblematieken. Eigenlijk zijn er geen
oplossingen in de klassieke betekenis van het

woord. De oplossing zit eigenlijk in de metho-
dl' 2e.

De impact van de Centra voor
Morele Dienstverlening

Bij de inventarisering van de enquête valt de
werkelijk bevonden impact van de morele
dienstverlening te constateren door de specifiek
eigen positie van het vrijzinnige profiel, de
werkmethoden en de toelagen via het departe-
ment van Justitie. De impact van de morele
dienstverlening als geheel voor het maatschap-
pelijke veld is moeilijk te preciseren. Van de
respondenten komen dienaangaande weinig fei-
telijk onderbouwde antwoorden. Daarom is dc
impact moeilijk te kwantificcrcn, ook omdat cr
geografisch te weinig CMD de kaart bestrijken.
De impact is bijgcvolg ook sterk regionaal en
lokaal afhankelijk. Als extra plussen zict men
onder andere: a) De zogenaamde aanwezig-
heidspolitiek: de pluralistische invulling van
morele dicnstverlening. b) De CMD zijn verte-

genwoordigers, bewakers en bepleiters van het
vrijzinnig humanisme. c) Morele dienstverlening
is kosteloos voor een brede doelgroep met bijna
geen wachttijden. d) Morele dicnstverlening
heeft ook voordelen voor dc gelovigen: bcpaal-
de taboes en thema's in cigen kring zijn bij de
centra wel besprcekbaar.
Als extra minnen ziet men onder andere: a) De
kwantitatieve minimaliteit, de geringe bekend-
heid van nog te weinig centra. b) Ondanks dc
min of meer aanvaarde positic in de opcnbare
welzijnsscctor is er toch sprake van protectio-
nisme en wordcn de CMD doodgezwegcn of
tegengewerkt in de confcssionele sector.
De tockomstige profilcring ziet men graag inge-
vuld door mecr morele consulcnten te detache-
rcn naar de verschillendc werkvelden zoals de
categoriale morele dicnstverleningcn in de zie-
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kenhuizcn en de Openbare Centra voor Maat-

schappelijk Werk. Iedere morelc consulcnt zou

uitvoercnd actief moeten zijn in een instelling.
(In de stad Antwerpen zijn acht morelc consu-

lenten werkzaam in instellingen, waarvan zes
full-time en twee in dceltijd.) Ook zict mcn ccn

noodzaak voor nauwere samenwerkingsverban-
dcn mct dc vakbonden en de Vlaamsc Dicnst

voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), ter humani-
sering van de arbeidsomstandigheden en hct
begeleiden van werklozen of mensen met pro-
blemcn in de werksituatie.

Bovenal constateert men een grote behoefte aan
visieol1twikkeling en kwaliteitszorg met betrek-
king tot planmatiger werken, met als einddoel
een gestadige en gezonde groei van het aantal
Centra voor Morele Dienstverlening en het aan-
tal moreIc consulenten.

Het ideaalprofiel van de moreel
consulent

Idealiter is de moreel consulent een generalist

vanuit humanistisch-vrijzinnige waarden die
tevens inzicht heeft in de welzijnssector. Hij/zij
dient alle kenmerken van ccn gocd communi-
cator te vcrtonen en kan op diverse niveaus ken-
nis en informatic overdragen. Dc moreel
consulent is luistervaardig, kan sprekcn in het
opcnbaar en beschikt over redactioneIc vaardig-
hedcn. Hij of zij is voldocnde extravert en toch
discreet, diplomatiek en asscrtief, is kritisch voor
zichzelf cn andercn en heeft een groot incasse-
ringsvermogcn. De moreel consulent is creatief
en heeft de nodige maturiteit. Kortom, men
moct over ecn evenwichtigc pcrsoonlijkhcid
beschikken. Men moet zowel zelfstandig kun-
nen wcrkcn, maar ook goed in een team kun-
nen functioneren. Ecn gcënquêteerde wijst erop
dat al deze deugden cn idealen wellicht moeilijk
in één persoon te vindcn zullen zijn. Er worden
indcrdaad nogal wat eisen gesteld aan de moreel
consulent. Toch vcrschillen de eiscn van de
geënquêteerde VVV -crs tamelijk. Een aantal
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respondenten vindt een opleiding op academisch

niveau nuttig, maar niet noodzakelijk. Ande-

ren vinden een universitaire opleiding gewenst
in richtingen zoals psychologie, sociologie en
criminologie. Weer anderen vinden een 'Ho-

bu'-opleiding (HBO-opleiding) een minimum
vereiste. Slechts enkele respondenten vinden een
specifieke universitaire opleiding een absolute
vereiste. Gezien het eisenpakket dat men aan de
consulent stelt, verbaast dat nogal. Volgens

slechts één respondent dient de morele consu-
lent een degelijke theoretische vorming geno-
ten te hebben om de humanistisch-vrijzinnige,

niet-confessionele levensbeschouwing te kun-

nen verdedigen.
Een andere respondent meent dat in een speci-
fieke opleiding een gelijkwaardiger plaats zou
moeten worden toegekend aan theorie en

praktijk. Deze respondent verwijst naar de
Nederlandse collega's, die eerst voor een be-
roepsopleiding opteerden en pas daarna voor een
academische opleiding. Het leren van de Neder-

landse heuristiek is volgens deze persoon een
vereiste. Sommigen merken op dat een diploma
geen waterdichte garantie biedt voor een dege-
lijke invulling van het beroep. Wellicht heeft
deze opmerking te maken met het examensys-
teem dat is opgezet om een baan te krijgen.
Voor vele openbare functies dient men in Bel-
gië niet alleen een (vak)diploma te hebben, maar
moet men opnieuw bij de betreffende organisa-
tie een heus examen afleggen voor de in te vul-
lenjob.
De geënquêteerden zijn het unaniem eens over
het nut van bij- of nascholing en de mogelijk-
heid tot uitwisseling van ervaringen.
Wat opvalt in het rapport is dat de bestaande
opleidingen voor veel ondervraagden niet aan
de verwachting voldoen. De opleidingen aan de
Gentse Universiteiten de Vrije Universiteit van
Brussel worden als te abstract gezien en zijn vol-
gens deze ondervraagden te weinig relevant voor
de praktijk. Enerzijds wordt er dus een te hoog
abstractiegehalte van de opleidingen gesignal-
eerd, anderzijds worden de opleidingen door
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sommigen als te weinig filosofisch onderbouwd
gezien. Allerlei bedenkingen en suggesties

komen uit de bevindingen naar voren, maa'r
men vindt massaal dat de samenwerking tussen

de opleidingen en de veldwerkers geïntensiveerd
en uitgebreid dient te worden.
Ook wordt voorgesteld om op termijn - naar
Nederlands voorbeeld - aan een eigen vrijzinnig

opleidingsinstituut te denken. Anderen vinden
dat de contacten met de VUB dienen te worden
versterkt voor het verkrijgen van een specifie-

ke opleiding. Een opmerking gaat over de lage
status van het diploma 'Licentiaat in de morele
begeleiding'. Geslaagden komen volgens de

opmerker op de onderste trede van de ladder
voor potentiële kandidaten die zedenleer mogen
doceren. Het diploma wordt ook niet vermeld

voor functies waar een filosoof of psycholoog,
een moraalwetenschapper of maatschappelijk
werker wel in aanmerking komen. Het diploma
moraalwetenschapper van welke de opleiding
morele begeleiding een afsplitsing is, wordt ken-

nelijk hoger gewaardeerd.

Nieuwe perspectieven

In januari 1999 vond te Wemmel (omgeving
van Brussel) een voorzittersberaad plaats van de
lidorganisaties'van de UVV. Van het voorzit-
tersberaad gaat een flink moreel gezag uit. De
lidorganisaties krijgen vanuit de voorzittersraad
hun stem in de UVV. De bijeenkomst had tot
doel de leden te informeren over een komend
nieuw wetsontwerp met betrekking tot de
publiekrechtelijke en financiële positiebepaling
van de verschillende vrijzinnige geledingen. In
dat wetsontwerp wordt per provincie een niet-
confessionele levensbeschouwelijke gemeen-
schap erkend. Voor de uitzonderingspositie van
de stad Brussel worden er twee erkend voor de
verschillende taalgemeenschappen. Voor elke
gemeenschap wordt een instelling van publiek-
rechtelijke aard opgericht die de materiële en

financiële belangen van de gemeenschappen
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behartigt. Binnen de gemeenschappen bepaalt

de koning het aantal en de gebiedsomschrijvin-

gen van de diensten.
De term 'Centra voor Morele Dienstverlening'

wordt verbreed tot 'Dienst voor morele dienst-
verlening' .

De wedden en pensioenen van de afgevaardig-
den worden betaald door de staat en de func-
tioneringskosten van de instellingen worden ten
laste gelegd van de provincies en het Brussels
hoofdstedelijk gewest.
De lidorganisaties hebben niet veel vertrouwen

in dit nieuwe statuut. De gedetailleerde struc-
tuur staat de vrijzinnigen niet aan. Men ervaart
er rechtstreekse betutteling in in vergelijking met
de 'kerkf.1brieken'.

De publiekrechtelijke 'kerkfabrieken' hebben
geen administratieve controle van de minister
van Justitie en de provinciale instellingen heb-
ben dat wel. De tekst van het wetsontwerp gaat
volledig voorbij aan de realiteit van de structuur
van de afgelopen vijftig jaar. Bepaalde termino-
logie wordt veranderd en verbreed, maar de
invulling van het concept 'morele dienstverle-
ning' wijzigt niet.

Er werd flink gemopperd. De wet zou een 'pis-
paal' blijven. De Centrale Vrijzinnige Raad zal
het wetsontwerp dan ook niet goedkeuren. Het
gaat niet ver genoeg. De voorzitter vindt echter
dat het een illusie is te denken dat de minister
van Justitie de gehele vrijzinnigheid in België zal
willen financieren. Hij is zich bewust van het (te)
smalle maatschappelijke draagvlak van een poli-
tiek akkoord voor een volledige erkenning van
de relatief kleine groep vrijzinnigen. Aangeno-
men wordt dat de regering het wetsontwerp wel
zal goedkeuren. AI zal er vermoedelijk met de
wisseling van de politieke macht van de christe-
lijke CVP naar de liberale VLD wel nieuwe
hoop ontstaan.
Voorlopig blijft er ook veel gekibbel over de ter-
minologie en de invulling van het concept
'morele dienstverlening'. Het Klavertje Vier
werd tijdens het beraad opnieuw bevraagd op de
degelijkheid ervan. Dit touwtrekken en con-
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troleren komt mede, omdat de leiders van de

verschillende lidorganisaties op meerdere stoe-

len zitteIl. Zij hebben in meerdere lidorganisa-
ties een flinke stem in het kapittel. Het gaat er

de voorzitters om voor hun eigen organisatie(s)
zoveel mogelijk rendement uit het Klavertje
Vier te halen. Men is klaar voor de onderhan-
delingen met de nieuwe minister. Het verslag

verraadt uiteindelijk toch een opgelucht gevoel
bij de betrokkenen. Met de 'historische' woor-

den wordt geponeerd dat de 'Norm van Wem-
mel' wordt gehaald.

Bezoek aan een Centrum voor
Morele Dienstverlening

Na de algemeen overkoepelende situatie te heb-
ben bestudeerd, leek het mij zinvol om kennis
te gaan maken met de mensen in het veld. Hun
'gezichten' geven immers betekenis aan de wer-
kelijk gevoelde feiten. Het provinciaal Centrum
voor Morele Dienstverlening in Antwerpen
bleek een uitstekend geoutilleerd pand met zes
vaste. medewerkers. Drie à vier persoonlijke
werkkamers, een ontvangstruimte en een admi-
nistratiefhart geven het centrum een uiterst pro-
fessioneel aanzien. Zulke centra missen wij nog

in Nederland. Jammer dat de spontane inloop
van cliënten nog te verwaarlozen is.
De samenwerking met de lekenconsulenten en
de OCMW-consulenten die in de instituten
werken, maakt van het centrum een draaischijf
voor uitwisseling van ervaringen en ontmoetin-
gen. Tijdens het gezellige onderhoud met nage-
noeg de voltallige groep werd duidelijk dat de
Vlaamse raadslieden zich bewust zijn van de
kleinschaligheid van de Vlaamse vrijzinnig-hu-
manistische hulpverlening. Inhoudelijk, naar de
cliënt toe, is de taakomschrijving van het werk
niet zo moeilijk uit te leggen.
Maar de identiteitskwestie in het hulpverle-
ningscircuit is duidelijk een obstakel. Met een
schouderophalende illustratie werd gezegd:
'Vanuit andere specialisaties zegt men ons: "Wat
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jullie doen, doen wij (vanzelfsprekend) ook".'3
Doorverwijzingen vanuit andere disciplines zijn
er dan ook zelden. Net zoals in Nederland moet
men moeite doen om voor vol te worden aan-
gezien op de hulpverleningsmarkt. En voor vol
worden aangezien kunnen de morele consulen-
ten zeker. Nicole Everaerts: 'Van ons wordt
verwacht dat we alles kunnen. Persoonlijke
morele begeleiding, afscheidsplechtigheden op
maat leveren, redactioneel werk verrichten.
Coördinerende ondersteuning bieden in de
regio enzovoort.' 4 Everaerts heeft eertijds ook
'De Grijze Geuzen' opgericht, een organisatie
voor de derde leeftijd, die zij nu weer overlaat
aan anderen. Ook verzorgde zij tijdens de
zomerschool van de Vrije Universiteit Brussel
een workshop over 'Kinderen en rouwverwer-
king'. Zij lever~het bewijs uit het UVV -rapport
dat de generalistisch opgeleide raadslieden een
of meerdere specialiteiten te bieden hebben. Of
die specialisatiesgegenereerd zijn vanuit de vier-
jarige opleiding, vraag ik me wel af. De groep
consulenten in het Antwerpse Centrum zijn
veelal multidisciplinaire academici. De specia-
lisaties kunnen en zullen dus ook vanuit eerde-
re studies en beroepen gegroeid zijn. Al bij al,
petje af voor de Antwerpse veldwerkers. Hun
vlijt en geestdrift zorgen voor een tastbare
opwaartse beweging van het Vlaamse geestelijk
raadswerk.

Ine Spitters is vrijgevestigd moreel consulente te Ant-
werpen.

Bronnen

bifomap CentnIm voor Morele DienstverlenitIg Atltwerpen.

Unie Vrijzinnige Verenigingen V.Z.W., Nota Moreel

Beraad 1998, Sint-Lambrechts-Woluwe.

Verslag vatl het voorzittersberaad UVV. januari 1999. UVV

Sint Lambrechts-Woluwe.

UVV V.Z.W. Federaal secretariaat: A,ltetltle, 16ejaar-

gang. extra editie Zomerschool.
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1. Chris van Maele. moreel consulente te Gent.

2. Ibid.

3. Hilde De Paepe. moreel consulente. Centrum voor

Morele Dienstverlening Antwerpen.

4. Nicole Everaerts. OCMW moreel consulente, onder

andere in een kinderziekenhuis en een bejaarden-

centrum.
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Door het leven getekend

Doorwerken en verwerken of wegwerken van ingrijpende

levensgebeurtenissen, en de invloed daarvan op

zelfwaardering en zingeving

Ina Brouwer

11 Hoe verwerken mensCII gebeurtenissCII die hun uiterlijk verminken eli hun leven veranderelI? Hoe
gaan //lensen om met ervaringelI die geCII zichtbare littekens achterlaten, //laar wel de illlierlijke
belevingswereld ontwrichten? Door //liddel van existentieel-biografische allalyses vall romans
(Brouwer 1994: 39-54) en door gesprekken //let mellSCII lIIet al dan niet zichtbare littekens, kreeg
ik voorzichtige alltwoordell op deze twee vragen. Oppervlakkig gezien, lijkt het als(~rmensen meer
gericht zijn op het wegwerken datl op het verwerken van ingrijpellde levCl1sgebeurtenissen, die luw

uiterlijk of innerlijk verminkt hebbell. De drang 0111 die verwoestingen te niet te doen door ze 'weg
te werkw' is groot. Uit dit artikel blijkt dat het moeilijk CII soms otllllogelijk is O//l die gebeurte-
Ilissen eell eigen plek in het levellsverhaal te geven. De drempel kali te hoog zijn, de situatie te
//loeilijk, de itllierlijke belevillg te chaotisch, de moedeloosheid te groot, liet proces te lal/gdurig.
Lang niet iedereen kan of wil lang de stap zetten 0111 ingrijpellde levensgebeurtCllissen door te wer-
ken ell te verwerken. Ieder gaat op eigen wijze //let existentiële vragen 0111. Toch blijft de drang om
ervaringen samCllhallg te geveII, bestaatl. Somllligen lukt het wel O//l ingewikkelde en moeilijke
ervaringelI in het levCllsverhaal door te werken en te verwerkCll. Die ervaringelI vormelI dan in het
levellsverhaal brolwen ell aanknopillgspunten voor zelfwaarderillg en zingeving. Kortolll, als het
lukt O//l verwerken als belal/grijker te ervaren dali wegwerken, dali komt dit ten goede aall de eigen
levenshouding en levellsvisie: llleil vindt een andere verhouding tot zichzelf en tot menseli die het
'eng' vinden O//l lIIet 'door het levCl1getekende' mensen om te gaan.

Schok
Voldaan, met een tas vol boeken, verliet ik de
drukke bibliotheek en liep de zonnige Stadhuis-

brug op. Genietend van de voorjaarszon, pakte
ik m'n fietssleuteltje. Een brug verder schalden
de stemmen van de bloemenkooplieden luid-
ruchtig tegen de gevels op. Toen zag ik hem, pal
naast m'n fiets, de zwerver. Eerst viel me zijn
geblokte vierkante hoofd op. Toen zag ik dat z'n
onderann één etterende pusmassa was. Er was een
reep huid weggesneden van zo'n tien centimeter
lang en drie centimeter breed. Overdwars waren
nog drie repen van de huid weggesneden. Het
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was alsofik een klap kreeg. Ik voelde me onwel,
greep haastig m'n fiets en maakte dat ik weg-
kwam.

Vlak bij deze plek was ik jaren eerder op een zelf-
de manier onwel geworden. Op de brug tussen
de bloemen verkopers stond toen een man met
een paars opgezwollen misvormd gezicht vol uit-
stulpsels en knobbels. Hij zag mijn schrik, maar
dat deerde hem niet. Door mijn schrik heen, zag
ik dat hij genoot van de zon, van de drukte op de
markt, van zijn partner die hem vergezelde, van
de veelkleurige bloemenzee, van het gesprek met
de bloemenkoopman van wie hij bloemen kocht.
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Het zien van de misvormde ander gaf mij een

schok. Zijn uiterlijk riep weerzin, afkeer, walging

en schrik op en ik wendde me zo snel mogelijk af

Ik vluchtte. Achteraf vroeg ik mezelf af, waarom
de confrontatie met verminkte of misvormde

mensen een reactie als deze kon oproepen: Waar-
om word ik onwel en wend ik me af, als ik word

geconfronteerd met lichamelijke kwetsuren en

vem1inkingen?

Kijk ee/lS wat verder da/l mij/l litteke/l
Niet lang na deze confrontatie, zag ik op R TL4
een aflevering van het Oprah Winfrey-achtige

praatprogramma Catlzeri/le. Het onderwerp van
deze aflevering was: 'Kijk eens wat verder dan

mijn litteken'. Voor de camera zaten mensen die
ingrijpende operaties hadden ondergaan: vermin-

kende kaakoperaties, amputaties van een borst of
been. Samen met vrienden en familieleden waren
ze naar de studio gekomen. Chirurgen, huidthe-

rapeuten en deskundigen op het gebied van
wondverzorging waren ook uitgenodigd.
Catharine vroeg haar verminkte gasten, hoe zij

deze operaties, verwondingen en verminkingen
beleven en verwerken. Emotioneel vertelden de
gasten dat zijzelf hun verminkte uiterlijk nog wel
kunnen aanvaarden, maar dat buitenstaanders vaak
tactloos reageren. Dit maakt de verwerking er
allesbehalve makkelijker op. Het kwetst hen dat
hun uiterlijk bij buitenstaanders schrik en afschuw
oproept. Zij voelen zich kwetsbaar en overgele-
verd aan het publiek. De aanwezige familie en
vrienden vertelden dat voor hen de acceptatie van
het verminkte lichaam makkelijker is dan voor
toevallige voorbijgangers. Zij maken immers het
hele proces mee en zijn al blij dat het slachtoffer
nog leeft. Maar ook zij storen zich vaak geweldig
aan de opdringerige, tactloze of afwijzende reac-
ties van het publiek. Op straat lopend, horen ze
vaak achter zich smoezen: 'Wat zou die hebben?',
waarna er een onbeschaamde vraag of reactie
volgt. Die houding van voorbijgangers is kwet-
send en roept agressiviteit op bij de betrokkenen;
zij voelen dan behoefte om die anderen te schok-
ken en te confronteren met dat verminkte uiter-
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lijk. Voor de slachtoffers is het weer hebben van
een 'normaal' uiterlijk de vurigste wens. Velen

hebben daarom plastische chirurgie ondergaan. Uit

de reacties van de gasten en hun familie en vrien-
den in Catharine's praatprogramma bleek dat niet
de innerlijke verwerking, maar het 'normale'

uiterlijk een belangrijke factor voor aanvaarding
is. Ze gaven geen antwoord op Catherine's vraag

hoe zij de verandering in hun uiterlijk voor zich-
zelf (innerlijk) hadden verwerkt. De verminkten

en hun familie deden een vurig appèl op het
publiek om voortaan met respect en tact bejegend

te worden.

UitgangsplInt
Soms zetten (ingrijpende) gebeurtenissen in de
buitenwereld de binnenwereld in beweging, en
soms bepalen ervaringen in de binnenwereld de

houding tot de buitenwereld. Onder buitenwe-
reld versta ik de leefwereld. Onder binnenwereld
versta ik de innerlijke belevingswereld of existen-

tiële biografie. Het lichaam zie ik als focalisatie-
punt tussen die" binnen- en buitenwereld. Het
begrip focalisatie is een narratief begrip dat een

perspectief uitdrukt. (Mieke Bal, 1990: 34) Het
lichaam wordt opgevat als een perspectief waarin
de dualiteit tussen uiterlijk en innerlijk is opgehe-
ven. Een 'bandbreedte' waarin de 'uiterlijkheid'
van lichamelijke vem1Ïnkingen vraagt om inner-
lijke verwerking en, omgekeerd, 'innerlijke kwets-
uren' (die zich kenmerken door verwardheid of
oppervlakkigheid in bestaansoriëntatie en levens-
visie, door 'knopen' en 'gaten' in het levensver-
haal) vragen om verwerking van (ingrijpende)
ervaringen in het levensverhaal.
In zijn boek Op zoek /laar hoop stelt Meerten ter
Borg dat in onze samenleving de kwetsbaarheid
en de eindigheid van het menselijk lichaam niet
onder ogen worden gezien, maar veeleer medisch
gedefinieerd. (1997: 15-38) Onbehagen, onvrede
en existentiële vragen worden langs medische weg
verholpen. Hij concludeert dat de technologisch
hoogwaardige gezondheidszorg de getroffen mens
en zijn of haar familie in de kou laat staan als het
daarop aankomt. Ook uit Catharine's praatpro-

125



gramma kwam dit beeld naar voren. De medici en

farmaceutische industrie doen fantastisch werk met
plastische chirurgie. Maar men was zo gericht op

het ongedaan maken van de verwoestende sporen
van ziekte of ongeval dat alleen dit belangrijk
bleek.

De vraag naar de innerlijke verwerking werd niet
beantwoord. Nog meer dan de getroffenen spra-

ken de medici over de vem1Înking als een afwij-
king van het normale, een 'fout' die zo snel en zo

goed mogelijk weggewerkt moet worden.

Zelfwaarderillg etl zillbelevillg
Uit het televisieprogramma en mijn eigen erva-
ringen komen drie punten naar voren. Ten eer-
ste lijkt het erop dat veel mensen - waaronder
ikzelf - schrikken van en afWeerreacties ervaren bij
het zien van mensen met littekens. De getroffenen .
benadrukten het belang van de reacties van t:1nli-
lie, vrienden en bekenden en toevallige voorbij-
gangers op hun uiterlijk.

Het lijkt erop - dat is het derde punt - dat mensen
met littekens niet of nauwelijks antwoord kunnen
geven op de vraag naar innerlijke verwerking. Ze
benadrukten het belang van plastische chirurgie,
wegschminken en bandages waardoor hun mis-
vonning zo min mogelijk zichtbaar is.

Hiermee was mijn belangstelling gewekt en
besloot ik dit verschijnsel te gaan onderzoeken.
Mijn centrale vraag daarbij was:

Wat betekenen de steun, respect en tact - ofhet
ontbreken daarvan - van familie, vrienden en bui-
tenstaanders bij het innerlijk verwerken van de
lichamelijke verminkingen en/ of het verwerken

van ingrijpende gebeurtenissen in het levensver-
haal? In hoeverre draagt bemoediging, ondersteu-
ning, respect en tact van derden bij aan de
innerlijke verwerking van de gebeurtenissen en het
gevoel van zelfwaardering?

Mijn doel is om door middel van deze twee vra-
gen na te gaan, hoe in het levensverhaal van men-
sen die een ingrijpende gebeurtenis doormaakten,
verwerking, geblokkeerde verwerking of weg-
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werken van die ervaringen de zelfwaardering en

innerlijke ontwikkeling beïnvloeden. Hoe ver-

houdt verwerken zich tot een geblokkeerde ver-
werking? Hoe verhoudt geblokkeerde verwerking

zich tot wegwerken? En tot slot: wat betekent ver-
werken, geblokkeerde verwerking en wegwerken

voor de zelfWaardering van de betrokkenen?
Onder 'verwerken' versta ik het zodanig integre-

ren van gebeurtenissen in het levensverhaal dat

deze in de vertelling aan anderen en in de reflec-

tie daarop voor zichzelf worden 'meegenomen' of

zelfs inspiratiebron vormen voor verder zin gevend
handelen.

Onder 'geblokkeerde verwerking' versta ik het
aangedaan zijn door de gebeurtenissen zonder
daarover te kunnen spreken. Het verlamt en leidt

tot apathisch reageren. En ook to het gevoel dat
de werkelijkheid een droom is. Er zit een 'wond'
in het levensverhaal, die niet geheeld is. De

gebeurtenissen krijgen daarin geen plaats, kunnen
(nog niet) worden verteld.

Onder 'wegwerken' versta ik dat de emotionele

gevolgen van de verminking of ingrijpende
gebeurtenis niet doorleefd worden. Er is maar een
vurige wens: het leven moet 'normaal, op de oude
voet' doorgaan. De inbreuken op lichaam en leven
moeten zo snel mogelijk worden hersteld.
Mijn vooronderstelling is dat de zelfWaardering en
zin beleving het grootst is als de gebeurtenis inner-
lijk verwerkt wordt, daarentegen het minst aan-
wezig is bij een geblokkeerde verwerking en het
meest van anderen afuankelijk is, als er een vurige

wens bestaat om het hele gebeuren zo snel moge-
lijk onder controle te krijgen en door te gaan alsof
er niets gebeurde.

Mijll gesprekspartllers
Om deze vragen te kunnen beantwoorden voer-
de ik gesprekken met zes willekeurige mensen in
mijn omgeving van wie de littekens mij opvielen.
Eerst raakte ik gewoon aan de praat over hun lit-
tekens. Daarna maakte ik een afspraak voor een
meer diepgaand en vertrouwelijk gesprek. Van
twee van hen - ik noem ze Rosa en Freek -
beschrijf ik hier hun verhaal.
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Om mezelf te oriënteren en voor te bereiden op

de gesprekken analyseerde i~ op existentieel-bio-
grafische wijze drie romans waarin het thema ver-
minking een rol speelt, namelijk: De jongen met het
litteken, een kinderboek van Monique Thijssen,

Autobiografie van een gezicht, een autobiografische

roman van Lucy Grealy en Littekens van Patricia
de Martelaere. Ik geef eerst een korte samenvat-

ting van deze drie boeken, gevolgd door de resul-

taten van de analyse. Vervolgens geef ik een
samenvatting en de resultaten van de existentieel-

biografische analyse van de gesprekken met Rosa
en Freek.

Romans

In De jongen met het littekerlmaakt de hoofdpersoon
Pompon een voorval mee dat zijn leven van de

ene op de andere dag totaal verandert. De niet-
verzekerde boerderij van zijn vader brandt af Zijn
moeder, de hond en de schapen komen in de

vlammen om. Als Pompon te hulp schiet, krijgt
hij een brandende balk over zich heen die zijn
gezicht verminkt en een lelijk rafelig litteken ach-
terlaat.
Het litteken is de uiterlijke manifestatie van een
ingestorte belevingswereld: het diep insnijdende
verdriet over het verlies van moeder, angst, boos-
heid, schuldgevoel over het feit dat hij haar niet
kon redden, de schaamte om zich aan anderen te
laten zien. Bovendien komen daar de problemen
met zijn vader bij en de (financiële) zorgen nu ze
geen huis en inkomen meer hebben. Pompons
vader PapaJo houdt geen zichtbare littekens over
aan deze gebeurtenis, maar verkeert lang in een
shocktoestand. Hij trekt zich terug uit de dorps-
gemeenschap en wil niet over het drama praten.
De moed ontbreekt hem om de ruïne van de
boerderij opnieuw op te bouwen.

In Autobiografie van een gezicht vertelt Lucy Gre-
aly haar eigen levensverhaal. Op negenjarige leef-
tijd botst ze tijdens een balspel met haar kaak tegen
het hoofd van een klasgenoot. Deze botsing bleek
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een Ewing-sarcoom tot gevolg te hebben, een
zeldzame vorm van kanker die in 95% van de

gevallen dodelijk is. Grealy beschrijft de lijdens-
weg van talloze operaties. Om haar leven te be-
houden wordt een groot deel van haar kaak
operatief verwijderd. Grealy vertelt dat haar groot-

ste lijden niet bestond uit lichamelijke pijn, maar

uit de lelijkheid van haar verwoeste gezicht. Men-
sen en kinderen ondiepen haar. Pas na achttien jaar

en bijna dertig operaties is de reconstructie van
haar gezicht geslaagd.

In Littekens beschrijft Patricia de Martelaere de

stagnatie van het innerlijke ontwikkelingsproces
van twee jonge mensen, die tot uitdrukking komt
in hun moeizame liefdesrelatie.

Eva, een studente medicijnen, heeft op haar buik

een litteken in de vorm van een ritssluiting. Eva
verzint steeds een ander verhaal over de oorzaak:

vroeger gedroeg ze zich wild en ontembaar, omdat
ze liever als jongen was geboren. Tijdens een

klimpartij in een boom greep ze mis en viel ze. Nu
is het haar diepste wens om arts te worden. Ze is
bijna klaar met haar studie en kiest daarbinnen
voor een technisch-rationele benadering. Met haar
gevoelens en haar innerlijk leven weet ze geen
raad, haar innerlijk is onsamenhangend en chao-
tisch. Haar relatie met Vincent, een student filo-
sofie, is een puinhoop. Ze mist het vermogen om
zich gevoelsmatig open te stellen naar Vincent, die
haar daardoor wantrouwt en bovendien haar leef-
wijze controleert.
Vincent is getekend door een litteken op zijn
voorhoofd. Vlak na het behalen van zijn rijbewijs
veroorzaakte hij een auto-ongeluk. Sindsdien heeft
hij vaak hoofdpijn, hij kan zich niet meer con-
centreren. Hij meent dat zijn moeder hem voor-
liegt over haar relatie en dat zijn echte vader dood
is. Die mist hij. Zijn studie-achterstand is enorm,
zijn beurs komt in gevaar. Het liefst zou hij met
z'n studie stoppen, maar daartegen verzetten z'n
moeder en Eva zich hevig. Omdat hij niet met zijn
eigen verlangens voor de dag durft te komen, blijft
hij iedereen voorliegen over de werkelijke stand
van zaken.
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Existentieel biografische analyse

Analyse 1: groei en integratie
Niet alleen het gezicht van Pompon wordt ver-

minkt, maar zijn hele bestaan wordt door elkaar
geschud: hij verloor zijn moeder, zijn huis, zijn

hond en in zekere zin zijn vader. Zijn vader is in
een shocktoestand. Hij is als 'versteend' en ver-

doofd. In de kleine hut aan de rand van het dorp
waarin de vader en Pompon nu wonen, is het

leven geladen met onuitgesproken emoties. Ze
kunnen niet met elkaar over het gebeurde praten.
Pompon trekt overdag het dorp in om voor zich-

zelf en zijn vader de kost te verdienen. Hij vraagt
of de dorpsbewoners kleine klusjes voor hem heb-
ben te doen.

Een groep dorpsjongens pest hem om zijn
geschonden gezicht. Hij voelt zich ellendig en geÏ-
soleerd en kan met niemand zijn emoties delen.
Tijdens een van z'n eenzame tochten door de dui-
nen ontmoet hij Andrea, de geadopteerde doch-
ter van twee zigeuners, die met een klein
circusgezelschap rondtrekken. Zigeuners worden
overal veIjaagd, omdat ze geen vergunning heb-

ben. Er ontstaat contact tussen Andrea en Pom-
pon. Andrea vraagt naar Pompons verhaal en raakt
zijn litteken aan. Ze worden verliefd. Als de zigeu-

ners opnieuw door de politie veIjaagd dreigen te
worden,"ontwikkelt Pompon een actieplan. Als hij

de afgebrande boerderij weer opbouwt, kunnen
hij en Andrea gaan trouwen. Haar zigeunerpleeg-
ouders en zijn vader kunnen op de boerderij
komen wonen. Sjouwend tussen de afgeblakerde
ruïne komen de herinneringen terug. Hij door-
leeft opnieuw alle verschrikkelijke momenten van
de brand: de rook, de schapen, de schreeuw van
zijn moeder, het instortende huis. Hij vindt de
dode hond in een kast. Al werkende ver-werkt hij
zijn emoties. Een oude schaapsherder die onder-
dak had gevonden in de afgebrande boerderij,
helpt hem. Pas in de slotf:1se van de bouw con-
fronteert Pompon zijn vader met zijn plannen. Die
is ten diepste geroerd en kan daarna eindelijk pra-
ten over zijn beleving van de brand, die zijn leven
en toekomst verwoestte.
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In dit kinderboek brengt het drama van de brand

grote verschuivingen teweeg in het leven van de

hoofdpersoon Pompon. Deze gebeurtenissen
maken zijn leven een stuk moeilijker dan voor-
heen. De schrijfster Monique Thijssen beschrijft

de persoonsontwikkeling van Pompon als een

doorgaande beweging. De verschrikkelijke ge-

beurtenissen zijn voor Pompon moeilijk onder

ogen te zien. Met behulp van anderen doorleeft
hij ze opnieuw. Andrea raakt emoties en gevoe-

lens die hem innerlijk in beweging zetten. De

schaapherder helpt hem zowel bij de opbouw van
de afgebrande boerderij als bij het verwerken van

de gebeurtenissen. Deze krijgen een belangrijke
plek in zijn levensverhaal en geven richting aan

een nieuw zingevend toekomstperspectief.
Pompons littekens blijven, maar zelf gaat hij het
minder belangrijk vinden wat anderen daarvan

vinden. Opvallend is dat de dorpsbewoners hem
als huwelijkscadeau geld aanbieden voor een plas-
tische operatie.
Door de opbouw van de boerderij kenmerkt
Pompons levenshouding zich nog meer dan voor-
heen door (zelf)waardering, (zelf)verantwoorde-

lijkheid, (zelf)zorg, contact, communicatie. Hij
staat open voor nieuwe gevoelens en mogelijkhe-
den en heeft oog voor de sociale verhoudingen in
de dorpsgemeenschap. De verwerkte gebeurte-
nissen versterken zijn levenshouding en visie op

zijn bestaan en maken de opbouw van een zinvolle
toekomst mogelijk.

Analyse 2: acceptatie elI zelfwaardering
Lucy Grealy vertelt dat door de vele operaties van-
wege de kanker in haar kaak haar gezicht verminkt

werd. Dit vormde de ergste bron van lijden: haar
lelijkheid. Mensen schrikken van haar uiterlijk. In
het boek beschrijft Grealy de sfeer uit haar jeugd
waarin dit drama zich voltrekt: de ziekenhuizen,
de dokters, haar moeder die haar wegbrengt en
ophaalt, haar vader die haar steunt en bemoedigt
en de financiële offers die dit alles van haar ouders
vraagt.
Ze bdeeft het als in een droom, als iets wat haar
niet helemaal raakt. Ze heeft er zich innerlijk voor
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afgesloten. De wereld komt vaag en chaotisch
door die afsluiting heen; gevoelsmatig raakt niets

haar. De reacties van anderen op haar lelijkheid
glijden af Haar paard is het enige levende wezen

bij wie ze haar verdriet uit. Het contact met haar
paard voorkomt een totaal isolement. Voor haar

een kans om emotioneel te overleven.
Lucy's beleving van de werkelijkheid blijft jaren-

lang vaag, gesluierd, gevoelsmatig geïsoleerd. Haar
studie medicijnen en contact met studiegenoten

veranderen deze levenshouding niet. Ze leeft als
in een soort droom, ook al sluit ze zich aan bij een

radicaal-maatschappijkritische studentenbeweging,
alwaar ze gewaardeerd wordt om haar scherpe uit-
vallen naar het 'kloo~esvolk'.

Als volwassen vrouw weet ze zich zodanig te kle-

den dat haar lelijkheid minder in het oog valt. Als
ze het bijvak poëzie kiest, verandert er iets aan haar
zelfbeleving: ze leert de betekenis van haar emo-
ties kennen en tot expressie te brengen. Naarma-
te ze ouder wordt, komt ze meer in evenwicht; ze
leert met haar littekens leven. Dan volgt er een

operatie waarbij haar gezichtsreconstructie defini-
tief lukt. Het dringt niet tot haar door: ze kijkt
nooit in de spiegel. Een jaar later, voltrekt zich een
bijzonder belevingsmoment waarin haar kijk op
zichzelf verandert. Bij toeval ziet ze zichzelf weer-
spiegelt in een ruit achter de bar in de gezellige en
geborgen sfeer van een café, waar ze met haar
vriend koffie drinkt. Op dat moment verschuift er
innerlijk iets: ze ervaart dat DIT haar uiterlijk is.
Ze voelt een golf van warmte. In dit ene moment
van bestaansbesef ervaart ze de betekenis van haar
eigen leven voor zichzelf en anderen. Ze ervaart,
hoezeer mensen kunnen lijden, hoe zijzelf heeft
geleden. Haar levenshouding transformeert op dat
moment. Ze beseft nu, hoezeer haar verminkte
gezicht haar leven bepaalde. Dit inzicht vormt de
bron van inspiratie voor een andere levenshou-
ding. Vanuit die verbondenheid met zichzelf en
anderen schrijft ze het boek De autobiografie vall een
gezicht. Ze wil haar inzichten doorgeven aan ande-
ren, zodat die de mogelijkheid krijgen anders met
zo'n lijdensweg om te gaan.
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Analyse 3: wanhoop en regressie
In Littekens gebruikt de schrijfster de Martelaere
de littekens van Vincent en Eva als metaforen die

verwijzen naar een onderliggende bestaansproble-
matiek. Vincents houding kenmerkt zich door

onvermogen om zijn eigen leven richting te
geven. Het litteken op zijn voorhoofd staat sym-
bool voor een zekere 'stuurloosheid'. Dit litteken

was het gevolg van een ongeval waarin hij met de
'geleende' auto van zijn vader uit de bocht vloog.
In zijn leven 'vliegt hij voortdurend uit de bocht':

de studie filosofie boeit hem niet meer, maar hij

durft dit zijn moeder niet te zeggen. Zij betaalt zijn
studie en verwacht dat hij afstudeert als briljant en

knap academicus. Voor haar houdt hij de schijn
op dat hij druk doende is met tentamens.
Ook wil hij van zijn vriendin Eva af Eva drong

zich aan hem op. [n het begin vond hij dat wel
grappig. Inmiddels heeft hij genoeg van haar, van
haar sores, hun eeuwige geruzie en haar briljante
studievoortgang. Vaak wantrouwt hij haar en
denkt hij dat ze voor hem iets verborgen houdt.
Na hevige ruzies zet hij haar soms zijn huis uit,
maar juist dat maakt de relatie spannend. Beiden
ervaren dat ze toch iets met elkaar hebben. Dan
begint opnieuw het kat en muisspel van wel of
niet contact zoeken.
Het liefst zou Vincent automonteur worden en
praktisch werk doen, waarbij hij zijn handen kan
gebruiken en het gevoel heeft te leven, maar hij
kan zich niet los maken van zijn moeder en
vriendin en besluiten nemen die tegen hun wil
mgaan.
De oorsprong van het litteken op Eva's buik is niet
duidelijk. Ze verzint er steeds een ander verhaal
over. Het heeft de vom1 van een ritssluiting. Deze
ritssluiting kan opgevat worden als metafoor voor
het manipuleren met gevoelens. Ze kan zich
afSluiten en terugtrekken uit het emotionele gehar-
rewar, een chaos waar ze allang de weg in kwijt-
geraakt is.
Eva studeert medicijnen. Niet omdat ze veel om
mensen geeft. De enige plek waarop ze zich ver-
bonden voelt met zichzelf en anderen is op de snij-
kamer: als ze sectie pleegt op dode lichamen. Met
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Icvende menscn kan ze mindcr gocd uit de voc-

ten. Haar ouders - bij wie zc telkens wccr aanklopt

als het misgaat mct Vinccnt - vindt ze 'bcncden
haar stand'. Haar broer die zich crgcrt aan de van-
zelfsprckcndhcid waam1ee ze iedere kc cr wccr het

ouderlijk huis 'bezet', kan ze niet uitstaan. Zelf
voelt ze zich nict geaccepteerd door de moeder

van Vincent; die vindt haar nict gocd genocg voor
haar zoon.
Op geen enkel moment ervaart zij existentieel
contact met zichzelf en anderen. In dit niemands-
land raast en tiert ze, zoekt ruzie, daagt uit. Nie-

mand ziet haar en zij ziet niemand. Ze voelt de
drang om anders te leven, maar ze weet niet hoe.
Het lukt haar niet om op zichzelf en haar eigen
situatie te reflecteren: ze staart zich blind op een
briljante carrière voor zichzelf als medica en voor
Vincent als filosoof. Ook de wanhoopssignalen
van Vincent die belt vanuit Zuid-Frankrijk om
afscheid te nemen en zelfmoord te plegen, neemt
ze niet serieus.

Het omgaan met littekClls
Als we de drie romananalyses afzonderlijk bekij-
ken vanuit het thema zelfwaardering en zinbele-

ving dan blijkt het volgende: De zelfwaardering
en zinbeleving van Pompon nemen evenredig toe
met de mate waarin anderen zich openstellen voor
Pompons emotionele - door verminking veroor-
zaakte - moeilijkheden.
Lucy Grealy's zelfwaardering en zinbeleving vol-
trekt zich lang nadat haar geschonden uiterlijk
door plastische chirurgie is hersteld. Pas na een jaar
ervaart zij van binnenuit zelfwaardering, gevoel
van bestaansrecht, alsook de drang om haar levens-
verhaal op te schrijven ten behoeve van anderen.
Net zoals bij Pompon zicn we bij Grealy dat pas
nadat zij zichzelf meer als mens waardeert, zij
innerlijk sterker wordt en de kracht krijgt haar iso-
lemcnt te doorbreken. Uiteindelijk wordt ook
haar lijden getransformeerd tot zinvol handelen:
schrijven ten behoeve van zichzelf en anderen.
Eva en Vincent zijn er innerlijk nog het slechtst
aan toe. Hun mogelijkheden tot zelfWaardering en
zinbeleving zijn nihil. Hun levenshouding is brok-
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keIig, zonder samenhang. Hun zelfwaardering is

uitsluitend gebaseerd op de verwachtingen van

anderen. De zelfwaardering en zin beleving van

Vincent dalen tot een dieptepunt. Hij rijdt zich -
in zijn auto - dood. De zinbeleving en zelfwaar-

dering van Eva klimt en daalt al naar gelang zij

mensen emotioneel voor zich weet in te palmen.
Na de dood van Vincent schreeuwt zc in haar

ouderlijk huis 's nachts om haar moeder: die moet

bij haar liggen en haar verwarmen.
Net zoals de hoofdpersonages in de drie romans,
zo zochten ook de getroffen gasten in Catherine's

praatprogramma naar existentiële bestaansruimte.
Zij deden daarbij een vurig appèl op dc kijkers om

niet alleen naar hun uiterlijk te kijken, maar ook
naar henzelf als persoon. Uit niets bleek echter dat
men zich bewust was dat die verwerking ook een
innerlijk proccs omvat. Het was de liefste wens
van de 'getekenden' om via plastische chirurgie
weer een 'normaal' uiterlijk te krijgen, of op z'n

minst als iemand met een 'normaal' uiterlijk aan-
gesproken te worden.
De medici en farmaceuten praatten gedurende het
programma vooral over de mogelijkheden tot
weg-werken van de verminkingen middels de

geavanceerde technologie en verbandtechniek.
Ondanks het aandringen van Catharine gaf geen
van de getroffenen antwoord op haar vragen naar
de wijze waarop men innerlijk de ingrijpende
gebeurtenis had verwerkt. Misschien dat derge-
lijke talkshows ook niet de meest geschikte plek
zijn om in intimiteit en vertrouwen daarovcr te
spreken.

De hier genoemde inzichten sluiten aan op een
onderzoek van Alll1clies van Heijst in Leesbaar
Lichaam. (1993) Zij stelt dat de modernistische cul-
tuur een maakbaarheidscultus produceert, waar-
door een specifiek type zingeving, namelijk dat
van de beheersing, vrij spel lijkt te krijgen. De tra-
ditionele christelijke opvatting over het lichaam
die naar God en de bovennatuur verwijst, lijkt ver-
vangen door de (wetenschappelijke)greep op het
lichaam als maakbaar lichaam. Van Heijst pleit
voor meer ruimte van de hoedanigheden en
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bestaanswijzen van het lichaam zelf - de plezierige
en lustvolle kant - waardoor een ander type zin-

geving van beheersing mogelijk wordt. Daarnaast
meent ze dat lichamelijkheid 'gelezen' moet wor-

den tegen de achtergrond van de culturele bood-
schappen die mensen over hun lichaam krijgen,

zoals bijvoorbeeld culturele codes over'vrouw- en
man-zIJn.
Naast bovengenoemde codes heeft mijns inziens

het lichaam ook een verwerkende, organiseren-

de en integrerende code: iedere (ingrijpende)
levensgebeurtenis - met al dan niet zichtbare

invloed op het lichaam - wordt in principe ver-

werkt en getransformeerd tot betekenis en zin. Als
men jong is voltrekt dit proces zich meestal niet
bewust - als vanzelfsprekend. Naarmate men

ouder is, vraagt dit ook om bewuste inspanning.
Hoewel veel is af te dingen op een te grote
gerichtheid op esthetisch herstel vanuit een te sterk
aangehangen maakbaarheidsgedachte, geven de

analyses van de romans aanleiding te denken dat
deze gerichtheid op het herstel van het uiterlijk
wèl een belangrijke bijdrage kan leveren aan zelf-

waardering en zin beleving. Mijns inziens is echter
alleen esthetisch herstel niet voldoende.
Er is ook emotionele, geestelijke verwerking
nodig, waarin de 'pijn' en het 'lijden' rondom het
veranderd uiterlijk doorgewerkt moet worden. Bij
Pompon en uiteindelijk ook bij Grealy werden de
emoties van dergelijke gebeurtenissen opnieuw
doorleefd en benoemd. Het kwam hun zelfwaar-
dering en zinbeleving ten goede. Dat roept een
drietal nieuwe vragen op: Ten eerste de vraag, hoe
noodzakelijk zelfonderzoek en zelfconfrontatie
zijn voor innerlijke ontwikkeling. Ten tweede de
vraag, hoe noodzakelijk het is in een omgeving te
leven die daar emotioneel ruimte voor biedt. Ten
derde de vraag, hoe £1taal het is voor de zelfWaar-
dering en zinbeleving - zoals bijvoorbeeld uit Vin-
cents geschiedenis blijkt - als de aandacht zich
alleen richt op het wegwerken van littekens en
levensproblemen.
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Gesprekken met 'getekende' mensen

Op basis van deze door biografische analyse
gevonden aanwijzingen en vragen wilde ik een
directer en genuanceerder zicht krijgen op deze

problematiek, door gesprekken te voeren met
mensen in mijn omgeving. Van de zes mensen
met een 'oud' litteken geef ik van twee van hen
hier hun verhaal weer: Freek en Rosa.

Freck
Toen ik Freek (21 jaar) aansprak, liep hij met z'n

arm in een verband. Hij vertelde dat een paar
dagen daarvoor een knobbel aan z'n pols operatief
verwijderd was. Binnenkort zou het scheve tus-

senschot in zijn neus worden rechtgezet. In zijn
gezicht merkte ik enkele 'oudere' littekens op.
Freek vertelde mij het verhaal achter deze litte-
kens.

Zijn eerste verwonding liep hij op als vierjarige.

Hij stond te kijken naar voetballende grotere jon-
gens, toen plotseling de bal keihard tegen zijn

neusbrug knalde. Hij herinnert zich vooral de klap
van de bal en zijn schrik. Hoe de omstanders
reageerden en of hij een bloedneus had, wist hij
niet meer. Hij zag geen samenhang tussen de
onverwachtse knal van de bal op z'n neus en de
scheve neus die binnenkort geopereerd zou wor-
den.

Opvallend was dat deze gebeurtenis zich in zeke-
re zin later herhaalde. Op twaalfjarige leeftijd raak-
te hij aan zijn linkerslaap gewond tijdens een
voetbalwedstrijd. Hij kopte gelijktijdig met een
andere jongen naar de bal. Ook deZe botsing was
hard en onverwacht: beide koppen botsten zo hard
dat hij hersenletsel opliep. Sindsdien heeft hij snel
last van hoofdpijn. Weer krijg ik uit zijn verhaal
alleen een duidelijk be~ld van de onverwachtse
klap. De namen van vriendjes, de naam van de
sportclub of school herinnert hij zich niet. Hij
geeft weinig concrete feiten, gebeurtenissen en
relaties.

Een aantal jaren later gebeurde weer zoiets tijdens
een honkbalwedstrijd. Met een snelle homerun
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had hij indruk gemaakt op het publiek. Mees-

muilend vertelt hij dat hij bij de volgende slag nog
meer indruk wilde makel1. Hij sloeg met z'n
knuppel zo hard om zich heen, dat hij z'n rech-

terslaap trof. l3\oedend werd hij van het veld afge-
voerd. De wond vormde een blijvend litteken.
Aan de binnenkant van z'n wang heeft hij verder
nog een niet zichtbaar litteken. Als kleuter stond
hij naar een oudere jongen te kijken die met een

open zakmes om zich heen zwaaide. Plotseling
zwaaide hij linksom naar achteren en trof Freek

met het mes aan de binnenkant van zijn wang.

Voor Freek heeft dit litteken nu een magische
betekenis; vaak bevoelt hij het in moeilijke
omstandigheden. Door te denken aan deze

gebeurtenis beseft hij dan dat gebeurtenissen ook
goed kunnen aflopen.

Hersen letsel
Aanvankelijk schonk ik in het gesprek geen bij-
zondere aandacht aan het voorval dat zich bij

Freek op twaalfjarige leeftijd op het voetbalveld
afspeelde. Het leek een gebeurtenis in een reeks.
In mijn verbeelding zag ik Freek als een sportie-
ve jongeman die in zijn jeugd met hart en ziel in

sport opging. De sfeer van het gesprek en de stem-
ming van Freek drukten het plezier uit dat hij
eraan beleefde. Hij was trots op de eer die hij
ermee verwierf: Terwijl hij het vertelde, klonk hij

ook weer jongensachtig, heldhaftig: hij zou ande-
ren eens laten zien wat hij kon.
Pas in een tweede gesprek bespeurde ik een meer
existentiële ondertoon. Hij vroeg zich bezorgd af,

of die zware hersenschudding op twaalfjarige leef-
tijd, zo vlak voor zijn puberteit, niet veel grotere
gevolgen. had gehad dan hij aanvankelijk had
gedacht. Hij zag nu in dat vanaf dat moment zijn
leven was veranderd. Hij verloor een schooljaar,
raakte z'n vriendjes kwijt en ontwikkelde een
andere relatie met z'n ouders.
Het derde gesprek met Freek vond plaats na zijn
neusoperatie. De operatie was geslaagd. Hij kon
nu gemakkelijker ademhalen. Ook vond hij er
zichzelf aantrekkelijker uitzien. Hij vertelde sterk
geëmotioneerd over de ziekenhuisopname, met
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name over de pijn 's nachts, en hoe hij daarmee

omging. Plotseling overhandigde hij mij het plas-

tic tussenschot - de veroorzaker van de pijn - dat

gedurende en na de operatie in zijn neus had geze-
ten. Op slag werd ik onwel en draaierig. Ik haak-
te af - wat door Freek niet werd opgemerkt -
waarna ik mezelf dwong om verder te luisteren.

Freeks levensholldi ng
Uit de gesprekken met Freek kwam hij naar voren

als een open, aardige, wat beschroomde jongeman,
die graag inging op mijn verzoek om zijn verhaal

te vertellen. Mijn uitnodiging bleek een 'bron' aan

te boren: zijn verhaal bleek een stromende water-
val die door mij onderbroken en gestopt moest
worden. Hijzelf ging grenzeloos door met vertel-

len.
Toen hij vertelde over de belevingsmomenten op
het sportveld, 'zag' ik als het ware wat er met hem

op die momenten gebeurde. Ik kreeg het beeld
van een 'held' die klappen kreeg en afgevoerd

moest worden. Maar al snel verloor het verhaal
structuur en werd het gevolgd door een brij van

beelden: over het huwelijk van zijn ouders waar-
in hij moest bemiddelen, over de dodelijke ziek-
te van zijn vader. Over de ruzies tussen zijn ouders
en zijn keuze om zijn moeder in dat ruzie maken
tegen zijn vader te beschermen. Zijn eigen hou-
ding was steeds 'reddend' en 'heldhaftig'; er was
sprake van een magisch-heroïsch paranormaal
geïnspireerde interpretatie van de zich voordoen-
de gebeurtenissen. Paranormaal omdat hij op
grond van 'helderwetendheid' inzicht en kennis
had over datgene wat zich zou gaan afspelen en
hoe hij daarin het best kon handelen. Mij boden

Freeks belevingen weinig samenhang en inzicht,
maar veel emotioneel geladen beelden over zijn
leven, ingebed in een magisch paranormaal refe-
rentiekader. Ik ervoer geen contact meer met
hemzelf en raakte verzeild in steeds een ander
groot verhaal. Deels uit zelfbehoud kon ik niet
meer doen dan daarin grenzen stellen om ten-
minste voor mezelf enig verband aan te brengen.
Freek zette zichzelf neer als 'held' en redder. Hij
sprak steeds vanuit een sterk meerderwaardig-
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heidsgevoel: hij vertelde zijn verhaal alsof hij zijn

leven ondanks alle emotioneel ingewikkelde situ-
aties volledig in de hand had.

Freek zocht inmiddels ondersteuning bij een
Soefi-leider die zijn intuïtief paranormale ziens-

wijze ondersteunde en hem aanmoedigde het door

hem ingetreden pad naar levenswijsheid op deze
wijze te betreden. Freek merkte echter dat hij -
mede door zijn abstract theoretische beschouwin-

gen - meer geïsoleerd raakte van vrienden. Freek
ervoer dit als onderwaardering voor zijn emotio-

nele sensibiliteit en gevoelsmatige intelligentie
voor signalen 'van een hogere orde'. Na ons
gesprek vroeg hij zich af, of hij zijn paranormale

gaven mogelijk te danken had aan de hersenk-
neuzing van weleer.
Opvallend vond ik Freeks vertrouwen in magie en

intuïtie, zoals bijvoorbeeld de betekenis die hij
toekende aan het litteken op de binnenkant van

zijn wang. Magie leidt zijn handelen: magische
formules dragen bij aan een goede afloop van
moeilijke situaties. Ze helpen hem zich te con-
centreren op een probleem, waardoor dat voor

hem concreet en hanteerbaar wordt. Hij kan het
dan, met andere woorden, controleren en mani-
puleren.

Rosa
Rosa had een litteken over haar hele rechterwang.
Aanvankelijk was me dat in de cursus waar ik haar
ontmoette, niet opgevallen. Pas toen ik op litte-
kens begon te letten, zag ik het. Op uitnodiging
van mij vertelde ze dat het veroorzaakt was door
een auto-ongelukjaren geleden. Met haar man en
twee kinderen kwam ze terug van een kruiden-
beurs in Frankfurt, waar ze inkopen hadden
gedaan voor hun macro-biologische winkeltje. In
het heuvelachtige Schwabenland maakte een
motorrijder een verkeerde inhaalmanoeuvre en
klapte boven op hun motorkap. Rosa en haar man
waren op slag bewusteloos, de kinderen hadden
een shock. Rosa's gezicht was door rondvliegend
glas getroffen en bloedde hevig. Een ambulance
vervoerde hen naar de intensive care van een zie-
kenhuis. De kinderen werden ondergebracht bij
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een Duits echtpaar en later in Nederland bij fami-

lieleden. De littekens in haar gezicht werden knap
gehecht en een kruidenzalf deed de rest. De wond

genas en inmiddels vindt zij het litteken niet meer
storend. Het voorval was geen keerpunt in haar
leven. Alles had veel slechter kunnen aflopen. Haar
vertelling over dit voorval rakelde een veel insnij-

dender litteken in haar levensverhaal op, dat haar

leven nog wel steeds beheerst.

Vermist
In de na-oorlogse zomer van 1945 werden haar

ouders die gedurende de oorlog lid waren van de
NSB opgepakt en voor lange tijd gevangen gezet.
Haar grootouders waren bereid de kinderen te

verzorgen. In die verwarrende tijd werd ze als kind

van NSB-ouders vijandig behandeld en uitgeslo-
ten van spelletjes met vriendjes. Op een dag, niet

lang na de bevrijding, liep ze buiten en zag een
vrolijk groepje kinderen staan wachten met hun

ouders. Ze bleef erbij staan. Er kwam een auto-
bus, de kinderen namen afscheid van hun ouders
en stapten in. Ook Rosa stapte in. Onderweg
kwamen er regelmatig groepjes kinderen bij, tot

ze bij de bestemming waren: een vakantiekolonie.
Rosa stond op geen enkele lijst en niemand kon
zich herinneren waar ze ingestapt was en zelf wist
ze alleen haar voornaam. Pas een half jaar later
werd ze door haar grootvader opgespoord en
opgehaald.

Rosa's levCIlshouding
Rosa's verhaal is concreter en meer gedifferen-
tieerd dan dat van Freek. Uit alles blijkt dat het lit-
teken op haar gezicht haarzelf in het geheel niet
stoort. Wel viel het me op dat Rosa zich gemak-
kelijk 'mee liet voeren': illustratief daarvoor is het
gemak waarmee ze in de bus met kinderen stapte
en zich mee liet voeren naar betere oorden en het
gemak waarmee ze het auto-ongeluk had aanvaard
en verwerkt. Zou het oorlogsverleden van haar
ouders haar leven zo diepgaand hebben beïnvloed
dat zij zich vooral aanvaardend opstelde?
Ondanks Rosa's volwassenheid werd duidelijk dat
ze in haar jeugd, waarin ze als NSB-kind door de
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omgeving werd 'uitgekotst', deze traumatische

ervaringen nog steeds geen plek had kunnen
geven. Nog steeds ervoer ze weinig bestaansrecht.
Uit haar verhalen klonk een grote behoefte aan

erkenning van haar bestaan.
Niet lang na onze kennismaking troffen haar ach-
tereenvolgens verschillende ongevallen: eerst een

gebroken arm, toen een gebroken voet, daarna een
gebroken been en vervolgens - tijdens een vakan-
tie nadat ze weer hersteld was - een gebroken

stuitbeen. Ten tijde van onze gesprekken kreeg ze
te horen dat ze een dodelijke ziekte had. Juist toen
ze eigen initiatief ontwikkelde in haar leven.

Bij al dat ongeluk bleef Rosa emotioneel accep-
terend, lijdzaam zouik zeggen. Ze aanvaardde alles
wat haar overkwam, ook al vond ze dat niet altijd
gemakkelijk. Soms voelde ik mijn bloed tintelen
van opstand en boosheid bij zoveel aanvaarding.
Ik had graag gezien dat ze eens in huilen of vloe-
ken zou uitbarsten. Vanuit haar antroposofische
levensvisie en haar opvatting over reïncarnatie
meende ze echter dat hogere krachten haar lot
bestierden. Haar tijd hier was voorbij.
Haar sterfbed was een afscheidsfeest van deze
aarde, georganiseerd en verzorgd door haarzelf,
vrienden en kinderen die haar omringden. Er wer-

den lezingen gehouden, verhalen voorgelezen,
getekend en geschilderd, muziek gemaakt, levens-
verhalen verteld en diepgaande gesprekken
gevoerd. Zij liet zich meevoeren uit dit leven. Was
de dood haar existentiële partner naar wie ze zo
verlangde?

Op een lente-achtige winterdag stond een grote
groep vrienden klaar bij het open graf van Rosa
om op het teken van de dirigent 'Ere zij God in

den Hoge' te zingen. Precies op dat stille moment,
voordat haar kist zakte, werd een wiekslag hoor-
baar: laag over de bomen, vlak boven haar graf,
vloog een brede V-fonnatie wilde ganzen naar het
westen: alsofze de ziel van Rosa meevoerden naar
verre oorden.
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Littekens: .tekens van innerlijke
ontwikkeling?

Hoe zit het nu met de zelfwaardering en zinbe-

leving van Freek en Rosa en hun vermogen om
zich open te stellen voor de emotionele verwer-

king van hun littekens?
Freek vertelt helder en concreet over zijn littekens

en de emotionele gebeurtenissen daar omheen.
Maar zodra die gebeurtenissen in een breder ver-

band aan de orde kwamen, zoals bijvoorbeeld in

relatie tot zijn ouders of klasgenoten, werd zijn
vertelling chaotisch. Dan blaast hij zich op in

belangrijkheid die hij voor anderen - emotioneel
en levensbeschouwelijk - zou hebben. Na ons
gesprek vroeg hij zich voor het eerst af, of de
gebeurtenissen op het sportveld mogelijk een gro-
tere betekenis hebben voor zijn leven dan hij tot
nu toe besefte.
Freeks zelfwaardering en zinbeleving wordt ener-

zijds gekenmerkt door een diep besef van nederig-
heid voor wat er in zijn leven en dat van anderen
gaande is. Anderzijds brengt hij een sterk uitver-
grote zelfwaardering tot uitdrukking, gevoed door
sensibiliteit, magische ervaringen en een sterk
geloof in paranormale ingevingen en intuïties. Op
zich kan ik me wel voorstellen dat hij voor zijn
levensvragen zijn heil zoekt bij een goeroe - lei-
der van een holistische stroming bij de Soefi-
beweging - om over zijn paranormale gaven te
praten. Moeilijker vond ik het om hem daarin
serieus te blijven nemen. Als hij vanuit dat per-
spectief sprak, verloor ik contact met hem - met
name op het punt van zijn zelfbeleving. Commu-
nicatie daarover bleek niet mogelijk. Vanuit mijn
optiek vind ik dat hij de confrontatie van bestaans-
vragen niet uit de weg gaat. Hij zoekt daarvoor op
magisch-spirituele wijze oplossingen, vanuit een
abstract filosofisch standpunt.
Existentieel biografisch gezien (l3rouwer 1998, p.
54-59) zoekt hij de antwoorden op zijn vragen
eerder in zijn omgeving dan in zichzelf De struc-
tuur van zijn levensverhaal krijgt perspectief
vanuit de levenshouding van 'held'. De verant-
woordelijkheid voor het onder ogen zien van de
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realiteit van gebeurtenissen in zijn eigen leven
zwabbert. Het vemlOgen om samenhang te sme-

den tussen verschillende ervaringen en interpreta-
ties te integreren in het eigen levensverhaal staat

onder druk vanwege complexe tegenstrijdigheden
in zichzelf en zijn omgeving. Hij gaat de werke-

lijke ervaring niet aan waardoor het transforma-

tieproces van innerlijke groei blokkeert.
Ook Rosa's vermogen tot zelfwaardering en zin-

beleving ervoer ik als onevenwichtig. Enerzijds gaf
ze richting aan haar leven door serieuze en cre-

atieve initiatieven uit te voeren die haar leven
waardevol maakten en waarbij ze veel voor ande-

ren kon betekenen. Anderzijds bleven haar zelf-
waardering en zinbeleving gering. Ze miste de

ondersteunende kracht van anderen op bestaans-
recht: die was emotioneel onvoldoende. Het ont-
brak haar aan vermogen om een gevoel van

bestaansrecht en zelfwaardering te ontwikkelen.
Haar uiterlijke littekens waren mooi gehecht, maar
innerlijk had ze littekens die ze niet kon verwer-
ken. Haar bestaansrecht werd in haar jeugd en tot
lang daarna betwist. Bij ieder bevrijdingsfeest of
oorlogsherdenking reet die wond weer open. Het
verlamde haar vernlOgen tot zelfwaardering. Veel
steun ontving ze door haar antroposofische levens-
beschouwing. Tegelijkertijd leek daardoor haar
vermogen tot zinbeleving niet te wortelen in het
concrete bestaan, maar in zingevende opvattingen
die haar eerder wegvoerden uit dit bestaan.
Freek zocht steun bij een goeroe en Rosa sloot
zich aan bij de antroposofische beweging uit ver-
langen om de eigen innerlijke stroom weer in
beweging te zetten. Op zich vind ik het van
belang dat mensen houvast en oriëntatie zoeken
bij een ander referentiekader dan het strikt per-
soonlijke, ook al is dit een ander referentiekader
dan het mijne en vereiste dit de nodige vertaal-
slagen. Moeilijk vond ik het dat beiden zich te veel
lieten meevoeren in dit referentiekader waardoor
de persoonlijke - emotionele - innerlijke verwer-
king van hun 'littekens' uiteindelijk innerlijk uit-
bleef
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Conclusies

Wat betekent het nu voor de getroffenen als de
reactie van de omgeving de verwerking van een
gebeurtenis verhindert en het wegwerken een

hogere prioriteit krijgt dan de verwerking? In de
eerste plaats speelt de omgeving een belangrijke

rol door emotionele bemoediging en door prak-
tische hulp in de vorm van plastische chirurgie.

(Pompon, Luce Grealy, Freek, Rosa)
In de tweede plaats kan niet alles opgehangen

worden aan de buitenwereld: de getroffene zelf zal
zich ook moeten inspannen om de gebeurtenissen

te verwerken. (Pompon, Luce, Rosa)
In de derde plaats kan er zoveel onbegrip of
onbewustheid zijn vanuit de omgeving dat de
getroffene 'door moet modderen' en elders refe-

rentiekaders moet zoeken die wel aanknopings-

punten tot zelfwaardering en zinbeleving bieden.

(Rosa)
In de vierde plaats kan zowel de getroffene als de
omgeving geheel onbewust zijn, zonder besef van
de noodzaak van innerlijke verwerking en alleen
gericht zijn op wegwerken in de zin van onder-
drukken, beheersen. Als het ver-werken mislukt,
ligt er een zingevingsprobleem. Een onverwerkt
levensprobleem vervomlt de levensenergie of slokt
deze op. (Rosa) Het geestelijk venllogen tot orde-
nen, herordenen en integreren van ervaringen in
het levensverhaal stagneert. (Eva) Dit kan zelfS een
dodelijke afloop hebben. (Vincent)
Ook al willen mensen ingrijpende levensgebeur-
tenissen verwerken, toch kunnen er drempels lig-
gen die het verwerken moeilijk maken. De
uiterlijke littekens blijken belangrijker, naarmate
ze innerlijk meer onverwerkt zijn. Innerlijke
kwetsuren en hun littekens kunnen ertoe bijdra-
gen dat mensen de stap niet (kunnen) zetten om
tot verwerking te komen. De structuur van de
existentiële biografie (het geheel aan geordende en
ongeordende levensverhalen) kan te fragmenta-
risch zijn of op sommige punten te chaotisch. Dan
is het voor de persoon moeilijk om zin te beleven
in al die complexe en tegenstrijdige, elkaar weer-
strevende innerlijke ervaringen.
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Ook als mensen dat wel willen of kunnen doen,

is het niet altijd een garantie dat zo'n proces ook
lukt. De warmte, aandacht, betrokkenheid, het

inzicht in het leven van en liefde voor de ander
blijken een belangrijk 'medicijn' in het proces van
verwerken. Het ontbreken daarvan kan dodelijk
zijn voor het zingevingsproces.

Hoe dan ook: het wegwerken of verwerken van
ingrijpende levenservaringen weerspiegelen zich
zowel in de levensvisie (in levensbeschouwelijke
noties) en levenshouding (handelen vanuit zelfge-

kozen grondnoties) als in de gemoedsgesteldheid:
in zinloosheid, tegenzin, weerzin en onzin. Of

anders gezegd: in de levenshouding en levensvisie
klinkt door, of er sprake is van innerlijke ontwik-

keling: of existentiële ervaringen al dan niet een
plaats krijgen in het levensverhaal.

Als humanist blijf ik vertrouwen op de mogelijk-
heid van innerlijke ontwikkeling. In veel levens is

er de keuze om (al dan niet onder professionele
begeleiding) verantwoordelijkheid te nemen voor
eigen grondnoties, behoeften, angsten en verlan-
gens en die te bevragen, te leren waarderen en te
respecteren. Lukt dit, dan wordt innerlijke groei
lichamelijk ervaarbaar in kleine intensieve
momenten van eenheidsherstcl: momenten van
emotioneel contact en communicatie, met jezelf,
de omgeving of een ander. Existentiële moment-
jes van vreugde, verbondenheid, ruimte, die (delen
van) oude 'bestaansknopen' oplossen, het orde-
nend vermogen versterken en een nieuw per-
spectief op oude - vanuit een andere leef context
geïnterpreteerde - levenservaringen geven.

Wat is nu voor mijzelfhet antwoord op mijn per-
soonlijke vraag naar mijn schrikreactie op het zien
van 'verse' littekens? Wel ...

Kort geleden liep ik weer op de Stadhuisbrug.
Onverwachts liep mij een vrouw tegemoet met
een vreemd paars bultig gezicht. Tranen schoten
me in de ogen. Ik dacht: 'Mens, wat is er met jou
gebeurd?' Onze ogen ontmoetten elkaar, er was
een moment van wannte, contact. In het passeren
lachten we even en knikten een korte groet. Toen
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besefte ik dat er tijdens dit onderzoek ook iets met

mij is gebeurd.

Drs. lila Brouwer is toegevoegd docellt existelltieel bio-
grafisch ollderzoek aall de Ulliversiteit voor Humallis-
tiek.
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Humanistisch studentenraadswerk aan
de Technische Universiteit Eindhoven

In terview met Willemien Fraaij e

Marieke Borren

11 Sinds het begin van het academisch jaar 1998/1999 loopt ondergetekende va/wit de Urliver-

siteit voor Humanistiek stage bij de Eindhovense studentellraadsvrouwe Willemien Fraaije. !t!

het kader daarvan is mij gevraagd een interview met haar te houden. Na een korte inleiding

over het Humallistisch Studenten raadswerk laat ik haar ze!! aan het woord, onder meer over

de geschiedellis en de inhoud van het werk en de plaats van het Humanistisch Swderttenraads-

werk op de Technische Ulliversiteit Eindhoven. Tot slot komt haar visie aan bod over de
waarde van het Humanistisch Studenten raadswerk, haar professionele kwaliteit, ze!!zorg en de

rol die het humanisme in het werk speelt.

Het Humanistisch Studentenraadswerk (hierna
afgekort tot HSR.) is een buitenbeentje in de
wereld van het humanistisch raadswerk. Na een
reorganisatie bij het Humanistisch Verbond in
1992 zijn de verschillende formatieplaatsen in
den lande verenigd in de Stichting voor Stu-
dentenraadswerk, die de belangen op de instel-
lingen voor hoger onderwijs behartigt. Wel
neemt het HSR in de instellingen waarin zij ver-
tegenwoordigd is,.evenals bij de traditionele vel-
den van het HGW, een vrijplaats in. Op dit
moment is het HSR vertegenwoordigd in
Wageningen, Eindhoven, Utrecht (Universiteit
voor Humanistfek), Leeuwarden, Delft en Am-
sterdam.
Willemien Fraaije bemenst voor 0,25 fte het
HSR op de Technische Universiteit Eindhoven.
Zij zit al ruim tien jaar op die plaats en is daar-
om, maar bovenal om haar enthousiasme en
inzet, een bekende voor velen, studenten zowel
als medewerkers van de universiteit. De TUE is
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opgericht in 1956 en telt 5300 studenten (waar-
van 13 % van het vrouwelijke geslacht), ver-
spreid over zeven faculteiten: bouwkunde,
elektrotechniek, wiskunde en infonnatica, schei-
kundige.technologie, technische natuurkunde,
technologie-management en werktuigbouw-
kunde. Het onderwijs is 'oplossingsgericht' en
leidt op tot ingenieur of ontwerper. Het HSR
is een van de studentenvoorzieningen naast vele
andere in deze dynamische omgeving. Het Stu-
denten Service Centrum van de TUE vervult de
kerntaken op het terrein van de studentenbege-
leiding. Hierin zijn onder andere de bureaus van
de studentenpsychologen, de studentendecanen,
de studentenadministratie en Studium Generale
ondergebracht. Daarnaast is er een breed scala
van studie- en studentenverenigingen die naast
het bieden van ontspanningsactiviteiten voor
zichzelf een taak weggelegd zien op het terrein
van de academische vorming van studenten. De
Eindhovense Studentenkerk en het Humanis-
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tisch Studentenraadswerk zijn ondergebracht bij

de studentenvoorzieningen op levensbeschou-
welijke grondslag. Na een interne verhuizing in
1997, waarbij het HSR buiten de studenten-

stroom gehuisvest werd, bloeit deze kleine orga-
nisatie weer als vanouds.

Geschiedenis
'Voor zover ik zelf heb kunnen achterhalen,
dateert het humanistisch studentenraadswerk uit
de turbulente jaren '68 - '70. Er ontstond toen

een beweging in de academische wereld om ook
vanuit niet-kerkelijke achtergrond stil te staan
bij levenskwesties. Er is toen bij het Humanis-
tisch Verbond een coördinator aangesteld voor
humanistisch studentenraadswerk om het stu-

dentenraadswerk bij verschillende universiteiten
in het land te initiëren, in Maastricht, Gronin-
gen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijme-
gen en Wageningen. Zo bloeiend trof ik het
humanistisch studentenraadswerk aan, toen ik er
in 1987 instapte. Ook hier aan de Technische
Universiteit was er al aan het begin van de jaren
zeventig humanistisch studentenraadswerk. Het
was de tijd van groepsgesprekke~, er heerste een
enorme praatcultuur. Toen ik hier kwam wer-
ken, was de animo al aan het afnemen voor die

groepsgesprekken, gericht op persoonlijke kwes-
ties. En onder invloed van de jaren tachtig ont-
stond er onder studenten een sfeer van
verzakelijking. Onder meer door studietijdver-
korting was er geen tijd meer voor persoonlij-
ke vom1ing en moest alles sneller. Hierin speelde
ook sterk mijn eigen achtergrond en levenssitu-
atie mee: ik werd aangesteld voor maar tien uur
per week en wilde dan ook niet veertig uur wer-
ken.

Achtergrond
'Wat mijn achtergrond betreft: ik heb in Breda
een HBO-opleiding voor sociaal-cultureel werk
voltooid, gevolgd door een filmopleiding in
Amsterdam. Verder heb ik een jaar de opleiding
voor Humanistisch Vom1ingsonderwijs gedaan.
Ik ben onder andere werkzaam geweest in het
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welzijnswerk als jeugd- en jongerenconsulent en

als lerares maatschappijleer, voordat ik op de

TUE in de functie van humanistisch raadsvrouw
belandde. In mijn vorige betrekkingen heb ik tal

van inloopochtenden opgezet voor jongeren van
alle rangen en standen. Deze inloopuren waren

heel laagdrempelig. Er kwam van alles aan de
orde dat op dat moment speelde. Diezelfde

werkwijze ben ik later in het humanistisch stu-
dentenraadswerk ook gaan toepassen. Ik heb van

het begin af aan de deur hier opengezet. Zo heb
ik als een van de eerste activiteiten toen ik hier

kwam werken, een lezing opgezet over veran-
derende leefvormen. Ik merkte dat zowel in het
eigen leven van studenten als in de maatschap-

pij relaties aan het veranderen waren. Studenten
waren bezig met vragen als: hoe moet een vaste
vriend of vriendin een plaats krijgen in mijn net-

werk van relaties? En in de maatschappij werden
andere relaties zichtbaar, onder andere door het

toegenomen aantal echtscheidingen en andere
leefvormen. Dat project was toen heel vernieu-
wend, later werd het meer vanzelfsprekend.'

Werkvormen

'Ik heb alle werkvom1en uitgeprobeerd. Ik orga-
niseer vaak lezingen, zowel in groot als in klein
verband. Daarnaast bied ik vaak workshops aan,
bijvoorbeeld filosofische workshops, onlangs nog
omtrent de filosofische roman De wereld van Sop-
!zie, en workshops over rouwverwerking of de
eigen levensloop. Daarin is meer interactie en
zelfwerkzaamheid dan tijdens een lezing. De
deelnemers moeten met een opdracht aan de slag
die hen een eye-opener biedt ten aanzien van
hun eigen situatie, normen, vlaarden en ver-
wachtingen naar de toekomst toe. Wanneer je
hen fictieve situaties voorhoudt en vraagt wat ze
in zo'n geval zouden doen, wordt duidelijk dat
mensen sterk verschillen in hun ideeën over
zichzelf en hun levensbeschouwing. Door dat
besefleer je jezclfbeter af te stemmen op ande-
ren. Verder zet ik ook in samenwerking met
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anderen grotere projecten op, zoals het dag-

boekproject, waarin studenten werden gevolgd
tijdens de eerste vier maanden van hun studie.

Ik ben initiator van het zogenaamde 'Studenten

op stap' -project rondom het toegenomen uit-
gaansgeweld. Bebrin december vorig jaar heb ik
in samenwerking met een aantal andere orga-

nisaties die ik in de loop van de tijd aan dit pro-
ject heb weten te binden, een symposium
georganiseerd voor studenten en medewerkers
van de TUE, onder de titel 'Uitgaansgeweld,

waar slaat dat op?!' Ik ben ook een van de ini-
tiatiefnemers en deelnemers in het Stiltecen-

trum-beraad, een samenwerkingsverband tussen
verschillende partijen die nadenken over een te

realiseren stiltecentrum op de campus van de
TUE. Vyrder kan de l-op-IO-groep, de ont-

moetingsgroep voor homoseksuele studenten op
de TUE, al jaren op de inhoudelijke en finan-
ciële steun van het HSR rekenen. Tenslotte
schrijfik artikelen voor de universiteitskrant over
het studentenleven in andere landen en over de
condities waaronder studenten in het buitenland
moeten studeren. Hierdoor kan ik het studen-

tenleven hier veel breder zien. Mijn bedoeling
daannee is de studenten hier een spiegel voor te
houden. Meestal is de conclusie namelijk dat ze
het hier riant hebben, omdat door de mogelijk-
heden die de studiefinanciering biedt, de toe-
gang tot het hoger onderwijs in principe voor
iedereen vrij is. In landen als Griekenland, Italië
en Spanje zijn studenten in veel hogere mate
financieel afhankelijk van thuis.'

'Wat betreft het voeren van individuele gesprek-
ken speelt de beschikbare ruimte een rol. Als je
nabij de studentenstroom zit, heb je veel inloop,
zit je daarbuiten, dan is het veel moeilijker,
doordat je niet opvalt. Toch zijn er nog steeds
studenten die contact met mij opnemen voor
een individueel gesprek. Deze mogelijkheid
speelt in op de algemeen-menselijke behoefte
zich gekend te weten. De TU is een onper-
soonlijk systeem. Die anonimiteit heeft twee
kanten. Enerzijds biedt het kansen voor nieuwe
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contacten, niet beperkt door de kring waartoe

je behoort, en wordt het gewaardeerd dat er
over het algemeen geen lastige vragen gesteld

worden. Anderzijds wordt de academische
wereld gekenmerkt door snelheid en vluchtige
contacten en kunnen mensen daarin behoefte

hebben aan iemand die aandacht en belangstel-
ling heeft voor hun eigen verhaal, waardoor ze
zich meer thuis voelen op de universiteit. In dit
spanningsveld omtrent anonimiteit moet je met

voorzichtigheid opereren.'

Antenne
'De belangrijkste vaardigheid in dit werk is
gevoelig en sensitief te zijn voor wat er leeft, bij

mensen, maar ook in de maatschappij. Het is
belangrijk een goede antenne te hebben voor de

leefWereld van jongeren en studenten, in het bij-
zonder technische studenten. Ik heb me altijd
proberen af te stemmen op wat er bij studen-
ten leeft. Aan de hand van de onderwerpen die
aan de orde komen tijdens de inloopochtenden,
maar ook in informele gesprekken, zet ik samen

met studenten activiteiten op poten. Ik kijk ook
naar wat actueel is, zonder me te verliezen in de
waan van de dag. Zo heb ik onder meer pro-
jecten opgezet rond whistle-blowers - mensen die
in een organisatie aan de bel trekken wanneer ze
de gang van zaken daar moreel niet te verant-
woorden vinden -, genetische manipulatie en op
dit moment ben ik bezig met een stiltecentrum
op de TUE. Meer in de persoonlijke sfeer zijn
steeds terugkerende thema's het zoeken en
onderhouden van relaties met een partner, de
verhouding met de ouders en studiedruk. Daar
ben ik altijd op uit: iets te doen met wat er in de
lucht hangt. Het moet altijd aansluiting hebben
bij de heersende cultuur. Hier komt de relatie
met mijn achtergrond om de hoek kijken. In
sociaal-cultureel werk gaat het erom gevoelig te
zijn voor latente behoeften in de maatschappij
en deze vervolgens te kanaliseren. Het is een
ijzeren agogische wet dat je moet beginnen bij
wat leeft bij de doelgroep. Als je je eigen ideeën
als vertrekpunt neemt, loop je het risico dat het
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niet aansillit en dus niet aanslaat bij de doelgroep.

Ik zit hier als humanistisch raadsvrouw ook niet

in een machtsrelatie met de studenten. Het is
belangrijk de studenten te laten spreken en aan

te laten geven wat ze willen en leuk vinden, om
dat vervolgens te honoreren. Anders ben je ze
zo weer kwijt. Aan avondactiviteiten hoef je bij
voorbaat niet te beginnen. Beter kun je tussen

de bedrijven door, in lunchpauzes bijvoorbeeld,
activiteiten aanbieden. Die moeten dan aan-

sluiten bij de situatie van studenten en bij de
doelstelling van het Humanistisch Studenten-
raadswerk. '

'Als je, zoals mij vorig jaar is overkomen, buiten
de studentenstroom belandt, vang je geen sig-
nalen meer op, hoezeer je je antenne ook uit-
steekt. Ik heb daardoor een andere strategie op
moeten zetten om opnieuw aansluiting te vin-
den bij de studenten. Ik zoek de studenten nu
zelf actief op.'

Organisatie

'Ik moet me niet alleen afstemmen op de stu-
denten, maar ook op de andere instanties op de
TU. Het kunnen samenwerken met anderen is
een andere belangrijke vaardigheid in dit werk.
Ik heb me hier nooit alleen gevoeld. Ik heb altijd
coalities gezocht met anderen, geprobeerd raak-
vlakken te vinden. Dan ontstaat er een band en
gaan mensen je erkennen. Je kunt het werk
nooit helemaal alleen neerzetten. Twee weten
veel meer dan een. Er komt dan veel meer uit
dan wanneer je het alleen wilt doen, zelfs meer
dan de optelsom van een en een. Het werk ver-
andert daardoor ook van karakter. Het is dan
ook belangrijk je eigen ideeën los te kunnen
laten en te kijken hoe je samen verder kunt
komen.'

'Naast afstemming is het ook belangrijk een
eigen ruimte te zoeken, waardoor je niet op het
terrein van anderen komt. Ook hier is die anten-
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ne-functie belangrijk. Je moet er gevoelig voor

zijn wat jouw plaats is in de totale organisatie,

waar jouw plek begint en die van anderen ein-
digt. Het HSR. ligt wat dat betreft vaak op het

grensgebied met Studium Generale en de stu-
dentenpsychologen. Daarom is het belangrijk

iets anders te brengen. Er zijn al zoveel voor-
zieningen voor studenten, daaraan moet je iets

kunnen toevoegen. Omdat ik hier op contract-
basis werk en mijn contract onlangs weer ver-
lengd is, concludeer ik dat men vindt dat ik ook
daadwerkelijk iets toevoeg. Ik werk vanuit een

andere invalshoek dan de studentenpsychologen.

Studenten kunnen hier hun verhaal vertellen en
ik probeer een aandachtige gesprekspartner voor
hen te zijn, niet meer, maar ook niet minder. De

deur staat hier open en er wordt geen dossier bij-
gehouden van wat de student vertelt. Als ik het
gevoel krijg, dat de geschetste levenssituatie de
grenzen van het HSR overschrijdt, dan adviseer
ik om met anderen contact op te nemen, bij-
voorbeeld met een lotgenotengroep of met het
Bureau Studentenpsychologen, waar men meer
gericht met een bepaalde problematiek aan de
slag gaat.'

'Dit werk moet namelijk plaats vinden binnen
de beperkingen van tijd en menskracht. Qua
uren - tien uur per week - neemt het humanis-
tisch studentenraadswerk een bescheiden plaats
in. In die tijd moet ik niet alleen mijn werk
doen, maar ook contacten met andere organisa-
ties onderhouden. Dat is heel veel. Het vraagt

. om bescheidenheid, maar ook om assertiviteit,

voor jezelf opkomen. Je moet het werk steeds
opnieuw zichtbaar maken in de organisatie en
er iets van maken. Assertiviteit en bescheiden-
heid hoeven niet met elkaar in conflict te zijn.
Ondanks alle beperkingen heb ik veel ruimte
om de geest vrij te laten stromen en zo op nieu-
we ideeën te komen.'

'Het verschil tussen het HSR. en de andere voor-
zieningen op de TU is namelijk ook dat ik me
steeds moet blijven bezinnen op het werk, het
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IS nooit vanzelfsprekend. Het moet steeds
opnieuw gecreëerd worden. Ik heb niet, zoals

de medewerkers van de andere instanties, een

nauwe taakomschrijving. Ik ben niet gevangen
in een heel beperkt kader. Ik kan het werk zelf

indelen. Dat geeft ruimte. Mijn werk ligt alleen
in zoverre vast, dat de TU met de Stichting voor
Studentenraadswerk contractueel is overeenge-

komen dat het HSR diensten aanbiedt aan indi-
viduele studenten en groepen. Verder is in mijn

contract opgenomen dat ik mijn activiteiten
afstem op de andere studentenvoorzieningen op

de TU. Bovendien werk ik altijd met een werk-
plan en verantwoord ik me achteraf in een jaar-
verslag, dat bij het College van Bestuur moet

worden ingediend.'

Studenten

'In het HSlt zijn heel andere thema's aan de

orde dan in de traditionele werkvelden van het
humanistisch raadswerk. Daar is er vaak sprake

van situaties waarin er, vanwege het verleden of
een ziekte, weinig toekomst is. Over het alge-
meen hebben studenten een heel toekomstge-
richte en nuchtere levenshouding. Ik zie ze als
jonge mensen die nog een heel leven voor zich
hebben en daar verwachtingsvol naar uitkijken.
Ze bevinden zich in een zeer vormende levens-
fase. Studenten vomlen een groep die de wereld
nog moet veroveren. Ik besef dat dat ook afhan-
kelijk is van de studie. Technische studenten
hebben vaak een optimistische levensvisie, gelo-
ven in maakbaarheid en ik maak ze mee in een
periode dat dat nog niet is tegengevallen. Tech-
nische studenten komen zelden met grote
levensvragen op de proppen. Studenten in
mensgerichte wetenschappen hebben vaak een
betere kijk op de beperkingen en onmogelijk-
heden in het leven en op de noden die mensen
kunnen hebben en weten beter hoe ze daarmee
om moeten gaan. Toch vind ik het buitenge-
woon plezierig om te werken met mensen met
zo'n optimistische levenskijk. De levendigheid
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en toekomstgerichtheid van deze studenten staan
nle aan.'

'Het grootste verschil tussen de studenten nu en
toen ik begon met dit werk, is het feit dat de
meeste studenten tegenwoordig werkstudenten

zijn. Het grootste deel van de studenten heeft
naast de studie nog een baantje. Dat legt niet
alleen een groot beslag op de tijd die ze beschik-
baar hebben, maar bepaalt ook voor een groot

deel hun houding. Men is uit op het verdienen
van geld en op het vergroten van de kansen op

interessant werk in de toekomst. Het is ook een
norm aan het worden dat je als student betaald
werk verricht. Door werkgevers wordt het ook

enorm gewaardeerd dat mensen in hun studen-
tentijd de handen uit de mouwen hebben gesto-
ken. Ik zie het ook wel als een positieve
ontwikkeling, dat studenten niet als wereld-
vreemde burgers de universiteit verlaten. Werk

is ook heel persoonlijkheidsvormend.'

Zeljzorg
'Voor mij betekent zelfzorg in dit werk dat je
een heel goede zelfcontrole moet hebben.
Anders kom je in de problemen. Je moet niet
vanuit betrokkenheid zoveel investeren dat het
ten koste gaat van jezelf Wanneer je veel meer
uren maakt dan waarvoor je bent aangenomen,
zal niemandje afremmen. En het is zelfs niet zo
dat men zegt: goh, wat doe je het toch fantas-
tisch. Er is niemand die dat voor je bewaakt,
behalve jijzelf Je moet op een bepaald moment
kunnen zeggen: dit overschrijdt mijn grenzen,
dit moet elders worden opgepakt. En andersom:
als je niet lekker in je vel zit, komt er niemand
af op de activiteiten die je organiseert.'

Vrijplaats
'De waarde en de kracht van het HSR is voor
mij gelegen in het vrijplaatskarakter ervan. Er
kunnen hier dingen ontstaan en gezegd worden
die niet zo snel op andere plaatsen op de uni-
versiteit gezegd en gedaan kunnen worden. Dat
heeft te maken met het creëren van een sfeer die
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ruimte biedt voor initiatieven en voor verhalen,

wat elders niet zo gemakkelijk kan. Het is hier

ook een hele intormele plek. De enige structuur
die ik heb aangebracht, en ik vind dat ook heel
belangrijk, is dat er vaste tijden zijn waarop stu-
denten langs kunnen komen en dat ik er dan
ook daadwerkelijk ben. Andere kernvoorzie-
ningen op de universiteit zijn helemaal ingevuld.
Hier liggen in principe tien uren die ingevuld

kunnen worden. Studenten voelen zich daar-
door vrij hun ideeën en plannen hier te drop-
pen.'

ProJessiona li tei t
'Het er echt zijn voor de student betekent onder
andere je niet verschuilen achter het druk zijn
met andere afspraken en bezigheden. Die
beschikbaarheid behoort tot mijn beroepshou-
ding, samen met openheid, gastvrijheid en har-
telijkheid. Daaruit bestaat mijn professionaliteit.
Maar dat wil niet zeggen dat die beschikbaarheid

en openheid niet ook voor andere voorzie-
ningen gelden.'

'Tot mijn beroepshouding hoort ook dat ik me
ervan bewust ben dat ik niet iedereen kan aan-

spreken. Je kunt er niet voor alle studenten zijn.
Je probeert een afstemming te vinden met de
ander, maar dat gaat nooit zo ver datje een neu-
traal iemand wordt, alleen maar een luisterend
oor. Persoonlijke factoren spelen een grote rol.
Je bent geen robot, maar jezelf, met je eigen
kenmerken en manier van doen.'

'Professionaliteit betekent voor mij ook creati-
viteit, het kunnen vertalen van ideeën en doel-
stellingen naar concrete activiteiten. Uiteindelijk
wordt het werk toch afgerekend op hoe het
loopt. Daar komen de studenten ook op af'

Hl/manisme
'Wat humanisme kan betekenen, is naar mijn
idee nogal persoonlijk en tijdgebonden. In deze
tijd is humanisme voor mij het creëren van een
stukje openheid en ruimte voor reflectie op waar
je mee bezig bent, op je levensstijl en op maat-
schappelijke vragen. Ruimte voor reflectie vind
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je bijvoorbeeld tijdens activiteiten als filosofische

lunchbijeenkomsten, bezig zijn met het ont-

wikkelen van een eigen levensstijl gebeurt onder

andere binnen de l-op-l O-groep en actief mee-
denken over maatschappelijke vraagstukken
vindt plaats binnen het 'Studenten op Stap' -pro-

ject. Het gaat om het creëren van ruimte en
openheid waarin zaken die studenten bezig-
houden aan de orde kunnen komen en waar

serieus op wordt ingegaan. Ik vind het een uit-

daging om te anticiperen op wat er op je levens-
weg komt en daarmee creatief om te gaan, er

simpel gezegd 'iets van te maken'. Verder moet

je de zaken wel goed op een rijtje kunnen zet-
ten, een analyse kunnen maken. Humanisme
staat voor mij dus voor een mengeling van cre-
ativiteit, openheid en rationaliteit.'
'Heel belangrijk voor de legitimering van de
humanistische grondslag van dit werk is ook hoe
het het humanisme op landelijk en internatio-

naal niveau vergaat. De bredere humanistische
beweging bevestigt voor een stuk jouw bestaans-
recht binnen een organisatie als deze. Leiden
andere humanistische organisaties een armetie-
rig bestaan, dan heeft dat ook z'n weerslag op dit
werk.'

Toekomst

'Landelijk gezien is de club van humanistisch
studentenraadslieden steeds verder uitgedund.
Dat heeft te maken met verschillende factoren.
Er is sprake van een verdergaande verzakelijking
op de univcrsiteiten. Daardoor kun je op uni-
versiteitcn niet langer aankomen met het ver-
haal dat je er allecn maar bent voor studenten
met vragen die te maken hebben met zingeving,
want dan zegt men: onze dienst psychologen
doet dat ook. Daarnaast waren er veel studen-
tenraadslieden die op vrijwillige basis werkten
en door de toegenomen druk tot legitimatie
afhaakten en hun baan opzegden, zodra ze
betaald werk kregen aangeboden. Omje positie
te continueren, moetje vaste contacten hebben
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die je legitimeren in de organisatie. En je moet
proberen succesvol te opereren en werken aan

je bestaansrecht, voortdurend al~rt zijn, actuele
zaken bij de kop pakken. Toen in 1997 het Stu-
denten Service Centrum werd opgezet, stelde
het College van Bestuur aan mij de vraag, of dit
werk wel op de universiteit thuis hoorde en niet

beter in de stad gehuisvest kon worden bij de

andere culturele studentenvoorzieningen. Ik heb
toen aannemelijk weten te maken dat dit werk

vooral plaatsvindt tijdens de lunchpauzes van de

studenten en dus op de campus moest blijven.
Niettemin is op de universiteiten evenals bij J us-
titie een tendens waar te nemen om de vrij-
plaatsen in de organisatie ter discussie te stellen.

Vrijplaatsen zijn nu eenmaal lastig, omdat ze bui-
ten de controlemogelijkheden vallen. Tegelij-
kertijd zie je weer een beweging groeien naar
nieuwe vrijplaatsen, zoals stiltecentra. Organisa-

ties zijn momenteel volop in beweging en als
je mee wilt blijven doen, moet je met ontwik-
kelingen meegroeien. Dat betekent anticiperen
en oude vormen los kunnen laten.'

'Toch is mijn visie op de toekomst dat het HSR
zal blijven bestaan, omdat mensen nu eenmaal
altijd de behoefte hebben zich gekend te weten.
Het is wel de kunst het HSR zichtbaar te hou-
den in het systeem, door je te blijven profile-
ren door middel van een verscheidenheid aan
activiteiten, gericht op elke nieuwe generatie
studenten. In dit verband is belangrijk dat ik mij
bij het opstellen van mijn werkplan ook altijd
afstem op de lange termijn-visie en de doelstel-
lingen van de TU. Het is belangrijk realistisch te
zijn. Je moet heel goed weten wat de plek is die
jou is toebedeeld binnen de organisatie. Daar-
binnen moet je zo creatief mogelijk met de
beschikbare tijd om gaan. Het werk krijgt een
meerwaarde door coalities aan te gaan met ande-
ren die meer tijd en mogelijkheden hebben.'

'Ik zie ook nog steeds kansen voor humanistisch
studentenraadswerk op de TUE. Zo werk ik
samen met andere organisaties aan de realisering
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van een stiltecentrum op de campus. Ik zie hier-
in mogelijkheden voor afgestudeerde humanis-

tici. Maar ook dan zal het HSR zich moeten
blijven legitimeren, niet alleen op l:,'Tondvan zijn
activiteiten, maar ook door het theoretische ver-
haal van het humanisme te expliciteren.'

Marieke BorrCll is studente aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht en stagiair aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
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De macht van het dossier

Dossiervorming In het humanistisch geestelijk werk

WinJried Tilanus

11 111het humallistisch geestelijk werk is dossiervormillg omstredell. Toch Zijll er ook argumelltell
voor.

Nog steeds is het op veel plaatsen niet gebruike-
lijk om over gesprekken die geestelijk verzorgers
gevoerd hebben, iets op papier vast te leggen. Op
enkele plaatsen, vooral in de academische zie-
kenhuizen, zijn er richtlijnen of systemen om de
gevoerde gesprekken te registreren. Op de mees-

te plaatsen wordt er echter alleen iets vastgelegd
als de raadsman of -vrouw dat wil of wordt er in
het geheel niets vast gelegd. Deze praktijk is deels
historisch zo gegroeid: ook over pastorale ge-
sprekken wordt er maar zelden iets vastgelegd.
Daarnaast heeft de onafhankelijke positie van
raadslieden er voor gezorgd dat ze zich vaak niet
of maar marginaal hoefden te verantwoorden
over hun activiteiten.

Door de toenemende vraag aan raadslieden om
aan hun geldschieters te laten zien waar ze mee
bezig zijn, is het besef gegroeid dat een anonie-
me registratie van enkele zaken, zoals de duur
en het onderwerp van een gesprek, kan bijdra-
gen aan de verantwoording van de activiteiten
van de raadsman of -vrouw. Overigens zijn er
altijd al raadslieden geweest die voor eigen
gebruik een verslag maakten van de gesprekken,
bijvoorbeeld om snel het verhaal van een
cliënt(e) terug te kunnen halen bij een vervolg-
gesprek en zijn er raadslieden geweest die per-
soonlijke aantekeningen naar aanleiding van
gesprekken maakten om de eigen gedachten en
gevoelens op een rijtje te zetten. In de laatste
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twee gevallen ontstaat er een dossier, een serie
aantekeningen die terug te voeren zijn op een
cliënt(e).
De beroepscode voor humanistische raadslieden
stelt voor alles: 'De houding van de raadsman ten

opzichte van de cliënt wordt beheerst door de
eerbiediging van diens persoon en de erkenning
van diens eigen verantwoordelijkheid.' 1 Een
regelmatig gebruikt argument tegen het vormen
van dossiers is dat een dossier in strijd zou zijn
met deze 'eerbiediging van de persoon'.
Ik wil hier ingaan op de vraag, of het vormen
van een dossier in strijd is met die 'eerbiediging
van de persoon'. Als het vormen van een dos-
sier dat niet automatisch is, dan wil ik ook uit-
werken aan welke voorwaarden het dossier
moet voldoen om niet in strijd te zijn met die
'eerbiediging van de persoon', en er misschien
zelfs aan kan bijdragen.

De macht van het dossier

Geen filosoof heeft scherper zichtbaar gemaakt,
hoe sluipend mensen in een keurslijf gedwon-
gen worden dan Michel FoucauIt (1926-1984).
In SurveilIer et pUllir (1975) beschrijft hij het 'pan-
opticum'. De koepelgevangenis van Breda is van
oorsprong een voorbeeld van een panopticum:
alle gevángenen zitten in het zicht van een
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bewaker op een centraal punt. Elke gevangene

weet daardoor dat hij of zij elk moment waar-
genomen kan worden. Het idee van het pan-

opticum is dat de wetenschap dat je altijd
waargenomen en gestraft kan worden, genoeg

is om mensen aan te zetten tot het wenselijke
gedrag. Foucault beschrijft dat deze techniek niet

alleen in gevangenissen gebruikt wordt, maar
overal in onze maatschappij. Mensen worden in
dit kader beschouwd als categoriseerbare, be-
schrijfbare en analyseerbare eenheden. 2 Het

aanleggen van een dossier is daarbij een crucia-
le eerste stap. Een dossier kan dus een machts-

middel zijn dat gebruikt kan worden om mensen
te disciplineren.
Aan het door een raadsman of -vrouw aanleg-
gen van een dossier over een cliënt(e) zit nog

een machtselement. In Le différend maak Jean-
François Lyotard (1924- ) duidelijk dat de taal
die wij gebruiken, altijd ontstaat uit de doelen

die wij ermee nastreven. Daardoor bestaat er
geen neutrale taal: een uitspraak heeft altijd een
ethische lading. Hoe precies iemand dus ook
probeert te zijn bij het schrijven van een verslag,
het verslag zal nooit helemaal neutraal kunnen
zijn. Degene die het dossier aanlegt, heeft de
macht in handen om de situatie te definiëren.
Een dossier kan dus gebruikt worden om men-
sen te disciplineren. Daarnaast brengt een dos-
sier, doordat de taal niet neutraal is, automatisch
een verandering in de machtspositie met zich
mee. We moeten hier echter niet in de valkuil
trappen om om die redenen het vormen van
dossiers bij voorbaat uit te bannen. Het is name-
lijk de vraag, of een dossier per definitie de
macht van de raadsman of -vrouw over de
cliënt(e) vergroot, of dat een dossier ook een
omgekeerde rol kan hebben.

Asymmetrie

Om beter zicht te krijgen op de machtsverhou-
ding tussen een hulpverlener en diens cliënt(e)
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neem ik De waarheidstrechter van Harry Kunne-
man ter hand. Hij identificeert daarin drie

oorzaken van een ongelijke relatie tussen een so-
ciaal-wetenschappelijke expert en een cl iënt(e):
Er is een inforn1atie-asymmetrie: de expert weet,
via het dossier, vaak alles van de c1iënt(e), maar

de c1iënt(e) weet vaak zo goed als niets van de
expert. 3 Er is een organisatie-asymmetrie: de
expert wordt vaak gesteund door een organisa-
tie, terwijl de cliënt(e) vaak door de expert geï-
soleerd wordt tot een afzonderlijk geval. 4

Er is een beslissings-asymmetrie: de expert recht-
vaardigt vaak beslissingen over de cliënt(e) op

basis van theoretische kaders terwijl die beslis-
singen niet te rechtvaardigen zijn uit de theo-
retische kaders die de expert gebruikt, dan wel

dat die beslissingen gebaseerd zijn op niet te
rechtvaardigen theoretische kaders. 5

Kunneman koppelt hier een gedachte-experi-

ment aan vast. Hij kijkt, hoe de relatie tussen de
expert en de cliënt(e) er uit ziet als deze asym-
metrieën recht getrokken worden. Dat levert
een ontluisterend beeld op: de cliënt(e) moet
gedetailleerd inzicht krijgen in de persoonlijke

gegevens van de expert en in de gegevens over
zijn ofhaar bevoegdheid, functioneren en pres-
teren. Die dossiers moeten opvraagbaar zijn bij
een belangenvereniging van de cliënten. Een
cliënt(e) moet gegevens aan dat dossier kunnen
toevoegen. De expert wordt op die manier geï-
soleerd tot een afzonderlijk geval. Zo'n gang van
zaken zou de hele hulpverlening op zijn kop zet-
ten, omdat het uitgangspunt dat de experts han-
delen in het belang van de cliënten ermee op
losse schroeven gezet wordt. 6

Als ik specifiek kijk naar de relatie tussen een
raadsman of -vrouwen diens cliënt(e), dan zal
de raadsman of -vrouw proberen de cliënt(e)
zoveel mogelijk de eigen problemen te laten
definiëren en de cliënt(e) stimuleren om zelf
besluiten te nemen. Raadslieden proberen dus
zo veel mogelijk de beslissings-asymmetrie te
vermijden. Bij de organisatie-symmetrie zit bij
het raadswerk een probleem: hoe verschillend
de positie van individuele raadsmannen of -
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vrouwen ook is, ze hebben toch ruggesteun van
een zendende organisatie, ze zijn getraind en ze

hebben over het algemeen veel contacten in de
organisatie waarin ze werken. [n de praktijk is
het zo dat de raadsman of -vrouw doorgaans veel
vaardiger in gesprekstechnieken is dan de
cliënt(e), vaak meer kennis en connecties heeft

dan de cliënt(e) en zich, in tegenstelling tot de
cliënt(e), vaak vrij in en uit de instelling waar zij
zich bevinden kan bewegen. De ongelijkheid

is dus inherent aan hun posities.
Het aanleggen van een dossier door de raadsman
of -vrouw over de cliënt(e) kan naast de orga-
nisatie-asymmetrie ook een informatie-asym-
metrie opleveren. Het is echter de vraag, welke
weg gevolgd moet worden om de 'eerbiediging
van de persoon' te waarborgen. Aan de meest

voor de hand liggende optie, geen dossier aan-
leggen, kleeft een groot bezwaar: in de bestaan-
de, asymmetrische, machtsverhouding kan het
ontbreken van een dossier zeer in het nadeel van
de cliënt( e) uitpakken.
Neem het volgende, verzonnen, geval eens in
gedachten. Een cliënte voert een serie gesprek-

. ken met een raadsman. Tijdens die gesprekken

krijgt dc cliënte steeds meer het gevoel dat de
raadsman haar een bepaalde richting op duwt en

dat de gesprekken niet meer over haar gaan. Ze
merkt dat ze zich na afloop van de gesprekken

steeds rotter gaat voelen en dat ze langzamerhand
ook steeds bozer wordt. Toch heeft ze veel ver-
trouwen in de raadsman: hij zal het wel beter
weten dan zij, hij heeft er immers voor gestu-
deerd en hij werkt met steun van een gerespec-
teerde organisatie. Uiteindelijk barst toch de
bom: ten einde raad en niet wetend waar ze met
haar gevoelens heen moet, neemt ze een ande-
re deskundige in de arm. De cliënte is het ver-
trouwen in de raadsman verloren. Deze andere
deskundige krijgt de indruk dat er iets in de
begeleiding van de raadsman niet in orde is en
adviseert de cliënte om het dossier over haar in
te gaan zien en een officiële klacht in te dienen.
Op dit punt blijkt dat er geen dossier is en dat de
beroepsmogelijkheid bestaat uit collega's van de
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raadsman in wie ze het vertrouwen is verloren.

Het is dus het woord van de cliënte tegen het

woord van de raadsman in een omgeving waar
de cliënte inmiddels geen vertrouwen meer in
heeft. Een dossier waarin derden kunnen nale-

zen waar de raadsman mee bezig is geweest, had
de zaak van de cliënte kunnen versterken. Een

dossier kan een cliënt(e) dus juist ook een

machtsmiddel geven ten opzichte van de raads-
man of -vrouw. Gezien de bestaande machtson-
gelijkheid is het raadzaam om te kijken, of het

aanleggen van een dossier ingezet kan worden als
een manier om de cliënt(e) meer macht te geven.

Empowerment

Kan een dossier voor empowerment van de

cliënt(e) gebruikt worden en aan welke eisen
zou het dossier dan moeten voldoen? Om deze

vraag te beantwoorden roep ik de hulp in van
Harry Kunnemans bespreking van Habermas.
Habermas schetst een ideale gesprekssituatie, het
diskurs, waarin de partijen gelijkwaardig zijn en
daardoor tot een zo goed mogelijke consensus
kunnen komen. [n dat diskurs staan vier din-
gen centraal. 7

• De partijen moeten een gelijke kans hebben
om het diskurs te beginnen.

• De partijen moeten een gelijke kans hebben
om dingen in het diskurs in te brengen.

• Tussen de partijen moet geen machtsverschil
bestaan.

• De partijen moeten waarachtig tegenover
elkaar staan, dat wil zeggen, elkaar niet ma-
nipuleren.

Het is meteen duidelijk dat een dergelijk ideaal
in de praktijk niet te verwezenlijken is, zeker
niet in situaties waarin er sprake is van geschon-
den vertrouwen en klachten over het optreden
van een raadsman of -vrouw. Toch kan een dos-
sier bijdragen aan verbetering op enkele van
deze punten. Als een cliënt(e) een dossier heeft
waarin zwart op wit uitspraken van de raadsman
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of -vrouw staan over de contacten met de

cliënt(e), dan heeft de cliënt(e) ten eerste tast-
baar materiaal waarmee hij of zij de discussie aan

kan gaan. Datzelfde materiaal kan gebruikt wor-
den om in de discussie vragen of problemen in
te brengen. Daarnaast kan de cliënt(e) zo'n dos-

sier bijvoorbeeld voorleggen aan andere des-
kundigen en op deze manier een ongelijkheid
in de kennis verminderen.

In de praktijk zou dit voor het dossier het vol-
gende betekenen.

• Dat het dossier inzichtelijk voor de cliënt(e)

moet zijn; de cliënt(e) mag het altijd inzien,
kopiëren en mag het dossier naar eigen inzicht
aan derden geven.

• Dat, zeker bij het raadswerk waar de raadsman

of -vrouw zo min mogelijk probeert te han-
delen aan de hand van theorieën en zoveel

mogelijk probeert te handelen op basis van de
eigen persoonlijke ervaringen, 'persoonlijke
aantekeningen' die buiten het dossier gehou-
den worden, niet acceptabel zijn.

• Dat de cliënt(e) zonder meer gesteund dient
te word~n door onafhankelijke deskundigen
bij het lezen en het interpreteren van het dos-
sier.

Tegelijkertijd dient voorkomen te worden dat dat-
zelfde dossier de dagelijkse relatie tussen de cliënt(e)
en de raadsman of -vrouw verstoort. Als het dos-
sier gebruikt wordt om de handel en wandel van
een cliënt(e) na te gaan of om te definiëren wat er
met de cliënt(e) aan de hand is, dan komt direct het

panopticum weer om de hoek kijken. De machts-
positie van de raadsman of -vrouw vraagt dus om
een strenge inperking van wat er wel of niet in het
dossier mag worden opgenomen en waarvoor het
dossier gebruikt mag worden.
Fen fundamenteler probleem is de vraag of een
dossier in de situaties waarin de cliënt(e) en de
raadsman of -vro'uw langs elkaar heen praten, wel
uitkomst kan bieden. Volgens Lyotard, die dui-
delijk maakte dat taal nooit neutraal is, is het prin-
cipieel niet mogelijk om in een dergelijke situatie
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van langs elkaar heen praten een gefundeerde

keuze te maken of een gefundeerde uitspraak te
doen. 8 Op basis van een dossier kan dus nooit een
oordeel geveld worden over het gelijk van de
cliënt(e) of van de raadsman of -vrouw. Het dos-

sier kan echter wel de verschillen in de benade-
ring door partijen zichtbaar maken en helpen om
het conflict open en bloot op tafel te krijgen. Een

dossier kan dus, ondanks dat er op basis van het
dossier geen oordeel geveld kan worden, toch bij-
dragen aan de kwaliteit van het gesprek in een
dergelijke conflictsituatie.

Terug naar de vraag hoe zo'n dossier er dan uit

moet zien. Er zijn, zoals gezien, twee eisen
waaraan het moet voldoen.

• Aan de hand van het dossier moet traceer-
baar zijn langs welke lijnen een eventueel
conflict tussen de cliënt(e) en de raadsman of
-vrouw zich afspeelt.

• Het dossier moet zo opgebouwd zijn dat de
raadsman of -vrouw geen 'panoptische
macht' kan krijgen over de cliënt(e).

Om met de laatste eis te beginnen: bij alles wat
de raadsman of -vrouw over de cliënt(e)
opschrijft loert het gevaar nn een dergelijke
'pan optische macht'. De enige oplossing daar-
voor is dat raadsman of -vrouw zich beperkt tot
de persoonlijke aantekeningen over de eigen
gevoelens en gedachten. De raadsman'of -vrouw
beschrijft dus alleeri zijn of haar eigen ervarin-
gen. Een dossier dat alleen uit de persoonlijke
aantekeningen van de raadsman of -vrouw
bestaat voldoet echter niet aan de eerste eis: het
bevat slechts de helft van het verhaal, de ande-
re partij in een eventueel conflict ontbreekt er
nog in. De enige manier waarop die helft toe-
gevoegd kan worden zonder dat de raadsman of
-vrouw de definitiemacht over de cliënt(e)
krijgt, is door de cliënt(e) zelf zijn of haar eigen
deel te laten toevoegen. Vraag de cliënt(e) zelf
wat hij of zij wil vastleggen naar aanleiding van
het gesprek en neem dat op in het dossier. Dat
kan niets zijn, een paar woorden of een lange
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brief Het gaat er om dat de cliënt(e) zelf bepaalt

wat er vastgelegd wordt of niet, en welke woor-

den ervoor gekozen worden.

Conclusie
Elke dossiervorming kan een machtsmiddel
worden. Het grootste gevaar schuilt daarbij in
de definiërende macht die zulke aantekeningen
hebben: ze kunnen de cliënt(e) in de denkkaders
van de raadsman of -vrouw dwingen en aan het

perspectief van de cliënt(e) voorbijgaan. Het
ontbreken van een dossier kan echter ook een
asymmetrie met zich meebrengen; het versterkt
de onaantastbare positie die de raadsman of
-vrouw bij eventuele conflicten al heeft.
Het is dus raadzaam om een dossier bij te hou-
den. Om te voorkomen dat een dossier een
machtsmiddel wordt, moet het aan de volgende
eisen voldoen.
• De raadsman of -vrouw legt alleen de eigen

ervaringen tijdens het gesprek vast. De
cliënt(e) voegt daar aan toe wat hij of zij over

het gesprek wil vastleggen.
• De cliënt(e) mag het dossier altijd inzien en

naar eigen inzicht aan anderen doorspelen.
• De cliënt(e) krijgt desgewenst onafhanke-

lijke en deskundige huip bij het lezen van
het dossier.

Tot slot moet het duidelijk zijn dat dergelijke
regels geen garantie zijn voor een gelijke
machtsverhouding tussen de cliënt(e) en de
raadsman of -vrouw: ze dragen slechts bij aan
een verbetering ervan. Een dossier dat volgens
deze regels is opgebouwd, doet namelijk niets
meer en niets minder dan een cliënt(e) meer
mogelijkheden geven om er voor te zorgen dat
hij of zij serieus genomen wordt.

Nawoord

Het idee om over dit onderwerp te schrijven,
is ontstaan naar aanleiding van gesprekken die ik
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heb gevoerd met verschillende mensen die klem

waren komen te zitten in een conflict met hun

hulpverleners. Deze gesprekken zijn een waar-
devolle les geweest die ik nooit hoop te verge-
ten. Verder wil ik wil hier alle mensen van het

Humanistisch Verbond en van de verschillen-
de diensten voor humanistisch geestelijk werk
die mij in de voorbereiding van dit stuk te

woord hebben gestaan, bedanken. Tot slot wil
ik Mariëlle bedanken voor haar spetterende

ideeën.

Winfried Ti/anlls is swdent aan de Universiteit voor
HlImanistiek in Utrecht
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Geestelijke verzorging als
wetenschappelijke discipline?

Een bespreking van de inaugurele rede van Johan Bouwer

Jan Hein i\1ooren

11 In het najaar Va/I 1998 aanvaardde Dr. J. Bouwer als opvolger van Prof. JJ. Rebel te Gro-

ningen het ambt van bijzonder hoogleraar in de vraagstukken van geestelijke verzorging in
zorginstellingen. hl zijn inaugurele rede bezint de kersverse hoogleraar zich. op de ontologi-

sche, epistemologische en methodologische jrmdamenten van de eveneens nog jonge discipline,
die door Bouwer bij voorkeur als 'geestelijke zorgverlening' wordt aangeduid. 1 Bezinning op

de grondslagen van deze discipline is nodig, omdat de statris van de geestelijke zorgverlening
als professie dit vereist, maar ook omdat het beroep wordt geconfronteerd met ontwikkelingen,

die de vraag oproepen wat de onderbouwing van /zet vak kan en moet zijn. In deze bespreking
geef ik het betoog van Brouwer verkort weer m plaats ik enkele kanttekmingen.

Ontwikkelingen

In zijn oratie constateert Johan Bouwer drie ont-
wikkelingen die voor de geestelijke zorgverle-
ning van belang zijn. Ten eerste de context van
'individualisme en postmodernisme'. Bouwer
waardeert deze ontwikkelingen positief: indi-
vidualisme en ethiek veronderstellen elkaar prin-
cipieel, dus individualisme en solidariteit sluiten
elkaar niet uit; authenticiteit in antwoord op
.transcenderende waarden is zeer wel mogelijk;
en het postmoderne verzet tegen universele
rationaliteit doet ons terugkeren 'tot een meer
humane houding van aandacht hebben voor
concrete gevallen en het belang van het kleine
in de samenleving'. De tweede ontwikkeling is
het streven naar doelmatigheid en kostenbe-
heersing in de gezondheidszorg (aangegeven met
de temlen evidence-based medicine en managed care),
waarbij waarden als welzijn, levensgeluk, recht-
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vaardigheid enzovoort, in de verdrukking drei-
gen te komen. Aan de andere kant is er op de
medicalisering van wereldbeeld en zingeving
ook de nodige kritiek. In dat spanningsveld kan
de geestelijk zorgverlener zich richten op de
constructie van een betekenisvol leven door de
biografie van de medische consument als uit-
gangspunt te nemen. De derde ontwikkeling
betreft onderzoek naar de relatie religie-gezond-
heid. Volgens Bouwer is een positief verband
tussen beide factoren adequaat aangetoond en
blijkt de toenemende ontkerkelijking geen
bedreiging voor het werk van de geestelijke
zorgverleners. Ik kom op deze hoopvolle gelui-
den nog terug. Genoemde ontwikkelingen
vormen de aanleiding en de achtergrond van
Bouwers denken over de grondslagen van de
geestelijke zorgverlening als wetenschappelijke
discipline. Dat denken voltrekt zich aan de hand
van drie vragen.
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Ontologie en antropologie

Welke visie op de werkelijkheid en welk bijho-

rend mensbeeld past de geestelijke zorgverle-
ning? Dat is de eerste vraag. Grote stappen door
de filosofie nemend geeft Bouwer een aantal
vertrekpunten weer. De basis van het mensbeeld
dient te zijn de erkenning dat er sprake is van
een structureel-fundamentele wederkerigheid
tussen mensen: de relationele verbondenheid
behoort tot de grondstructuur van het leven. En
passant waarschuwend tegen het gevaar van
reductionisme bij het ontwerpen van een mens-

beeld stelt Bouwer verder dat de vraag wát de
mens is, slechts kan worden beantwoord van-
uit het inzicht hóe de mens is, dat wil zeggen
hoe hij zich in zijn wereld oriënteert. Met ver-
wijzingen naar \Vebers rationaliteitsbegrip komt
hij tot de slotsom dat de 'mens als geest' onher-
roepelijk bezig is met het ordenen, met het
ontwerpen van zinvolle samenhang tussen
gebeurtenissen, met het interpreteren van de

werkelijkheid en daardoor met het afleggen van
rekenschap over zijn positie in de wereld. De
ervaring van zin is daarbij steeds intersubjectief
en de ervaring van transcendentie steeds dialo-
gisch van aard.

In dat proces van oriëntatie stuit de mens op de
spanning tussen begrensdheid en kunnen-zijn.
In de gezondheidszorg komt men die begrens-
dheid op specifieke wijze tegen, met name waar
ziekte en gezondheid tegenover elkaar worden
geplaatst. Dat wekt de indruk dat begrensdheid
en gezondheid elkaar uitsluiten. Bouwer is het
daamlee niet eens: 'gezondheid is de bereidheid,
kracht en het vermogen om met begrenzingen
of verwondingen te leven.'
Via deze noodgedwongen korte schets komen
we bij enkele implicaties die Bouwer ziet voor
de inleiding van het vak geestelijke zorgverle-
ning. Wat conceptualisering betreft, wijst hij
'verzorging' af, vanwege ongewenste connota-
ties die gaandeweg aan dat begrip zijn gaan kle-
ven. In plaats daarvan verdient zorgverlening de
voorkeur, omdat in 'zorg' zowel 'de bezorgd-
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heid, kommer en nood' (en dus de geestelijke

nood) van de cliënt tot uitdrukking wordt

gebracht, alsook de 'toewending, behartiging en
leniging' (en daarmee de reactie van de

gesprekspartner). Een andere implicatie betreft

het subject en het object van de geestelijke zorg-
verlening. Het subject is de in de gezondheids-

zorg opgenomen mens wiens levensverhaal
stagneert door de confrontatie met dood, ziek-
te en lijden. Het formele object is het helpen
bewerkstelligen van een ervaring van geestelijk
welzijn. En het materiële object betreft de aard
van de zorg die wordt verleend: .het gaat om

begeleiden. Bijzonder wordt de visie van Bou-
wer als hij stelt dat geestelijke zorgverlening als
wetenschappelijke discipline een positie inneemt
tussen pastoraat en humanistisch raadswerk.

Epistemologie

Een tweede fundamentele vraag is welke epis-
temologische basis de geestelijke zorgverlening
behoeft. Bouwer kiest, aansluitend bij Dilthey,
voor een 'fenomenologisch-henneneutisch' ver-

trekpunt: 'de geestelijke zorgverlening richt zich
op de fenomenologie van de mens als geest en
op het verstaan daarvan.' Men tracht te achter-
halen, hoe de cliënt zich oriënteert in het span-
ningsveld van gegevenheden en mogelijkheden
van het leven. Met name gaat het daarbij om de
beleving van het 'heilige' in de existentiële

praxis, teneinde om te kunnen gaan met nood,
pijn of behoeften van de cliënt. Overigens gaat
het in het werk van de zorgverlener niet om een

dialoog tussen actuele ervaring en de traditie als
externe entiteit, maar om de dialoog tussen erva-
ring en geïnternaliseerde traditie. Het gaat in de
praxis van de geestelijke zorgverlening om 'de
individuele mens in zijn/haar hoogst persoon-
lijke wereld waarin het centrale element
zijn/haar zelfverstaan is'.
Als wetenschappelijke discipline is de geestelij-
ke zorgverlening volgens Bouwer te kenschet-
sen als een handelingswetenschap, met zowel
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hermeneutische, als strategische en empirische

perspectieven. Het vak is wetenschapstheore-
tisch gefundeerd in het communicatieve hande-
len, waardoor het een dialogische structuur

vertoont. Doordat de geestelijke zorgverlening
inzichten uit andere disciplines gebruikt ten

behoeve van de eigen theorievorming, zou het
ook een vergelijkend karakter krijgen.

Methodologie

Bouwer komt van hieruit op zijn derde vraag,

die naar de methodologie van de geestelijke
zorgverlening. Fenomenologie en henneneutiek
zijn in de strikte zin van het woord geen metho-

de, maar een benaderingswijze. Reflectie op de
methode is 'het zoeken (... ) naar de weg waar-
langs de geestelijke zorgverlener met het oog op
transfom1atie de beleving van het "heilige" in het
levensverhaal van de mens tracht te achterhalen'.

Daarvoor, zo stelt Bouwcr, is diagnostiek nodig,
levensbeschouwelijke diagnostiek. Wat is dat?
Dat is 'een hermeneutische methode die de
ervaringen rond ziekte, pijn, lijden, dood en
invaliditeit interpreteert in het licht van het refe-
rentie- of gcloofskader van de ander ten cinde
hem/haar te helpen de "crisis" te overwinnen'.
Associaties met de in de psychotherapeutische
wereld gebruikte DSM-taxonomie zijn onjuist,
want Bouwers diagnostiek zou niet probleem-
of defectgeoriënteerd zijn. En diagnostiek heeft
een aantal voordelen: het biedt een basis voor
een zorgplan; het maakt evaluatie van het eigen
handelen mogelijk; het maakt de bijdrage van de
geestelijk zorgverlener in de instelling zichtbaar;
het verhoogt de kwaliteit van de zorg als spiri-
tueel-diagnostische gegevens in het multidiscip-
linair overleg worden ingebracht; het vergroot
de hermeneutische competentie van de geeste-
lijk zorgverlener; en diagnostiek is een goede
basis voor onderzoek.
Bouwer pleit voor een holistisch model: aan-
dacht voor de medische, psychologische, psy-
cho-sociale, culturele, maatschappelijke en

Praktische HI/manistiek nr.2, ge jaargang december 1999

systemisch~ f:lctoren, steeds in relatie tot de gees-
telijke dimensie in het levensverhaal van de
gesprekspartner. In ieder levensbeschouwelijk-
diagnostisch model is een drietal coördinaten aan

te wijzen: het onderliggend concept van spiri-
tualiteit dat de geestelijke zorgverlener hanteert
(visie op religie en eigen geloof); diens waar-
den en normen (visie op gezondheid en gees-

telijke volwassenheid, visie op moraliseren versus
waarden-neutraal relativisime); en diens behoef-
ten en voorkeuren met betrekking tot het dia-

gnostisch proces (wel of geen checklist, wel of
geen voorstructurering van een interview).

Een laatste vraag is nu, met welke bestaande
onderzoeksmethoden de geestelijke zorgverle-
ning haar voordeel kan doen, gelet op haar

object (het via begeleiding bewerkstelligen van
een ervaring van geestelijk welzijn bij de cliënt).
In het licht van het fenomenologisch-her-

meneutische vertrekpunt (zie Epistemologie) is
het nauwelijks verrassend dat Bouwer uitkomt
op kwalitatief onderzoek. Met betrekking tot
onderzoeksthema's in de toekomst meldt Bou-

wer op zich niet veel nieuws, al zijn enkele pun-
ten wel omstreden: onderzoek naar mcthoden
van verslaglegging, naar de effectiviteit van de
geestelijke zorgverlening, naar modellen voor
levensbeschouwelijke diagnostiek. Aan het einde
van deze samenvatting geef ik zijn slotwoorden
van de betreffende paragraaf weer: 'Het opbou-
wen van een eigen professie voor de gcestelijke
zorgverlening vraagt om een meer therapeuti-
sche benadering met betrekking tot de metho-
de dan thans het geval is.'

Kanttekeningen

Met de voorgaande korte weergave doet een
recensie natuurlijk nooit geheel recht aan het-
geen de auteur over het voetlicht tracht te bren-
gen. Maar het geeft voldoende houvast om
enkele interessante aspecten van de visie van
Bouwer te bespreken. Ik wil mijn kanttekenin-
gen beginnen met een totaalindruk: regelmatig
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stem ik in met fragmenten en onderdelen van de

visie van Bouwer. De behoefte aan grondslagen

deel ik; de noodzaak voor opbouw van een
eigen professie eveneens; zijn kritische opmer-

kingen over de beperkingen van de visie van
Rogers voor dc geestelijke zorgverlening kan ik
al helemaal onderschrijven. Ik kan met Bouwers
argumentatie voor naamsverandering van het
vak meedenken, al hecht ik niet dezelfde nega-
tieve associaties aan 'verzorging' (te weten onge-

lijkwaardigheid) cn voegt de naamsverandering
naar 'geestelijke zorgverlening' mijns inziens niet
iets wezenlijks toe ('zorg' zou in tegenstelling tot
'verzorging' gekenmerkt worden door een dia-
logische structuur). Een kwestie van smaak, of
van interpretatie van tennen waarschijnlijk. Dat-
zelfde heb ik (ook bij betogen van anderen), als
het gaat om een pleidooi voor holisme: een
mooie gedachte, maar wat zijn de praktische en
haalbare implicaties? Maar er zijn ook momen-
ten dat ik mijn hoofd schud, soms verward raak
door zijn betoog, en het regelmatig met hem
oneens ben. Laat ik beginnen mct mijn verwar-
nng.

Op enkele plaatsen in de inaugurele rede lijken
opmerkingen over wetenschapsbeoefening (on-
derzoek naar en bezinning op de praktijken en
contexten van de geestelijke verzorging) samen
te vallen met opmerkingen over die praktijken
zel( Dat begint al op bladzijde 10: 'Mijn inte-
resse gaat uit naar (... ) de aard van de onder-
bouwing van het vak geestelijke zorgverlening
in zorginstellingen als wetenschappelijke disci-
pline. Anders gefommleerd: Wat zijn de grond-
beginselen van het vak zoals het hier aan deze
universiteit wordt gegeven (...).' Dat wetenschap
en praktijk nauw op elkaar moeten aansluiten,
is een goede zaak, laat daar mijnerzijds gcen mis-
verstand over bestaan. Maar beroepsuitoefening
en wetenschappelijke reflectie daarover zijn wel
twee verschillende zaken. Dat het hier niet om
een enkele (wellicht minder gelukkig geformu-
leerde) zin gaat, mag blijken uit de formulering
op bladzijde 25-26. Geestelijke zorgverlening als
discipline wordt daar gepositioneerd tussen pas-
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toraat en humanistisch raadswerk in, is niet met

beide te identificeren, staat er zelfs kritisch

tegenover en bewijst beide een dienst door de
wetenschappelijke reflectie op micro-, meso- en
macroniveau. Ernstig wordt de vermenging van
niveau's in het deel ovcr methodologie, dat voor

een belangrijk deel gaat over het gebruik van
diagnostiek in het werk van de geestelijk ver-

zorgende: gaat het hier nog om ecn weten-
schappelijke inzet of over handelingspraktijken?

De verwijzing naar geestelijke zorgverlening als
'praktijkwetenschap' is onvoldoende om de
twee niveau's niet helderder uitcen te houden.

Uitspraken die ik op het niveau van wetcn-
schapsbeoefening kan delen, lijken mij soms on-
gcrijmd als hij de beroepsuitoefening lijkt te
impliceren, en omgekeerd.
Interessanter wordt de discussie als zich ver-
schillen aftekenen in visies tussen Bouwer en
anderen (mijzelf incluis). Ik ben het soms hart-
grondig met 130uwer oneens en kan mij voor-
stcllen dat anderen ook zo hun moeilijkheden

hebben met zijn visie. Ik doel hierbij niet eens
op het ovcrncmen van het onderscheid tussen
'primair' en 'secundair referentiekader', waar-

bij de betekenis overigens zo veranderd wordt,
dat het onderscheid geen helderheid meer

brengt in de afbakening van geestelijke verzor-
ging en psychotherapie. Belangrijker is dat Bou-
wer daadwerkelijk de koers wil varen van een
meer therapeutische gerichtheid (zie zijn hier-
boven aangehaalde tekst). Zijn pleidooi voor
diagnostiek wijst in die richting, alsmede zijn
pleidooi voor effect-onderzoek. Bij elkaar
doemt een beroepsprofiel op dat zich meer dan
voorheen spiegelt aan de wijze van professiona-
liseren van de psychotherapie, en daarmee aan
de wijze van legitimeren van deze' vorm van
begeleiding van mensen. De vraag is - gezien
recente ontwikkelingen in de hulpverlcning - of
dat verstandig is, maar fundamenteler is de vraag
of geestelijke begeleiding zich wel via effecti-
viteit moet legitimeren. Heb je geen recht op
geestelijke begeleiding als 'het niet werkt'? Een
belangrijke andere vraag is natuurlijk, hoe je dat
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moet onderzoeken. De psychotherapie weet iets

van de problemen die daarmee samenhangen:
die problemen zijn enorm, terwijl daar dikwijls

van meer reguliere en planmatige begeleiding
sprake is dan bij geestelijke verzorging in een
ziekenhuis. Bouwer is iets te gemakkelijk in het

aanhalen van onderzoek over de relatie tussen
religie en gezondheid, en alternatieve verklarin-

gen (een sociale steun-hypothese bijvoorbeeld)
zijn nog onvoldoende uitgezuiverd.
Een heikel punt is natuurlijk het al genoemde
gebruik van diagnostische modellen. In de inau-

guratie werkt Bouwer - begrijpelijk, gezien zijn
doelstelling - geen modellen uit. Maar ik zou
een meer fundamentele doordenking van het

gebruik van diagnostiek verwachten. Hoe ver-
houdt het gebruik van levensbeschouwelijke

diagnostiek zich tot de stellingname, dat 'het
levensbeschouwelijk kader vail de begeleiding
wordt bepaald door dat van de gesprekspartner'

(pag. 25)? Wat voor gespreksmodel staat Bou-
wer voor ogen, als hij dialogische structuur en
diagnostiek bijeen wil brengen? En wat maakt
het gebruik van diagnostiek bij Bouwer zo
anders dan gangbaar is in de psychotherapie? Hij
zegt wel, dat de associatie met de DSM-classi-
ficatie onterecht is, maar laat na de verschillen
aan te geven. Da~rbij gaat het natuurlijk niet in
de eerste plaats om de inhoudelijke verschillen
(die zijn evident), maar om verschillen in pro-
fessionaliteit en in de plaats van de diagnostiek
in het begeleidingsproces.
Te gemakkelijk wijt hij kritische vragen en
bezwaren op dit punt aan 'koudwatervrees',
waardoor zijnerzijds een verantwoording ont-
breekt die wel degelijk legitieme bezwaren kan
wegnemen. Al heb ik enige bedenkingen tegen
het concept 'normatieve professionaliteit' zoals
dat de laatste jaren door diverse auteurs wordt
uitgewerkt, ik kan wel een heel eind meegaan
in de inhoudelijke ideeën die onder dat concept
worden gepresenteerd. Vraag is hoe het pleidooi
van Bouwer voor levensbeschouwelijke dia-
gnostiek zich tot een dergelijk concept ver-
houdt. Een andere vraag in verband met
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diagnostiek en geestelijke zorgverlening is,
welke zorgsectoren Bouwer op het oog heeft.
Praktische argumenten zijn van belang als het
gaat om haalbaarheid en nut van het gebruik van

diagnostische modellen en om de verhouding
kosten-baten. In een aantal instellingen is dik-
wijls sprake van een zeer korte verblijfsduur. Is

diagnostiek daar zinnig en nodig? En in geval
van langere opnameduur lijkt het noodzakelijk
te differentiëren naar categorieën patiënten of

bewoners (psychiatrische patiënten, geestelijk
gehandicapten, terminale patiënten enzovoort).
Is het Bouwers bedoeling meerdere en specifie-
ke modellen te ontwikkelen, of is een eventu-

eel algemeen model maar beperkt bruikbaar?
Bij een heel ander aspect van de visie van Bou-

wer duiken ook vragen op. En eigenlijk op dit
punt ook enige ergernis. Ik zal dat uitleggen.
Het gaat om de levensbeschouwelijke kleuring

van de geestelijke verzorging. Ik ben het zeer
met Bouwer eens, dat geestelijk verzorgers ken-
nis moeten hebben van zingevingssystemen in
het algemeen (pag. 25). Minder eens ben ik het
met Bouwers impliciete gelijkstelling van het
belang van levensbeschouwelijke kleuring in de
geestelijke verzorging van de kant van de bege-
leider met 'externe morele autoriteit'. Maar
echte moeite heb ik met zijn visie ligt bij de
bewering dat geestelijke zorgverlening als disci-
pline (wetenschappelijk of beroepsmatig?) ligt
tussen pastoraat en humanistiek in, terwijl hij -
mijns inziens terecht vanuit zijn traditie - de
context van 'het heilige' tot centraal aspect van
de geestelijke zorgverlening maakt. Het komt
vaker voor dat in dit opzicht pastores op twee
benen hinken. Ik reken mezelf tot de groep
humanisten die respect hebben voor mensen die
binnen de context van het heilige willen leven
en beleven. Tegelijkertijd mis ik bij Bouwer
door die positiebepaling voldoende distantie ten
opzichte van humanistisch raadswerk vanuit de
erkenning dat mensen hun leven juist niet in een
dergelijke context willen plaatsen en dat men-
sen echt een alternatieve benadering van het
leven kunnen hebben. Geestelijke begeleiding
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is dan echt iets anders dan aandacht voor zin-

geving zonder dat God daarin voorkomt.
Al met al roept de inauguratie van Bouwer een
flink aantal vragen op, fundamentele vragen over
de aard van geestelijke begeleiding, over de rela-
tie beroepsuitoefening en wetenschap, over de

aard van de professionaliteit van het beroep, over
de levensbeschouwelijke identiteit van het werk.
Het zijn geen nieuwe vragen. Maar met waarde-
ring voor de inzet van Bouwer om de f,'Tondsla-
gen van het vak te bepalen, moet ik constateren,
dat de antwoorden op een aantal vragen nog niet
erg duidelijk zijn en anders minimaal wel om-
streden. Voor de discussie over de wetenschap-

pelijke discipline is dat altijd goed. Of deze stand

van zaken ook voor het beroep goed is, daarover

heb ik mijn twijfels.
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Boeken van de SWP zijn verkrijgbaar in de boekhandel in Nederland en België.
Bij rechtstreekse toezending worden verzendkosten in rekening gebracht.

In het Nederlandse straatbeeld is het Leger des Heils niet meer weg te
denken. Naast het beeld dat de meestemensenvan het Leger des Heils
hebben, is het Leger zeer actief binnen de residentiële en ambulante
hulpverlening. In Nederland zijn de diverse vormen van hulpverlening
waarbinnen het Leger actief is aan het eind van de jaren tachtig in een
nieuwe rechtspersoon ondergebracht: de Stichting Leger des Heils Wel-
zijns. en Gezondheidszorg (W&G).
De laatste tien jaar kenmerken zich door vooruitgang, vernieuwing en

verdere professionalisering van de hulp-, zorg. en dienstverlening. Dit boek markeert het tweede lus-
trum en schets in het kort een beeld van het Leger des Heils in het algemeen en van de doelen en uit.
gangspunten van W&G in het bijzonder. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk uitgebreid tien
vernieuwde vormen van hulpverlening beschreven die vanuit W&G zijn ontwikkeld. Duidelijk wordt
dat het Leger op vele diverse terreinen van zorg actief is - van peuterspeelzaalwerk tot dak. en thuis-
lozen. en psychiatrische zorg - en een duidelijke functie te verrichten heeft. De diverse hulpverlenings.
vormen worden verlevendigd door interviews met de eerste gebruikers.
Het boek wordt afgesloten met een weergave van enige cijfers. Zo blijkt onder andere dot het aantal
hulpvragers sinds 1995 is toegenomen van bijna 20.000 naar ruim 26.000 in 1998 en het aantal
medewerkers van 1.453 in 1990 naar 2.543 in 1998.
De hulpverlening van het Leger des Heiis. waarin mannen en vrouwen, jong en oud in al hun facet-

. ten centraal staan - blijkt 100 jaar nadat William Booth zijn boek 'In darkest England and the way
out' publiceerde nog steeds hard nodig.
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RECENSIES

G. Engbergsen, J.e. Vrooman, E. Snel (red.),

Effecten van armoede. Derde jaarrapport

armoede en sociale uitsluiting, Amsterdam

Universily Press, 1998.

De jaarrapporten' Armoede en sociale uitsluiting'

zijn een initiatief van het ministerie van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid, maar gebaseerd op

onafhankelijk onderzoek. Het eerste jaarrapport

verscheen in 1996 onder de titel 'Arm Nederland'

en het tweede in 1997 onder de titel 'De kwetsba-

ren' . Het derde jaarrapport richt zich op het

dagelijks leven van de arme kont van Nederland,

met name toegespitst op de thema's gezondheid,

maatschappe)ijke participatie en criminaliteit. Het

rapport bestaat uit drie delen. In het eerste deel

wordt een algemeen beeld geschetst van armoede

in Nederland. In welke taal wordt over armoede

gesproken, op grond waarvan wordt gesproken

over armoede en met welke dynamiek en determi-

nanten van armoede hebben we te maken? In

deel twee goot het over de effecten van armoede.

Welke gevolgen heeft armoede voor de gezond-

heid? leidt armoede tot regelovertreding bij kinde-

ren? Is er sproke van onveilige buurten en is

daarbinnen sproke van sociale deprivatie waar-

door criminaliteit wordt opgeroepen? leidt armoe-

de tot vermindering van sociale relaties en

maatschappelijke participatie? Hoe is het gesteld

met armoede, sociale participatie en eenzaam-

heid bij ouderen? In deel drie wordt ingegaan op

het armoedebeleid. Er wordt aandacht besteed

aan het armoedebeleid in Amsterdam-Noord. De

kansen op arbeid voor bijstandscliënten worden

aan de orde gesteld alsook de vraag of Melkert-2
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bonen een brug slaan tussen uitkering en werk.

Afsluitend wordt een aantal experimenten met

sociale activering beschreven.

Nederland heeft ruim 500.000 bijstandontvan-

gers. Ongeveer de helft daarvan ontvangt ol drie

jaar een uitkering en voor een derde is dat al

meer dan vijf. Hieruit moet worden afgeleid dat

de afstond tot de arbeidsmarkt voor een behoor-

lijk aantal structureel groot is. De nieuwe Algeme-

ne Bijstandswet die per 1 januari 1996 van

kracht is, bevat een experimenteeratikel dat ruimte

moet maken om zowel de arbeidsparticipatie als

de sociale participatie te vergroten. Wat het laat-

ste betreft wordt gesproken over sociale active-

ring. In de Sociale Nota van 1995 wordt als

doelstelling omschreven 'het bestrijden van sociale

uitsluiting en isolement, het aanleren of behouden

van sociale vaardigheden en werkritme, alsmede

het oppakken van maatschappelijk nuttige activi-

teiten die anders achterwege zouden blijven.' Tot

nu toe wordt slechts op bescheiden schaal gebruik

gemaakt van dit experimenteerartikel (nog geen

5000 bijstondontvangers).

Het jaarrapport bevat veel informatie over hoe het

zit met armoede in Nederland. Dat geldt ook voor

de Armoedemonitor, die vanaf 1997 jaarlijks

wordt uitgebracht door het Sociaal en Cultureel

Planbureau, in samenwerking met het Centraal

Bureau voor de Statistiek. Overigens neem ik aan

dat ondertussen het vierde jaarrapport is versche-

nen.

Douwe van Houten, hoogleraar sociaal beleid,

planning en organisatie aan de Universiteit voor

Humanistiek.
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A. van Bommel, J. Bussemaker, G. Manen-

schijn e.a., Gelijker = Rijker. Over rijkdom,

verdeling en sociale ethiek, Uitgeverij Kok

i.s.m. de Arme Kant van Nederland/EVA,

De Raad van Kerken in Nederland,

Arbeidspastoraat DISK, de Rode Hoed en

de Stichting Niet Voor Jezelf, Kampen,

1999.

Op 29 januari 1999 vond in Amsterdam de con-

ferentie Gelijker = Rijker plaats. De participerende

organisaties houden zich al twee jaar bezig met

vragen inzake bezit, rijkdom en rechtvaardige

verdeling in onze samenleving. In de kern gaat

het om de vraag naar sociale gerechtigheid en

armoede en daar wordt ook de rijke kant van

Nederland nadrukkelijk op aangesproken. In

januari jongstleden stond de sociaal-€thische kant

van de vraag centraal, belicht vanuit verschillende

levensbeschouwelijke en politiek-ideologische

posities. De bijdragen zijn, uitgebreid met een

aantal stukken, gebundeld in dit boek.

De vraag was, primair, aan te geven hoe wordt

aangekeken tegen rijkdom en verrijking, en dat is

nadrukkelijk een ander perspectief dan dat van

de arme kant van Nederland.

Hub Crijns kritiseert in het inleidende hoofdstuk de

stelling dat arbeid het centrale paradigma is van

sociale ethiek. Er wordt teveel waarde gehecht

aan arbeidsparticipatie als bron voor zingeving,

waarbij economische rationaliteit dominant is

geworden: Er zijn meer zingevings- en sociale

integratiekaders en het is van belang deze in

kaart te brengen en op hun waarde te beoorde-

len.

In het eerste deel van het boek komen vier levens-

beschouwelijke tradities aan de orde. Gerrit

Manenschijn schetst de protestants-christelijke

visie. Abdukwahid van Bommel behandelt de

Islam en de ecofactor, waarbinnen het belang van

materiële welvaart wordt gerelativeerd. Hans van

Munster gaat in op de waardering van rijkdom en

verrijking binnen de sociale leer van de katholieke

kerk. Douwe van Houten is op zoek naar een

humanistisch perspectief op verantwoordelijkheid

in een humane samenleving. Jammer genoeg is
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een joodse visie in het boek komen te vervallen.

Deel twee gaat over verdelingsvraagstukken. Her-

man Noordergraaf gaat in op de denkbeelden

van Roscam Abbing over de ethiek van de inko-

mensverdeling vanuit de vraag waarom de één

meer zou verdienen dan de ander. Hij stelt dat

om principiële redenen van ethische aard en uit

praktische overwegingen de vraag naar een

rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling

veel meer aandacht verdient dan dat deze nu

krijgt in het politieke en maatschappelijke debat.

Maarten Baltussen besteedt aandacht aan verrij-

king en belastingen. De verschillen tussen rijk en

arm zijn de laatste jaren in Nederland behoorlijk

toegenomen. Uitgaande van het principe gelijker

= rijker is het van belang de voorstellen voor her-

ziening van het belastingstelsel kritisch te volgen.

In deel drie komen politieke stromingen aan de

orde. Jet Bussemaker behandelt socialisme, soci-

aal-democratie en de verdeling van welvaart en

welzijn, waarin met name aandacht wordt

besteed aan het verband tussen armoede en rijk-

dom. Paul Cliteur geeft zijn bijdrage de titel mee:

'hardvochtig liberalisme', en deze gaat over ont-

wikkelingshulp en immigratiepolitiek vanuit libe-

raal perspectief. Jan Peter Balkenende en Guusje

Dolsma verwoorden een christen-democratisch

perspectief rondom het thema sociale samenhang.

Te betreuren is dat geen ruimte is gemaakt voor

kleinere politieke partijen. De meningen van

Groen Links, de Socialistische Partij en de rechtse

partijen zouden hebben kunnen bijdragen aan

een nog pluriformer beeld van wat nu wordt

gepresenteerd. Niettemin een gevarieerd palet

aangaande visies op rijkdom, armoede en verde-

ling.

Douwe van Houten

Schuyt, Th.N.M., M. Steketee, Zorgethiek:

ruimte binnen regels, Uitgeverij SWP,

Utrecht 1998. ISBN 90-6665-288-8,

f 39,50.
Een boek dat Zorgethiek heet en is geschreven

door hulpverleners, wekt onmiddellijk bewonde-

ring. Deze auteurs durven het aan om zowel over
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ethiek, als over een concrete zorgpraktijk te pra-

ten. Ze zijn in stoot om theoretische reflecties te

verbinden met de dagelijkse praktijk van de zorg.

Dot kon niet iedereen. Dot is bijzonder.

De bundel Zorgethiek: ruimte binnen regels wekte

bij mij don ook grote verwachtingen. De auteurs

van dit boek zijn namelijk actief bij de kinderbe-

scherming,.de politie of bij cliënten en patiënten-

verenigingen of ze werken in de jeugd- en

vrouwenhulpverlening of de slachtofferhulp. Deze

auteurs die een specifieke zorgpraktijk door en

door kennen, zullen uitleggen wat zorgethiek

betekent, zo kondigt de inleiding aan. Dot wekt

interesse, want wat zouden deze praktijkmensen

onder goede 'zorg' verstaan? Wat zijn de woor-

den die in hun concrete praktijk centraal staan?

En hoe reflecteren hulpverlener en cliënt op grond

daarvan op hun eigen gedrag en keuzes?

Dit zijn duidelijk filosofische vragen. En de auteurs

van het boek zijn geen filosofen. De bundel is

samengesteld bij het afscheid van hoogleraar

orthopedagogiek (UvA) Jacquelien de Savornin

Lohman, en de auteurs zijn pedagogen, psycholo-

gen, andragologen en er is ook een hoogleraar

Politiestudies. Vanuit hun eigen praktijk-contexten

pleiten zij voor een contextuele benadering van

de zorg, en dot heeft geen filosofische, maar een

praktische reden. Zij ageren tegen de huidige

maatschappij, waarin steeds meer richtlijnen,

standaarden en protocollen zijn ontwikkeld voor

de hulpverlening en de gezondheidszorg. De

overheid kon met die regels hulpverleners aan-

spreken op hun handelen, en de variëteit in hun

strategieën tegengaan.

Maar volgens de auteurs worden hulpverleners

ook door die regels belemmerd, want wat 'goede

zorg' inhoudt, hangt of van de inzichten die in de

context van zorgpraktijken ontstaan.

De auteurs pleiten don ook voor 'ruimte tussen de

regels'. Ze zijn niet tegen regelgeving in verbond

met zorg, maar benadrukken naast die regels het

belang van een praktijk-gebonden conceptie van

zorg. Hun pleidooi moet dus vooral in de context

van de maatschappij worden begrepen: ze bre-

ken een lans voor hun collega's die in de praktijk
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goed proberen te zorgen. Ze proberen te zorgen

dot die collega's de vrijheid behouden om hun

werk goed uit te oefenen.

Om dot te beargumenteren gebruiken zij het

vocabulair van de ethiek. De Savornin Lohman

pleit voor een tweezijdige ethiek, die bestaat uit

een rechtsethiek en een zorgethiek die naast

elkaar bestaan. De rechtsethiek goot over regels

en wetten, met behulp waarvan een cliënt of

patiënt zich een recht kon verwerven op informa-

tie, op instemming met de behandeling, op priva-

cy, medezeggenschap en een klachtrecht. Maar

volgens De Savornin Lohman is een juridisch

begrippenkader niet toereikend voor de zorg,

omdat het 'echte zorgwerk' plaatsvindt op de

werkvloer. Zij waarschuwt dot de eenzijdige aan-

dacht voor regelgeving de creatieve mogelijkhe-

den van de hulpverleners erg inperkt, terwijl hun

inzichten juist zo waardevol zijn. Een zorgethisch

begrippenkader is beter geschikt om de relatie tus-

sen hulpverlener en cliënt te beschrijven en de

waarde ervan te kunnen vatten. In de professione-

le zorg moet dus een verhouding worden

gecreëerd tussen het goed-doen in de concrete

hulpverleningspraktijken, en het 'recht-doen' van

de rechtsethiek.

De inleiders maken de lezer heel nieuwsgierig als

zij stellen dot de auteurs van de bijdragen aan de

bundel vertellen hoe de verhouding tussen zorg

en recht in hun praktijk ligt, en in hoeverre het

model van De Savornin Lohman daar toepasbaar

is. Dot belooft een interessante kluif te worden,

want hoe zouden de verschillende auteurs de

waarde van rechtsethiek en de waarde van zorge-

thiek precies beoordelen? En wat voor soort bena-

dering beschouwen zij als zorgethiek? Hoe vullen

zij de ruimte in die zij voor de zorgethische bena-

dering willen vrijmaken?

Helaas worden deze vragen in dit boek niet

behandeld. De verschillende auteurs geven zeer

interessante voorbeelden uit hun praktijken, maar

hun conceptie van zorgethiek en rechtsethiek blijft

in de lucht hangen. Zo is het soms onduidelijk of

de zorgethiek wordt opgevat in een meer deug-

den-ethische betekenis, of meer als een soort
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model om in de context van de markt te kunnen

bepalen wat een kwalitatief goede dienstverlening

is. In de ene bijdrage lijkt de zorgethiek meer op

een theorie, terwijl de ander een meer particula-

ristische aanpak lijkt te kiezen. Tot slot blijft het

onduidelijk of de diversiteit die bestaat in de con-

text langs essentialistische lijnen van mannen en

vrouwen moet worden begrepen of in een meer

gedifferentieerd perspectief dat ook etniciteit,

sociale klasse en culturele achtergrond als invloed-

sfeer accepteert.

Deze meer filosofische vragen - die onderdeel zijn

van de zorgethiek - worden in dit boek niet gethe-

matiseerd. De zorgethiek van De Savornin Loh-

man is misschien wel meer uitgewerkt in haar

eigen boeken, maar in deze bundel wordt zij

alleen uitgelegd in de vorm van steekwoorden: de

zorgethiek is 'persoonlijk', 'betrokken', 'empa-

thisch', 'gevoelsmatig', 'niet-rationeel' (p.11).

Dit is onvoldoende om te begrijpen wat haar zor-

gethiek inhoudt, en dus ook om te beoordelen wat

het verschil is met de rechtsethiek. Het onder-

scheid tussen beide vormen van ethiek blijft theo-

retisch te vaag en dat is lastig in een boek dat

juist gaat over de verhouding tussen beide vormen

van ethiek in concrete zorgpraktijken.

Maar naast deze kritische opmerking is het boek

wel waardevol als pleidooi voor contextualiteit in

het denken over zorg. De auteurs geven veel voor-

beelden van situaties waarin de zorg niet kan

worden gestandaardiseerd in de vorm van een

regel. Carien Karsten - een vrouwenhulpverleen-

ster - verzet zich bijvoorbeeld tegen de traditione-

le conceptie van zorg, waarin drugsverslaving

wordt gezien als een ziekte die bij ieder een zelf-

de soort behandeling vereist: afkicken. Zij laat

zien dat er in feite een grote diversiteit aan pro-

blematieken bestaat bij drugsverslaafden, die alle-

maal op een andere manier moeten worden

verholpen. Vrouwen zijn volgens haar bijvoor-

beeld niet geholpen bij een afkick-behandeling,

omdat verslaving bij hen een reactie is op onver-

werkte trauma's uit het verleden en op gender-

identiteitsproblemen. Drugsverslaving is bij hen

een overlevingsstrategie, een manier van omgaan
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met hun sociaal gesitueerde problemen. De hulp-

verlening kan dan ook beter eerst focussen op die

problemen, en de vrouwen in staat stellen om

daarmee om te gaan; daarna komt afkicken pas

aan bod.

Interessant is ook de bijdrage van Ellen ten Berge,

die spreekt vanuit haar ervaring met randgroep-

jongeren. Zij ontdekte naast verschillen tussen de

problemen van jongens en die van meisjes, ook

meer cultuurgebonden verschillen. Terwijl meiden

uit de middenklasse 'autonomie' beschouwen als

verzet tegen de regels van thuis, betekent autono-

mie voor de meiden die leven in heel problemati-

sche omstandigheden 'doen zoals het hoort'. Zij

komen uit een context waarin ouders niet in staat

zijn om het huishouden te runnen, te koken, regel-

matig te leven, en een beetje orde aan te brengen

in het bestaan. Voor deze meisjes betekent het

vervullen van zorgtaken eén zeer autono,me strijd

tegen de chaos. (p.64)

Deze inzichten zijn interessant om te lezen. De

lezer wordt meegenomen met de zoektocht van

de hulpverlener om 'goed' voor deze vrouwen en

meiden te zorgen. En dat is heel leerzaam en sti-

mulerend, maar het boek geeft geen inzicht in de

juiste verhouding van zorg- en rechtsethiek. De

beschrijvingen geven alleen aan dát hulpverleners

ruimte nodig hebben om vrij te interpreteren in

hun zorgpraktijk, dát zorg voorbij gaat aan regels

en alleen vorm kan krijgen in een concrete con-

text, en dat alleen dáár kan worden beoordeeld

wat goed is voor iemand. Dat is heel belangrijk,

maar de concepten rechtsethiek en zorgethiek zijn

te onduidelijk gedefinieerd om werkelijk te komen

tot een afweging tussen de waarde van beide

benaderingen in de praktijk.

Simone van der Burg

D. van Houten, De standaardmens voorbij.

Over zorg, verzorgingsstaat en burger-

schap, Elsevier/Tijdstroom, 1999.

Mensen die lezen kunnen we globaal in twee

groepen indelen: zij die een stuklezen en de

inhoud vlot samenvatten, en zij die al lezende hun

eigen hersenspinsels verkennen en centraal stellen.
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Ik presenteer U hieronder mijn persoonlijke inter-

pretatie van 'de standaardmens voorbij'. Aan U

laat ik de keuze am mij als lezer in te delen in één

van deze categorieën, of dat achterwege te laten

en mijn versie te erkennen in haar eigenheid.

Sterk vereenvoudigd pas ik hier de handelswijze

toe die D. van Houten in zijn recente publicatie zo

helder analyseert en kritiseert, namelijk het indelen

van mensen in sociale categorieën op grond van

één enkele eigenschap en de maatschappelijke

bejegening daarop afstemmen. Hoewel sociale

classificaties onze wereld(en) op een bepaalde

wijze voor eenieder inzichtelijk en hanteerbaar

maken, dragen zij in alledaagse praktijken vaak

bij tot ongewenste maatschappelijke processen als

stigmatisering, uitsluiting en discriminatie. Het

boek staat vol met beschrijvingen van marginale

situaties waarin mensen met een handicap of chro-

nische ziekte belanden, als gevolg van deze prak-

tijken. Dat zij ge,en standaardmensen zijn, behoeft

, geen betoog.

Wie rangschikken we dan wel onder deze noe-

mer? Van Houtens analyse maakt inzichtelijk dat

gezonde mensen die betaald werk verrichten als

standaardmens functioneren in onze samenleving.

Natuurlijk voltrekt dit proces zich niet letterlijk zo.

Het gaat in het bijzonder om regelgeving en

beleidspraktijken. Daarin functioneert de stan-

daardmens als dominante norm. Dit mensbeeld

vormt het centrale uitgangspunt voor de ontwikke-

ling en uitvoering van de diverse beleidsprogram-

ma's en -trajecten.

Dat het hanteren van 'de standaardmens als

beleidsperspectief' verregaande maatschappelijke

consequenties kan hebben, blijkt uit de brede ana-

lyse van de hedendaagse samenleving, toegespitst

op de gezondheidszorg, de onderwijs- en de

arbeidssector. Zo hanteren bijvoorbeeld ziekenhui-

zen, in het verlengde van het standaardmens-

beeld, nog steeds als centrale norm: 'tijdelijke'

patiënten, mensen die na een ingreep of behande-

ling gezond de instelling verlaten en de draad van

hun oude leven weer oppakken. Het fenomeen

van 'vaste' klanten kent men in deze sector niet en

daar wordt dus ook geen instellingsbeleid op
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gebaseerd. Zelfs niet al tonen ziekenhuispraktijken

aan dat driekwart van de dagelijkse (poli)klinische

bezoekers er 'kind aan huis' is. Dat deze gang

van zaken grote consequenties heeft voor de kwa-

liteit van het dagelijks leven en de sociale partici-

patie van deze klanten, laat zich raden.

Op de arbeidsmarkt ziet men tegenwoordig graag

nieu'wkomers verschijnen. Heden ten dage mag je

enige jaren werkloos zijn geweest, herintreden en

een 'vlekje hebben, mits je maar weer 'op gang-

bare wijze' aan het werk kunt en 'normaal' gaat

functioneren op de werkplek. Minder enthousiast

zijn betreffende partijen als het gaat om

arbeid(re)integratie van werknemers die zorg of

bijzondere voorzieningen behoeven. Dan acht

men algauw de te verrichten inspanningen te duur

en niet rendabel. Deze mensen dienen dus zelf

actief en langdurig strijd te leveren. En zelfs dan

moeten zij in veel gevallen genoegen nemen met

een plek ergens in de marge van de arbeidsmarkt.

In het boek zijn talloze voorbeelden verwerkt die

laten zien hoe moeilijk het is voor chronisch zieke

of gehandicapte personen om sociale rechten te

realiseren en een eigen plek in te nemen binnen

de samenleving.

Toch is dit wat Van Houten met het boek beoogt:

een bijdrage leveren aan de verbetering van de

sociale positie van mensen met een chronische

ziekte/handicap. Dat doet hij zelf op buitenge-

woon betrokken wijze. Mensen met een chroni-

sche ziekte of handicap krijgen van hem

onvoorwaardelijk respect en erkenning. En hij

houdt deze houding consequent vol. Sociale avon-

turen van leden van de WOP (Werkgroep Ontwik-

keling Patiëntenbeweging/NPCF), waarvan hij

voorzitter is, maar ook van andere situatiegeno-

ten, tref je in de tekst aan met behoud van de

eigen identiteit. Vervolgens schetst de socioloog

Van Houten de maatschappelijke kaders en pro-

cessen waarbinnen deze gebeurtenissen plaats

vonden, met bijzondere aandacht voor normalisa.

tie- en standaardisatietendensen binnen het heden-

daagse zorgdebat. Tijdens het lezen raak ik keer

op keer ervan doordrongen hoeveel moeite wij

allen doen om aan de gangbare norm te beant-
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woorden, om te passen in het beeld van de stan-

daardmens.

Voor ons zijn dit soort analyses van belang om

meer inzicht en begrip voor de maatschappelijke

context te ontwikkelen en op basis daarvan hande-

lingstrategieën te ontwikkelen. Voor anderen biedt

dit gelegenheid om de maatschappelijke deelna-

me van 'mensen waar iets mee is' boven de per-

soonlijke problematiek uit te tillen en tegen de

achtergrond van historische en hedendaagse

maatschappelijke ontwikkelingen te plaatsen. De

vraag die dan boven komt drijven is of men onze,
sociale participatie (nog) waardevol vindt? En zo

ja, op welke wijze(n) men dat wil tonen?

In het sociaal theoretische raamwerk van Van Hou-

ten krijgen niet alleen het lokale en nationale

niveau, maar ook de Europese gemeenschap en

het Europese burgerschap een plek. Tegen deze

achtergrond kun je jezelf spiegelen. Op jouw

beurt worden jij en de categorie, waarin je inge-

deeld bent/wordt, geprojecteerd.

Ik beschouw 'de standaardmens voorbij' als een

empowermentboek. De weergegeven ervaringen

op het gebied van sociale participatie van niet-

standaardmensen stimuleren tot nadere reflectie en

voortgaande zoektochten naar inzicht. Er wordt

een aanzet gegeven om gezamenlijk een visie op

de ideale maatschappij uit te werken waarin ieder-

een tot zijn recht kan komen en iedereen ertoe

doet. Van Houten beschrijft in dit verband het

beeld van de gevarieerde samenleving. Basale uit-

gangspunten hierin zijn dat iedereen de regie kan

voeren over het eigen leven en dat men het recht

op verschil eerbiedigt. Bij de eigen regie gaat het

om de ontwikkeling van een eigen identiteit bin-

nen het sociale netwerk waarin men verkeert en

om het onderhouden van dat netwerk. Het gaat

ook om het scheppen van ruimte voor een eigen

bestaansproject. Concreet gaat het om de vraag:

hoe wil ik met mijn makke leven? Vervolgens ver-

wijst het recht op verschil naar het recht om op

eigen wijze sociaal te participeren zonder te moe-

ten voldoen aan traditionele sociale rollen.

In het laatste hoofdstuk geeft hij ons de uitdagende

opdracht om zelf prioriteiten te stellen en geza-
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menlijk strategieën te bedenken om de gevarieer-

de samenleving dichterbij te brengen. In dit

verband acht hij sociale netwerken en de gebrui-

kersbeweging van groot belang. Daar dienen we

primair de inhoudelijke discussie te starten. Van

nadere reflecties is tot dusver nog weinig terecht-

gekomen, noch binnen de eigen beweging, noch

in andere maatschappelijke en politieke verban-

den. In de gevarieerde samenleving is echter niets

(meer) vanzelfsprekend. Derhalve dienen we in

alle openheid na te denken over eigen normen en

waarden en die van een ander, over hoe we ons

respect daarvoor (kunnen) tonen in ons gedrag

naar anderen toe. Op deze wijze kan een mentali-

teitsverandering tot stand komen.

Hiernaast zijn structurele veranderingen van groot

belang Zo kunnen eenvoudiger persoonsgebonden

budgetsystemen een belangrijke bijdrage leveren

aan de totstandkoming van de gevarieerde samen-

leving, evenals de invoering van een integratie-uit-

kering voor mensen met een handicap. Maar we

kunnen ook trachten om lokale cliëntenorganisaties

meer leven in te blazen en van beweging te voor-

zien. En we zouden bijvoorbeeld bij politici en

beleidsmakers kunnen aankloppen voor meer

hulp.

Op hun beurt worden zij door Van Houten uitge-

daagd om top down een bijdrage te leveren aan

de realisatie van de gevarieerde samenleving. Hij

maakt hun duidelijk dat onze emancipatie een dui-

delijke meerwaarde heeft voor de samenleving.

Immers, de standaard mens mag dan betaalde

arbeid verrichten voor een x-aantal uren per week

en aldus bijdragen aan een gezonde economie,

mensen zoals wij zijn structureel en de klok rond

bezig met het observeren, analyseren, verklaren,

en het hoofd bieden aan een veelvoud van sociale

en maatschappelijke processen en barrières. Wie

goed naar ons kijkt, komt net als Van Houten tot

de conclusie dat wij reeds buitengewoon actieve

burgers zijn die aan 'samenleven' meer kleur en

diepgang geven.

Conny Bellemakers, lid van de WOP /NPCF en lid

van de empowermentwerkgroep van de Universi-

teit voor Humanistiek
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

l. Artikelen of andere bijdragen die voor publica- voornaam en/of voorletter(s) plus achter-
tie worden aangeboden, dienen te worden naam van de auteur(s);
gezonden naar het redactiesecretariaat: Postbus functie, naam van de instelling waar de
470, 3500 AL Utrecht. auteur(s) werkzaam is/zijn;

2. De redactie gaat er vanuit dat de bijdrage en eventueel een korte vermelding van de huidi-
de essentie van de inhoud niet reeds elders is ge activiteiten.
gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden. 12. Voeg na de titelpagina een pagina in met een
Tevens gaat de redactie er vanuit dat eventuele korte samenvatting van het artikel (max. 120
mede-auteurs akkoord gaan met publicatie. woorden), die kan worden gebruikt als introduc-

3. Na ontvangst van de bijdrage stuurt het redac- tie op het artikel.
tiesecretariaat een bericht naar het correspon- 13. Verdeel de tekst van het artikel in paragrafen.
dentieadres. Voorzie elke paragraaf van een duidelijk kopje

4. Nadat de bijdrage door de redactie is beoor- en elke eventuele sub-paragraaf van een tussen-
deeld, verneemt de auteur of en op welke kopje. Dit bevordert de leesbaarheid van de bij-
termijn de bijdrage (eventueel na kleine aan- droge. Alleen witregels gebruiken indien
passingen) kan worden geplaatst, dan wel bij- werkelijk een afscheiding tussen twee tekstge-
stelling of herziening behoeft en op welke deelten moet worden gemaakt.

punten. 14. Literatuurverwijzingen in de tekst: haakje ope-
De redactieraad beoordeelt de wetenschappelij- nen, auteursnaam zonder voorletter (bij meerde-
ke kwaliteit van de theoretische bijdragen. re auteurs van een titel alleen de eerste
Indien een bijdrage ter referentie wordt aange- vermelden, gevolgd door e.a.), komma, jaar van
boden, dient dat door de auteur(s) nadrukkelijk publicatie, haakje sluiten. Voorbeeld: (Wittgen-
vermeld te worden. stein, 1888). Bij citaten dient ook de pagino ver-

5. Bij plaatsing dient de (aangepaste) bijdrage op meld te worden. Voorbeeld: (Yaiom, 1975:352).
3.5 diskette (in WP) te worden aangeleverd, 15. Wees zuinig met noten. Indien een noot noodza-
vergezeld van een identieke uitdraai op papier. kelijk is, plaats de noot aan het einde van het

6. Bijdragen dienen gericht te zijn tot een goed artikel met in de tekst een cijferverwijzing.
geschoold lezerspubliek van vakgenoten èn niet- 16. Literatuur waarnaar in het artikel wordt verwe-
vakgenoten. Jargon dient derhalve vermeden te zen, dient aan het einde van het artikel, vóór de
worden. noten, in een aparte lijst in alfabetische volgor-

7. De tekst dient te zijn geschreven in de voorkeur- de te worden opgenomen. De lijst mag uit maxi-
spelling, volgens de Woordenliist Nederlandse maal 15 titels bestaan. De titels dienen als in
Taal (het 'Groene boekje'), editie 1995. volgende voorbeelden te worden weergegeven:

8. Vermijd afkortingen. Namen van instellingen, Monografieën:
organisaties et cetera worden de eerste keer vol- Hoekstra, P.J.M. (1975), Middeleeuws humanis-
uit geschreven, gevolgd door de afkorting tussen me in de Lage Landen, Kok, Kampen.
haakjes. Daarna kan met de afkorting worden Artikelen in bundels:
volstaan. (arr, Arthur C. & Barrett, Benjamin T. (1990),

9. Print het manuscript op A4 formaat, met links 'Freuds Interpretation of Dreams Revisited', in:
een ruime marge. Tim Sullivan (Ed.), Psychotherapy in the next

10. Het manuscript (inclusief eventuele noten, Century, Hogarth Press, New York, p. 135-183.
literatuurverwijzingen en literatuurlijst) heeft een Artikelen in tiidschriften:
lengte van maximaal 5000 woorden, tenzij Groot, K.V. de (1986), 'Buigen of barsten? Het
vooraf door de redactie nadrukkelijk onders beroepsperspectief van humanistisch geestelijk
wordt overeengekomen met de auteur(s). werkers in de ambulante sector', in: Maandblad

1l. De bijdrage dient te zijn voorzien van een titel- Geesteliike volksgezondheid, 1986/nr. 2,
pagina waarop wordt vermeld: p.66-81.

de titel van het artikel (kernachtig); 17. Na publicatie ontvangt elke auteur twee gratis
eventueel een ondertitel (maximaal 60 letter- exemplaren van het nummer waarin zijn/haar
tekens); artikel is opgenomen.
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